AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ

Això s’hauria de fer a la Sentiu de Sió i a tot arreu !!!
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE LA SENTIU DE SIÓ DEL DIA 11 DE GENER DE 2016

Assistents
Alcalde-President
Antonio López Trabalón

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

A la Sentiu de Sió a onze de Gener de dos mil
setze, 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’aquesta acta, 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:

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.- ELECCIÓ JUTGE DE PAU SUBSTITUT.- Per part del Sr. Alcalde, es dóna compte de que
seguint el tràmit de l’expedient obert a l’efecte, correspon a la sessió d’avui l’elecció del Jutge de
Pau Substitut de la Sentiu de Sió degut a la renovació obligada del càrrec a causa del decés del
Sr. Ramon Llovera Borrell que era la persona que l’ostentava.
Havent-se publicat al BOP nº 231 de 01/12/2015 la convocatòria pertinent, ha estat presentada
una única sol.licitud a l’efecte subscrita pel Sr. Antonio Figueres Vilaró.
El Ple, després de considerar que és persona idònia a l’efecte, acorda per unanimitat elegir al Sr.
Antoni Figueres Vilaró com a Jutge de Pau Substitut, i en conseqüència, l’Alcalde declara que serà
proposat el seu nomenament al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, mitjançant el trasllat
del present acord al Jutjat de Primera Instància i Instrucció Degà del Partit Judicial de Balaguer.
3.- CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL CONSELL COMARCAL
DE LA NOGUERA I L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ, PER A L’EXECUCIÓ DEL
PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ ADREÇAT A PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR QUE
HAGIN EXHAURIT LA PRESTACIÓ I/O SUBSIDI PER DESOCUPACIÓ, ANY 2015.Havent-se donat compte mitjançant l’entrega de còpia a cada membre del Ple, prèviament al
present acte, per part de l’Alcalde es posa de manifest que caldria aprovar el Conveni de 4 de
Desembre de 2015, signat entre l’Ajuntament de la Sentiu de Sió i el Consell Comarcal de la
Noguera, per a l’execució del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur
que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, convocatòria 2015, que té una
vigència fins el 15 d’abril de 2016. A tal efecte aquest Ajuntament va sol.licitar la inscripció al
mateix mitjançant Decret 12/2015 de l’Alcaldia, del que se’n va donar compte al Ple de
03/08/2015.
Aquest programa preveu l’assignació d’una persona que prestarà tasques de suport al personal
laboral d’atenció als diversos Serveis Municipals, per un període màxim de 6 mesos i en jornada
laboral complerta, que compartirem amb altres dos municipis de la Comarca. Aquesta prestació
laboral no representa per l’Ajuntament altre cost que la part no subvencionada per Programa, que
en tot cas no ha de superar els 500,00 € segons consta en l’últim paràgraf del pacte segon del
referit Conveni.
Després de debatre àmpliament aquest assumpte, el Ple i per unanimitat acorda aprovar el
Conveni amb el Consell Comarcal motiu d’aquest punt de l’Ordre del Dia del Ple.
4.- APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST 2016 I PLANTILLA ORGÀNICA DE PERSONAL.Atès que aquest Ple en sessió de 02/11/2015 va debatre la Proposta Pressupostària 2016
formulada per l’Alcalde.
Atès que el Ple del dia 07/12/2015 va aprovar inicialment el Pressupost municipal per a l’exercici
2016, així com també la Plantilla Orgànica de Personal i la relació de llocs de treball per al mateix
exercici 2016.
Atès que el BOP nº 241 de 11/12/2015, va publicar edicte per al que es va sotmetre dit Pressupost
i Plantilla orgànica al tràmit d’informació pública.
Atès que transcorregut el termini legal d’exposició pública de dita documentació pressupostària,
sense que durant el mateix s’hagi presentat en aquest Registre municipal cap mena d’al.legació,
objecció, reclamació, i etc. al seu efecte.
Per part del Sr. Alcalde es declara que dit Pressupost i Plantilla orgànica de personal per a
l’exercici de 2016 resten aprovats definitivament en aplicació del que s’estableix en l’art. 169 del
Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals.
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5.- ADHESIÓ A TARIFA PLANA SGAE.A proposta del Sr. Alcalde el Ple, per unanimitat, acorda aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament de
la Sentiu de Sió (Lleida), a la TARIFA SIMPLIFICADA creada a l’empara del que disposa el
conveni subscrit entre l’Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació de Municipis de
Catalunya (FMC) i la Societat General d’Autors i Editors (SGAE) els anys 2001 i 2002, perquè es
beneficiï dels règims previstos per als ajuntaments adherits al conveni subscrit entre l’ACM, la
FMC i la SGAE que siguin d’interès per al municipi, acceptant el contingut de la TARIFA
SIMPLIFICADA en l’opció 3, per la nostra condició de municipi de 459 habitants i subjecta al
pagament de 576,00 € abans de l’1 de Maig i accepta les obligacions i els beneficis que se’n
deriven, d’acord amb les següents:
CLÀUSULES
PRIMERA.- L’autorització concedida mitjançant el present document per a la comunicació pública
de les obres del repertori de petit dret administrades per la SGAE resta condicionada al pagament
anual de les quantitats associades al tram d’habitants de l’entitat d’acord amb les taules de tarifes
comunicades pels signants del conveni.
SEGONA.- Els espectacles no dramàtics organitzats per l’Ajuntament que se celebrin amb preu
d’entrada reduït, bonificat o subvencionat han de complir les mateixes obligacions que els que se
celebren amb accés gratuït i sense cap exigència prèvia.
TERCERA.- Per a l’aplicació de la TARIFA SIMPLIFICADA i, si escau, de les deduccions que
aquesta preveu, és condició indispensable que en el moment de la subscripció d’aquest document
l’Ajuntament reuneixi els requisits establerts pels signants del conveni i que compleixi els terminis
de pagament i de comunicació del contingut de la programació previstos en la definició d’aquesta
tarifa.
QUARTA.- La present adhesió a la TARIFA SIMPLIFICADA serà efectiva des de la data de la
signatura i la seva vigència s’estendrà, com a mínim, fins al 31 de Desembre de 2017.
CINQUENA.- L’Ajuntament desitja adherir-se a la TARIFA SIMPLIFICADA i opta per la següent
fórmula:

-

Pagament únic, que s’ha d’efectuar abans de l’1 de maig del mateix exercici
pressupostari en què es realitzin les activitats. La informació sobre les activitats
programades s’ha de facilitar en un termini no superior a 30 dies a partir de la seva
celebració.

La fórmula plantejada en aquest document implica l’obligació d’efectuar el pagament mitjançant
domiciliació bancària o transferència en els terminis fixats, així com la dotació anual de crèdit
pressupostari suficient per atendre les quantitats que corresponen a la tarifa escollida, dotació que
l’entitat de gestió pot contrastar abans de l’emissió de la factura.
L’Ajuntament pot variar la forma de pagament i/o acollir-se a qualsevol de les que estableix
el conveni abans de l’últim dia del mes de febrer de l’exercici en curs comunicant per escrit a
la SGAE l’opció a la qual s’acull, que s’aplicarà a partir d’aquell moment amb la deducció
corresponent, sempre que es compleixin els terminis de pagament i les condicions que es
preveuen en cada cas. Quant s’incompleixin els terminis de pagament i/o les condicions que es
recullen a la definició de la tarifa, la TARIFA SIMPLIFICADA s’aplicarà sense cap deducció.
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6.- LLICÈNCIES D’OBRES.Salvant el dret de propietat, sense perjudici de tercers i d’acord amb el Planejament urbanístic
local, el Ple, per unanimitat, acorda atorgar la següent:
Expd. 39/2015, a Roger Solé Vall, per canviar porta balconera, reparar finestra i adreçar parets
interiors (segons especificacions contingudes a l’informe tècnic a l’efecte), a realizar a la part del
darrera de l’edifici de C/ Solana, 40.

7.- RELACIÓ DE PAGAMENTS.El Sr. Alcalde dóna compte dels pagaments realitzats durant el 1 i el 31 de Desembre de 2015,
segons el següent detall:
Conceptes periòdics i reiteratius:
Interessos i préstecs
Rènting copiadora
Telefonia
Manteniment Wifi
Serveis Consell Comarcal
Enllumenat
Subscripció al Segre
Treballs gestoria
Nòmines empleats desembre
Seguretat Social Novembre
Subministraments diversos
Assistències Càrrecs electes
AMPA anglès extraescolar
ACA, cànon de l’aigua 2014

601,10 €
42,35 €
141,53 €
286,53 €
2.078,43 €
392,48 €
40,00 €
143,99 €
5.117,88 €
3.093,67 €
792,08 €
787,50 €
50,00 €
11.891,14 €

Conceptes no periòdics
Excavacions Lao, liquidació
Treballs i subministraments diversos
Festes 2015.- Specials Check
Enginyeria Marsal-Porta
Maquinària Montoliu, S.L.
Josep Membrive Baró
Plameca, S.A.
Arnó Infraestructures, S.L.U.
Celler Dalmau
La Garrafeta (Sopar de Nadal)

439,07 €
499,18 €
2.704,79 €
205,70 €
762,97 €
222,46 €
425,92 €
7.250,32 €
240,06 €
864,10 €
-----------------------TOTAL ........................................................................ 43.417,08 €
El Ple, per unanimitat, acorda la seva aprovació.

8.- INFORMES DE L’ALCALDE.El Sr. Alcalde dóna compte dels següents assumptes:
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PRIMER.Actes i celebracions
Juntament amb els Caps d’Àrea de Relacions amb les entitats locals i Cultura, de Joventut i de
Festes, el sr. Alcalde dona compte dels diferents actes de caràcter solidari, lúdic, religiós, i
popular que s’han vingut celebrant al poble durant el passat mes de desembre i els primers dies
de gener.
El Ple queda assabentat.
SEGON.Programa de treball per aturats
Informa, que arrel de l’inscripció d’aquest Ajuntament al Programa de treball per aturats 2015,
del que ja n’és coneixedor el Ple, el proper dia 28 s’incorporarà, per a la prestació de les tasques
pròpies d’un peó, necessàries per atendre els Serveis municipals locals, per un termini de dos
mesos, la persona contractada a l’efecte per al Consell Comarcal, fruit del Conveni aprovat avui
per aquest mateix Ple.
El Ple queda assabentat.
TERCER.Atenció, manteniment i conservació dels diversos Serveis municipals
Dona compte de les diverses actuacions que s’han realitzat, durant el període de juny a desembre
de 2015, en els diferents Serveis municipals per part del personal encarregat del manteniment i
conservació dels mateixos, al capdavant del qual, de forma directa i personal, hi ha estat el propi
Alcalde, qui a més de dirigir hi ha participat inclús físicament. De tals actuacions destaca: La
reposició d’un tram del clavegueram, paviment i voreres de l’Avg. Catalunya; l’arranjament del
“Corral de la Vila”; l’esporga d’arbres dels marges dels vials públics, en especial els que tanquen
per la part est la nova zona urbana de “La Plana”; l’arranjament de diversos camins públics; el
condicionament de la zona de l’Ermita. Així mateix informa de la gestió que ha produït les
actuacions realitzades per altres òrgans de l’administració i empreses, com : La tala i retirada
d’arbres cremats de les pinedes de les zones “Bellcaire de d’alt” i de “Pla de l’om”; l’obra de millora
dels desguàs del “Camí de Camarasa” amb l’enllaç de la rotonda d’accés al casc urbà; i finalment,
els treballs de neteja dels marges del riu Sió.
El Ple queda assabentat.
QUART.Inici d’obres als vestidors de les piscines municipals
Comunica que la setmana passada es van iniciar els treballs de reparacó dels vestidors i del
sistema de tractament d’aigua de les piscines municipals.
El Ple queda assabentat
9.- PRECS I PREGUNTES.No se’n formularen.

I no havent més assumptes, la Presidència dóna per finalitzada la sessió a les 21:30 hores, de la
que s’estén la present acta, que com Secretari certifico.

6

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE LA SENTIU DE SIÓ DEL DIA 1 DE FEBRER DE 2016

Assistents
Alcalde-President
Antonio López Trabalón

Regidors
Joan Maria Guillaumet Badia
Francesc Sumalla Pla
Carles Terré Carreño
Francisco Marcelino Camarasa
Albert Bergadà Alburquerque
Secretari:
Jaume Alà Blanch

A la Sentiu de Sió a u de Febrer de dos mil setze, 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’aquesta acta, 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.
Abans d’iniciar la sessió, l’Alcalde, en nom del
Consistori expressa el condol a la família del Sr.
Ramon Galceran Teixidó i a la família de la Sra. Pilar
Prilló Sabaté, per al recent decés d’ambdues
persones.
Tot seguit s’obre l’acte 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 ANTERIOR.- Donat a conèixer el
contingut de l’acta de la sessió última anterior, és aprovada per unanimitat.
2.- DECRET DE L’ALCALE.A l’efecte del que estableix l’art. 42 de Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, el Sr. Alcalde dóna compte al Ple del Següent Decret.

D E C R E T 01/2016
Atès que per part del Cap de l’Àrea d’Agricultura i Infraestructura Rural Sr. Joan Mª Guillaumet
s’ha posat de manifest el mal estat i deficient amplada dels ponts sobre la Primera Sèquia
Principals dels Canals d’Urgell al seu pas per la part sud del nostre Terme municipal, aquesta
Alcaldia, fent-se ressò de la denúncia de dit Regidor,
HE RESOLT:
Sol.licitar al Sr. President de la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell que, previ estudi
i informe dels seus Serveis tècnics, que per compte i càrrec de dita Entitat, si així ho accepta, es
procedeixi l’acondicionament, millora i ampliació de ponts sobre la Primera Sèquia Principal dels
següents camins:
“Camp del Maginet”, “Vellvís i Pedrís”, “Camp” i “Carrerada”.
La Sentiu de Sió, 21 de Gener de 2016
L’Alcalde,
3.- P.U.O.S.C. 2012 – FINANÇAMENT CONSOLIDAT DE LA SUBVENCIÓ A L’OBRA
“VESTIDORS I SISTEMA TRACTAMENT D’AIGUA DE LES PISCINES MUNICIPALS.L’Alcalde dóna a conèixer el document acreditatiu del finançament consolidat de la subvenció de
35.791,29 € que representa el 90% de l’import d’adjudicació de l’obra, inclosa al PUOSC-2012,
titulada “Reparació dels vestidors i del sistema de tractament d’aigua de les piscines municiplas”,
subscrit per la Direcció General d’Administració Local.
El Ple, per unanimitat, agraeix la consolidació de tal subvenció al Departament de Governació i
Relacions Institucionals.
4.- REGULARITZACIÓ CADASTRAL.Per part de l’Alcalde es posa en coneixement del Ple de les característiques del procediment de
regularització cadastral 2013-2016. Aquest procediment té per objectiu incorporar al Cadastre tots
els béns immobles omesos o que estiguin inscrits de manera incorrecta o incomplerta al Cadastre
per incompliment de l’obligació de declarar, de manera que la tributació d’aquests immobles sigui
la que correspon d’acord amb la seva realitat immobiliària.
Els padrons cadastrals recolliran els immobles regularitzats amb el seu valor corresponent, per a
que l’Ajuntament, mitjançant l’OAGRTL de la Diputació de Lleida, gestioni l’IBI, i liquidi les quotes
corresponents als retards per exercicis no prescrits.
La regularització cadastral no implica una nova revisió de valors cadastrals: els immobles
regularitzats es valoren amb la ponència vigent, i el procediment no afecta a la resta d’immobles
que tributen correctament, entre els que s’hi compta els que varen ser motiu d’actualització l’any
2014.
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El procediment de regularització es desenvoluparà directament per la Direcció General del
Cadastre. No s’exigeix participació per part de l’Ajuntament en les costes, ni en les actuacions
vinculades: el procediment solament implica un cost per al titular de l’immoble al que se li presta el
servei, en forma de pagament a l’Estat de la taxa de regularització cadastral (aquest import és de
60,00 € per immoble regularitzat).
Aquest procediment s’ha d’iniciar en tots els municipis amb anterioritat al 31 de Desembre de
2016, mitjançant resolucions publicades al BOE que indiquin els municipis i termini en els que serà
d’aplicació. Es preveuen quatre resolucions per exercici.
Ens comuniquen que el nostre municipi ha estat inclòs en la relació prèvia relativa a l’exercici
2016.
Amb la finalitat de procurar la millor planificació, la Gerència Territorial del Cadastre, va sol.licitar a
l’Ajuntament l’expressió del coneixement i conformitat del moment d’inici de la regularització al
municipi.
A tal efecte, el Ple i per unanimitat acorda:
L’Ajuntament de la Sentiu de Sió, a proposta de la Gerència Territorial del Cadastre de Lleida,
manifestà a la Direcció General del Cadastre la seva conformitat en estar inclòs a la resolució que
s’aprovi a l’exercici 2016, relativa al procediment de regularització cadastral 2013-2016 regulat per
la Disposició addicional tercera del Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari (R.D. Legislatiu,
1/2004, de 5 de Març), per la incorporació al Cadastre i valoració a efectes de l’Impost sobre Béns
Immobles, tant de les construccions omeses total o parcialment, com de les modificacions en les
dades físiques dels immobles que siguin incorrectes o incompletes, amb la finalitat d’assegurar la
seva concordança amb la realitat actual.
5.- SOL.LICITUD LLICÈNCIA AUTO-TAXI.El Sr. Alcalde presenta nova sol.licitud de llicència d’auto taxi subscrita pel Sr. Narcís Fernández
Fernández. Atès que el Ple de 07/09/2015, que ja va debatre anterior sol.licitud del mateix
peticionari, i que va acordar posposar quelcom determinació a l’efecte fins l’exercici de 2016, en
aquesta sessió es debat aquesta nova sol.licitud i s’acorda, que abans de prendre cap
determinació al respecte es convocarà a tal peticionari per a que doni a conèixer els detalls de les
disponibilitats amb les que compta per l’exercici de l’activitat d’auto taxi, per tal de conèixer si el
servei que ell podria oferir és el suficient interessant per als possibles usuaris de la Sentiu, el que
podria portar a aquest Ajuntament a l’acord d’iniciar expedient de contractació mitjançant el
procediment obert d’un concurs públic per cobrir la vacant de l’anterior concessió a la que va
renunciar el seu titular.
6.- SOL.LICITUDS LLICÈNCIES D’OBRES.Salvant el dret de propietat, sense perjudici de tercers i d’acord amb el Planejament urbanístic
local, per unanimitat, el Ple acorda atorgar les següents:
Expd. 01/2016, a Josep Call Mollet, per posar tanca metàl.lica (de 125 m.l. x 2 m.l.) a la parcel.la
48-49 del polígon 6. Amb informe favorable dels Serveis tècnics.
Expd. 02/2016, a Josep Mª Mitjans Montoliu per reacondicionar i pintar la tanca de la parcel.la de
carrer 18 nº 18.
Expd. 04/2016, a José Viola Riba, S.L. per a fer una rasa de 0,30 x 0,30 al vial de ponent que
condueix a la zona industrial “Eral” per tal de soterrar tub de reg.
Expd. 05/2016, a Mònica Fonoll Sort, per pròrroga de la llicència d’obres expd. 04/2015.
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Es deixa pendent de resoldre l’expd. 03/2016 del sol.licitant Josep Masana Aiguadé, que actua en
representació de Hereus de Carme Sandiumenge, per manca de presentació de documentació
imprescindible per debatre la sol.licitud.

7.- RELACIÓ DE PAGAMENTS.El Sr. Alcalde dóna compte dels pagaments realitzats durant el dia 1 i el 31 de Gener de 2016,
segons el següent detall:

Conceptes periòdics i reiteratius:

Interessos i préstecs
Rènting copiadora
Telefonia
Manteniment Wifi
Serveis Consell Comarcal
Enllumenat GN Fenosa
Subscripció al Segre (Gener-Febrer)
Treballs gestoria
Nòmines
Seguretat Social
Treballs i subministraments diversos
Assistències Càrrecs electes
AMPA anglès extraescolar
Endesa, enllumenat
IRPF 4art. TR. 2015
Novoquímica ecológica
Funerària Torné, amortit. mobiliari Sala de Vetlles
Cal Amat, dinars festa St. Antoni 2016

601,03 €
42,35 €
62,34 €
286,53 €
1.456,56 €
4.374,02 €
80,00 €
143,99 €
6.821,34 €
3.142,42 €
451,01 €
112,50 €
50,00 €
896,31 €
4.095,38 €
571,66 €
879,00 €
1.648,00 €

Conceptes no periòdics
E.S. Algerri, S.L. Gas-oil calefacció
Excavacions Lao
Treballs i subministraments diversos
Comercial Monesma-Saiz
Comsaonline, revisió sist. Informàtic
Miquel Trepat Barceló
Jordi Martí, picapedrer
Laborman equipament
J. Farré, S.A.
Eurofins Agroambiental
E-Bando
Cal Amat, SCP, 2 factures
Premis carrosses St. Antoni 2016 (4x30)

1.100,00 €
468,29 €
388,06 €
3.021,73 €
299,38 €
218,10 €
423,50 €
228,28 €
166,28 €
170,14 €
72,60 €
149,60 €
120,00 €
-----------------------TOTAL ........................................................................ 32.540,40 €
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8.- INFORMES DE L’ALCALDE.- El Sr. Alcalde dóna compte dels següents assumptes:
PRIMER.Reunió d’Alcaldes del GRUP MINICIPAL E.R.C.
a) Sobre ajuts directes Diputació.
Dóna compte de la información rebuda sobre els diversos tipus de subvenció que es podran
sol.licitar a la Diputació, previstes en el seu pressupost per a l’exercici 2016.
b) Sobre la Regulació del Cadastre d’Urbana.
Comunica que per part de la Direcció General del Cadastre es desenvoluparà directament el
procediment de regularització del Cadastre d’Urbana al nostre Municipi abans de finalitzar l’any
actual. Això vol dir que els immobles que estiguin omesos i els que estiguin inscrits de forma
incorrecta o incompleta serán regulats. Els immobles que siguin correctes cadastralment no els
afectarà aquest procediment. Els titulars d’immobles als que afecti dita regulació es servei hauran
de devengar a l’Estat una taxa de 60,00 € per immoble.
c) Valoració de construccions en sòl rústic.
Explica que la Direcció General del Cadastre properament farà la VALORACIÓ DE LES
CONSTRUCCIONS
INDISPENSABLES
PER
AL
DESENVOLUPAMENT
DE
LES
EXPLOTACIONS AGRÍCOLES I RAMADERES SITUADES EN SÒL RÚSTIC, per tal d’incorporarles posteriorment a la preceptiva tributació a l’igual que ja ho venen fent el 16% dels municipis de
Lleida.
Sembla ser que les edificacions en sòl rústic que no siguin INDISPENSABLES PER LES
ACTIVITATS AGRÍCOLES I RAMADERES, no serán valorades. Les edificacions en sòl rústic que
siguin vivendes o aptes per a ser-ho serán valorades (les que no ho estan), i incorporades a
tributació a l’efecte de l’IBI.
El Ple resta assabentat.

SEGON.Festa de St. Antoni 2016
Juntament amb els Caps de les Àrees d’Agricultura i Ramaderia; Relacions amb Entitats Locals i
Cultura; i Festes, dóna compte del desenvolupament de la festa de St. Antoni.
El Ple queda assabentat.

TERCER.Eleccions Agràries
Juntament amb el Regidor d’Agricultura, dóna compte de que el proper dia 28 de Febrer es
celebraran les Eleccions Agràries, que pel que fa al nostre Municipi, tant els llocs de propaganda i
local electoral seran els habituals, Així mateix comuniquen que el passat dia 28 de Gener es va fer
el sorteig de la Mesa Electoral.
El Ple queda assabentat.
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QUART.Esporga d’arbres
Juntament amb el Regidor de Relacions amb les Urbanitzacions, dóna compte dels treballs
d’esporga realitzats a la Urbanització St. Miquel, així com de la gestió feta amb el Servei Territorial
de Carreteres per l’autorització preceptiva per a realizar tals treballs als arbres situats en la zona
de policía de la carretera C-26.
El Ple queda assabentat.

CINQUÈ.Cablejat xarxa subministrament elèctric
Informa de la reclamació feta a FECSA-ENDESA per motiu del mal estat d’alguns trams del
cablejat de la xarxa de subministrament elèctric en diversos carrers del poble, a fi de que siguin
substituïts, tant per evitar perill que la seva precarietat representa per als vianants i vehicles
usuaris de les vies publiques, com per als efectes negatius que produeix els talls elèctrics en el
cas d’incidència.
El Ple resta assabentat.

SISÈ.Programa de treball i formació 2015 del Consell Comarcal de la Noguera.
Informa de que el passat dia 28 de Gener va iniciar tasques pròpies d’atenció a diversos Serveis
municipals el traballador que ens aporta el Programa treball i formació 2015, contractat pel Consell
Comarcal i que patrocina el Servei d’Ocupació de Catalunya. Tot i els pocs dies de prestació
sembla ser que compleix de forma suficient amb la feina que se lid emana desenvolupar.
El Ple resta assabentat.

9.- PRECS I PREGUNTES.El Regidor Sr. Sumalla formula proposta en el sentit següent:
Que es faci arribar al Sr. Josep Amorós Caubet, descendent de la Sentiu de Sió, felicitació
d’aquest Ple municipal per al motiu del guardó que li ha estat atorgat per a la millor Direcció de
Producció a la pel.lícula “Anacleto Agente Secreto” en l’edició dels VIII Premis Gaudí.
El Ple, per unanimitat, acorda fer seva aquesta proposta i traslladar la felicitació al Sr. Amorós.

I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 22:15 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 7 DE MARÇ DE 2016

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 set de Març de dos mil setze, 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’aquesta acta, 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.- DECRET DE L’ALCALE.A l’efecte del que estableix l’art. 42 de 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 02/2016
Atès que el Consell Rector del Patronat de Promoció económica de la Diputació de Lleida, de data
24/07/2014 acorda atorgar-nos subvenció de 3.612,00 €, per l’actuació anomenada: Tecnologia eficient
calefacció (Substitució caldera de gasoil per altra de biomassa) a l’edifici de Casa de la Vila, per una
inversión prevista de 8.730,50 €.
Atès que aquest Ajuntament en data 14/09/2015 va sol.licitar canvi de destinació (de l’edifici de Casa de la
Vila a l’edifici de les Escoles, argumentat inclús tècnicament aquest canvi de destí tal com ens vàreu
sol.licitar posteriorment)
Atès que a data d’avui se’ns ha indicat que caldria que aquest Ajuntament desistís de la sol.licitud inicial,
per no haver-se acceptat per part de la Intervenció el canvi de destinació de l’actuació que vàrem demanar.
Per tot el qual,

HE RESOLT:
Que tot i lamentant la pèrdua d’aquesta subvenció, l’Ajuntament de la Sentiu de Sió desisteix de la
sol.licitud de la referida subvenció demanada el 25/06/2014 i atorgada el 24/07/2014.

La Sentiu de Sió, 8 de Febrer de 2016
L’Alcalde,

D E C R E T 03/2016
Atès que per secretaria municipal han estat confeccionats els padrons dels tributs locals següents:
1.- Taxa per al servei de distribució d’aigua, inclosos els drets de conservació de la canonada i de
connexió a la xarxa i cànon de l’aigua de l’exercici 2015.
2.- Taxa de clavegueram, exercici 2016.
3.- Taxa cementiri i altres serveis funeraris, de l’exercici 2016.
4.- Taxa per recollida d’escombraries, exercici 2016.
HE RESOLT:
Primer.- Aprovar inicialment els esmentats padrons.
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Segon.- Donar compte al proper Ple del contingut d’aquest Decret a l’efecte de la seva ratificació,
si s’escau.
Tercer.- Sotmetre a informació pública per mitjà del procediment legalment establert els referits
padrons, amb la indicació dels recursos que, contra els mateixos, els afectats poden interposar,
per al que es dictarà band a l’efecte.
La Sentiu de Sió, 8 de Febrer de 2016
L’Alcalde,

3.- CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB LA CREU ROJA.Per part del Sr. Alcalde es presenta el Conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de la Sentiu de
Sió i la Creu Roja, que solament s’actualitza, donat que ambdues institucions ja venen prestant-se
col.laboració des de fa molts anys.
Un cop conegut el contingut de dit Conveni és aprovat per unanimitat.

4.- SOL.LICITUD DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEI DE
TAXI.Continuant debatent la sol.licitud de concessió de llicència per a la prestació de servei de taxi feta
per part de Narcís Fernández Fernández, i atenent el contingut al seu efecte en la sessió plenària
de 01-02-2016, un cop coneguts els detalls de les disponibilitats per al servei a les que es
subjectaria dit peticionari, és per al que es posa novament el tema a la consideració del Ple.
Atès que després d’un ampli debat s’arriba al consens de que pot ser interessant per al veïnatge
comptar de nou amb un servei d’auto taxi al Municipi, que ja va existir fa pocs anys i que va deixar
de prestar-se per renúncia del seu titular, el Ple, per unanimitat acorda obrir expedient a l’efecte
per una contractació pública, mitjançant concurs i procediment obert, d’una concessió de llicència
per a la prestació del servei d’auto taxi urbà i interurbà al Municipi de la Sentiu de Sió.

5.- REIVINDICACIÓ DE SOL.LICITUD D’ADQUISICIÓ A LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEL SOLAR DE C/ SOLANA, 31.El Sr. Alcalde posa a la consideració del Ple l’assumpte relatiu a l’intent d’adquisició, per part de
l’Ajuntament des de legislatures anteriors, del solar del C/ Solana, 31, que actualment és patrimoni
de la Generalitat de Catalunya i que gestiona la seva Junta Distribuidora d’Herències, òrgan amb
el que es varen mantenir contractes a l’efecte en els anys 2005, 2006 i 2007 durant els quals es va
intentar l’adquisició sense aconseguir-se per motiu de preu. Posteriorment l’any 2011 es va
remoure el tema amb una nova petició, que tampoc es va materialitzar per qüestió també de preu,
tot i que la Generalitat en demanà un 240 % menys que en 2007, no obstant encara fora de les
possibilitats de l’Ajuntament. Actualment s’ha reprès nova sol.licitud continuant amb l’oferta inicial
en base al preu pautat al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal per a l’adquisició de sòl qualificat
com Equipament Públic.
Després d’ampli debat, en el que inclús un membre del Ple va mostrar sorpresa per tant interès
municipal en adquirir aquest solar, el Ple i per unanimitat acorda ratificar-se en la sol.licitud de
l’Alcalde a la Junta Distribuidora d’Herències per tal d’aconseguir el domini de dit solar al preu
taxat al POUM, de 4,808 € m2.
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6.- REUBICACIÓ DE LES BÚSTIES DE RESIDENTS DE ZONES DISPERSES.L’Alcalde presenta al Ple una proposta per millorar l’aspecte de la zona de plaça davant de Casa
de la Vila després de la recent renovació del paviment i que entre tals millores s’inclou l’aspecte
que actualment donen les bústies instal.lades en la balustrada de l’àmbit, que no compatibilitzen
amb l’ornamentació pública que es pretén. Tampoc aquestes bústies responen a la preservació i
seguretat del correu que s’hi diposita ja que el lloc no és l’adequat.
Continua el Sr. Alcalde dient que cal oferir un nou espai públic per la instal.lació d’un nou sistema
de bústies concentrades per als usuaris que resideixen en zones disperses del terme municipal.
Aquesta iniciativa comportaria la retirada de tals bústies de l’emplaçament actual, així com la
substitució d’aquestes per un nou sistema de bústies concentrades en bateria en un mateix
element contenidor, enclavat al terra del porxo de Casa de la Vila. Aprofitaríem l’ocasió per ubicarhi una o dues bústies pròpies per l’Ajuntament, ja que, després del canvi de la porta d’accés a la
Casa de la Vila, on era situada l’anterior, l’Ajuntament no té bústia de recollida i el Servei de
correus entrega la correspondència en mà als empleats municipals.
Després d’ampli debat, el Ple i per unanimitat acorda:
Primer.- Notificar tal iniciativa als usuaris i demanar-los comuniquin la seva determinació per optar
a una bústia del nou sistema que es proposa, en la que se’ls donarà a conèixer el preu tancat de
cadascuna, i recollir el seu compromís de reserva i el pagament del seu cost.
Segon.- Notificar als usuaris esmentats que un cop instal.lat el nou sistema de bústies
concentrades, hauran de retirar les actuals bústies. Aquesta retirada la faran tant els que s’acullin
al nou sistema com els que no s’hi vulguin acollir. Aquests últims habilitaran un nou emplaçament
en lloc privat i dins de l’àmbit del Servei de Correus.

7.- SOL.LICITUD DE LLICÈNCIES D’OBRES.Salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers, el Ple i per unanimitat acorda atorgar les
següents:
Expd. 06/2016, a Antonio Amorós Tarragona, per fer reformes a la cambra de bany i a la cuina.
Així mateix per l’obertura d’una finestra de 120 cm. x 100 cm. a la planta primera, amb vistes al
solar contigu, per al que caldrà que tingui autorització escrita del propietari. Així mateix complirà
amb les condicions que imposa l’Informe tècnic a l’efecte. Totes aquestes actuacions s’han de fer
a la vivenda de C/ l’Obaga, 4.
Expd. 07/2016, a Jaume Esteve Mercé, per enderrocar cabana situada al polígon 5, parcel.la 118,
amb soterrament en la pròpia finca dels residus compostos de terra i pedra i la crema de bigues
“in situ”.

8.- RELACIÓ DE PAGAMENTS.-

El Sr. Alcalde dóna compte dels pagaments realitzats durant el mes de febrer d’enguany, segons
el següent detall:
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Període: de l’1 al 29 de Febrer de 2016 (ambdós inclosos)
Conceptes periòdics i reiteratius:
Interessos i amortització préstec FFPP
Interessos i amortització préstec 2006
Rènting copiadora
Telefonia
Manteniment Wifi
Serveis Consell Comarcal
Enllumenat GN Fenosa
Treballs gestoria
Nòmines
Seguretat Social
Treballs i subministraments diversos
Assistències Càrrecs electes
AMPA anglès extraescolar
Endesa, enllumenat
E.S. Algerri, gas-oil calefacció
IVA 4art. Tr. 2015

2.364,25 €
600,95 €
42,35 €
568,46 €
286,53 €
2.973,06 €
2.919,12 €
143,99 €
6.497,78 €
3.680,81 €
328,64 €
112,50 €
50,00 €
426,52 €
748,50 €
168,30 €

Conceptes no periòdics
Treballs i subministraments diversos
Antoni Mora Pedrós
Plameca
SGAE 2015
Genís Ródenas Vargas (bomba aigua tractor)
Specials Check, S.L.
ATM (aportació anual 2016)
J. Farré, S.A.
Auto Gabi (revisió Furgoneta C-15)
Electricitat Jaina, SLU (treballs piscines)
Electricitat Jaina, SLU (fora pto. Piscines-zona escolar)
Premis carrosses St. Antoni 2016 (3x30)
Estel (subvenció)
Cassolí futbol sala
Cal Amat, sopar de reis

188,86 €
664,51 €
179,08 €
560,67 €
798,38 €
1.331,00 €
467,50 €
32,55 €
97,49 €
3.794,56 €
301,65 €
90,00 €
150,00 €
223,92 €
260,00 €

-----------------------TOTAL ........................................................................ 31.051,93 €
9.- INFORMES DE L’ALCALDE.- El Sr. Alcalde dóna compte dels següents assumptes:

PRIMER
Sol.licitud de subvenció amb destí a l’obra “Reconstrucció del clavegueram de l’Avda. Catalunya,
tram de C/ de Lleida a C/ Gaudí”.
Comunica que després de diversos contactes amb Diputació de Lleida per a que se’ns donés a
conèixer la línea d’ajut en la que s’hauria d’incloure la sol.licitud de subvenció amb destí a l’obra
RECONSTRUCCIÓ DE CLAVEGUERAM DE L’AVDA. CATALU7NYA, TRAM DE C/ LLEIDA A C/
GAUDÍ, finalment el dia 15 de febrero passat, el Cap de Relacions de la Diputació amb els
Ajuntaments ens va indicar tal línea d’ajut. Tot seguit vàrem cursar la formal sol.licitud de
SUBVENCIÓ DIRECTA al Senyor President de la Diputació de Lleida.
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El Ple queda assabentat.

SEGON
Sol.licitud al Secretari d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya sobre la
subvenció pendent de cobrament del PUOSC-2012.
Dóna compte de la gestió feta davant del Senyor Pere Aragonés, que n’és el Secretari d’Economia
i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, demanant-li la seva intervenció per reclamar de nou
el cobrament de la subvenció a l’obra “CONSTRUCCIÓ DE DIPÒSIT D’AIGUA I ETAP PER A
L’ABASTAMENT DEL MUNICIPI DE LA SENTIU DE SIÓ”, inclosa al PLA ÚNIC D’OBRES I
SERVEIS DE CATALUNYA, ANUALITAT DE 2012. Aquest alt càrrec de la Generalitat es va
comprometre a fer gestions encaminades a desencallar la demora en el cobrament a l’efecte.
El Ple queda assabentat.

TERCER
Reunió d’Alcaldes a la seu del Consell Comarcal el 17/02/2016
Explica que en tal reunió, per part de diversos Ponents s’exposaren els següents temes:
a) Sobre un PLA D’ACOLLIDA ALS REFUGIATS, que va anar a càrrec del Secretari d’Igualtat
i Ciutadania de la Generalitat.
b) Sobre el “PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA”, a càrrec de MARTA ARDERIU de
l’Administració Oberta de Catalunya (AOC).
c) Sobre el PROGRAMA D’EMPRESA FAMILIAR, a càrrec d’un membre de la Fundació de la
Petita i Mitjana Empresa.
d) Sobre un CURS DE FORMACIÓ SOBRE PROTOCOL, destinat a càrrecs electes.
El Ple queda assabentat.

QUART
Reunió al despatx de l’Alcalde el 25/02/2016
A petició de Presidència del Consell Comarcal i per tractar de temàtica sobre les possibilitats
d’acció en pro de la gent jove de la Comarca, es reuniren la pròpia Presidenta, responsables de
l’Oficina Jove del C.C., l’Alcalde i el Regidor de Joventut de l’Ajuntament.
El Ple queda assabentat.

CINQUÈ
Cablejat xarxa subministrament elèctric
Explica que FECSA-ENDESA ha iniciat els treballs de substitució del cablejat de la xarxa de
subministrament elèctric del carrer l’Obaga, en resposta a la petició feta per aquest Ajuntament el
passat 26 de Gener, de la que se’n va donar compte en la sessió Plenària anterior. Esperem que
les substitucions de cable continuaran i es faran efectives en la resta de carrers demanats.
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El Ple queda assabentat.

SISÈ
Millora d’algunes zones del verd públic
Dóna compte de les millores realitzades en diferents punts de les zones de verd públic.
El Ple queda assabentat.

10.- PRECS I PREGUNTES.Demana i obté la paraula el Regidor Sr. Sumalla, que per seva condició de Cap de l’Àrea
d’Ensenyament i representant de l’Ajuntament al Consell Escolar, posa de manifest que l’Escola
local ha determinat que el dia 29 de l’actual mes de Març no serà lectiu per haver-se escollit com
de lliure disposició al que tenen dret.
Seguidament demana i obté la paraula el Regidor Sr. Francesc Marcelino, que per la seva
condició de Cap de l’Àrea de Festes, exposa que ha contactat amb diversos representants del
col.lectiu de la música i l’espectacle per tal de conèixer disposició i preus per als propers actes de
caràcter festiu que caldrà programar per enguany.

I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 22:30 hores, de la
que s’estén la present acta, que com a Secretari certifico.
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