AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ

INICI TEMPORADA DE PISCINES !!!
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE LA SENTIU DE SIÓ DEL DIA 4 D’ABRIL DE 2016

Assistents
Alcalde-President
Antonio López Trabalón

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

A la Sentiu de Sió a quatre d’Abril 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.
Abans d’iniciar la sessió l’Alcalde, en nom del
Consistori, expressa el condol públic als veïns
d’aquesta població Pere Eroles Viles i Família i
Jaume Trepat Palou i família per al recent decés de
la seva mare i germana respectivament.
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 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 04/2016
Atès que des de l’any 2011 la Sala de Vetlles municipal va iniciar la prestació del servei que li és
propi i que des d’aquell moment la gestió la realitza l’empresa Funerària J. Torné, S.L.,
d’Agramunt, aquesta, ha presentat proposta de renovació anual del contracte a l’efecte
corresponent a l’exercici 2016, per tot el qual,
HE RESOLT:
Aprovar tal proposta i comunicar-ho al Ple.
La Sentiu de Sió, 9 de Març de 2016
L’Alcalde,

D E C R E T 05/2016
Atès que l’Agència de Protecció de la Salut recomana que periòdicament es faci un control de
plagues als llocs sensibles de pública concurrència com pot ser les Escoles públiques i les Piscines
municipals,
HE RESOLT:
Contractar l’empresa especialitzada Novoquímica Ecológica, S.L. d’Artesa de Lleida per la
Desinfectació, Desratització i Desinsectació (DDD) de les aules i serveis annexos de l’Escola Pública
Local i a les Piscines Muncipals i comunicar-ho al Ple.
La Sentiu de Sió, 10 de Març de 2016
L’Alcalde,

D E C R E T 06/2016
Atès que en anterior acta d’inspecció i control portada a terme per l’organisme de control
autoritzat per la Generalitat de Catalunya Bureau Veritas ECA de Lleida, es va requerir que l’actual
dipòsit de gasoil de la calefacció de Casa de la Vila sigui condicionat a l’actual normativa de
comptar amb cubeta que el contingui o que sigui substituït per altre de doble paret,
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HE RESOLT:
Considerant que la instal.lació d’un cubell de 2’00 m3 de capacitat, que contingui l’actual dipòsit
de simple paret, suposaria un cost quasi equivalent a altre dipòsit nou de doble paret, d’una
capacitat de 1’5 m3, amb el previ consens dels membres del Consistori, es determina l’adquisició
de nou dipòsit de doble paret, de 1,5 m3 de capacitat, a l’empresa Gespasa-Tot Comercial, SA, de
Balaguer. Donant compte al Ple.
La Sentiu de Sió, 10 de Març de 2016
L’Alcalde,

D E C R E T 07/2016
Atès que l’Ajuntament va revisant l’estat dels elements que es contenen a l’edifici escolar i s’han
practicat algunes substitucions, especialment la dels sistemes elèctric i de calefacció, actualment
s’ha considerat necessari la revisió d’alguns elements constructius, per al que
HE RESOLT:
Encarregar al professional de la construcció Sr. Miquel Trepat Barceló la tasca de revisió de les
biguetes per si es detecta zones d’humitat que les pugui degradar.
La Sentiu de Sió, 11 de Març de 2016
L’Alcalde,

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES Nº 1 DE L’OBRA “REPARACIÓ
VESTIDORS I SISTEMA DE TRACTAMENT D’AIGUA DE LES PISCINES MUNICIPALS.Vist el contingut de la certificació d’obres nº 1, expedida en data 31/03/2016 per la directora
facultativa Magda Gorgues Sans, per import de 12.591,26 €, executada per l’empresa Electricitat
Jaina, SLU, corresponent a l’obra “Reparació dels vestidors i del sistema de tractament d’aigua de
les piscines municipals”, inclosa al PUOSC 2012, el Sr. Alcalde proposa la seva aprovació i el Ple,
després de conèixer el detall de l’actuació acorda, per unanimitat, aprovar tal certificació d’obres.

4.- PROPOSTA D’INSTAL.LACIÓ DE BÚSTIES AGRUPADES.Per part del Sr. Alcalde es presenta proposta de continuar la tramitació de l’expedient obert a
l’efecte de la reubicació de les bústies d’usuaris que resideixen en zones disperses del terme
municipal, atès que tals bústies són situades en lloc inadequat tant pel que fa a l’ornamentació
pública com a la preservació i seguretat del correu que s’hi diposita. Del sondeig fet als seus
propietaris se’n desprèn que accepten la seva reubicació així com el canvi de model, i el
pagament del seu cost.
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Després d’àmplia deliberació, el Ple i per unanimitat, acorda aprovar la proposta del Sr. Alcalde i
en conseqüència, la instal.lació d’un element que agrupi dotze bústies, a instal.lar al porxo de la
façana de Casa de la Vila.
Aprofitant aquesta instal.lació hi seran incorporades 2 bústies per a l’ús i servei del correu físic que
sigui destinat a l’Ajuntament, ja que des del canvi de la porta d’entrada a Casa de la Vila
l’Ajuntament no disposa de bústia i el Servei de correus ens ha d’entregar en mà la
correspondència.

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES PER AL CONCURS DE
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI DE TAXI.Atès que s’ha obert debat en sí d’aquest Ajuntament que ha portat a l’acord del Ple de 07/03/2016
d’obrir expedient per contractació pública d’una concessió administrativa del Servei de taxi, que
comportarà l’atorgament de Llicència municipal pel que fa al Servei urbà, que posteriorment, es
complementaria amb l’autorització de la prestació del Servei interurbà que atorgaria el
Departament de Territori i Sostenibilitat mitjançant el Servei Territorial de Transports.
Considerant que tal expedient de contractació s’ha d’iniciar amb l’aprovació de Plec de clàusules
administratives particulars que han de regir la licitació, ha estat elaborat un esborrany d’aquest
tipus de documentació que ha estat sotmès a la consideració del Ple. Durant el debat han sorgit
veus de diferents Regidors en el sentit de modificar a l’alça la quota tributària de tarifa per
concessió, expedició i registre de llicència, com la taxa anual, que s’elevarien a 500,00 € i 100,00
€ respectivament. Secretaria-Intervenció indica que tals tarifes ultrapassen les regulades per
l’Ordenança Fiscal nº 31 que les empara, i que s’imposaria la seva modificació, que en tot cas no
seria efectiva fins al proper exercici 2017, el que suposaria que la concessió de la llicència tindria
efecte a partir de l’1 de Gener de 2017, en el cas d’aprovar-se i publicar-se abans de 31/12/2016
tal modificació de l’Ordenança Fiscal.
Altra qüestió ha estat la puntuació que s’ha de donar als licitants en funció de les peculiaritats que
reuneixen tant pel que fa al conductor com al vehicle que presentarien el servei de taxi, que un
dels Regidors presents demana que siguin més definides que les establertes a l’esborrany del
Plec de clàusules.
Per tot el qual i per tal de preparar un nou esborrany, el Ple per unanimitat, acorda deixar pendent
per a un proper Ple el debat sobre la proposta d’aprovació del referit Plec de clàusules.

6.- LLICÈNCIES D’OBRES.Salvant el dret de propietat, sense perjudicis de tercers i d’acord amb el POUM vigent, el Ple i per
unanimitat acorda atorgar les següents llicències municipals d’obres:
Expd. Nº 08/2016, a Manuel Espejo López, per la substitució de les teules del porxo de la part
posterior de l’edifici de C/ Balaguer, 7.
Expd. Nº 09/2016, a Diego Figueres Turiella, per diferents obres de reforma en les estances de la
planta baixa de l’edifici de C/ Obaga, 3.

7.- RELACIÓ DE PAGAMENTS.El Sr. Alcalde dóna compte dels pagaments realitzats durant el mes de març d’enguany, segons el
següent detall:
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Període: de l’1 al 31 de Març de 2016 (ambdós inclosos)
Conceptes periòdics i reiteratius:

Diari Segre
Escoles (Trobada pedagògica)
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
Apeiron (Serveis informàtics)
Conf. Hidrográfica del Ebro, Quota
Com. Gral. De Regants, Quota
ACM, quota 2016
AMI, quota 2016
Localret, quota 2016
Aranzadi, subscripció 2016

40,00 €
96,00 €
600,88 €
42,35 €
31,87 €
286,53 €
2.041,91 €
3.891,59 €
304,92 €
6.873,59 €
3.596,96 €
242,04 €
112,50 €
50,00 €
924,58 €
635,25 €
1.550,46 €
2.068,53 €
154,00 €
75,50 €
100,00 €
605,03 €

Conceptes no periòdics
Antoni Mora Pedrós
Plameca
SGAE 2016
Excavacions Lao
Cal Jordi
Ferreteria Viola, S.L.
Recanvis Miró
Lyreco España, material oficina
Electricitat Jaina, SLU (treballs piscines)
Distribucions Areny
Sistemes d’oficina de Lleida i Tarragona
INK 30
Laiccona
Tot comercial, S.A.
Novoquímica Ecológica, SL
Ongrub medi ambient, S.L.
Alberto Campo, Indemnització treballs peó

431,35 €
260,15 €
696,96 €
153,43 €
462,15 €
92,18 €
14,64 €
247,78 €
6.225,45 €
118,21 €
25,08 €
6,00 €
138,50 €
503,36 €
87,12 €
76,84 €
50,00 €

-----------------------TOTAL ........................................................................ 33.913,69 €
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8.- INFORMES DE L’ALCALDE.El Sr. Alcalde dóna compte al Ple dels degüents assumptes:
A) PRESA DE POSSESSIÓ DEL JUTGE DE PAU SUBSTITUT.El Sr. Antonio Figueres Vilaró ha pres possessió del càrrec de Jutge de Pau Substitut de la Sentiu
de Sió, càrrec per al que va ser elegit per part del Ple de 11/01/2016; nomenat per la Sala de
Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el 16/02/2016; després de l’acte de
promesa del càrrec davant el Jutjat Degà de Balaguer el dia 16/03/2016.
El Ple queda assabentat.
B) “CABINA” TELEFÒNICA.La Companyia Telefònica, en resposta a nostre escrit demanant mantenir operativa la “cabina”
telefònica de davant Casa de la Vila que la Companyia pretén suprimir, comunica que solament
mantindrà en servei durant un any més si l’Ajuntament aporta la quantitat de 400,00 € en
compensació a la pèrdua econòmica que sofreix la Companyia durant un any. Es va respondre per
part d’aquesta Alcaldia que s’accepta el pagament d’aquesta quantitat sempre i quant Telefònica
repari els danys que presenta des de fa molt temps dita “cabina” i es faci càrrec de la neteja
periòdica durant un any. Després ja ens ho replantejarem.
El Ple queda assabentat.
C) SUBVENCIÓ DE PRESIDÈNCIA DE LA DIPUTACIÓ.Després de diverses gestions s’ha aconseguit que per part de la Presidència de la Diputació s’hagi
atorgat una subvenció de 20.000,00 € amb destí a l’obra de “Reconstrucció del clavegueram de
l’Avda. Catalunya, tram C/ Lleida – C/ Gaudí”.
El Ple resta mostra d’agraïment per tal determinació.
D) SOCORRISTES D’AIGUA PER LES PISCINES MUNICIPALS ESTIU 2016.Propera la campanya de banys a les Piscines municipals iniciarà gestions encaminades a fer
l’oferta pública per a la contractació de dos socorristes d’aigua.
El Ple queda assabentat.
E) CALENDARI ACTIVITATS 2on. TR. 2016.Juntament amb els Regidors Sr. Sumalla, Sr. Torres, Sr. Bergadà i Sr. Marcelino, presenta el
Calendari d’Activitats del 2on trimestre de 2016.
El Ple queda assabentat.
F) EFICIÈNCIA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC.Comunica la gestió i treballs realitzats a l’enllumenat públic per tal de millorar l’eficiència i, al
temps, aconseguir estalvi econòmic en aquest Servei municipal.
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El Ple queda assabentat.
9.- PREGUNTES, PROPOSTES, CONSTATACIONS I ETC. DELS REGIDORS.No se’n formularen.

I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 21:45 hores, de la
que s’estén la present acta, que com a Secretari certifico.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE LA SENTIU DE SIÓ DEL DIA 2 DE MAIG DE 2016

Assistents
Alcalde-President
Antonio López Trabalón

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

A la Sentiu de Sió a dos de Maig 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.
És obert 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.- DECRETS 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 08/2016
Atès que l’Expedient Governatiu 01/2016 de Matrimoni Civil entre José Mª Benabarre Farré i
Glòria González Capdevila, que es tramita en el Registre Civil de la Sentiu de Sió, hi consta que els
contraents han escollit com Autoritzant del seu matrimoni al Regidor i Tinent d’Alcalde d’aquest
Ajuntament en Joan Maria Guillaumet Badia.
Atès l’establert en l’article 51 del Codi Civil que faculta i dóna competències per a la celebració de
matrimonis civils als jutges encarregats els registres civils i als alcaldes, o als seus delegats
reglamentaris, per autoritzar matrimonis civils,
HE RESOLT:
Delegar al Regidor i Tinent d’Alcalde d’aquest Ajuntament Joan Mª Guillaumet Badia per a que
actuï com Autoritzant en l’acte de celebració de matrimoni dels contraents esmentats, que ha de
tenir lloc a la sala d’actes d’aquest Ajuntament el dia 11 d’abril de 2016.
La Sentiu de Sió, sis d’Abril de 2016
L’Alcalde,

D E C R E T 09/2016
APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2015
D’acord amb el que s’estableix en l’art. 191.3 del vigent Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, en relació a l’aprovació de la Liquidació del Pressupost, i vist l’informe
d’Intervenció,
HE RESOLT:
Primer.- Aprovar la Liquidació del Pressupost de l’exercici de 2015, amb les especificacions
resumides següents:
INGRESSOS
Previsions definitives
Recaptació en l’exercici
Drets pendents de cobrament
Drets reconeguts nets
Defecte sobre previsions

IMPORTS
593.325,00 €
359.450,02 €
164.202,64 €
523.625,66 €
-69.672,34 €
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-69.672,34 €

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

593.325,00 €
561.232,62 €
3.275,44 €
564.508,06 €
28.816,94 €

RESULTAT PRESSUPOSTARI .........................

28.816,94 €
-40.855,40 €

-40.855,40 €

AJUSTOS:
-

Drets anulats per reemborsament a l’OAGRTL (IAE Vidres Viola) ...............23.159,59 €
Subvenció PUOSC (Rep. i Manteniment de serveis) .....................................20.424,95 €
Subvenció PUOSC (Arrendaments i subministres) ....................................... 6.192,24 €
--------------RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT ...................................................... 8.921,38 €

Segon.- Donar compte al Ple.
Tercer.- Trametre còpia de l’expedient a l’efecte a la Delegació Provincial
d’Economia i Hisenda i a la Delegació del Govern de la Generalitat.
LA SENTIU DE SIÓ, 21 d’Abril de 2016.
L’ALCALDE,
ANTONIO LÓPEZ TRABALÓN

3.- PROPOSTA D’ESPECIFICACIONS AL PLEC DE CLÀUSULES DEL CONCURS DE LA
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI DE TAXI.Per part del Sr. Alcalde, continuant desenvolupant el tràmit de l’expedient per a la Concessió
administrativa del servei de taxi a la Sentiu de Sió, presenta les especificacions introduïdes al Plec
de clàusules al seu efecte, així com proposa l’aprovació d’aquest.
Després d’ampli debat, el Ple i per unanimitat, acorda aprovar el Plec de clàusules referit.
Tot seguit el Ple, també per unanimitat, acorda iniciar el tràmit de la contractació de la Concessió
administrativa esmentada.
4.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL Nº 31 DE TAXA PER A LA
LLICÈNCIA DE TAXI.Atès que en el debat del Plec de clàusules de la Concessió administrativa del servei de taxi del Ple
anterior es va proposar modificar a l’alça tant la quota tributària per concessió, expedició i registre
de llicència, com la taxa anual, qüestió que es va deixar pendent, és per al que avui el Sr. Alcalde
proposa la modificació a l’efecte de l’Ordenança fiscal nº 31.
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El Ple després de debatre novament aquest assumpte, per unanimitat acorda deixar-ho pendent
per més endavant i modificar, si s’escau, l’Ordenança, aprofitant el moment en que es modifiquin
algunes altres que sembla caldria actualitzar.

5.- PISCINES MUNICIPALS / PLANIFICACIÓ TEMPORADA 2016.-

Per part del Sr. Alcalde, es presenta la planificació de la gestió del servei de piscines municipals
per a la temporada 2016, segons el següent detall:

a) Calendari: Des del 24/06/2016 a l’11/09/2016.
b) Horari: Dies laborals: de 12:00 h. a 20:00 h.
Dies festius: de 12:00 h. a 21:00 h.
c) Taxes: (igual que els anys anteriors)
Entrada ordinària: ( a partir de 5 anys): ............................................. 3,00 €
ABONAMENTS:
Ordinari: .............................................................................................35,00 €
Reduïts: (membres família nombrosa, amb fills de 5 a 18 anys;
Majors de 65 anys; Minusvalies amb un dèficit del 33%).................. 25,00 €
Gratuït: A les gestants de 2016.
Multipiscines: Els preus que concreti el Consell Comarcal de la Noguera.
d) Contractació del servei de Socorrista d’aigua: S’obrirà una borsa de treball específica, que
de no tenir sol.licitants en un termini de 30 dies, es sol.licitarà la prestació d’aquest servei a
empresa especialitzada.
Després de previ debat, el Ple i per unanimitat acorda aprovar la planificació detallada
anteriorment.

6.- LLICÈNCIES D’OBRES.Salvant el dret de propietat, sense perjudicis de tercers i d’acord amb el POUM vigent, el Ple i per
unanimitat acorda atorgar les següents llicències municipals d’obres:
Expd. Nº 10/2016, a a Marta Benabarre Eroles, per convertir una finestra en balcó sense
plataforma sortint, en la part posterior de la vivenda de Verge de la Guardiola, 7.
Expd. Nº 32/2016, a Marc Figueres Villaró, per reforma d’habitatge unifamiliar, en construcció,
situat al C/ 17 nº 16, amb condicionants específics sobre mesures de protecció per inundacions.
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7.- RELACIÓ DE PAGAMENTS.El Sr. Alcalde dóna compte dels pagaments realitzats durant el mes de març d’enguany, segons el
següent detall:
Període: de l’1 al 30 d’Abril de 2016 (ambdós inclosos)
Conceptes periòdics i reiteratius:

Diari Segre
E.S. Algerri, carburants
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
IVA 1er. Trimestre 2016
IRPF 1er. Trimestre 2016
Col.lectivitat de regants nº 1
AOC
ITV furgoneta
Associació Gent Gran, subvenció 2016
O.C. la Sentiu

42,58 €
980,00 €
600,80 €
42,35 €
29,99 €
286,53 €
2.458,54 €
1.614,73 €
159,72 €
8.771,77 €
3.712,44 €
456,59 €
150,00 €
50,00 €
415,94 €
77,36 €
3.337,31 €
4.694,98 €
155,63 €
54,70 €
50,00 €
200,00 €

Conceptes no periòdics
J. Farré
Nominàlia
Ferran Font Montpeat
Construccions Vendrell
Jordi Pla Biel
Ferreteria Viola, S.L.
Associació de Gent Gran, aportació viatge
Electricitat Jaina, SLU (treballs piscines)
Sistemes d’oficina de Lleida i Tarragona
Novoquímica Ecológica, SL

107,36 €
54,09 €
640,14 €
224,67 €
1.137,05 €
313,98 €
50,00 €
5.677,23 €
119,12 €
130,08 €

-----------------------TOTAL ........................................................................ 36.795,68 €
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8.- INFORMES DE L’ALCALDE.-

El Sr. Alcalde dóna compte al Ple dels degüents assumptes:

PRIMER
MODIFICACIÓ DE LA SITUACIÓ DELS CONTENIDORS D’ESCOMBRARIES
Dóna compte del comunicat del Consell Comarcal sobre la proposta de modificació de la situació
dels contenidors d’escombraries.
El Ple queda assabentat.

SEGON
REGULARITZACIÓ CADASTRAL
Assabenta de que s’han iniciat els treballs de camp encaminats a la Regularització Cadastral, que
juntament amb els realitzats entre 2012 i 2013, completaran l’actualització de les dades dels
immobles.
El Ple queda assabentat.

TERCER
ELECCIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L’ÀREA DE CAÇA
Comunica que degut a la renúncia de la Junta Directiva i després de l’Assemblea extraordinària
del dia 22 d’Abril passat, han estat convocades per al proper dia 5 de Maig noves eleccions a
aquest òrgan de l’Agrupació de propietaris de terrenys de l’Àrea de caça. Tot i aquestes noves
eleccions, els membres de l’Ajuntament que en formen part, segons s’estableix en els seus
Estatuts, són els mateixos que varen ser proclamats en el Cartipàs municipal de juny de 2015.
El Ple queda assabentat.

QUART
PISCINES MUNICIPALS.
Dóna compte de que al recinte de les Piscines municipals s’hi ha realitzat treballs de retirada
d’arbres vells i de grans dimensions que perjudicaven la cimentació i les canonades subterrànies,
a més de que representaven perill per als usuaris. Així mateix informa de que s’ha replantat part
de la gespa.
El Ple queda assabentat.

CINQUÈ
SUBVENCIÓ PUOSC 2012
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Assabenta de que fruit dels recents contactes amb el nou Secretari d’Economia de la Generalitat,
Sr. Pere Aragonés, aquest ens ha comunicat telefònicament que el dia 12 d’Abril de 2016 va
signar l’ordre de pagament de l’import de la subvenció del PUOSC 2012, xifrada en 301.031,64 €,
destinada al cofinançament de l’obra del “Dipòsit i estació de tractament d’aigua per l’abastament
públic”. La satisfacció que aquesta notícia ens produeix és gran considerant el llarg temps
d’espera de la mateixa. L’ingrès d’aquesta subvenció ens permetrà pagar l’execució de tal obra a
l’empresa Benito Arnó e Hijos, SAU, qüestió que ja feia temps era una preocupació de
l’Ajuntament.
Amb data del 21/04/2016, mitjançant el Consell Comarcal de la Noguera, després de la seva
intervenció, ens ha estat ingressada tal quantitat a la compta bancària d’aquest Ajuntament.
Posteriorment, després de formalitzar la documentació a l’efecte, liquidarem el nostre deute a
l’esmentada empresa constructora.
El Ple queda assabentat i mostra la seva satisfacció per aquesta notícia.
9.- PREGUNTES, PROPOSTES, CONSTATACIONS I ETC. DELS REGIDORS.-

No se’n formularen.

I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 21:45 hores, de la
que s’estén la present acta, que com a Secretari certifico.

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE LA SENTIU DE SIÓ DEL DIA 31 DE MAIG DE 2016

Assistents
Alcalde-President
Antonio López Trabalón

Regidors
Francesc Sumalla Pla
Joan Mª Guillaumet Badia

Secretari:
Jaume Alà Blanch

La Sentiu de Sió a trenta-u de Maig de 2016 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.
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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
2016.-

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 2016, 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.

CALL

COSTA

ESTER

1er VOCAL: Sr.

SERRA

MAÑANET

JAUME

2on. VOCAL: Sr.

SOLÀ

BERTRAN

GEMMA

1er. PRESIDENT/A: Sra.

ARMENGOL

ALEGRE

MIQUEL

2on PRESIDENT/A: Sra.

SOLÀ

BARRABÉS

ROSER

1er. DE 1er. VOCAL: Sra.

HERNÀNDEZ

ALIANA

GERARD

2on. DE 1er VOCAL: Sr.

REVES

CAMPS

NURIA

1er. de 2on. VOCAL: Sra.

ZARAGOZA

BENDICHO

YOLANDA

2on. de 2on VOCAL: Sr.

ROS

JOUNOU

MARIA ANGELS

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 6 DE JUNY DE 2016

Assistents
Alcalde-President
Antonio López Trabalón

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

A la Sentiu de Sió a sis de Juny 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.
És obert 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.- DECRETS 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 10/2016
Vista la convocatòria a la concessió de subvencions als consultoris mèdics locals, anualitat 2016,
que ha publicat la Diputació de Lleida al BOP de 10/05/2016.
Atès que el termini de presentació de sol.licituds al seu efecte és de 20 dies naturals, des de
l’esmentada publicació al BOP, termini que no permet esperar al proper Ple ordinari per
formalitzar la sol.licitud, he resolt:
Primer.- Sol.licitar subvenció a l’efecte a la Diputació de Lleida mitjançant la inclusió d’aquest
Ajuntament al Pla d’ajuts a consultoris mèdics locals 2016, per a la recuperació de les despeses
ordinàries del Consultori com són la neteja, la calefacció, l’enllumenat, el telèfon, així com altres
despeses menors, que per al present exercici han estat pressupostades amb 4.830,00 €.
Segon.- Donar compte de la present Resolució al proper Ple.
La Sentiu de Sió, 17 de Maig de 2016
L’Alcalde,

D E C R E T 11/2016
ACTUALITZACIÓ DE VALORS CADASTRALS D’URBANA
Per part de la Gerència Territorial del Cadastre se’ns comunica que fins al dia 31 de l’actual mes de
maig, aquest Ajuntament pot sol.licitar a la Direcció General de Cadastre l’aplicació del coeficient
d’actualització dels valors cadastrals, que per al nostre municipi és de 1,08, o sigui un 8%, que en
el seu cas s’incorporarà al projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’exercici
2017, així com per a exercicis successius, si s’escau. S’adverteix que per a l’exercici 2017 no
s’aplicarà l’increment legal de tipus gravamen de l’IBI establerts per RDLL 20/11 i posteriorment
per la Llei 16/2013, amb el qual els Ajuntaments retornaran als tipus de 2011, amb la consegüent
pèrdua d’ingrès per IBI d’urbana. Aquesta pèrdua d’ingressos es pot pal.liar amb l’aplicació del
coeficient d’actualització dels valors cadastrals de l’1,08 esmentat, o podria evitar-se la pèrdua si
paral.lelament s’incrementés el tipus establert per l’actual Ordenança Municipal.
Per major abundament ens referirem al que ha succeït l’any 2016, respecte a l’any 2015, que tot i
aplicar un coeficient de 1,10, els ingressos per IBI d’urbana se’ns reduiran un 18,80 %.
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Per tot el qual, he resolt:

Primer.- Sol.licitar exclusivament per a l’exercici 2017 l’aplicació del coeficient d’actualització dels
valors cadastrals de l’1,08.

Segon.- Donar compte al Ple.
La Sentiu de Sió, vint-i-quatre de maig de dos mil setze.

L’Alcalde,

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES Nº 2 DE L’OBRA “REPARACIÓ
DELS VESTIDORS I DEL SISTEMA DE TRACTAMENT D’AIGUA DE LES PISCINES
MUNICIPALS.Vist el contingut de la certificació d’obres nº 2, expedida en data 24 de Maig de 2016 per la
Directora Facultativa Magda Gorgues Sans, adjudicada a l’empresa Electricitat Jaina, SLU, i
executada per l’empresa Tashia, S.L., per import de 8.362,66 € i corresponent a l’obra anomenada
“Reparació dels vestidors i del sistema de tractament d’aigua de les piscines municipals”, inclosa
al PUOSC 2012, el Sr. Alcalde proposa la seva aprovació i el Ple, després de conèixer el detall de
tal obra certificada, per unanimitat acorda aprovar la proposta de l’Alcalde.

4.- SOL.LICITUDS LLICÈNCIES D’OBRES.Salvant el dret de propietat, sense perjudici de tercers, d’acord amb el planejament urbanístic i
amb l’informe tècnic favorable i l’autorització de la Comunitat General de Regants dels Canals
d’Urgell, el Ple atorga la següent llicència d’obres:
Expd. 03/2016, a Anna Mª Coll Sandiumenge, representada per Josep Masana Aiguadé, per
creuar el Camí del Camp, amb una canonada per al pas de conducció d’aigua per al desguàs de
la finca del polígon 4, parcel.la 26.

5.- RELACIÓ DE PAGAMENTS.El Sr. Alcalde dóna compte dels pagaments realitzats durant el mes de maig d’enguany, segons el
següent detall:
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Període: de l’1 al 31 de Maig de 2016 (ambdós inclosos)
Conceptes periòdics i reiteratius:
Diari Segre
E.S. Algerri, carburants
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
O.C. la Sentiu
ACA (Cànon aigua 2015)

40,00 €
1.020,00 €
600,73 €
42,35 €
239,31 €
286,53 €
2.841,29 €
2.300,06 €
159,72 €
6.845,93 €
3.689,27 €
286,46 €
150,00 €
50,00 €
1.328,31 €
200,00 €
12.522,87 €

Conceptes no periòdics
Agropecuària Fortuny
J. Farré
Espejo, compra pintura
Cal Amat, subministraments
Cursa de la Serp (1)
Correu certificat a Fiscalia
Electricitat Jaina, SLU (enllumenat)
Sistemes d’oficina de Lleida i Tarragona
Novoquímica Ecológica, SL
Tashia, SL
Banco Popular, amortització crèdit FFPP
Benito Arnó e Hijos, SAU
Treballs i subministraments diversos no periòdics

707,14 €
201,78 €
75,00 €
54,80 €
295,00 €
5,45 €
1.081,97 €
23,15 €
537,72 €
4.903,25 €
2.600,00 €
307.722,65 €
1.145,34 €
-----------------------TOTAL ........................................................................ 351.956,05 €
6.- INFORMES DE L’ALCALDE.El Sr. Alcalde dóna compte al Ple dels següents assumptes:
PRIMER
AGRUPACIÓ DE PROPIETARIS DE TERRENYS DE L’ÀREA DE CAÇA
Atès que en l’Assemblea convocada per al dia 5 de Maig de 2016 va resultar deserta la
presentació de candidatures a l’elecció de Junta Rectora de l’Àrea de Caça, en aplicació del seu
règim estatutari procedia substituir-la mitjançant una Comissió gestora temporal. Atès que els
únics assistents a dita Assemblea varen ser el President i tres membres més de l’anterior Rectora,
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es va determinar que dita Gestora estigui composta per tres de les quatre persones presents a dit
acte. L’anterior President de la Rectora i dos vocals i membres de l’Ajuntament seran qui la
composin.
El Ple queda assabentat.

SEGON
PISCINES / CONTRACTACIÓ DE SOCORRISTES D’AIGUA
Vist que la borsa de treball no ha donat prou resultat satisfactori s’ha optat per contractar el servei
de socorristes d’aigua mitjançant l’empresa ASSEFES, que acredita solvència suficient per aquest
tipus de relació laboral.
El Ple queda assabentat.

TERCER
PISCINES / OBRES DE REPARACIÓ DE VESTIDORS I SISTEMA DE TRACTAMENT D’AIGUA
Atès que és propera la temporada de banys i no ens donarà temps per l’execució de la fase
tercera de les obres, s’ha determinat reiniciar-les durant la tardor.
El Ple queda assabentat.

QUART
XARCA ELÈCTRICA / SUBSTITUCIÓ DEL CABLEJAT.
Endesa ha finalitzat els treballs de substitució del cablejat elèctric defectuós en diferents carrers
del poble. Amb resultat molt satisfactori.
El Ple agraeix al veïnat les facilitats donades per la realització d’aquests treballs.

CINQUÈ
ESTADES D’ESTIU 2016-06-08
Ha estat confeccionat el programa d’activitats i s’ha obert el termini d’inscripció per a les
ESTADES D’ESTIU al nostre poble.
El Ple queda assabentat.

SISÈ
CAMINS
S’han realitzat diversos treballs de manteniment i conservació de diferents camins municipals i
rurals del nostre terme.
El Ple resta assabentat.
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SETÈ
PONTS DEL “”CANAL””
Tot i que era desitjable actuar en la millora dels quatre Ponts, el Servei tècnic de la Comunitat
General de Regants dels Canals d’Urgell, solament aconsella actuar en el pont que més dificultat
presenta per als vehicles i maquinària agrícola, donat que les disponibilitats econòmiques són
manifestament reduïdes. S’ha considerat que serà el pont del Camí del Maginet el que es
pressupostarà. Restem a l’espera de tal pressupost i de la proposta del ràtio de cofinançament,
per si podem assumir la part econòmica que ens correspondria.
El Ple resta assabentat.

VUITÈ
EDIFICI ESCOLAR
S’ha considerat necessari substituir un tram de la canonada de l’aigua d’abastament de l’edifici
escolar que encara era de plom.
El Ple queda assabentat.

NOVÈ
SERVEI DE PROTECCIÓ CIVIL
Atès que l’Ajuntament ha d’atendre, en la part que li pertoca, el Servei de Protecció Civil, per
respondre a la prevenció per tota mena de riscos de gran envergadura, com poden ser aiguats,
inundacions, ventades, nevades, incendis, fenòmens sísmics, i etc., s’imposa comptar amb un
PLA DE PROTECCIÓ CIVIL. El Consell Comarcal, a tal efecte, ens ha ofert la redacció d’un
document, anomenat DUPROCIM, que ha de servir per la redacció d’un PLA DE PROTECCIÓ
CIVIL adequat a les necessitats especifiques del nostre Municipi. Posteriorment caldrà aprovar-lo,
si s’escau, i abonar al Consell Comarcal de la Noguera la minuta a l’efecte.
El Ple resta assabentat.

DESÈ
SERVEI TERRITORIAL DE CARRETERES
S’han iniciat els treballs de neteja de “l’abocador” de deixalles que existia al marge de la C-26, que
fa uns dies vàrem demanar-los-hi.
El Ple resta assabentat.
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ONZÈ
MILLORA DEL CAMÍ DE MONTGAI

S’han iniciat els treballs de millora del vial anomenat “Camí de Montgai”, atès que aquest camí ha
experimentat un molt considerable augment de trànsit de vehicles, especialment de gran tonatge,
que les seves característiques no el fan adequat per les actuals necessitats.

En una primera actuació s’ha suprimit la illa conformada per un monticle de terres sobreposades
que li causava un impediment de funcionalitat precisament en el punt que conflueix amb el Camí
d’Agramunt i el Camí de Bellcaire.
Properament s’actuarà retirant la terra provinent d’esllavissades dipositada a les vores, adequant
els talussos i retirant algun que altre morro de terres que envaeix el traçat, tot el qual amb la
finalitat de donar-li una major amplada, sense perjudicar ni la serra ni les finques de cultiu que hi
afronten.
El Ple resta assabentat.

7.- PREGUNTES, PROPOSTES, CONSTATACIONS I ETC. DELS REGIDORS.Per part del Regidor Sr. Sumalla es proposa al Ple concórrer a tres convocatòries publicades per
l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, totes elles vinculades a l’àmbit de la cultura.
El Regidor tot i reconèixer que la proposta s’havia d’haver inclòs en un punt concret de l’ordre del
dia d’aquesta sessió, però atès que els terminis per tal concurrència són pròxims a finalitzar, no és
a temps de portar-la a una propera sessió plenària.
Tot seguit relata els continguts de les convocatòries a les que es refereix i que són les següents:
Primera.- Convocatòria de subvenció per a la realització de projectes i activitats culturals.
Segona.- Convocatòria de subvenció a equipaments culturals (Béns Mobles)Tercera.- Convocatòria de subvenció a equipaments culturals (Béns immobles)
A continuació exposa el detall dels projectes i pressupostos amb els que proposa acudir a dites
convocatòries, que són els següents:
a) Pel que fa a la primera l’objecte de la sol.licitud seria el finançar les diverses activitats de
caràcter cultural i popular programades i a programar en el present exercici 2016.
Pressupost destinat de 8.881,70 €
b) Respecte a la segona l’objecte de la sol.licitud seria el finançar l’adquisició d’elements
d’àudiovisual per al servei d’activitats de tipus sociocultural. Pressupost de 8.884,62 €.
c) Pel que fa a la tercera, l’objecte de la sol.licitud seria la instal.lació de nova escomesa
exterior a la xarxa elèctrica en l’edifici municipal anomenat “Cal Morros”, que es destina a
seu sociocultural. Pressupost de 14.192,09 €.
El Ple, fent seva la proposta del Regidor Sr. Sumalla, acorda:
Primer.- Concórrer a les tres convocatòries enunciades.
Segon,. En el cas d’acceptació de cadascuna de les sol.licituds per part de l’IEI, i en funció al ràtio
de cofinançament que els hi atorgui, es determinarà, si s’escau, primer, la consignació de crèdit
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pressupostari que calgui habilitar, i segon, l’aprovació de l’execució de cadascun dels projectes
culturals esmentats, tot el qual mitjançant acords explícits del Ple.

I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 22:00 hores, de la
que s’estén la present acta, que com a Secretari certifico.
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