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FULLS INFORMATIUS MUNICIPALS
Nº 61

INFORMACIÓ PÚBLICA
PROPER PLE: El proper Ple Ordinari de l’Ajuntament és previst pel dia 10
d’abril.
RECORDATORI ALS PROPIETARIS DE GOSSOS: A totes les persones que

tinguin gossos al seu càrrec se’ls recorda que han de complir la normativa general i
local sobre la conducta que han d’observar dins dels nuclis urbans:
A) Els gossos no poden anar solts.
B) Les persones que els portin han de recollir els excrements que produeixin
aquests animals i depositar-los als contenidors d’escombraries.
C) Els gossos no poden entrar als parcs públics i jardins.
D) Els gossos de races declarades perilloses han de conduir-se amb els
requeriments establerts en la normativa específica sobre els mateixos.
Agrairem que es compleixin estrictament les anteriors determinacions, en primer lloc
per mostrar una conducta cívica per part de les persones que tinguin aquests animals
al seu càrrec i en segon per evitar les conseqüències negatives que els incompliments
els poden produir.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL,
CELEBRADA EL DIA 5 DE DESEMBRE DE 2011
A l'Ajuntament de La Sentiu de Sió, a les 21:00 h. del dia 5 de Desembre de 2011, es reuneixen
els membres de la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, baix la presidència del senyor Alcalde
Mario Gené Amorós, l’assistència dels membres vocals que la composen, regidors, senyors Pere
Anton Mola Pejuan i Jaume Prat Beltran, igualment hi són presents els regidors senyors Josep
Torres Flores, Josep Papell Vidal, Jordi Castellana Benseny i Josep Pedrós Vilardell,
Actua de Secretari el senyor Jaume Alà Blanch.
És obert l’acte per la Presidència, i es passa a deliberar sobre el següent ordre del dia:
1.-APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ÚLTIMA ANTERIOR.- Donat a conèixer
el contingut de l’esborrany de l’acta de la sessió última anterior, és aprovada per unanimitat.
2.- SOL.LICITUD PRÉSTEC A “LA CAIXA”.- Atès que l’Ajuntament és deutor per obligacions de
pagament reconegudes que no podran ser eixugades per als drets reconeguts.
Atès el contingut de l’acord de la Junta de Govern de 7 de Novembre de 2011 i de l’informe de
l’Alcalde al Ple de 14 de Novembre de 2011, sobre les gestions realitzades davant dos entitats
bancàries per tal de concertar una operació de préstec, el Sr. Alcalde posa de manifest que ha
estat l’entitat de crèdit Caixabank, S.A. (“La Caixa”) la que en principi ens autoritzaria una operació
de crèdit mitjançant un préstec a llarg termini, amb condicions financeres a data d’avui encara no
determinades en concret, que no es podran conèixer fins que dita entitat financera autoritzi
definitivament l’operació, no obstant aquesta seria d’un import de 150.000,00 €, a termini de 15
anys al tipus d’interès variable del mercat financer, i amb amortitzacions mensuals.
Igualment el Sr. Alcalde manifesta que l’Ordre ECF/324/2003, de 2 de Juny, de modificació de
l’Ordre del DP. D’Economia i Finances de 28/06/1999, sobre desplegament del Decret 94/1995, de
21 de Febrer, en matèria de tutela financera dels ens locals, estableix que s’ha de sol.licitar
autorització, o almenys, comunicar a la Direcció General de Política Financera les operacions de
crèdit que s’acordi concertar.
Per tot el qual, a proposta del Sr. Alcalde, la Junta de Govern, per unanimitat acorda:
Sol.licitar a Caixabank, S.A. (“La Caixa”) un préstec per import de 150.000,00 €, a interès variable
del mercat financer, a termini de 15 anys, amb amortitzacions mensuals.
3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D’OBRES DEL P.U.O.S.C. 2011.- Per part
de la Direcció Facultariva de les obres incloses al PUOSC-2011, s’han presentat les que tot seguit
queden descrites:
A) Certificació nº 2 (i última) de l’obra “Enllumenat Públic al Tossal de les Forques”, per import
de 70.557,82 €.
B) Certificació nº 3 (i última) de l’obra “Abastament d’aigua, sanejament i pavimentació C/
Solana, fase 1ª”, per import de 23.749,02 €.
Atès que en les factures de les referides certificacions s’hi detallen les obres complementàries, de
les determinades als respectius projectes que, en concepte de “millores”s’han executat en
cadascuna de les actuacions esmentades.
Vist que aquesta documentació presenta dades econòmiques discordants que poden ser fruit
d’error, és per al que la Junta de Govern acorda deixar pendents d’aprovació les certificacions
d’obres a les que ens hem referit i sol.licitar a la Direcció Facultativa redactora de les mateixes les
rectificacions, explicacions i aclariments al respecte, amb caràcter d’urgència per tal de no
demorar la seva aprovació i posterior tramitació.
4.- PROPOSTA PER A LA CREACIÓ D’UN REGISTRE MUNICIPAL DE PARELLES DE FET, I SI
S’ESCAU, DEL REGLAMENT REGULADOR A L’EFECTE.- Atès que existeix interès de diversos
veïns/es per la constatació d’unions estables de parella, així com de que ja s’ha donat entrada a la
primera sol.licitud d’inscripció tant prompte existeixi Registre Municipal de Parelles de Fet, la Junta
de Govern a l’empara de la Llei 10/1998, de 15 de Juliol, d’unions estables de parella, per
unanimitat acorda:
1er.- La creació d’un Registre Municipal de Parelles de Fet.

2on.- Iniciar expedient administratiu per la formulació de Reglament Regulador del Registre de
Parelles de Fet.
5.- LLICÈNCIES MUNICIPALS D’OBRES.- Vistes les sol.licituds de Llicència Municipal d’Obres,
salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers, la Junta de Govern, per unanimitat acorda
atorgar les següents:
-

Exp. 016/2011, a Albert Mercè Segarra, per instal.lar porta corredissa per tancament
parcel.la on té situada la vivenda, C/ Afores, s/n, condicionada al permís de Carreteres de
la Generalitat.
Exp. 027/2011, a Ramon Ticó Cucurull, per tancament a precari, amb tela metàl.lica, el
solar posterior a l’edifici de C/ Solana, 70
Exp. 031/2011, a Marcel.lí Trepat Solé per finalitzar la coberta del magatzem del carrer 7,
cruïlla amb C/ Verge de la Guardiola, condicionada a emprar el mateix material, forma i
color que l’existent.
Exp. 032/2011, a Albert Esteve Mercè, per tancament pati posterior a carrer solana, 17.
Exp. 033/2011, a Telefònica, per instal.lació d’arqueta, canalització i pal de suport de fils de
fibra òptica al creuament de la C-26, al P.K. 31’640.
Exp. 035/2011, a Ramona Del Castillo Palou, per arranjament del sostre i reforma de la
cuina i bany a la vivenda de Plaça Major, 8

6.- INFORMES DE LA PRESIDÈNCIA.- Per part de l’Alcalde-President, en primer lloc s’informa de
que a petició del Regidor Sr. Papell, es demanarà a Ensenyament de la Generalitat informe sobre
l’estat actual de les biguetes de ciment aluminós del soterrani del Centre Escolar. Igualment es
demanarà a Medi Natural de la Generalitat, mitjançant el Cos d’Agents Rurals de la Noguera,
autorització per la poda de rames de la pineda que invaeixen el vial que uneix els camins del
Camp, Pedrís, Maginet i Bellcaire.
Tot seguit el Sr. Alcalde també informa sobre:
A) L’estat de la tramitació de la sol.licitud del préstec ICO-“La Caixa”.
B) La renovació del Conveni amb l’Agència de Protecció de la Salut
C) La proposta, feta per l’Alcalde, en la seu de l’Ajuntament de Montgai, de replantejament del
conveni de col.laboració entre els municipis de Cubells, Preixens , Montgai i La Sentiu de
Sió per fer més equitativa la despesa produïda per la contractació de l’Agent d’Ocupació i
Desenvolupament Local.
D) La propera signatura en la seu de la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell,
del conveni per l’adequació de la casella nº 3 de la 1ª sèquia principal, per a refugi
temporal de visitants de la zona de l’espai natural de la serra de Bellmunt-Almenara.
I no havent més assumptes la Presidència dóna per finalitzada la sessió a les 22:10 hores, de la
que s’estén la present acta, que com a Secretari certifico.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL,
CELEBRADA EL DIA 3 DE GENER DE 2012
A l'Ajuntament de La Sentiu de Sió, a les 21:00 h. del dia 3 de Gener de 2012, es reuneixen els
membres de la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, baix la presidència del senyor Alcalde Mario
Gené Amorós, l’assistència dels membres vocals que la composen, regidors, senyors Pere Anton
Mola Pejuan i Jaume Prat Beltran, igualment hi són presents els regidors senyors Josep Torres
Flores, Josep Papell Vidal, Jordi Castellana Benseny i Josep Pedrós Vilardell,
Actua de Secretari el senyor Jaume Alà Blanch.
És obert l’acte per la Presidència, i es passa a deliberar sobre el següent ordre del dia:
1.-APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ÚLTIMA ANTERIOR.- Donat a conèixer
el contingut de l’esborrany de l’acta de la sessió última anterior, és aprovada per unanimitat.

2.- OBRA PUOSC/2011 – ABASTAMENT D’AIGUA, SANEJAMENT I PAVIMENTACIÓ C/
SOLANA, FASE 1ª.- Vista la certificació d’obres nº 3 (última), relativa a l’actuació inclosa al
PUOSC/2011, anomenada “Abastament d’aigua, sanejament i pavimentació C/ Solana, fase 1ª”,
de data 31/10/2011, per import de 20.558,78 €, redactada per als serveis tècnics de la Diputació
de Lleida, és aprovada per unanimitat, un cop vist l’informe de la Direcció Facultativa sobre les
obres de millora del projecte a l’efecte.
3.- OBRA PUOSC/2011 – ENLLUMENAT PÚBLIC AL “TOSSAL DE LES FORQUES”.- Vista la
certificació d’obres nº 2 (última), relativa a l’actuació inclosa al PUOSC/2011, anomenada
“Enllumenat públic al Tossal de les Forques”, de data 31/10/2011, per import de 70.557,82 €,
redactada per als serveis tècnics de la Diputació de Lleida, és aprovada per unanimitat, un cop vist
l’informe de la Direcció Facultativa sobre les obres de millora del projecte a l’efecte.
4.- ORDENANCES FISCALS.- Vist l’edicte de l’Alcalde de 27/12/2011, publicat al BOP Nº 183 de
27/12/2011, sobre la imposició i la modificació d’ordenances fiscals, s’observa la publicació de les
següents dades errònies:
Les tarifes màximes i mínimes publicades a l’efecte dels impostos sobre vehicles de tracció
mecànica i sobre construccions, instal.lacions i obres no procedeixen donat que els impostos han
de tenir acordat un coeficient únic.
Constatada l’existència d’aquest error, caldrà publicar, per al mateix mitjà fe d’errades que ha
d’acordar el Ple.
5.- LLICÈNCIES MUNICIPALS D’OBRES.- Vistes les sol.licituds de llicència municipal d’obres,
salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers, la Junta de Govern, per unanimitat acorda
atorgar les següents:
Exped. 36/2011, a Josep Menardia Abellana, per reparació d’esquerdes del garatge i nivellar porta
a l’edifici de la Plaça Major, 5.
Exped. 37/2011, a Josep Mª Gili Miró, per arranjament de la teulada de l’edifici de C/ Església, 8.
6.- INFORMES DE L’ALCALDE.- El Sr. Alcalde informa sobre els següents assumptes:
A) PUOSC 2012.- Comunica que ha mantingut conversa amb el Director dels Serveis
Territorials de Cooperació Local qui li ha informat que la Comissió de Cooperació Local de
Catalunya va acceptar l’al.legació d’increment de subvenció amb destinació a l’obra del
PUOSC 2012, per un import de 70.000,00 €, no obstant cal l’aprovació definitiva del
Departament de Governació i en tot cas seria efectiva després de la publicació al DOGC
de l’acord a l’efecte.
B) PROJECTE PARCEL.LACIÓ P.A.U. A02 VIDRES VIOLA.- Dóna compte de la reunió
mantinguda a nivell tècnic entre els representants de l’Ajuntament (Arquitecte Sr. Mas) i de
José Viola Riba, S.L. (Arquitecte Tècnic Sr. Profitós) a l’efecte de l’execució del projecte de
parcel.lació de Polígon d’Actuació Urbanística (PAU) A02 VIDRES VIOLA.
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 a Secretari certifico.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE LA SENTIU DE SIÓ DEL DIA 17 DE GENER DE 2012
Assistents
Alcalde-President
Mario Gené Amorós
Regidors
Pere Anton Mola Pejuan
Josep Torres Flores
Jordi Castellana Benseny
Josep Papell Vidal
Jaume Prat Beltran
Josep Pedrós Vilardell
Secretari:
Jaume Alà Blanch

A la Sentiu de Sió a disset de Gener de dos mil
dotze, a les 21.00 hores, a la sala d’actes de la Casa
Consistorial, es constitueix en sessió pública
ordinària el Ple d’aquest Ajuntament, conformat pels
membres, el nom i el càrrec dels quals figura al
marge d’aquest escrit, presidit pel senyor Alcalde,
amb l’assistència del Secretari de la Corporació.
Es obert l’acte per la presidència i es passa a
deliberar sobre el següent ordre del dia.

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.- A l’objecte de donar compliment als articles 101 i 102
de la “Ley Orgánica del Poder judicial”, que faculten al Ple per a l’elecció del Jutge de Pau Titular
de La Sentiu de Sió, el Sr. Alcalde dóna compte de que ha estat tramitat l’expedient a l’efecte de
tal elecció, i que feta la convocatòria pertinent, publicada al BOP nº 159 de 08/11/2011, ha estat
presentada una sol.licitud per accedir al càrrec de Jutge de Pau Substitut que correspon a Ramon
Llovera Borrell, qui precisament és la mateixa persona qui fins a la finalització del mandat, que ara
s’ha de renovar, ha ostentat el càrrec de jutge de Pau Substitut de La Sentiu de Sió.
El Ple acorda per unanimitat elegir al Sr. Ramon Llovera Borrell com a Jutge de Pau Substitut ja
que correspon a l’única sol.licitud presentada a l’efecte, 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.- ESTABLIMENT DE TARIFA DE PREUS PÚBLICS, TAXES I COEFICIENTS EN TRIBUTS
LOCALS PER L’EXERCICI 2012.- Per part del Sr. Alcalde es posa de manifest que cal adoptar
acord de Ple per tal d’establir les quotes aplicables durant l’exercici de 2012 que figuren als
quadres de tarifes dels tributs locals, a l’empara de les Ordenances Fiscals que els regulen.
Atès l’acord de Ple Municipal de 14 de Novembre de 2011 de creació, imposició i modificació de
les Ordenances, publicades al BOP nº 183 de 27 de Desembre de 2011, que no foren motiu de
cap mena de reclamació.
Atès que ha estat observada errada en dita publicació que s’ha de salvar mitjançant esmena del
següent contingut:
L’Edicte nº 12688 publicat al BOP nº 183 del 27/12/2011, conté errors que salvem mitjançant les següents
esmenes:
A) On hi diu: “Títol n º 2 Impost Vehicles Tracció Mecànica, tarifa màxima coeficient 1,4, tarifa mínima
coeficient 1,2”
Hi ha de dir: “Títol nº 2 – Impost Vehicles Tracció Mecànica, s’incrementa la quota establerta amb
l’aplicació sobre la mateixa d’un coeficient del 1,2”
B) On hi diu: “Títol nº 3 – Impost Construcció, instal.lació i Obres, tarifa màxima 3%, tarifa mínima 2%”
Hi ha de dir: “Títol 3 – Impost Construccions, Instal.lacions i Obres, s’aplica una quota amb un tipus
del 2% sobre la base imposable”

Vista la proposta del Sr. Alcalde, qui manifesta, que ha estat consensuada prèviament entre la
totalitat dels membres de la corporació, el Ple i per unanimitat acorda:
Primer.- Establir, per a l’exercici 2012, els tributs locals, amb l’aplicació dels coeficients, tipus,
quotes de tarifa i preus públics següents:
-

-

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, la quota tributària serà la que en resulti
d’aplicar un increment amb coeficient 1.2 sobre la base establerta per la Llei Reguladora
d’Hisendes Locals i les seves modificacions al respecte establertes per la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat.
Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres, amb un tipus de gravamen del 2%
sobre la base imposable.
Taxa per llicències urbanístiques, amb una quota tributària resultant d’aplicar un tipus de
gravamen del 0,60 % sobre la base imposable. S’estableix un mínim de 10,00 € de quota
efectiva.
Taxa cementiri i altres serveis funenaris:
CONCEPTE

QUOTA-TARIFA

Epígraf 1er.: Assignació níxols (per cada Plaça) ...................................... 1.790,00 €
Assignació fosses (per cada plaça) ...................................... 570,00 €
Epígraf 2on.: Manteniment, conservació i neteja recinte.
Per 1 Níxol ..............................................................................
Per 2 Níxols ............................................................................
Per 3 Níxols ............................................................................
Per fossa d’una plaça .............................................................
Per fossa de dues places .......................................................
Per fossa de tres places .........................................................
Per un panteó .........................................................................

2,10 €
3,20 €
4,20 €
3,20 €
6,30 €
7,40 €
10,50 €

Epígraf 5è.: Per utilització sala de vetlles, que s’aplicarà al gestor funerari, un màxim de
195,00 € i un mínim de 164,00 € per cada servei.
-Taxa de clavegueram:
CONCEPTE

QUOTA-TARIFA

A) 1ª Connexió a la xarxa .........................................................................
B) Per cada vivenda o local ......................................................................
-

208,25 €
9,02 €

Taxa de recollida d’escombraries:
CONCEPTE

QUOTA-TARIFA

A) Per cada habitatge ............................................................................... 73,00 €
B) Per cada local comercial / industrial .................................................... 105,00 €

-

Taxa de servei distribució d’aigües, inclosos drets de conservació de canonada de
connexió a la xarxa.

CONCEPTE

QUOTA-TARIFA

A) Per vivenda i/o local ..............................................................................
B) Per conservació de canonada ...............................................................
C) Per 1ª Connexió a la xarxa ...................................................................
-

23,80 €
16,20 €
208,25 €

Preu públic del servei d’accés a la xarxa municipal sense fils (WIFI)
CONCEPTE

QUOTA-TARIFA

Per cada usuari adherit a la xarxa .............................................................

12,00 €

Segon.- Atès que la taxa del servei de distribució d’aigües i els drets de conservació de
canonada, es venia liquidant per exercicis vençuts, durant l’any 2012 seran presentats al cobro,
l’any 2011 aplicant la quota anterior a la modificació última de l’Ordenança Fiscal Reguladora, i
l’any 2012 aplicant la quota modificada, amb un interval coincident amb la primera i l’última fases
dels períodes de recaptació establert per l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs
Locals, de la Diputació de Lleida.
Tercer.- Vistos els padrons de contribuents 2011/2012 tals taxes i preus públics, són aprovats per
unanimitat.
4.- DECRET DE L’ALCALDE SOBRE AMORTITZACIÓ LLOC DE TREBALL.- Per part del Sr.
Alcalde i tal com és preceptiu, dóna compte al Ple de la Resolució adoptada el 11/01/2012, amb el
consens de la totalitat dels set membres de la Corporació Municipal, pel que fa a l’amortització del
lloc de treball afecte a la brigada municipal d’obres i serveis que ocupa el Sr. Àngel Pérez Segarra.
Tot seguit el propi Sr. Alcalde dóna lectura del Decret a l’efecte del Següent literal:
“Aquest Ajuntament travessa moments molt difícils com a conseqüència de la greu i delicada situació
econòmica de les finances municipals, que amb gran part, es venen arrastrant del període anterior al de la
presa de possessió de l’actual Consistori, existint un deute pendent de pagament que l’Ajuntament no pot
atendre perquè no té liquidesa a tresoreria, situació que s’ha donat a conèixer per mitjà de còpies d’actes de
sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 30/06/2011, 24/10/2011, 7/11/2011 i 05/12/2011 que s’han
fet públiques. Fent-se evident de la liquidació del pressupost de 2011, que el romanent de tresoreria per
despeses generals ha estat negatiu i la crisis que ens ve afectant, ha suposat per l’Ajuntament una reducció
dels recursos que s’obtenien directament a través de diversos tributs com les llicències d’obres, Impost de
Plusvalua, Taxa d’ocupació de la via pública, Impost de circulació, i etc.; situació que es veu agreujada pel
fet de que un gran nombre de subvencions amb aquesta Corporació Local encara no han estat abonades
per part de les corresponents Administracions.
Amb aquesta situació de dificultat econòmica, hem d’afegir l’excés de dimensions de la plantilla actual
contractada per l’Ajuntament, i amb concret, en determinats aspectes i funcions de la BRIGADA MUNICIPAL
D’OBRES I SERVEIS. Actualment, la Brigada Municipal d’Obres i Serveis està composta per 3 treballadors
a jornada complerta per un municipi que escassament sobrepassa els 500 habitants, essent
desproporcionat el nombre de treballadors amb relació als serveis que l’Entitat Municipal, conforme al
pressupost i situació econòmica ha de prestar. Per aquesta raó, és necessari que s’hagi de procedir a
l’amortització d’aquell lloc de treball que es va crear per necessitats específiques o que responien a
situacions de reforç que no es donen a l’actualitat, encara que es mantingués amb època de bonança,
determina que aquest lloc de treball no pugui mantenir-se tant des del punt de vista organitzatiu com
econòmic, ja que les seves tasques poden ser realitzades perfectament per la resta de personal i existeix
una necessitat d’adequar la pròpia estructura de l’Ajuntament i dels medis personals i materials de que es
disposa amb l’activitat i serveis que actualment es tenen, a l’existir un desfase dels elements concurrents
com son la força de treball i les necessitats de l’activitat/servei, al sobrar mà d’obra.
Per tot el qual, RESOLC:
Amortitzar el lloc de treball que ocupa el Sr. Àngel Pérez Segarra tenint en compte que és l’empleat de la
Brigada Municipal que té menys antiguitat.
En cumpliment de les previsions legals, la mesura serà efectiva el proper dia 12 de Gener de 2012. Amb
compensació a que no se li ha concedit el corresponent preavís de 15 dies, té dret a l’abonament dels
salaris per aquest període.
També li correspon una indemnització per acomiadament objectiu, tenint en compte que té una antiguitat
reconeguda del 15 d’Abril de 2009.

Òbviament se li abonarà l’import de la seva nòmina corresponent als dotze dies de Gener de 2012.
Extingit el seu contracte de treball i amb una baixa al Sistema de la Seguretat Social, se li farà entrega de la
liquidació, saldo i quitança, a l’igual que el certificat d’empresa i demés documents necessaris per a tramitar
la sol.licitud de prestacions per desempleat.
El contingut del present Decret serà comunicat, per escrit, el dia 12 de Gener de 2012, al Sr. Àngel Pérez
Segarra.
Es donarà compte del present Decret al Ple Municipal d’aquest Ajuntament en la primera sessió que es
cel.lebri.”

A continuació el Sr. Alcalde manifesta que tal com ha dit a l’inici, aquesta determinació ha estat
presa amb el consens de tots els membres de l’Ajuntament i que ha estat una decisió difícil de
prendre, no obstant les actuals circumstàncies, econòmiques i organitzatives, han estat la causa
d’haver de suprimir dit lloc de treball.
5.- INFORMES DE L’ALCALDE.- El Sr. Alcalde informa sobre la rebuda de comunicat provinent
del Cap de Servei D’Urbanisme de Lleida, en el que s’acompanya informe tècnic favorable del Pla
Parcial Urbanístic SUD-4 per al desenvolupament urbanístic del sector residencial, previst al
POUM, a situar entre la trama urbana de cases aïllades de “La Plana” i el cementiri municipal, no
obstant caldrà esperar el pronunciament al respecte de la propera sessió de la Comissió Territorial
d’Urbanisme prevista per al dia 7 de Febrer de 2012.
6.- PRECS I PREGUNTES.- No se’n formulen.
No havent més assumptes, la Presidència dóna per finalitzada la sessió a les 21:50 hores, de la
que s’estén la present acta, que com Secretari certifico.

