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CONVOCATÒRIA
1.- REUNIÓ DE JOVENTUT: Es convoquen a tots els joves entre 10 i 29
anys a la reunió de joventut que tindrà lloc el dia 4 de Novembre a les
20:00 hores a la sala del local social cultural esportiu de La Sentiu de Sió.
Hi assistirà la representat de joventut de la Noguera Sra. Anna Porté.
2.- REUNIÓ DELS PARES AMB FILLS PETITS: Es convoquen a tots els
pares i mares que tinguin fills petits, a la reunió que tindrà lloc el proper
dissabte dia 5 a les 17:00 hores a la Sala del Local Social Cultural Esportiu
de La Sentiu per a parlar d’obrir la sala els dissabtes i els diumenges per la
tarda com a zona d’esbarjo per als més petits durant els mesos d’hivern.
3.- REUNIÓ WIFI: Es convoquen a tots els usuaris de la wifi per acabar de
concretar les qüestions relatives a la quota de connexió, i als possibles
interessats per a informar-los del funcionament i connexió a la xarxa. La
reunió tindrà lloc el dia 10 de Novembre a les 21:00 hores a la Sala d’Actes
de l’Ajuntament de La Sentiu de Sió.

Informació: A continuació es transcriu el contingut de les actes de la Junta de
Govern i del Ple des de l’anterior full informatiu.

ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL,
Nº 1 CELEBRADA EL DIA 4 DE JULIOL DE 2011
A l'Ajuntament de La Sentiu de Sió, a les 21:30 h. del dia quatre de juliol dos mil onze, a la sala
d'actes de l’Ajuntament, 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 i són
presents els Regidors senyors Josep Torres Flores, Jordi Castellana Benseny, Josep Papell Vidal 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.-PUOSC 2012 .- Per part del Sr. Alcalde es posa en coneixement de la Junta de Govern el
resultat de la consulta tècnica feta per tal de considerar la possibilitat de modificar el projecte
anomenat “Construcció d’una bassa de reserva d’aigua de boca”, inclòs al Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya per a 2012. Aquesta modificació consistiria en afegir-hi la millora de la
potabilitzacio de l’aigua i que pugues ser factible l’ampliació per incloure-hi el nucli de Sant Miquel.
El tècnic consultat confia que la modificació no alteraria el pressupost del projecte esmentat donat
que aquell va ser extret de preus del període de temps anterior a l’actual crisi econòmica i llavors
els costos eren superiors als actuals, així mateix afegeix, que per tal de mantenir el total del
pressupost es podrien reduir alguns capítols. En aquests moments el tècnic té en estudi totes les
possibilitats, tant de modificació, com d’introducció de la millora i el major abast de la
potabilitzadora, amb la premissa de no incrementar l’actual pressupost del projecte.
La Junta de Govern manifesta el seu acord amb la modificació, millora i ampliació del projecte que
els ha estat referit per l’Alcalde, i que si s’escau caldria accelerar per tal de complir amb els
terminis donats per la Generalitat per a la formulació definitiva del PUOSC 2012.
2.- ABASTAMENT D’AIGUA, SANEJAMENT I PAVIMENTACIÓ C/ SOLANA, FASE 1ª.- Vista la
certificació d’obres nº 2, relativa a l’actuació, inclosa al PUOSC/2011, anomenada “Abastament
d’aigua, sanejament i pavimentació C/ Solana, Fase 1ª, per import de 18.811,62€, de data
14/06/2011, redactada per els Serveis tècnics de la Diputació de Lleida, és aprovada per
unanimitat.
3.- ENLLUMENAT PÚBLIC AL “TOSSAL DE LES FORQUES”.- Vista la certificació d’obres nº 1,
relativa a l’actuació, inclosa al PUOSC 2011, anomenada “Enllumenat públic al Tossal de les
Forques”, per import de 20.574,48€, de data 14/06/2011, redactada per els Serveis tècnics de la
Diputació de Lleida, és aprovada per unanimitat.
4.- FESTES DE CARÀCTER LOCAL 2012.- A l’efecte de la confecció del calendari de festes locals
a Catalunya per a l’any 2012, la Junta de Govern, per unanimitat acorda proposar com a festes
laborals per a l’any 2012, al municipi de la Sentiu de Sió, els dies 11/05/2012 i 28/09/2012, així
com de donar compte a l’efecte al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat.
5.- LLICÈNCIES MUNICIPALS D’OBRES.- Vistes les sol·licituds de llicència municipal d’obres,
salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers, així com a informe tècnic favorable, la
Junta de Govern atorga les següents:
-

Exp. 011/2011, a Bensa, S.A., per a la instal·lació de postes i cadena al camí particular de
la part sol·licitant que es troba al contorn del pantà situat al polígon nº 2, parcel·la 387.
- Exp. 012/2011, a Faustino Rodriguez Martí, per alçar, a línia de façana, el brancal de
porta d’entrada a la vivenda de C/ Solana, 79.

Així mateix acorda ratificar el Decret de l’Alcalde en funcions de 09/06/2011, sobre concessió de la
llicència d’obres, a l’empara d’informe tècnic favorable, següent:
-

Exp. 06/2011, a Iolanda Martínez Quiles, per consolidació i reparació d’una edificació amb
estètica de magatzem, al carrer Raval, 22.

6.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA:
A) REQUERIMENT DE L’ S.G.A.E.- Per part de l’Alcalde – President s’assabenta a la Junta
de Govern del requeriment que fa a l’Ajuntament el Jutjat mercantil nº 1 de Lleida, per al
pagament de 5.856,72€, a la Societat General d’Autors i Editors, en concepte de drets
d’autor per als actes de les festes majors dels anys 2006 a 2009 en els que els grups
musicals i/o teatrals van utilitzar el repertori de les obres musicals i dramàtiques que
gestiona dita societat. També assabenta el Sr. Alcalde de la gestió que ha fet amb el lletrat
Sr. Antoni Cudós per al plantejament de l’ajornament i fraccionament del deute a la SGAE
per a què sigui el més atomitzat possible. En quant al deute que hi pugui existir de
l’exercici 2010, constatar que es farà el possible per atendre’l , a l’igual que es procurarà
l’atenció a les liquidacions de 2011 i següents.
En quant existeixi resultat a l’efecte de la gestió de l’advocat Sr. Cudós, aquest informarà a
l’Ajuntament, per mitjà de l’Alcalde.
La Junta de Govern queda enterada.
B) OBRES EN CONCEPTE DE MILLORES DELS PROJECTES D’OBRES INCLOSES AL
PUOSC 2011.- Per l’Alcalde s’assabenta a la Junta de Govern de les converses que ha
mantingut amb la direcció facultativa i l’empresa que executa els projectes “Abastament
d’aigua, sanejament i pavimentació al c/ Solana, Fase 1ª “ i “Enllumenat públic al Tossal de
les Forques”, sobre les obres de millora a l’efecte i a càrrec de l’empresa adjudicatària.
La Junta de Govern queda enterada.
C) PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD - 4 .- El Sr. Alcalde – President dóna compte
del contingut de l’entrevista mantinguda, juntament amb el regidor cap de l’àrea
d’urbanisme, amb el Sr. Antoni Mas Comes, arquitecte redactor del Pla Parcial urbanístic
SUD – 4, el mateix que redactà l’actual POUM, al què se li va interessar sobre les
repercussions que l’aprovació inicial d’aquest Pla implicarien a l’Ajuntament, i més pel fet
de ser-hi co-particip per causa de la propietat d’un 24%, aproximadament, del sòl immers
en dit Pla.
La Junta de Govern queda enterada.

No havent mes assumptes, la Presidència dóna dona per finalitzada la sessió a les 22:35 hores,
de la que s’estén la present acta, que com Secretari certifico.

ACTA DE LA SESSIO EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, CELEBRADA EL DIA 8 D’AGOST DE 2011
A l'Ajuntament de La Sentiu de Sió, a les 21:30 h. del dia 8 d’agost de dos mil onze, a la sala
d'actes de l’Ajuntament, 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, Jordi Castellana Benseny, Josep Papell Vidal 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.- SERVEIS FUNERARIS I VETLLATORI.- A l’efecte de formalitzar l’autorització administrativa de
la gestió del vetllatori municipal, a proposta del Sr. Alcalde, la Junta de Govern, per unanimitat,
acorda:
1r.- Ratificar el conveni per a la prestació de serveis funeraris al municipi i utilització del
vetllatori, entre l’Ajuntament de la Sentiu de Sió i l’empresa J. Torné, SL, de 24 de febrer de 2011
2n.- Aprovar l’autorització per a la prestació de serveis funeraris al municipi a l’empresa J.
Torné, S.L.
3r.- Autoritzar a l’empresa J. Torné, SL la utilització del vetllatori municipal en les condicions
pactades al conveni a l’efecte, signat entre dita empresa i el Sr. Alcalde el dia 24/02/2011.
4t.- L’Ajuntament establirà ordenança fiscal reguladora per a la utilització d’aquests serveis de
vetllatori per part de les empreses autoritzades per a la prestació de serveis funeraris al municipi.
5è.- Que inicialment la quota tributària que s’establirà a l’efecte de la utilització del vetllatori
serà d’un mínim de 164,00 € a un màxim de 195,00 €, per cada servei, sempre que així quedi
establert en l’Ordenança fiscal reguladora a l’efecte.
6è.- Atès que la referida empresa J. Torné, SL, ha ofert a l’Ajuntament de la Sentiu de Sió
l’aportació gratuïta d’elements complementaris per a ser instal·lats a l’interior dels locals que
conformen el vetllatori que han de millorar tal equipament municipal, així com ofereix fer-se càrrec
de la neteja de les instal.lacions, tot el qual consistiria en:
Elements que instal·laria:

- cadira, ref. 113.712.01
- taula, ref. 82.910.062
- càmara frigorífica
- cartell lluminós
- cartell anuncis
Periodicitat de la neteja: Abans i després de cada servei.
7è.- Atès que tal aportació que ofereix l’empresa j.Torné, SL, representa un valor de 8.962,30
€, que restarà amortitzat en un termini de vint anys, durant aquest període i en concepte
d’amortització, l’empresa J.Torné, SL, restaria alliberada del pagament de la taxa municipal per
utilització de vetllatori.
3.- DECRETS DE L’ALCADE.- Per part del Sr. Alcalde, es posa en coneixement de la Junta de
Govern dos Decrets de l’Alcalde, un per que fa a la declaració d’excedència voluntària de l’Auxiliar
administrativa Anna Bertran Cortés i l’altre sobre la declaració d’urgència en la contractació de
persona idònia per substituir-la, que després de consulta a l’expedient sobre convocatòria del
Concurs Públic per cobertura del lloc de treball d’auxiliar administratiu de l’any 2000, es va ofertar,
en procediment de repesca, als participants en aquell procés seguint l’ordre de selecció, gestió
que ha estat conclusa amb el nomenament de Joana Font Montpeat per al lloc de treball d’Auxiliar
administrativa d’aquest Ajuntament per un termini de 12 mesos renovables en el seu cas.
La Junta de Govern queda enterada i es manifesten de forma unànime a favor de tal
nomenament.
4.- OFERTA DE LA DIRECCIÓ GENERAL DEL PATRIMONI DE LA GENERALITAT PER LA
VENDA DEL SOLAR DE C/ SOLANA, 31.- Per l’Alcalde es comunica als presents que la Direcció
General del Patrimoni de la Generalitat ha ofertat el que l’Ajuntament pugui adquirir el solar de C/
Solana, 31 actualment propietat de la Generalitat de Catalunya, el qual, a data d’avui taxa en
81.025,00 €, no obstant, dóna a entendre que pot negociar aquest preu. Després de llarga
deliberació, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda oferir un preu de 1.432,78 € per dit solar,
tenint en compte que es troba qualificat com equipament municipal i que el seu condicionament
suposaria un molt importan desembossament per l’Ajuntament, motiu pel qual solament pot fer un
comprimís de comprar per un preu tant reduit.

5.- INSTAL.LACIÓ DE BANDES REDUCTORES DE VELOCITAT.- A proposta del Sr. Alcalde, la
Junta de Govern acorda estudiar i resoldre en breu la implantació de noves bandes reductores de
velocitat en el tram recentement pavimentat del carrer Solana.
6.- LLICÈNCIES D’OBRES.Vistes les sol·licituds de llicència municipal d’obres, salvant el
Dret de Propietat i sense perjudici de tercers, amb informe Tècnic favorable, la Junta de Govern
atorga les següents:
Exp. 013/2011, a José Tomasa Colomer arrebossament de parets i pavimentació de pati
interior a edifici de C/ Raval, 6.
Exp. 014/2011, a Ramon Ticó Camarasa per a la instal.lació de postes i cadena al camí
particular del sol.licitant enclavat en la parcel.la 313 del polígon nº 2.
Es queden pendents d’informe Tecnic les sol.licituds relatives als expedients 15, 16 i 17.
7.- INFORMES DE L’ALCALDE.A) P.U.O.S.C. – 2012.Per l’alcalde s’informa de les diferents gestions que ve realitzant conjuntament amb els
regirdors caps de les àrees d’obres i medi ambient i l’enginyer agrònom Sr. Xavier Díaz, pel que fa
a la modificació del projecte anomenat “Construcció d’una bassa de reserva d’aigua de boca”.
La Junta de govern queda enterada.
B) COMARKALADA.El Sr. Alcalde dóna a conèixer l’oferta del Consell Comarcal als Ajuntaments que vulguin
acollir al seu municipi els actes del que s’anomena “La Comarkalada”, en l’edició de l’any 2012, i
que es tracta de la trobada de joves de la Noguera que es ve celebrant en la nostra comarca amb
caràcter itinerant pels pobles de les nostres contrades.
La Junta de govern queda enterada.
C) SUBVENCIONS DIPUTACIÓ.Dóna compte també l’Alcalde del comunicat de la Diputació de Lleida de la resolució per la
qual accepta la renúncia del nostre Ajuntament de 31/05/2011 a subvencions de la Diputació amb
destinació a millores al cementiri municipal per motiu de la impossibilitat de carácter econòmic per
a realitzar-les.
La Junta de Govern queda enterada.
D) TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS PER CARRETERA.Tot seguit, el Sr. Alcalde comunica la nova regulació de l’itinerari, calendari i horari de les
línies regulars de transport públic de viatgers per carretera en les zones d’influència directa per als
usuaris del nostre municipi. El detall de tot el qual serà exposat de forma permanent al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, així mateix, es farà a mans dels veïns/es del nostre poble.
La Junta de Govern queda enterada.
E) TRIBUTS DE L’ESTAT.Dóna compte l’Alcalde de l’afectació que correspon al nostre Ajuntament per causa de
l’excès d’ingressos rebuts de l’Estat en concepte de tributs de 2009 per import de 9.708,47 € i
que s’han de reintegrar a partir del proper exercici i de forma fraccionada.
La Junta de Govern queda enterada.
F) PROGRAMA “VIURE AL POBLE MÉS”
L’Alcalde amb motiu de l’assistència a la reunió convocada a Lleida pel Departament de
Governació, a la qual hi assistí juntament amb el regidor Josep Torres, per tal de ser informats
del programa “Viure al poble més”, dóna compte del contingut de la mateixa.
La Junta de Govern queda enterada.
G) PLA DIRECTOR DE L’AIGUA D’ABASTAMENT.A continuació i per acabar comunica el Sr. Alcalde que per part de presidència de la
Diputació s’ha ofert la possibilitat d’elaborar el Pla Director d’Aigua del municipi, treball que
estaria subvencionat al estar elaborat pels serveis tècnics de la Diputació amb qui
porperament s’iniciaran els contactes.

La Junta de Govern queda enterada.

No havent mes assumptes, la Presidència dóna per finalitzada la sessió a les 22:35 hores, de la
que s’estén la present acta, que com Secretari certifico.

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, CELEBRADA EL DIA 23 D’AGOST DE 2011
A l'Ajuntament de La Sentiu de Sió, a les 22,30 hores del dia 23 d’Agost de 2011 a la sala d'actes
de l’Ajuntament, 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 i són
presents els Regidors senyors Josep Torres Flores, Jordi Castellana Benseny, Josep Papell Vidal 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.- DECLARACIÓ D’URGÈNCIA PER LA COMPRA DE FINQUES PER LA UBICACIÓ
D’EMBASSAMENT I POTABILITZADORA D’AIGUA D’ABASTAMENT PÚBLIC I OCUPACIÓ DE
BÉNS I L’ADQUISICIÓ DE DRETS PER AL PAS DE NOVA CONDUCCIÓ CAP AL NUCLI DE
SANT MIQUEL.- Per part del Sr. Alcalde, es proposa l’adopció d’un acord declarant d’urgència
l’adquisició de finques idònies per situar-hi un embassament de reserva d’aigua i la nova
potabilitzadora, així com l’ocupació de béns i l’adquisició de drets per al pas de nova conducció
d’aigua potabilitzada cap al nucli de Sant Miquel, donat que la urgència es requereix per causa de
ser a temps a la formulació d’al·legacions a la planificació del P.U.O.S.C. – 2012, al que s’hi ha de
presentar la modificació, millora i ampliació del projecte presentat l’any 2007, tal i com ha estat
acordat per la Junta de Govern de 04/07/2011. La Junta de Govern, per unanimitat, acorda
aprovar la proposta del Sr. Alcalde.
3.- ADQUISICIÓ FINQUES PER UBICACIÓ PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’EMBASSAMENT
I POTABILITZADORA D’AIGUA D’ABASTAMENT PÚBLIC.- Per part del Sr. Alcalde es dóna
compte de les gestions que ha realitzat relatives a l’adquisició de la finca on era projectada
inicialment la ubicació de l’embassament d’aigua per l’abastament, que per qüestions
econòmiques i tècniques no ha estat factible. Tot seguit explica les posteriors gestions sobre
l’adquisició de finca alternativa per la mateixa finalitat, així mateix la gestió per l’adquisició d’altra
finca per la reubicació de la potabilitzadora. Presenta informe tècnic de idoneïtat, així com també,
presenta informe de taxació. Manifesta que és pendent l’informe urbanístic pel que fa a les
actuacions específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable. Pel qual, la Junta de Govern, per
unanimitat, acorda aprovar inicialment:
A) Adquirir les finques que declara idònies per la finalitat i per al preu taxat en l’informe a
l’efecte.
B) L’esborrany d’acta de justipreu.
C) Ordenar la tramitació dels expedients administratius adients per formalitzar els anteriors
acords.
4.- MEMÒRIA TECNICOECONÒMICA DE L’OBRA DE CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA BASSA I
D’UNA ESTACIÓ DE TRACTAMENT D’AIGUA POTABLE PER L’ABASTAMENT DEL MUNICIPI
DE LA SENTIU DE SIÓ, I DE LA CANONADA DE SUBMINISTRAMENT DE L’URBANITZACIÓ
SANT MIQUEL.- Presentat per part de l’Enginyer Agrònom Sr. Xavier Díaz Vendrell, document
consistent en una memòria tecnicoeconòmica de l’obra de construcció d’una nova bassa i d’una
estació de tractament d’aigua potable per l’abastament del municipi de La Sentiu de Sió, i de la
canonada de subministrament de l’Urbanització Sant Miquel. Així mateix per part del Sr. Alcalde es

dóna compte de l’Acta 22/08/2011 de sol.licitud administrativa a la Comunitat General de Regants
dels Canals d’Urgell, per l’afectació que l’actuació projectada tindrà pel que fa a la sèquia A-Sió
per motiu de la captació d’aigua del seu cabal, així com dels condicionants que s’hauran de
complir a l’efecte.
Per tot el qual la Junta de Govern, acorda aprovar inicialment l’esmentada memòria
tècnico-econòmica i ratificar el contingut de la referida acta de sol.licitud administrativa, no obstant,
sense perjudici del resultat positiu de l’expedient sobre la declaració d'interès públic d’actuacions a
situar en sòl no urbanitzable com és aquesta actuació que es projecta.
5.- FORMULACIÓ D’AL.LEGACIONS A LA PLANIFICACIÓ DEL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS
(P.U.O.S.C.-2012).- A proposta del Sr. Alcalde, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda
formular al·legacions a la planificació del P.U.O.S.C.-2012, en el sentit següent:
EXPOSICIÓ
A) MODIFICACIÓ DE PROJECTE.Havent sobrevingut la necessitat imperiosa de realitzar d’urgència la millora de la potabilitzadora d’aigua de
l’abastament públic, així com el canvi d’ubicació de l’embassament projectat inicialment i també la construcció de
canonada de subministrament al nucli de Sant Miquel, ha estat realitzat estudi tècnico-econòmic el qual demostra que és
factible ampliar l’objecte de l’actuació aprovada definitivament en la planificació del P.U.O.S.C. 2012 per tal de
poder-hi incloure, per una banda, el canvi de situació projectada inicialment de la bassa de reserva d’aigua, i per altra
banda dos noves actuacions que no comporten canvi en la destinació de la subvenció, tal com estableix la base 10.1 de
les d’execució del PUOSC 2008/2012, donat que també es tracta del servei municipal d’abastament d’aigua, consistent
en millorar l’actual potabilitzadora, mitjançat nova instal·lació, i també la construcció de canonada de subministrament
a nucli de Sant Miquel.
B) INCREMENT DE SUBVENCIÓ.Atès que existeix increment pressupostari motivat per la modificació del projecte, la subvenció provinent del P.U.O.S.C.
2012 caldria que experimentés un considerable increment respecte a la consignada en la planificació de l’anualitat 2012.
DEMANA
A) PEL QUE FA A LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE.
Que s’atengui la modificació consistent en:
1er.- Canvi d’ubicació de la bassa de reserva d’aigua
2on.- Inclusió d’una estació potabilitzadora.
3er.- Inclusió del nucli urbà de Sant Miquel en el projecte de millora de l’aigua del seu abastament públic.
B) PEL QUE FA A L’INCREMENT DE LA SUBVENCIÓ
Caldria que la subvenció total fos del 95% del pressupost d’execució per contracta que consta al projecte modificat, tota
vegada que no existeix cap altra subvenció atorgada ni demanada amb destinació amb aquesta actuació.

No havent més assumptes, la presidència dóna per finalitzada aquesta sessió a les 23:40 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 5 DE SETEMBRE DE 2011
A l'Ajuntament de La Sentiu de Sió, a les 21:00 h. del dia 5 de Setembre de 2011, a la sala d'actes
de l’Ajuntament, 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 i són
presents els Regidors senyors Josep Torres Flores, Jordi Castellana Benseny, Josep Papell Vidal 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.- PROGRAMA FESTA MAJOR SANT MIQUEL 2011.- Per part del regidor cap de l’àrea de
cultura i festes, amb col·laboració del regidor cap de l’àrea de joventut, presenten la programació
d’actes que s’han de celebrar durant els propers dies 29 i 30 de Setembre i 1 i 2 d’Octubre amb
motiu de la Festa Major Sant Miquel 2011. Després de matisar alguns aspectes del programa, la
Junta de Govern, per unanimitat, acorda la seva aprovació.
3.- LLICÈNCIES MUNICIPALS D’OBRES.- Salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers,
la Junta de Govern, per unanimitat, acorda autoritzar les següents llicències d’obres:
Exp. 15/2011, a Albert Mercè Segarra, per enrajolar un balcó i substitució de banyera en cambra
de bany a la seva vivenda de C/ Afores, S/N
Exp. 20/2011, a Concepció Benabarre Trepat, per arranjament teulada de l’edifici de C/ Verge de
la Guardiola, 19.
Exp. 21/2011, a Jordi Castellana Benseny, per la instal.lació d’un voladís de 0,50 m.l. d’amplada
per 1,60 m.l. de llargada, a la façana de la vivenda de Plaça Major, 5
Exp. 23/2011, a Josep Call Mollet, per arranjament teulada de l’edifici de C/ Gaudí, 23
Queden pendents d’informe tècnic els exp. 16-17-18-19-22-24-25 i 26
4.- INFORMES DE L’ALCALDE.- Per part del Sr. Alcalde l’informa dels següents assumptes:
A) Gestió Carretera C-26.- El Sr. Alcalde dóna compte del resultat de l’entrevista que va
mantenir amb el Cap del Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat en la que aquest va
adquirir el compromís de satisfer la demanda que se li va fer de instal·lar un mirall convex a
l’accés a l’anomenada “Granja el Tossal” des de la carretera C-26. Per altra banda l’Alcalde
assabenta que dit Cap de Servei de Carreteres va manifestar que donaria instruccions als seus
serveis tècnics per la redacció de memòria tècnica per a la possible millora de l’accés al nucli del
“Tossal de les Forques” des del carril de direcció Lleida-La Seu d’Urgell de la carretera C-26.
Finalment l’Alcalde explica que el referit Cap de Servei va donar-li poques esperances per a poder
resoldre la problemàtica que presenta la intersecció entre l’anomenat “Camí a Camarasa” i la
carretera C-26, tot i que aquesta qüestió ha estat demanada resoldre des de fa anys, de moment
no hi ha prevista a curt termini cap actuació al respecte, no obstant ser un punt conflictiu que
Carreteres té pendent de solucionar.
La Junta de Govern queda enterada.
B) Pla Director de l’Aigua d’Abastament.- L’Alcalde manifesta que abundant en la informació
donada en la sessió de 08/08/2011, la Ditputació de Lleida ha derivat l’elaboració del Pla Director
de l’Aigua d’Abastament del nostre Municipi, que inicialment va anunciar redactaria els Serveis
Tècnics de l’Ens Provincial, a l’empresa Inalba Enginyeria, S.L. de Mollerussa, qui ho faria per
compte i càrrec de la Diputació de Lleida. Afegeix l’Alcalde que ja ha iniciat contacte amb aquesta
empresa i que començaran a recollir informació i demanaran col·laboració als Serveis Tècnics
Municipals.
La Junta de Govern queda enterada.
C) Al.legacions a la Planificació del PUOSC 2012.- A continuació el Sr. Alcalde dóna compte
de l’entrevista mantinguda amb el Director dels Serveis Territorials de Cooperació Local de
Departament de Governació, en la que es va tractar sobre les al·legacions a la Planifiació del
PUOSC-2012, acordades presentar per la Junta de Govern de 23/08/2011. Segueix l’Alcalde
explicant que el Director dels Serveis Territorials de Cooperació Local, un cop va conèixer les
motivacions que han portat l’Ajuntament a fer al.legacions al PUOSC-2012, va considerar-les molt
acertades i va adquirir el compromís de donar-los-hi el seu suport davant la Comissió de
Cooperació Local de Catalunya, òrgan de la Generalitat que ha de aprovar definitivament la
formulació del PUOSC 2012.
La Junta de Govern queda enterada.
D) Polígon d’actuació urbanística (PAU-A02 Vidres Viola).- Per part de l’Alcalde es dóna
compte de l’inici de contactes que ha mantingut tant amb el Sr. Antoni Mas Comas, arquitecte

redactor del P.O.U.M., com amb els representants de l’empresa José Viola Riba, S.L. per tal de
complir amb les determinacions del POUM, amb l’obertura d’expedient de reparcel.lació de
Polígon d’Actuació Urbanística (PAU-A02 Vidres Viola), que s’ha d’iniciar amb la preceptiva
delimitació de l’àmbit per tal d’adaptar la realitat construida a l’ordenació en sòl urbà que
assenyala l’Art. 116-Zona d’indústria aïllada (Clau 5) de vigent P.O.U.M., i posterior redacció de
projecte de reparcel.lació a l’efecte, atenent la formulació que descriu l’Art. 126-PAU-A02 Vidres
Viola).
La Junta de govern queda enterada.
I no havent més assumptes la Presidència dóna per finalitzada la sessió a les 23:35 hores, de la
que s’estén la present acta, que com a Secretari certifico.

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, CELEBRADA EL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2011
A l'Ajuntament de La Sentiu de Sió, a les 21:00 h. del dia 26 de Setembre de 2011, es reuneixen
els membres de la Junta de Govern d’aquest Ajuntament Sr. Mario Gené Amorós, Alcalde i
President i el Regidor Sr. Jaume Prat Beltran, amb l’absència temporal del Regidor Sr. Pere Anton
Mola Pejuan, qui ja prèviament va advertir que no podria assistir a l’hora de la convocatòria, per
causa justificada. Hi són presents, no obstant, els Regidors Senyors Torres, Castellana i Pedrós,
posteriorment també compareix el Regidor Sr. Papell.
A la vista de l’absència temporal del membre de la Junta de Govern Sr. Mola que trenca el
quòrum, la Presidència decreta l’ajornament de la sessió en segona convocatòria per a les 22:00
h., en aplicació de l’Art. 113 c) del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.
Essent les 22:00 h. s’inicia la sessió, ara amb la presència de la totalitat dels membres que
composen la Junta de Govern i resta de regidors que hi assisteixen habitualment.
Actua de Secretari el que ho és de la Corporació.
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.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE “CONSTRUCCIÓ D’UNA BASSA DE RESERVA
D’AIGUA POTABLE I D’UNA ESTACIÓ DE TRACTAMENT D’AIGUA POTABLE (E.T.A.P.) PER
L’ABASTAMENT DEL MUNICIPI DE LA SENTIU DE SIÓ”.- Per part del Sr. Xavier Díaz Vendrell,
Enginyer Agrònom, és presentat el projecte anomenat “Construcció d’una bassa de reserva
d’aigua potable i una E.T.A.P. per l’abastament del municipi de La Sentiu de Sió”, d’un pressupost
d’execució per contracta de 400.562,83 €, redactat a encàrrec d’aquest Ajuntament, actuació la
qual és prevista al PUOSC 2012, encara que actualment modificada i que serà objecte d’al.legació
a la formulació de dit PUOSC 2012 per acords de la Junta de Govern de 23/08/2011 per tal
d’acomodar les noves necessitats del sistema d’abastament públic a la formulació definitiva del
PUOSC 2012.
A proposta del Sr. Alcalde, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda l’aprovació inicial del referit
projecte, que serà sotmès al tràmit d’informació pública, així com a l’informe urbanístic sobre
l’adaptació al planejament, a més de a l’autorització administrativa de la Comunitat General de
Regants dels Canals d’Urgell com a concessionària de la dotació d’aigua des de la seva
infrastructura hidràulica.
3.- 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, atorga
les següents:
- Exp. 010/2011, a Endesa Distribució Elèctrica, S.L.U., per reformar la línia aèria de 25 kw,
anomenada Sant Llorenç, al punt quilomètric 1 de la C-147
- Expd. 017/2011, a Anna Mª Sevilla Gili, per construcció a precari, de rampa d’accès peatonal a
darrera de l’edifici de Plaça Major, 2.

- Exp. 018/2011, a Roser Solà Barrabés, per tancament/separació del seu solar de C/ Avda.
Catalunya, 34
- Exp. 022/2011, a Francesc Palou Segarra, per arranjament de la coberta de petit magatzem
interior de l’edifici de C/ Gaudí, 13
- Exp. 024/2011, a Josep Call Mollet, per reconstrucció de paret de tanca en finca del Polígon 6,
parcel.la 48.
- Exp. 025/2011, a Bensa, S.A., per eixamplar la corba de camí que colinda amb les parcel.les 340
i 341 del polígon nº 2
- Exp. 026/2011, a Faustino Rodríguez Martí, per col.locació, a precari, d’un banc de pedra tocant
la façana de l’edifici de C/ Solana, 87
- Exp. 028/2011, a Encarnació Camps Trilla, per reparar escletxes de parets interiors i exteriors de
l’edifici de C/ Solana, 43
- Exp. 029/2011, a Rubén Escribà Martínez, per 1ª pròrroga de la llicència 018/2010 de
construcció d’habitatge al nucli de Sant Miquel, 22
- Exp. 030/2011, a José Alcázar Egea, per 1ª pròrroga de la llicència 017/2010, de construcció
d’habitatge al nucli de Sant Miquel, 33
4.- INFORMES DE L’ALCALDE.- Per part del Sr. Alcalde l’informa dels següents assumptes:
A) Pla Parcial Urbanístic Sector Sud-4.- Per part de l’Alcalde es dóna compte de l’inici de
contactes que ha mantingut tant amb l’arquitecte urbanista, redactor del P.O.U.M. vigent, Sr.
Antoni Mas, com amb els promotors principals del Pla Parcial Urbanístic, Sector SUD-4,
l’expedient del qual es troba en fase d’informació que a l’efecte s’ha de fer per part de la Comissió
Territorial d’Urbanisme, amb els qui s’han fet diferents plantejaments per l’avaluació econòmica i
financera, i que sembla existeix bona predisposició per part dels promotors principals per arribar a
l’acceptació de les pretensions de caràcter econòmic que l’Ajuntament els va proposar.
La Junt de Govern queda enterada.
B) Reclamació a Endesa per deficiències en la xarxa elèctrica.- L’Alcalde dóna compte d’escrit
adreçat a l’empresa ENDESA expressant el malestar existent en la nostra població per les
constants anomalies que produeixen els talls de subministre elèctric i per al presumpte mal estat
de la xarxa que la caiguda reiterada de fils conductors d’electricitat delata.
La Junta de Govern queda enterada.
C) Conveni amb l’S.G.A.E..- Per l’Alcalde es dóna compte de la retirada del requeriment que el
Jutjat Mercantil nº 1 de Lleida va fer a l’Ajuntament per pagament de drets d’autor de 2006 a 2009,
per motiu de l’establiment d’un contracte transaccional de reconeixement de deute amb el qual
s’ha aconseguit, per una banda reduir un 25% l’import requerit i per l’altra banda s’ha aconseguit
un fraccionament distribuït en 18 mesos.
La Junta de Govern queda enterada.
D) Sol.licituds d’explotació i prestació de servei d’una xarxa pública de comunicacions
electròniques (WIFI).- El Sr. Alcalde informa de la sol.licitud feta a la Comissió del Mercat de
Telecomunicacions per a l’explotació i prestació de servei d’una xarxa pública de comunicacions
electròniques (WIFI) per donar servei als usuaris locals mitjançant el proveïdor Tecnologia Lliure,
S.C.P.
La Junta de govern queda enterada.
I no havent més assumptes la Presidència dóna per finalitzada la sessió a les 23:10 hores, de la
que s’estén la present acta, que com a Secretari certifico.

AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE LA SENTIU DE SIÓ DEL DIA 24 D’OCTUBRE DE 2011
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 vint-i-quatre d’Octubre de dos
mil onze, a les 21.00 hores, a la sala d’actes de la
Casa Consistorial, es constitueix en sessió pública
extraordinària el Ple d’aquest Ajuntament, conformat
pels membres, el nom i el càrrec dels quals figura al
marge d’aquest escrit, presidit pel senyor Alcalde,
amb l’assistència del Secretari de la Corporació.
Es 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.- APROVACIÓ SI S’ESCAU DE LA COMPTA 2010.- Havent-se donat a conèixer els continguts i
les dades resum de la Compta general de l’exercici 2010, el Sr. Alcalde la sotmet a l’aprovació, si
s’escau, del Ple, que per 6 vots a favor i l’abstenció del regidor Sr. Pedrós, és aprovada
inicialment, la qual resta sotmesa al tràmit d’informació pública en la forma preceptiva.
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE CONVENI AMB LA COMUNITAT GENERAL DE REGANTS,
PER ACTUACIÓ EN LA CASELLA DEL CANAL.- Atès que la casella del canal nº 3 de la primera
sèquia principal dels canals d’Urgell ha estat inclosa al programa de conservació i millora d’espais
naturals dels municipis de la demarcació de Lleida que la Diputació de Lleida i “La Caixa”,
mitjançant conveni, han determinat desenvolupar i executar.
Atès que en aquest programa s’afecta a béns situats al terme municipal de La Sentiu de Sió,
propietat de la Comunitat General dels Canals d’Urgell, per una banda compta amb la preceptiva
autorització municipal, atorgada per decret de l’Alcalde de 07/01/2011, amb comunicat al Ple de
06/04/2011, així mateix compta amb l’autorització de l’esmentada part propietària, no obstant
condicionada a la subscripció de conveni, que un cop aprovat per al Ple serà signat entre els
representants legals d’ambdues entitats.
Per tot el qual el Sr. Alcalde presenta al Ple l’esborrany del referit conveni, donant lectura íntegra
del mateix, que seguidament és aprovat per unanimitat.
4.- DESIGNACIÓ DEL REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT PER A LA COMISSIÓ MUNICIPAL
DE DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL.- Per part de l’Alcalde s’exposa al Ple que a instància
de la Direcció General d’Administració Local, en compliment de l’establert pel Decret 244/2007, de
6 de novembre, que regula la demarcació territorial dels municipis, cal prosseguir-ne la tramitació
de l’elaboració del mapa municipal de Catalunya, i en aplicació del seu art. 28.4 en el cas de
renovació del consistori, cal nomenar de nou la Comissió Municipal de Delimitació, és per al que
l’Alcalde proposa el nomenament dels següents membres:

President: Màrio Gené Amorós, Alcalde de l’Ajuntament,
Vocals: Josep Papell Vidal, regidor de l’Ajuntament.
Jaume Prat Beltran, Regidor de l’Ajuntament.
Secretari: Jaume Alà Blanch, Secretari de la Corporació
Tècnica: Magda Gorgues Sans, Arquitecta dels S.T. del C.Ccal.
El Ple adopta l’acord d’aprovar la proposta de l’Alcalde i la Comissió queda nomenada tal com
queda expressat anteriorment.
5.- ADHESSIÓ A LA MOCIÓ DE 16/09/2011, DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA SOBRE LA
SITUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA DELS ENS LOCALS.- A proposta del Sr. Alcalde el Ple
per unanimitat acorda adherir-se a la moció de la Diputació de Lleida aprovada en Ple el dia
16/09/2011 sobre la situació econòmica i financera dels ens locals, amb l’aprovació de la següent i
pròpia d’aquest Ajuntament:
“MOCIÓ SOBRE LA SITUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA DELS ENS LOCALS
La situació econòmica i financera dels ens locals catalans s’ha anat convertint en els darrers anys
en insostenible, els consistoris del nostre país travessen una situació que els ofega financerament
i que els està limitant, cada vegada més a l’hora d’oferir serveis als ciutadans i ciutadanes dels
seus municipis.
Avui es fa del tot imprescindible, fer front a la millora del finançament local, que el municipalisme
fa anys que reclama, especialment si volem mantenir el nivell de benestar dels nostres pobles i
ciutats i consolidar els avanços socials aconseguits durant els trenta anys d’ajuntaments
democràtics. Una reforma de la Llei d’Hisendes Locals i un finançament municipal adequat, als
quals el govern de l’Estat, per part del Vicepresident del Govern de Política Territorial, Manuel
Chaves, s’hi havia compromès.
En nombroses ocasions les corporacions locals han de fer front, com a administració més propera
al ciutadà, a obligacions per a les quals no tenen competències atribuïdes legalment –els
anomenats serveis impropis que, segons un estudi recent, representen un 30% del pressupost
anual- i, per tant, tampoc poden comptar amb recursos assignats. A més els pressupostos
municipals han patit l’impacte financer de nombroses disposicions generals de l’Estat i de la
Generalitat de Catalunya en prestació de serveis propis de les entitats locals.
En aquesta greu situació, l’Estat reclama als ajuntaments la devolució de les transferències de
més que va atorgar a compte als municipis els anys 2008 i 2009, degut a una mala previsió per
part de l’Estat dels seus ingressos.
El reconeixement de l’obligació d’aquesta devolució durant l’exercici pressupostari de 2012
suposarà una disminució dels ingressos i un desequilibri pressupostari, que provocarà als
ajuntaments la necessitat de realitzar ajustos superiors als que ja han anat realitzant amb especial
afectació als serveis impropis que presten els ajuntaments.
D’altra banda, els ajuntaments estan reben notícies de retallades de serveis públics per part de la
Generalitat i també la reducció de les aportacions que el govern de Catalunya farà per al
manteniment de serveis municipals.
Per tot l’exposat més amunt,

S’ACORDA

Primer.- L’ajuntament de La Sentiu de Sió insta al Govern de l’Estat, a que no exigeixi la devolució
de les transferències de més, que va atorgar a compte als ens locals durant l’exercici 2009, fins
que no es modifiqui la llei d’Hisendes Locals i es doti a aquests d’un finançament adequat.
Segon.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que dugi a terme els pagaments que fan
referència als ens locals a la major brevetat possible per tal que l’economia dels mateixos pugi
acomplir amb el termini de pagaments als diferents proveïdors i empreses subministradores de
serveis bàsics derivats majoritàriament als serveis dels ciutadans.
Demanar a la ACM i FCM que consensuïn i negociïn una proposta amb la Generalitat de
Catalunya per tels ens locals, com en d’altres temes han consensuat en representació del món
local de Catalunya.
Tercer.- Comunicar aquest acord per tal que en tinguin coneixement al Govern de l’Estat, a la
Generalitat de Catalunya, a la Ditputació de Lleida, a la Mesa i a tots els grups polítics del
Parlament de Catalunya, a la Mesa i a tots els grups polítics del Congrés dels Diputats i del Senat
a l’Associació de Municipis de Catalunya i a la Federació de Municipis de Catalunya.”
6.- INFORMES DE L’ALCALDE.- Per part del Sr. Alcalde es presenten els següents informes:
A) DECRETS:
1er.- Dóna compte de Decret de data 03/10/2011, de delegació d’atribucions de l’Alcalde a favor
del Tinet d’Alcalde 1er. Sr. Pere Anton Mola Pejuan, durant els dies compresos entre el 5 i el 14
d’Octubre de 2011, pel motiu d’absència del municipi durant dit període de temps.
2on.- Dóna compte de Decret de data 17/10/2011, sobre convocatòria al càrrec de Jutge de Pau
substitut, atenent requeriment del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per motiu de la
renovació quadrienal de dit càrrec, l’elecció del qual recau en el Ple de l’Ajuntament.
B) DOTACIÓ D’EQUIPAMENT EN OFICINES MUNICIPALS.Dóna compte de que per motiu de l’adhesió d’aquest Ajuntament al Conveni d’Interoperabilitat de
sistemes d’informació entre administracions públiques catalanes s’ha equipat les oficines d’aquest
Ajuntament a càrrec del Consorci Administració Oberta de Catalunya.
C) XARXA WIFI.- Dóna compte de que en el més de Setembre s’ha iniciat el període efectiu de
manteniment de la xarxa wifi que repercuteix econòmicament als usuaris. Afegeix que
properament l’Alcalde es reunirà amb qui utilitza ja la xarxa i amb els que hi puguin estar
interessats per tal de concretar la gestió municipal d’aquest nou servei, amb citació personalitzada
als actuals usuaris i mitjançant convocatòria a tothom que li pugui interessar, que es publicarà al
proper full informatiu municipal.
D) ESTUDI, REVISIÓ I FORMULACIÓ D’ORDENANCES FISCALS.Dóna compte de que per la gestió econòmica del manteniment de la xarxa wifi s’ha d’arbitrar els
recursos necessaris i, en conseqüència, cal establir Ordenança Fiscal Reguladora del preu públic
per a la prestació del servei d’accés a la xarxa municipal sense fils, que en tot cas s’ha d’aprovar
per al Ple Municipal, motiu pel qual s’iniciarà expedient a l’efecte.
En aquest mateix apartat l’Alcalde manifesta que s’iniciarà estudi sobre la factibilitat d’incrementar
les tarifes de la quota tributària de les taxes d’alguns serveis municipals que venen mantenint
cotes de dèficit per sota dels nivells tolerables per la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
E) SITUACIÓ DE LES FINANCES LOCALS.Pel que fa a la situació de la deuta de l’Ajuntament, imputable a temps anterior al de la presa de
possessió de l’actual Consistori, cal dir que ha experimentat un augment respecte a la xifra que es
va donar al Ple de 30/06/2011, per motiu de nou acreditament de factures imputables a aquell
període de temps que totalitzen 25.008,30 €, que sumades a la deuta posada de manifest en dit
Ple de 30/06/2011 que llavors era de 243.754,88 €, suma un total actual de 268.763,18 €.

A continuació el Sr. Alcalde dóna lectura del detall de les noves factures pendents de pagament
així com del total de la deuta reconeguda a data d’avui, que a continuació es reflexa:

CREDITOR
Heck Sistems
Comunitat Gral Regants
Enginyeria Marsal-Porta
Enginyeria Marsal-Porta
Advocat Lluis Urgell
Ofitècnica Bardaji
Tecnologia Lliure, SCP

CONCEPTE

IMPORT

Discomòbil festes de maig 2011
Derrama 1er. Setembre 2011
Part Fra. 20/10 redacció projecte forestació
Fra. 41/09 senyals turístiques
Minuta contención Ajuntament/Sr. Prat
Reintegro fra. 102 contenciós Ajuntament/Sr. Prat
Diferència Fra. A/264 wifi/subvenció Diputació

1.510,40 €
2.096,95 €
5.399,15 €
4.251,72 €
6.355,36 €
1.044,00 €
4.350,72 €
------------------SUMA ............................................................................. 25.008,30 €
PENDENT A 30/06/2011 (1) ..........................................243.754,88 €
------------------TOTAL (1) ..................................................................... 268.763,18 €

(1) Cal considerar que aquí s’inclou el pendent de pagament de prèstecs a llarg termini.
7.- PRECS I PREGUNTES:
Per part del Sr. Alcalde s’obre el torn de precs i preguntes.
Demana i obté la paraula el regidor Sr. Pedrós i manifesta que creu que seria convenient utilitzar
en els Plens el sistema de megafonia amb la que es troba dotada la sala d’actes.
Li respon l’Alcalde que no veu tal conveniència donat que tothom enten perfectament el que es
parla i més si es considera la minsa assistència de públic a les sessions.
A continuació el mateix regidor Sr. Pedrós formula les següents preguntes:
1ª.- Perquè es conceptua al pendent de cobrament de la compta 2010 l’import de 48.009,53 € com
valor del 10% sostre edificable del polígon industrial “Eral”?
A requeriment del Sr. Alcalde li respon el Secretari i li manifesta que aquest import i concepte es
ve arrossegant des de la Compta de 2008, exercici econòmic en el qual tal recurs va
pressupostar-se, en lògica aplicació, donat que tal dret era previst des de l’aprovació inicial del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal l’any 2007, que contemplava l’ampliació del sòl “industrial eral” i
en conseqüència calia preveure un ingrés provinent del 10% de l’aprofitament mitjà d’aquell sector
que va valorar-se en tal quantitat.
2ª.-. Perquè no consten com a pendents de pagament a la compta 2010 els creditors figurats en la
relació C) que informa l’Alcalde al Ple de 30 de Juny últim?
A requeriment de l’Alcalde li respon el Secretari i li manifesta que del total de dita relació C) de
creditors a 31 de Desembre de 2010, data de referència de la compta 2010, solament existien
factures pendents de pagament imputables a l’exercici de 2010 per un total d’uns 46.000,00 €, que
no varen pagar-se per manca de suficient consignació pressupostària per un costat, i també per
manca de liquiditat per l’altra. La resta de factures compreses en la repetida Relació C) són
imputables a l’exercici 2011.
No havent més assumptes, a les 21:45 hores, l’Alcalde dóna per finalitzada la sessió de la que
s’estén la present Acta que, com a Secretari certifico.

