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A l'Ajuntament de La Sentiu de Sió, a les 21:00 h. del dia catorze de Maig de dos mil dotze, 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.- NETEJA DIPÒSITS DE L’AIGUA D’ABASTAMENT PÚBLIC.- 
Per part del Sr. Alcalde es dóna compte del tràmit de contractació dels treballs de neteja dels 
dipòsits  d’embassament  d’aigua  d’abastament  públic  que  durant  uns  dies  ha  estat  motiu  de 
deliberació entre el Consistori i les empreses consultades a tal fi. Aquesta actuació és totalment 
necessària, manifesta el Sr. Alcalde, donat que des del juny de 2007 no s’havia tornat a fer.
Per tot el qual la Junta de Govern, per unanimitat, acorda realitzar dits treballs i adjudicar-los a 
l’empresa Neteges i Sanejament Camarasa, de Lleida, qui ha estat qui millor oferta ha presentat a 
l’efecte.

3.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL 2012.-  Per part del Sr. Alcalde es 
dóna  compte  de  la  tramitació  de  l’expedient  relatiu  al  Pressupost  general  de  l’Ajuntament 
corresponent a l’exercici 2012, així com de la Plantilla orgànica i la relació de llocs de treball, que 
varen ser aprovats inicialment per part del Ple de 10/04/2012, i sotmesos al tràmit d’informació 
pública, segons anuncis a l’efecte, en especial el publicat al BOP nº 56 de 21/04/2012. Al no haver 
estat motiu de cap mena de reclamació, al·legació i etc., en aplicació de l’establert en l’art. 169.1 
de la Llei reguladora d’Hisendes Locals, resta aprovat definitivament, en el sentit que s’expressa 
tot seguit de forma resumida:

PRESSUPOST INGRESSOS 2012

CAPÍTOL I DENOMINACIÓ                                                                                                           IMPORT  
1 Impostos directes     ……………………………………………………………………………….137.000,00
2 Impostos indirectes  ……………………………………………………………………………….  12.000,00
3 Taxes, Preus Públics i altres  …………………………………………………………………….  63.320,00
4 Transferències corrents  ………………………………………………………………………….160.000,00  
5 Ingressos patrimonials  …………………………………………………………………………..   16.425,00
6 Alienació d’inversions  ……………………………………………………………………………   56.000,00
7 Transferències de capital  ………………………………………………………………….……. 343.514,00 
9 Passius financers  …………………………………………………………………………….…..   45.396,52
   Total pressupost d’ingressos ……………………………………………………………….…833.655,52           

PRESSUPOST DESPESES 2012
     

CAPÍTOL I DENOMINACIÓ                                                                                                     IMPORT  
1  Despeses de personal …………………………………………………………………         129.408,00
2  Despeses en béns corrents i Serveis ………………………………………………..         210.513,00
3  Despeses financeres …………………………………………………………………..           15.777,00
4  Transferències corrents ………………………………………………………………..           17.640,00
6  Inversions reals …………………………………………………………………………         444.721,52
9  Passius financers ………………………………………………………………………           15.596,00
   Total pressupost de despeses ………………………………………………………         833.655,52

PLANTILLA ORGÀNICA EXERCICI DE 2012

CÀRRECS ELECTES
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NÚM DE PLACES                         CÀRREC                             DEDICACIÓ  

            1 Alcalde       Parcial

PERSONAL FUNCIONARI      

Funcionari d’habilitació nacional

NÚM.   DENOMINACIÓ DE        GRUP DE      NIVELL     COMPLEMENT     COMPLEMENT
              LA PLAÇA                     CLASSIF.     COMPL.     ESPECÍFIC         PRODUCTIVITAT
                                                                        DESTÍ
 
   1          Secretari-Interventor            C1               16                   Sí                         Sí

PERSONAL LABORAL

NÚM.            DENOMINACIÓ DE LA                         CATEGORIA                   DURADA DEL
PLACES       PLAÇA O LLOC                                   PROFESSIONAL            CONTRACTE

   2                 Empleat serveis múltiples                       Oficial 2na.                          Indefinit
                      i diversos
   1                 Auxiliar administratiu                               Auxiliar                             Determinada 

RELACIÓ DE PERSONAL I LLOCS DE TREBALL 2012

COGNOMS I NOM          DENOMINIACIÓ DEL LLOC DE TREBALL

Gené Amorós, Mario             Alcalde
Alà Blanch, Jaume Secretari-Interventor
Font Montpeat, Joana Auxiliar Administratiu
Vilalta Batlle, Rossend Empleat Serveis Múltiples
González Capdevila, Marc Empleat Serveis Múltiples

4.- REAL DECRET LLEI 4/2012 / OPERACIÓ D’ENDEUTAMENT.- El Sr. Alcalde obre el present 
punt de l’ordre del dia recordant els acords adoptats en la Junta de Govern Extraordinària del 
29/03/2012, sobre l’establiment del mecanisme de finançament per al pagament de proveïdors 
que propicia el RDLL 4/2012, així com sobre el Pla d’Ajust implícit seguint els requisits establerts 
per l’esmentat RDLL 4/2012.
Continua el Sr. Alcalde explicant que seguint amb el tràmit establert a l’efecte i tenint en compte 
que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha acceptat l’incloure al nostre Ajuntament 
com beneficiari de l’esmentat mecanisme de finançament establert per al referit RDLL 4/2012, així 
com, afegeix el Sr. Alcalde que, dit Ministeri ha informat favorablement el Pla d’Ajust presentat al 
respecte, així com també que per l’Institut del Crèdit Oficial (I.C.O.) s’ha autoritzat la concertació 
de l’operació d’endeutament a l’efecte. Atès els continguts dels informes de la Intervenció i de 
Tresoreria.
A proposta del Sr. Alcalde, la Junta de Govern, amb les atribucions a l’efecte delegades pel Ple,  
segons l’establert per l’Art. 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’Abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, per unanimitat, acorda:

Primer.-  Aprovar  la  sol.licitud  de  concertació  d’operació  d’endeutament  a  llarg  termini  per  a 
finançar les obligacions de pagament abonades dins el mecanisme de finançament.
Les condicions  financeres es fixaran per acord de “La Comisión Delegada del  Gobierno para 
Asuntos Económicos.”

Segon.- Remetre una còpia de l’expedient tramitat a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques.
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Tercer.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde-President  de  la  Corporació  Sr.  Mario  Gené  Amorós,  tant 
àmpliament com en dret procedeixi, per a la realització de tots els tràmits necessaris i convenients 
d’acord a l’execució de l’acordat, així com per a atorgar, al seu dia, els corresponents documents 
de formalització.

5.- LLICÈNCIES D’ACTIVITATS.- Vistes les sol·licituds de llicència d’activitats presentades, el Sr. 
Alcalde dóna compte de les següents, abans del trasllat als Serveis Tècnics Ambientals:

EXP. 001/2012 – De Josep Papell Vidal, per canvi d’orientació productiva d’una explotació porcina 
al polígon 5, parcel.la 111.

EXP. 002/2012 – De José Viola Riba, S.L. per emmagatzematge durant un any de 100 kg. d’olis  
de motor de transmissió mecànica, al polígon Eral-Industrial.

EXP. 003/2012 – De Ferran Font Montpeat, per legalització de fusteria al seu nom, a C/ Joan 
Solsona, 6

EXP. 004/2012 – De José Viola Riba, S.L. per control mediambiental per taller de manipulació 
d’alumini, persianes i vidre, al polígon Eral-Industrial.

6.- LLICÈNCIES MUNICIPALS D’OBRES.-  Vistes les sol.licituds de llicència municipal d’obres 
presentades, salvant el  dret de propietat i  sense perjudici  de tercers, la Junta de Govern, per 
unanimitat, acorda atorgar les següents:

EXP. 07/2012, a Sinto París Figueres, per obrir una finestra a la façana posterior de l’edifici de 
Plaça la Creu, 1.

EXP. 08/2012, a Mònica Fonoll i Joan Valerio, per col.locació de portes d’entrada peatonal i de 
vehicles a la tanca existent, així com fer sòcol de pedra i arrebossar a l’exterior de la vivenda de 
Urbanització Sant Miquel, 11.

EXP.  09/2012,  a  Jaume Palou  Font,  per  reparar  canonada  interior  de  l’aigua  sanitària  de  la 
vivenda de C/ Solana, 67.

EXP. 10/2012, atès informe tècnic favorable, a Josep Call Mollet per l’arranjament de façana de la 
vivenda de C/ Gaudí, 27

EXP. 11/2012, atès informe tècnic favorable, a Josep Call Mollet, per construcció d’un voladís al 
magatzem, situat a polígon 6, parcel.la 48.

7.- PROGRAMA FESTA MAJOR DE MAIG.- Presentat pels regidors de cultura, festes, joventut i 
esports senyors Castellana i Torres el programa de la festa major de Maig, la Junta de Govern, 
per unanimitat, acorda la seva aprovació.

8.- INFORMES DE L’ALCALDE.- Per part del Sr. Alcalde s’informa dels següents assumptes:

PRIMER.-

Ajuts i Subvencions

a) De  les  convocatòries  publicades  per  la  Diputació  de  Lleida  sobre  subvencions  als 
Ajuntaments per al servei de salvament i socorrisme de les piscines municipals i per al Pla 
d’Ajuts per a consultoris mèdics locals.
La Junta de Govern queda enterada i per unanimitat acorda donar curs a les sol.licituds a 
l’efecte.

b) De  les  bases  específiques  sobre  subvencions  a  entitats  locals  per  a  la  realització 
d’activitats firals, publicades per la Diputació.
La Junta de Govern queda enterada i per unanimitat acorda que un cop sigui publicada la 
convocatòria es doni curs a sol.licituds a l’efecte.
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c) De  les  bases  específiques  sobre  ajuts  per  a  equipaments  culturals  i  pel  catàleg  de 
programació de l’oferta cultural, publicades per l’Institut d’Estudis Ilerdencs.
La Junta de Govern queda enterada i per unanimitat acorda que un cop sigui publicada la 
convocatòria es doni curs a sol.licituds a l’efecte.

d) De les bases i convocatòria publicades pel Consell Comarcal de La Noguera sobre l’oferta 
cultural 2012.
La Junta de Govern queda enterada i per unanimitat acorda donar curs a sol.licituds a 
l’efecte.

SEGON.-

Per part del Sr. Alcalde es dóna compte de les converses mantingudes amb la Cap dels S.T. 
d’Agricultura,  Sra.  Cristina Bosch,  per  tal  d’avaluar  la  possibilitat  de confeccionar  projecte per 
l’ampliació de la xarxa de camins asfaltats del nostre terme municipal.

TERCER.-

El Sr. Alcalde informa que un cop finalitzada la instal.lació del parc lúdic i  de salut, per tal de 
fomentar-ne el seu ús, es realitzaran unes jornades formatives a càrrec de personal llicenciat en 
Ciències de l’Activitat Física i Esport, que tindran lloc al parc de la Plana els dies 28 i 30 de Maig i 
4 i 6 de Juny, i de les que s’informarà al veïnat pels mitjans habituals així com al representant de 
la llar de jubilats en particular.

QUART.-

S’informa per part del Sr. Alcalde dels contactes mantinguts amb els diferents Alcaldes de les 
localitats de Montgai-Butsenit, Bellmunt, Cubells, Penelles i Bellcaire, estudiant la possibilitat de 
crear un carnet multipiscina, operatiu de cara a la pròxima temporada d’estiu, i que per un import 
addicional  simbòlic  i  de poca quantitat  permetrà l’accés a qualsevol  de les piscines dels seus 
respectius pobles.

CINQUÈ.-

L’Alcalde informa de la visita realitzada al President de la Diputació de Lleida el proppassat dia 24 
d’abril per tal de despatxar diferents assumptes municipals així com de sol.licitar l’ampliació de la 
dotació  financera  destinada  per  part  de  l’ens  provincial  per  la  construcció  del  nou dipòsit  de 
reserva d’aigua i de l’estació potabilitzadora. El President de la Diputació adquirí el compromís de 
complementar la dotació inicial contemplada en el PUOS-2012.

9.- INFORMES REGIDORIA D’INFRAESTRUCTURA RURAL.- 

Arranjament de camins.-  Per part del regidor Sr. Papell es dóna compte de l’actual estat dels 
treballs portats a termini pel que fa a l’arranjament de camins, així com dels que manquen per 
completar el programa de millora previst per 2012.
La Junta de Govern queda enterada.

        
I no havent més assumptes la Presidència 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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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE  GOVERN LOCAL, 
CELEBRADA EL DIA 4 DE JUNY DE 2012

A l'Ajuntament de La Sentiu de Sió, a les 21:00 h. del dia quatre de Juny de dos mil dotze, es  
reuneixen, en sessió ordinària, 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. 
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.- PISCINES MUNICIPALS.- Propera la temporada de bany a les piscines municipals, el regidor 
Sr. Josep Torres i el Sr.  Alcalde presenten el programa sobre la seva utilització,  en el que hi 
consten les següents propostes:

Primera.- Arrel  d’un acord adoptat  entre diferents Ajuntaments  de les  nostres contrades,  s’ha 
instituït  un nou tipus d’abonament  “Multipiscines”  amb el  que es podrà accedir  a les piscines 
municipals de Montgai-Butsenit, Bellmunt, Cubells, Penelles, Bellcaire i La Sentiu de Sió. 
El preu d’aquesta modalitat d’abonament serà de 40,00 €

Segona.- El calendari i restants condicionants, solament pel que fa a la utilització del servei de 
piscines de la Sentiu de Sió, serien com segueix:
      Calendari: del 23 de Juny a l’11 de Setembre
      Preus entrada individual: 3,00 € (a partir de l’edat de 5 anys)
      Preu abonament temporada: 35,00 € (a partir de l’edat de 5 anys)
      Horari: Laborables de 12:00 h. a 20:00h.
                  Festius: de 12:00 h. a  21:00 h. 
      Preu abonament de membre família nombrosa amb fills de 5 a 18 anys: 25,00 €
      Preu abonament dels majors de 65 anys: 25,00 €
      Mares amb fill/a nascut el 2012: Gratuït
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda aprovar aquestes propostes.

3.- SOL.LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L’IBI PER CAUSA DE FAMÍLIA NOMBROSA.-  Vista la 
sol.licitud del Sr.  Manuel Espejo Arenas de  bonificació del 25% de la quota tributària de l’IBI 
relativa a l’exercici  2013 i corresponent  a la seva vivenda situada a carrer 17 nº 12-14 de La 
Sentiu de Sió, a l’empara de l’Art. 5.4 de l’Ordenança Fiscal nº 1, impost sobre béns immobles, 
que atorga bonificació del 25% de l’IBI a subjectes passius que estiguin empadronats en el mateix 
domicili de l’immoble, que tinguin la titularitat o cotitularitat de familia nombrosa, i com sigui que el 
sol.licitant acredita tals condicions, és per al que a proposta de l’Alcalde, el Ple i per unanimitat 
acorda accedir a la sol.licitud del Sr. Espejo i donar-n’hi compte a l’O.A.G.R.T.L. per a que gestioni 
tal bonificació del 25% de la quota de l’IBI per al proper exercici 2013.

4.-  SOL.LICITUD  PRESA  A  LA  XARXA  PÚBLICA  DEL  SERVEI  DE  SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA.- Vista la sol.licitud que presenta Antonio Guerrero Muñoz per presa a la xarxa pública 
del servei de subministrament d’aigua, amb destinació a C/ Solana, 27, considerant que es tracta 
d’una  segregació  o divisió  horitzontal,  la  Junta  de Govern per  unanimitat  acorda autoritzar  la 
llicència de presa amb totes les despeses a càrrec del sol.licitant i previ el pagament de la taxa de 
1ª connexió a la xarxa,  així  com amb la incorporació al  padró de contribuents de les taxes a 
l’efecte.
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5.- COMUNICACIÓ DE LA PRIMERA UTILITZACIÓ I OCUPACIÓ D’EDIFICIS.- Vistos els escrits 
de comunicació de primera utilització i ocupació d’edificis que presenten Ivan Caler Fuentes en 
relació a la vivenda situada a carrer 18 nº 22, i Josep Mª Viola Vilalta en relació a la vivenda de la  
Urbanització Sant Miquel, parcel.la 21, que a l’empara de l’Art. 64.4 de la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer,  de  modificació  del  Text  refós  de  la  Llei  d’Urbanisme,  resten  subjectes  a  Règim  de 
comunicació prèvia a l’Ajuntament i exempts de llicència els actes de primera utilització i ocupació 
d’edificis, en conseqüència, la Junta de Govern queda assabentada.

6.- LLICÈNCIES MUNICIPALS D’OBRES.-  Vistes les sol.licituds de llicència municipal d’obres 
presentades, salvant el  dret de propietat i  sense perjudici  de tercers, la Junta de Govern, per 
unanimitat, acorda atorgar les següents:

EXP.  012/2012,  a  Bensa,  S.A.  per  arranjament  del  camí  que  comunica  la  masia  Bensa  i 
l’embassament d’aigua de reg de la pròpia finca.

EXP. 013/2012, a Antoni Batalla Merce, per posar pis de “gres” a la 1ª planta de l’edifici de C/ 
Solana, 17.

La  Junta  de  Govern,  deixa  pendent  d’informe  tècnic  l’exp.  14/2012,  promogut  per  Antonio 
Guerrero Muñoz.

7.- INFORMES DE L’ALCALDE.- Per part del Sr. Alcalde s’informa dels següents assumptes:

Primer:  Comunica el  Sr.  Alcalde que el  Sr.  Francesc Llinàs i  Serra li  manifesta la necessitat 
d’arranjar els constants despreniments de roques i terra provinents de la part de serra situada al 
carrer Solana s/n justament al costat de l’immoble del mateix carrer nº 87.  L’arquitecte municipal  
revisà  aquest espai i considerà oportú l’aixecament d’un petit muret de contenció que el Sr. Llinàs 
assumeix  construir  pel  seu  compte  amb  l’aportació  dels  materials  pertinents  per  part  de 
l’Ajuntament.  
La Junta de Govern queda assabentada.

Segon:  Havent estat realitzada, tal com es va informar en la sessió anterior, la neteja dels dipòsits 
d’aigua municipals,  informa el Sr. Alcalde de que, donat que ja fa molts anys que no ha estat 
netejat  el  dipòsit  regulador  existent  a la  zona de l’església,  fora convenient  el  seu buidatge i 
conseqüent neteja de l’equipament.  Per la qual cosa a la mateixa empresa Neteges Camarasa 
que ha dut a terme els treballs dels dipòsits, previ pressupost presentat a l’efecte, se li encomana 
aquets treballs de neteja que seran realitzats en breu.
La Junta de Govern queda assabentada.

Tercer: Per part del Sr. Alcalde s’informa de la signatura del préstec finançat per l’ICO  en el marc 
de les disposicions dictades pel RDLL 4/2012 i que ha estat formalitzat amb l’entitat Banc Popular 
Español.  Al mateix temps dóna coneixement que li consta que a dia d’avui ja han estat liquidades 
les factures presentades pels diferents proveïdors que constitueixen el principal del préstec en 
qüestió.
La Junta de govern queda assabentada.

Quart: Informa també el Sr. Alcalde que en el marc del procés de modernització  dels diferents 
procediments administratius i comptables de la gestió municipal actual, es fa del tot necessària la 
implantació d’una aplicació informàtica adient a les necessitats existents. En aquest sentit després 
de  diferents  consultes  tècniques  realitzades  i  vist  el  resultat  satisfactori  en  altres  municipis, 
s’acorda l’adquisició de l’aplicació comercialitzada per l’empresa Apeiron Software, SL.   
La Junta de Govern queda assabentada.

Cinquè: Per acabar dona coneixement el Sr. Alcalde del conveni signat amb l’empresa José Viola 
Riba SL en vista a la tramitació i aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació del Polígon 
d’Actuació Urbanística PAU A-02 “Vidres Viola” i a l’empara d’allò que disposa l’article 45.3 del 
Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme,  conveni 
que  fixa  el  muntant   econòmic  que  l’Ajuntament  haurà  de  percebre  de  l’empresa  Viola  en 
compensació a la valoració de l’aprofitament urbanístic que li correspon, un cop ja descomptades 
les despeses d’urbanització, i que es xifra en un import de 90.407,65 €.  El present conveni tot i 
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que ja signat per les parts haurà de ser ratificat pel ple per tal de ser incorporat al projecte de 
reparcel·lació definitiu.
La Junta de Govern queda assabentada.
      
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 EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

DE LA SENTIU DE SIÓ DEL DIA 11 DE JUNY 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
Secretari:
Jaume Alà Blanch

A  la Sentiu de Sió a onze de Juny de dos mil dotze, 
a  les  21.30  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,  constatant-se  l’absència  del 
regidor Sr. Pedrós que prèviament va excusar-se.
Presideix l’acte el Sr. Alcalde  amb l’assistència del 
Secretari de la Corporació.

A continuació es passa a deliberar sobre els següents punts de l’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.- DECRET D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2011
Per part del Sr. Alcalde es dóna compte de Decret, que transcrit literalment diu:

“D’acord amb les competències que m’atorga l’art. 191.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de Març, que  
aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació a l’aprovació de la  
Liquidació del Pressupost de l’Exercici 2011, i vist l’informe d’INTERVENCIÓ,
He Resolt:
Primer.- Aprovar la Liquidació del Pressupost de l’Exercici de 2011.
Segon.- Que es doni compte al Ple del contingut del present expedient.
Tercer.- Que es trameti còpia del mateix a la Delegació Provincial d’Economia i Hisenda i a la  
Delegació del Govern de la Generalitat.”

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA COMPTA GENERAL DE L’EXERCICI 2011.- Per part del 
Sr. Alcalde es presenta l’estat i la compta general d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici de 
2011, que ha estat formada per la Intervenció i sotmesa a la Comissió Especial de Comptes. 
El Ple, per unanimitat acorda la seva aprovació. 

4.- REVOCACIÓ DE L’ACORD DE SOL.LICITUD DE PRÉSTEC A “LA CAIXA”.- Pel Sr. Alcalde es 
proposa la revocació de l’acord del Ple de 31/01/2012, sobre sol.licitud adreçada a “La Caixa” de 
préstec per  import  de 140.788,00 €,  que no es va contractar  per  causa del  Real  Decret  Llei 
4/2012, de 24 de Febrer, per al que s’estableix mecanismes de finançament per al pagament de 
proveïdors, al que aquest Ajuntament es va acollir, mitjançant acord de Ple de 29/03/2012, i que, 
per mitjà de la Junta de Govern de 14/05/2012 va acordar subscriure operació d’endeutament a 
l’empara de l’esmentat RDLL 4/2012, que será canalitzada per l’Institut del Crèdit Oficial (ICO).
El Ple, per unanimitat acorda aprobar la proposta del Sr. Alcalde.
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5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CONVENI REGULADOR DE LA FORMA DE PAGAMENT DE 
L’APROFITAMENT URBANÍSTIC PAU-A2 “VIDRES VIOLA”.-  El  Sr.  Alcalde dóna a conèixer  i 
proposa l’aprovació del Conveni Regulador de les compensacions dels aprofitaments urbanístics 
arran  de  les  propostes  contingudes  al  Projecte  de  Reparcel.lació  del  Polígon  d’Actuació 
Urbanística PAU – A02 “Vidres Viola”.
Dit conveni té com a objecte regular la forma de pagament de la societat José Viola riba, S.L. a 
l’Ajuntament de La Sentiu de Sió de l’equivalent del valor econòmic de 90.407,65 euros que per 
l’aprofitament urbanístic que es descriu correspon a l’Ajuntament.
El Ple, per unanimitat, acorda l’aprovació de la proposta del Sr. Alcalde.

6.-  PROPOSTA  D’APROVACIÓ  DEL  PROJECTE  DE  REPARCEL.LACIÓ  DEL  PAU  A-02 
“VIDRES VIOLA”.- Atès el contingut de l’expedient que es tramita en aquest Ajuntament sobre el 
Projecte  de  Reparcel.lació  del  PAU  A-02  “Vidres  Viola”,  que  ha  estat  iniciat  arrel  del  Pla 
d’Ordenació  Urbanística Municipal  atenent  les determinacions  contingudes als  Arts.  116 i  125 
sobre ordenació i desenvolupament i execució en sòl urbà respectivament, en les que entre altres 
es delimita el seu àmbit. Aquesta delimitació té per objecte la regularització de la realitat física 
construïda en  relació  a  les  determinacions  del  Pla  Parcial  Inicial  de  l’Eral,  donat  que  l’àmbit 
realment executat superava amb escreix l’àmbit delimitat inicialment.
A proposta del Sr. Alcalde el Ple, per unanimitat, acorda la seva aprovació inicial.

7.- PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE.-  Per part del Sr. Alcalde es proposa 
l’aprovació del Pla Director d’Abastament d’Aigua Potable, que ha estat redactat per la Consultora 
Enginyeria Inalba,  S.L. i  amb la col.laboració del Servei de Control  de Qualitat  d’Aigües de la 
Diputació de Lleida, i que respon als objectius del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de Novembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la legislació en materia d’aigües de Catalunya, que entre altres 
estableix el condicionant de disposar d’un Pla Director d’Abastament d’Aigua Potable per quelcom 
ajut  que  l’Ajuntament  pugui  sol.licitar  a  la  Generalitat  de  Catalunya  per  actuacions  sobre 
abastament d’aigua municipal a partir del 2009.
El Ple, per unanimitat, acorda aprobar dit Pla Director.

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DEL MUNICIPI DE LA 
SENTIU DE SIÓ.- Per part del Sr. Alcalde s’exposa el següent:

El Departament de Territori i Sostenibilitat, la Direcció General de Qualitat Ambiental i els Serveis 
tècnics del Consell Comarcal de la Noguera han promogut la tasca d’adequació i actualització dels 
mapes de capacitat acústica que es troven a l’expedient.

Atès que el mapa de capacitat acústica és l’instrument de gestió ambiental del soroll que té com a 
finalitat  evitar,  prevenir  i  reduir  la  contaminació  acústica  a  la  que està exposada la  població, 
preservant la qualitat acústica del territori.

Atès que l’Ajuntament ha rebut assistència técnica per part del Consell Comarcal de la Noguera i 
ja es disposa de la proposta del mapa adequat a la normativa.

Atès el que disposa la Llei 16/2002 de 28 de juny de protecció contra la contaminació acústica, el 
Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a elaborar els mapes de 
capacitat acústica i el Decret 176/2009 de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica i se n’adapten els seus annexos.
A proposta del Sr. Alcalde, el Ple i per unanimitat acorda:

Primer.- Aprovar inicialment el  mapa de capacitat acústica del municipi  per tal  de disposar de 
l’instrument necessari per a exercir les competències que la normativa atorga en materia de soroll 
i vibracions.

Segon.- Sotmetre aquest acord a información pública i audiència al municipis veïns, durant un 
termini de trenta dies, mitjançant  publicació al BOP, al taulell d’edictes i web municipal, perquè es
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puguin examinar i formular les al.legacions que estimin pertinents. Passat l’esmentat termini sense 
presentar-se reclamacions, l’acord esdevindrà definitiu.

Tercer.-  Donar  trasllat  d’aquest  acord  a  la  Direcció  General  de  Qualitat  Ambiental  i  als 
Ajuntaments limítrofs.

9.- APROVACIÓ CONTRACTE CESSIÓ FONS DOCUMENTAL DE L’AJUNTAMENT A L’ARXIU 
COMARCAL.- 
A proposta del Sr. Alcalde i vist el contingut de l’esborrany del Contracte entre el Consell Comarcal 
de la Noguera, que actua en nom i representació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
La Sentiu de Sió, per a la cessió, en règim de comodat, del fons documental d’aquest Ajuntament, 
el Ple i per unanimitat acorda l’aprovació del referit Contracte, al que solament se li addicionarà la 
data de signatura entre les parts.
També, per unanimitat, acorda facultar al Sr. Alcalde Mario Gené Amorós, per a la signatura del 
Contracte i de la gestió que sigui menester a l’efecte.
Igualment s’aprova la proposta de l’Alcalde de traslladar els presents acords al Consell Comarcal 
de la Noguera i a l’Arxiu Comarcal de la Noguera.

10.- MOCIÓ CONTRA LA SUPRESSIÓ DE PARTITS JUDICIALS.-  Per part del Sr. Alcalde es 
dóna compte del contingut de l’acord del Ple de la Diputació de Lleida de 18/05/2012, sobre el seu 
rebuig a la modificació de la demarcació i la planta judicial que proposa el Consell General del 
Poder Judicial i que pot comportar la supressió dels Partits Judicials de Balaguer i Cervera.
Considerant que el manteniment de dits Partits Judicials, especialmente el de Balaguer, al que 
pertany el nostre municipi, es d’importància capital per nosaltres, ja que de prosperar tal supressió 
ens allunyaria de l’Administració de Justícia Territorial que ara tenim molt a l’abast.
Un cop coneguda la posició  de la  Diputació,  que l’Alcalde manifesta fer-se seva,  el  Ple i  per 
unanimitat acorda:

- Manifestar el rebuig a la modificació de la demarcació i la planta judicial que proposa el 
Consell  General  del  Poder  Judicial  i  que pot  comportar,  entre altres,  la  supressió dels 
Jutjats de Balaguer.

- Instar al Ministeri de Justícia a desestimar la proposta del CGPJ i que en futures reformes 
del  mapa judicial  es mantinguin  com a mínim els  actuals  jutjats  de les comarques de 
Lleida.

- Comunicar  aquest  acord  al  Ministerio  de  Justicia,  a  la  Conselleria  de  Justícia  de  la 
Generalitat de Catalunya, als municipis del Partit Judicial i a la Diputació de Lleida.

11.- INFORMES DE L’ALCALDE.- 

Primer.- Dóna compte l’alclalde del Decret signat amb data 30/05/2012 i que regula l’ús de purins 
sota les següents condicions i terminis:

- Primer:   En el perímetre de 500 metres dels nuclis de población de LA SENTIU DE SIÓ, 
TOSSAL  DE  LES  FORQUES  I  SANT  MIQUEL,  des  del  15  de  Juny  i  fins  al  15  de 
Setembre, NO ES PODRÀ aplicar ni FEMS ni PURINS als camps.

- Segon:   A partir de tal perímetre l’aplicació de FEMS I PURINS s’haurà de fer des de les 
6:00 hores a les 13:00 hores, havent aquests de quedar completament colgats en el mateix 
dia en que hagin estat dipositats.

- Tercer:   El  fet  d’infringir  l’anterior  regulació  pot  comportar  les  sancions  econòmiques 
establertes a l’efecte per la Direcció General de Qualitat Ambiental.

Segon.- Es dóna compte per part del senyor Alcalde de les últimes actuacions realitzades en 
matèria de tractament de les aigües potables del municipi  i  que han contemplat  la neteja del 
dipòsit municipal de reserva d’aigua, que no es realitzava des de l’any 2007, i del dipòsit municipal 

vell i del regulador existent al costat de l’Església, que en aquest cas encara feia més de temps 
que no es sanejaven.
Aquestes actuacions entren en el marc del programa d’actuacions previstos des de l’inici de la 
legislatura amb la finalitat  d’aconseguir una major qualitat  en el subministrament d’aigua i que 
preveien la tramitació d’un Pla Director d’Aigua d’Abastament, ja aprovat, i de la construcció d’una 
nova  bassa  de  reserva  d’aigua  així  com  d’una  estació  potabilitzadora,  obra  prevista  en  el 
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finançament  del  PUOSC 2012  amb subvenció  de  273.513,95  €  i  complementada  en  període 
d’al.legacions amb un suplement de 70.000,00 €.

Tercer.- Dóna compte també el senyor Alcalde de les actuacions planificades i realitzades en 
matèria d’adaptació  dels  equipaments i  Serveis  municipals  a les noves tecnologies  i  que han 
contemplat fins al moment les següents actuacions:

- Dotació  d’equipaments  informàtics  nous  en  totes  les  dependències  municipals  amb 
subvenció provinent de l’Administració Oberta de Catalunya.

- Actualització de la página Web municipal en quant a continguts amb incorporació puntual 
d’informació municipal.

- Incorporació a la Web municipal de la Plataforma de Contractació Pública prevista per la 
formalització de contractes amb el sector  públic  garantint  la seguretat  jurídica i  técnica 
segons exigeix la Llei 30/2007 de Contractes amb el Sector Públic.

- Incorporació a la Web municipal de la Plataforma E-Tram, que possibilita la tramitació on 
line als ciutadans.

- Incorporació pròximament a la Web municipal de les plataformes E-Notum i E-Fact.
- Adaptació  informática  del  procés  de  gestió  administrativa  i  comptable  municipal  amb 

l’adquisició de l’aplicació Apeiron software.

Quart.- Informa el Sr. Alcalde dels treballs que es realitzaran al municipi per part de l’Organisme 
Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals per tal d’adequar i revisar la información que 
aquest  ens  disposa  en  materia  de  liquidació  de  l’Impost  de  Béns  Immobles.  Les  possibles 
modificacions que se’n derivin podrán realizar-se a les dependències municipals tramitades per 
personal de l’Organisme que té previst desplaçar-se al municipi abans del mes de setembre.

Cinquè.- Per últim informa també el Sr. Alcalde de la propera instal.lació de dos taulers  d’anuncis 
que s’ubicaran un a l’exterior de l’Ajuntament i l’altre a la placeta de “cal Barber”.

I no havent més assumptes, la Presidència dóna per finalitzada la sessió a les 22:15 hores, de la 
que s’estén la present acta, que com Secretari certifico.
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