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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE  GOVERN 
LOCAL,  CELEBRADA EL DIA 13 DE MAIG DE 2013

A l'Ajuntament  de La Sentiu de Sió,  a les 21:00 h.  del  dia 13 de Maig de dos mil  tretze,  es 
reuneixen, en sessió extraordinària, 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 Papell Vidal, Josep Torres Flores, 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.- LLICÈNCIES MUNICIPALS D’OBRES.- Salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers, 
la Junta de Govern, per unanimitat, acorda autoritzar les següents:
Exp. 10/2013, a Pepita Vilimelis Trepat, per reparació de la teulada de la vivenda de C/ Gaudí, 3.
Exp. 11/2013, a Glòria Vila Serret, per reparació paviment del jardí de la finca urbana de Tossal de 
les Forques, S/N.
Exp. 12/2013, a Ramón Ticó Camarasa, per ampliació de la portalada del magatzem de C/ 7.

3.- INFORMES DE L’ALCALDE.-  

1.-  SITUACIÓ ECONÒMICA:  Un cop transcorreguda  la  meitat  de la  legislatura  l’alcalde  dóna 
coneixement del resultat de la gestió econòmica que s’ha dut a terme en aquest període.  Es posa 
de manifest que la reducció de la despesa experimentada en diferents aspectes municipals, no 
exempta de comprensió  per  part  del  veïnat  cosa que públicament  agraeix,  ha comportat  una 
reducció del deute heretat de legislatures  anteriors que es quantificava en la Sessió Plenària del 
30 de juny de 2011 i complementat en la del 24 d’octubre de 2011  per un import de 268.763,18 
€ .  L’alcalde posa de manifest que el deute viu de l’Ajuntament a dia d’avui ha passat a ser de 
182.670,86, fet que suposa un  estalvi net del període de 86.092,32 € que tenint en compte la 
conjuntura econòmica actual  resulta del  tot  satisfactori,  en funció de les previsions  inicialment 
plantejades, però que per altra banda imposa continuar en la línea de contenció i moderació dels 
dos últims anys. Val a dir que aquest deute no recull ni el saldo bancari existent a dia d’avui ni els  
càrrecs domiciliats pendents del mes de maig que seran atesos amb aquest saldo i per tant el seu 
detall té la següent composició:



13/05/2013

a) RELACIÓ DEUTE PER INVERSIONS  

1 2 3 4 5 5-2+3

INVERSIÓ CREDITOR € ADJUDICACIÓ
SUBV. 
ATORGADA SUBV. REBUDA PAGAT

PENDENT 
PAGO

DEUTE-SUB. NO 
COBRADA

 0 0 0 0 0 0 0

TOTALS 0 0 0 0 0 0 0

b) DEUTES PER PRESTECS I BESTRETES  

CREDITOR DEUTE PDT. DATA DEL DEUTE  

La Caixa “Préstec 2003 9.440,80         Per PUOSC 2002 - venciment 1/10/2015

La Caixa "Préstec 2006" 40.088,44         Per inversions 2006 - venciment al 1/12/2018

La Caixa "Crédit ICO" 10.885,96         Deutes legislatura anterior vts.: 5442,98 (22/12/13); 5442,98 (22/12/14)

B.Pop.R.D.4/2012 de 24/02 122.792,61         Deute anterior a 31/12/11 (268.322,64) - Subvencios pendents: 

PUOSC (145.530,03): vt. 29/05/2022

TOTALS 183.207,81 ……………………………………………………………………………………………          183.207,81   

c) CREDITORS PENDENT DE PAGAMENT   

CREDITOR DEUTE PDT. DATA DEL DEUTE  

Antoni Mora Pedros 1.326,16   Fra 071 del 5/04/13

Cmtat.Gral.Regants 2.113,97   Any 2013 vt. 31/10/2013

Excavacions Lao 169,30   FV54 del 30/04/13

Col.lectivitat Regants 5.111,47   F08/13 del 30/04/13

Const. Manuel Espejo 1.009,39   Fra.13038 del mes abril/2013

IRPF 20 abril aplaçat 1.328,92   Pagament al 20/06/13

José Viola Riba SL 1.952,94   Fra.13-145 del 10/01/13

Unión Fenosa 4.254,10   Fra.21/12/12

Unión Fenosa 645,61   Fra.20/03/13 vt.01/06/13

Ajuntament Mongai 1.640,20   Tècnica compartida per diferents ajuntaments legislatura anterior   

Consell Comarcal Noguera 3.076,63   Pendent 2012

Enginyeria Diaz Serra 2.238,68   Pendent projecte bassa - pagament fraccionat

SGAE (Societat Autors) 2.800,15   Quotes 2009-2012 vts. Del 5/04/13 a 5/09/14

Jaume Prat 7.812,56   Sentència judicial al seu favor

Col.lectivitat Regants 2.107,93   Pendent 2012 ajornat vts: 30/05/13 i 30/06/13

TOTALS 37.588,01 ……………………………………………………………………………        37.588,01   

d) SUBVENC. RECONEGUDES   

DEUTORS IMPORT CONCEPTE  

Diputació Lleida 15.000,00 Terrenys bassa

Diputació Lleida 1.867,96 Consultori mèdic

Diputació Lleida 17.000,00 Tancament carpinteria metal·lica Ajuntament

Diputació - I.E.I 440,00 Oferta Cultural - Diables 2012

Justicia - Jutjat de Pau 950,00 Any 2012

Justicis - Padró 855,00 Any 2012

Generalitat - Joventut 2.012,00 Secretaria General de Joventut - Tècnic Joventut

TOTALS 38.124,96 ……………………………………………………………………………            38.124,96   

(1) No s'indica el Fons de Cooperació Local 2012 pendent de liquidar per part de la Generalitat 

d'import considerable no quantificat a data actual
TOTAL DEUTE = 
a + b + c - d            182.670,86   

       

DEUTE INICI LEGISLATURA INFORMAT AL 24/10/2011     268.763,18   

DEUTE ACTUAL AL 13/05/2013     182.670,86   

 ESTALVI NET DEL PERIODE …….       86.092,32   

I no havent més assumptes la Presidència dóna per finalitzada la sessió a les 22:40 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 3 DE JUNY DE 2013

A l'Ajuntament de La Sentiu de Sió,  a les 21:00 h. del dia tres de Juny de dos mil tretze, 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 Papell Vidal, Josep Torres Flores, 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.-  PROPOSTA  DE  MODIFICACIÓ  PUNTUAL  DEL  CAPÍTOL  6.1.1  DEL  PROJECTE 
D’ORDENACIÓ DE LES FORESTS MUNICIPALS DE LA SENTIU  DE SIÓ.-  Per  part  del  Sr. 
Alcalde es dóna compte del  contingut  de l’Ordre AAM/79/2013,  de 6 de Maig,  sobre el  règim 
d’obtenció  de  la  qualificació  d’orientació  energètica  dels  aprofitaments  forestals,  que  permet 
revaloritzar les forests de Catalunya si els propietaris d’aquestes opten per destinar la producció a 
biomassa  per  ús  energètic.  Aquesta  Disposició  podria  beneficiar  el  nostre  Ajuntament  si  es 
modifica el  capítol 6.1.1 del Projecte d’Ordenació de la forest local anomenada “Pla de l’Om i 
altres”, de manera que l’actual destinació productiva de fusta sigui substituïda per l’obtenció de 
biomassa forestal amb ús energètic. 
Per tot el qual el Sr. Alcalde proposa l’adopció d’un acord favorable a la Modificació puntual del 
referit  capítol  6.1.1  del  Projecte  d’Ordenació,  mitjançant  la  preceptiva  sol.licitud  als  Serveis 
Territorials a Lleida de l’Àrea de Medi Natural del D.A.A.M.
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda aprovar la proposta del Sr. Alcalde.

3.-  PISCINES MUNICIPALS.-   Per  part  del  Sr.  Alcalde  es  demana a  la  Junta  de  Govern  la 
confecció de calendari i l’establiment dels preus d’entrades i abonaments per als usuaris de les 
Piscines  municipals  durant  la  temporada  de  banys  d’enguany,  així  com,  el  fer  el  procés  de 
selecció del personal per desenvolupar la tasca de Socorrista d’aigües.
La Junta de Govern, a l’efecte, per unanimitat acorda el següent:

- Calendari: Inici el 22/06/2013 – finalització el 11/09/2013 (aquest termini podrà ampliar-se 
en funció del temps que faci)

- Horari: Laborals: de 12:00h a 20:00 h. i festius de 12:00 h a 21:00 h.
- Preus / Tarifes: Entrada ordinària 3 €, a partir de 5 anys d’edat.

                         Abonament ordinari: 35,00 €, a partir de 5 anys d’edat
                         Abonament reduït: 25,00 €, als membres de família nombrosa amb fills de 
5 anys a 18 anys i a majors de 65 anys.
                         Abonament gratuït a les gestants des de setembre 2012 a setembre 2013.
                         Abonament multipiscines: 40,00 €.

Pel que fa a la selecció del personal / socorrista d’aigües, s’acorda escollir les mateixes persones 
que ocuparen tal lloc de treball durant la temporada 2012, donat que varen desenvolupar aquesta 
tasca de forma satisfactòria i s’ha optat per la prevalença dels mèrits acreditats amb anterioritat en 
la prestació d’aquest servei a les Piscines municipals.



4.-  LLICÈNCIES MUNICIPAL 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:
Expd. Nº 14/2013, a Situr 10, S.L., per picar i arrebossar part de la façana posterior de la vivenda 
de C/ Solana, 10.
Expd. Nº 15/2013, a Francisco Palou Segarra, per instal.lació de canalera d’aigua, amb baixa fins 
la vorera, de material metàl.lic i de color marró fosc, a les façanes anterior i posterior de l’edifici de 
C/ Gaudí, 17.
Expd. Nº 16/2013, a Alfons Armengol Serra, per reparar la teulada i arrebossar paret façana, a 
Masia Palou.
Expd. Nº 17/2013, a Àngela Trepat Amorós, per reparació de la teulada de la vivenda de C/ Riu 
Sió, 8.

5.- PROGRAMACIÓ “  VIU L’ESTIU A LA SENTIU  ”.-   El Sr. Alcalde, juntament amb els Regidors de 
Cultura  i  Festes  i  Joventut  i  Relacions  amb  Entitats  Locals,  presenten  la  programació 
Juny/Setembre 2013 dels diversos actes que conformen el “Viu l’estiu a la Sentiu”, en la confecció 
de la qual hi ha participat la Comissió d’Entitats de la Sentiu de Sió.
La Junta de Govern per unanimitat, acorda la seva aprovació.

6.- AMORTITZACIÓ ANTICIPADA PRÉSTEC DEL   “FONDO ESTATAL PARA LA FINANCIACIÓN   
DE  PAGOS  A  PROVEEDORES”.  -   Comunica  el  Sr.  Alcalde  que  des  de  la  Direcció  General 
d’Administració Local li ha estat notificat verbalment que és prevista la immediata transferència de 
la subvenció atribuïda al PUOSC 2011, fruit de les gestions que l’Alcalde va informar a la Junta de 
Govern  del  03/04/2013.  Aquest  ingrés,  continua  manifestant  el  Sr.  Alcalde,  permetrà,  si  així 
s’escau,  realitzar  una amortització  parcial  anticipada  del  préstec  del  qual  es  beneficia  aquest 
Ajuntament,  provinent  del  “Fondo Estatal  para la  Financiación de Pagos a Proveedores”,  que 
segons tanteig en l’equilibri de Tresoreria podria fixar-se en 118.000,00 €,
La Junta de Govern, després d’avaluar la proposta del Sr. Alcalde i l’equilibri de Tresoreria, per 
unanimitat, acorda:
Que,  tot  seguit  rebre  la  subvenció  del  PUOSC  2011,  realitzar  amortització  anticipada  de 
118.000,00 € que apunta el Sr. Alcalde. 

5.- INFORMES DE L’ALCALDE.-     
               
1.-  El Sr. Alcalde informa que després d’haver estat notificada la conformitat de l’actuació per part 
dels diferents organismes competents i d’haver estat notificat l’ajut econòmic de la Diputació per a 
actuacions diverses en el medi ambient, xifrat per un import de 18.000,00 €, després d’examinar 
altres propostes presentades es contractarà i executarà, sota la supervisió del regidor d’obres Sr. 
Mola, l’actuació dels treballs de neteja de la llera del riu Sió al seu pas pel sòl urbà de la Sentiu a 
l’empresa Excavacions Lao.

2.-  Informa també el Sr. Alcalde que el proppassat dia 30 de maig va tenir lloc a les oficines 
municipals del nostre Ajuntament la signatura de l’acta de reconeixement de la delimitació dels 
t.m. de Camarasa/La Sentiu i Vallfogona/La Sentiu entre les diferents Comissions municipals dels 
respectius municipis.

3.- Posa també en coneixement el Sr. Alcalde que per tal d’evitar perill i augmentar la seguretat de 
vianants  i  vehicles  que  creuen  la  carretera  vella  entre  el  carrer  Joan  Solsona  i  l’Avinguda 
Catalunya  i  també  les  escales  de  la  Creu,  s’ha  considerat  la  necessitat  d’instal·lar  bandes 
reductores de velocitat a l’entrada del poble pel C/Gaudi. A l’efecte s’ha formalitzat comanda del 
material necessari al proveïdor habitual per tal de ser instal·lat pels propis serveis municipals.

4.- Amb la finalitat de complementar l’equipament del mobiliari urbà existent també es posa de 
manifest per part d’aquesta Alcaldia de la compra de tres papereres que s’instal·laran en diferents 
punts de la part alta del poble on es considera deficitari l’equipament existent en l’actualitat. 



5.- Per últim també posa de manifest el Sr. Alcalde que arrel de les converses mantingudes amb 
diferents  membres  que  composen  la  comunitat  escolar  es  considerava  un  perill  pels  propis 
escolars l’actual estat de les canastes de basquet existents al recinte escolar, per la qual cosa 
s’acorda la retirada immediata d’aquest elements així com estudiar la possibilitat d’adquisició de 
porteries de futbol sala que, segons informa el regidor Sr. Torres, ja porten incorporades canastes 
de basquet i que podrien ser instal·lades en substitució de les anteriors.                           

          

I no havent més assumptes la Presidència dóna per finalitzada la sessió a les 22:30 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 1 DE JULIOL DE 2013

A l'Ajuntament  de La Sentiu  de Sió,  a  les  21:30 h.  del  dia  u  de Juliol  de  dos mil  tretze,  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 Papell Vidal, Josep Torres Flores, 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 DE PRESA “A PRECARI” A LES XARXES D’AIGUA I CLAVEGUERAM.-
Vistes  les  sol.licituds  de  presa  a  les  xarxes  públiques  d’Aigua  d’abastament  públic  i  de 
Clavegueram, subscrites per Josep Aloy Carbonell, per a la dotació de dits serveis al seu edifici de 
C/  Gaudí,  S/N,  la  Junta  de  Govern  acorda  autoritzar  tals  connexions,  amb  caràcter  de  “A 
PRECARI”, donat que es tracta d’un edifici enclavat en sòl destinat a verd públic al vigent POUM.

3.- SOL.LICITUD DE LLICÈNCIES MUNICIPALS D’OBRES.-  Salvant el dret de propietat, sense 
perjudici de tercers, i de conformitat amb el vigent Planejament Urbanístic, la Junta de Govern 
acorda autoritzar les següents:
Expd. Nº 18/2013, a Josep Maria Call Puig, per l’arranjament d’una habitació de la vivenda de C/ 
Solana, 67.
Expd. Nº 20/2013, a José Tomasa Colomer, per restauració de cambra de bany a vivenda de C/ 
Raval, 6.
Expd. Nº 21/2013, a Situr 10, S.L. per reconstrucció d’una terrassa a edifici de C/ Solana,  10 
Planta 2ª.
Així mateix la Junta de Govern autoritza llicència d’execució de projecte consistent en la millora de 
l’accés principal i remodelació dels accessos a les aules a l’edifici destinat a Centre Escolar de la 
Sentiu de Sió, segons sol.licitud del Departament d’Ensenyament, que origina l’expd. Nº 19/2013.

4.-  SOL.LICITUD  DE  REVISIÓ  DEL  CONTRACTE  D’ARRENDAMENT  DELS  LOCALS  DE 
CARRER ESCOLES, 2 I 6 (DESTINAT A BAR I QUIOSC).- 

El Sr.  Alcalde dóna compte de la sol.licitud de revisió del  contracte d’arrendament dels locals 
municipals del Carrer Escoles nº 2 i nº 6, amb l’objectiu de rebaixar el preu de renda estipulat en el 
mateix, que ha presentat la part arrendatària, argumentant davallada molt considerable que des de 
fa molt temps sofreixen els ingressos d’explotació de les activitats que realitza en dits locals.

Així mateix, manifesta el Sr. Alcalde, que s’ha reunit , junt amb altres regidors, amb l’arrendatària, 
a la que li ha explicat la impossibilitat d’una revisió del contracte, donat que quelcom modificació 
no  contemplada  en  el  propi  contracte  no  és  factible,  no  obstant,  sí  que  l’Ajuntament  podria 
acceptar el modificar la clàusula 10 i la clàusula 10 bis del referit



contracte, que tracta de la realització de millores als locals arrendats i l’amortització d’aquestes al 
50% entre les parts, qüestió la qual no era subjecta al plec de condicions per les que es va regir la 
licitació pública de l’arrendament, i per tant, susceptible de canvi o modificació.

Continua el Sr. Alcalde explicant que després d’haver estat consensuat entre les parts, no obstant 
subjecte a l’òrgan de contractació com és, en aquest cas, la Junta de Govern, es modificaran dites 
clàusules 10 i 10 bis del contracte, que explicat de forma resumida, estableixen que per tal de 
cofinançar al 50% les millores fetes als locals motiu d’arrendament, que va portar a cap i fent-se 
càrrec del seu pagament la part arrendatària, l’Ajuntament, en concepte d’amortització, abona a la 
part  arrendatària  300,00  €  mensuals  des  de  març  de  2009,  que  de  seguir  l’establert  en  el 
contracte, restarien amortitzades al febrer de 2015. Tal modificació comportaria la introducció al 
contracte de la següent clàusula:

“”10 bis.1.- A partir  del  mes de Juliol  de 2013 s’incrementarà la quota d’amortització fins a la 
quantitat de 500,00 € mensuals, que l’arrendador abonarà a l’arrendatari en concepte de sufragi 
de part de dites millores, amb el qual el termini d’extinció d’aquesta obligació finalitzarà el mes de 
juny de 2014.””

Tot seguit el Sr. Alcalde manifesta que eleva a proposta el context de les anteriors explicacions, i 
amb tal caràcter, la presenta a la consideració de la Junta de Govern.

La Junta de Govern, després de llarga deliberació, per unanimitat acorda la modificació de les 
referides clàusules 10 i 10 bis del contracte d’arrendament dels locals municipals, situats al carrer 
Escoles 2 i 6 de la Sentiu de Sió, mitjançant la introducció al mateix de la també referida clàusula 
10 bis 1, per al que també acorda la formulació d’addenda al repetit contracte, que hauran de 
subscriure les parts, i que tindrà el següent tenor literal:

“”ADDENDA  AL  CONTRACTE  D’ARRENDAMENT  DELS  LOCALS  SITUATS  AL  CARRER 
ESCOLES  Nº  2  I  Nº  6  DE  LA  SENTIU  DE  SIÓ,  DESTINATS  EXCLUSIVAMENT  A  LES 
ACTIVITATS  CONSISTENTS  EN  L’EXPLOTACIÓ  DEL  BAR,  AMB  SERVEI  DE  MENJARS, 
SITUAT AL C/ ESCOLES Nº 6, AIXÍ COM DEL QUIOSC PER A LA VENDA DE BEGUDES, 
SITUAT  AL  C/  ESCOLES  Nº  2,  DE  DATA  27  DE  FEBRER  DE  2009,  SUBSCRIT  ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ I JOSEP GRAU CARMONA, QUE S’HA SUBROGAT 
LA SOCIETAT CARMONA GRAU, S.C.P., DES DEL 5 DE MARÇ DE 2012.

A La Sentiu de Sió, a 2 de Juliol de 2013

Reunits, d’una part, com arrendador, Mario Gené Amorós, en qualitat d’Alcalde i en representació 
de l’Ajuntament de la  Sentiu de Sió,  i  de l’altra la senyora Maria jesús Carmona Garcia,  com 
arrendatària, i en representació de la societat Carmona Grau, S.C.P.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària a efectes d’aquest acte, i 
de comú acord manifesten:

Primer.- Que el motiu de la present Addenda és:
a) Sol.licitud de la pròpia Sra. Mª Jesús Carmona Garcia de 08/05/2013.
b) Acord de la Junta de Govern de 1 de Juliol de 2013.

Segon.- Que arran del contingut d’ambdós documents, als pactes 10 i 10 bis del contracte de 
27/02/2009, sobre l’arrendament dels locals municipals situats al carrer Escoles nº 2 i 6 de La 
Sentiu de Sió, s’hi afegirà el següent text::



“”10 bis. 1.- A partir  del mes de Juliol de 2013 s’incrementarà la quota d’amortització fins a la 
quantitat de 500,00 € mensuals, que l’arrendador abonarà a l’arrendatari en concepte de sufragi 
de part de dites millores, amb el qual, el termini d’extinció d’aquesta obligació finalitzarà el mes de 
juny de 2014.””

Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquesta Addenda, ambdues parts la signen al lloc i 
data esmentats.””

5.- INFORMES DE L’ALCALDE.- 

A) Sol.licitud d’ampliació de potencia eléctrica.  

El Sr. Alcalde posa en coneixement de la Junta de Govern que arrel de la revisió de la instal·lació 
elèctrica realitzada en el local utilitzat com a bar, situat al C/ Escoles, 6 el dia 14/06/2013 per 
l’entitat ECA, Grupo Bureau Veritas, es comunicava com a deficiència la necessitat d’adaptar la 
instal·lació d’una potència de 13,943 KW a l’adequada a l’actual subministrament, la qual cosa 
requerirà la confecció per part de tècnic competent d’un projecte d’execució.  Donat que el temps 
que es concedeix a la propietat, en aquest cas l’Ajuntament, és relativament breu, s’encarregà 
l’elaboració de l’esmentat projecte per mitjà de l’empresa encarregada del manteniment per tal de 
poder iniciar l’adaptació de forma immediata un cop aquest estigui degudament legalitzat.

B) Camp de treball – 2013.  

Assabenta també el Sr. Alcalde que ahir es va iniciar el Camp de Treball que té per objecte la 
col·locació de la barana de protecció del riu, en el seu tram urbà,  fruit del conveni signat amb 
l’Agència Catalana de la Joventut i l’Ajuntament de la Sentiu. Després de la rebuda de pares i 
participants,  uns quinze en total,  se’ls hi va ensenyar a tots ells juntament amb el regidor Sr. 
Torres i la directora del camp Sra. Anna Solà les instal·lacions i la zona d’àmbit d’actuació que es 
pretén. La durada del camp serà fins el proper dia 14 de juliol.

C) Sol.licitud al DAAM de projecte d’arranjament de camins.  

El Sr. Alcalde comunica que arrel de les converses mantingudes  amb el Conseller d’Agricultura 
Sr. Josep Mª Pelegri juntament amb els regidors Srs. Mola i Papell, el Conseller s’ha compromès a 
facilitar  els  serveis  tècnics  necessaris  del  Departament  per  tal  d’elaborar  el  projecte  de  les 
actuacions  i  arranjaments  de  camins  municipals  que  aquest  Ajuntament  proposa  com  a 
prioritàries.   Tot  i  que  queda  molt  clara,  per  part  de  la  Conselleria,   la  falta  de  recursos 
pressupostaris  per  tal  d’executar  aquestes  obres  actualment,  es  valora  positivament  el  poder 
disposar dels respectius projectes que permeti en el futur buscar el finançament necessari que les 
faci possibles. 

D) Adquisició d’un aparell desfibrilador.  

Un cop comunicada per part de la Diputació de Lleida l’atorgament de la subvenció per atendre les 
despeses  d’adquisició  d’un  desfibril·lador  DEA  Primedic  PAD,  amb  la  finalitat  de  posar-lo  a 
disposició a part del personal mèdic i sanitari local, també per a cobrir actuacions d’urgència en les 
instal·lacions esportives locals,  escolars i  recinte de piscines en període d’estiu,  el Sr.  Alcalde 
comunica  que  ha  estat  encarregada  a  la  firma MTB la  compra  d’aquest  aparell  així  com la 
formació de diferents usuaris que es realitzarà mitjançant un curs específic a les instal·lacions de 
Creu Roja-Lleida. 

I no havent més assumptes la Presidència dóna per finalitzada la sessió a les 22:35 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 8 DE JULIOL DE 2013

Assistents
Alcalde-President
Mario Gené Amorós

Regidors 
Pere Anton Mola Pejuan
Josep Torres Flores
Jordi Castellana Benseny
Jaume Prat Beltran

Secretari:

A  la Sentiu de Sió a vuit de Juliol de dos mil tretze, a 
les  20:30  hores,  a  la  sala  d’actes  de  la  Casa 
Consistorial,  es  constitueix  en  sessió  pública 
ordinària el Ple d’aquest Ajuntament, conformat pels 
membres,  el  nom  i  el  càrrec  dels  quals  figura  al 
marge  d’aquest  escrit,  presidit  pel  senyor  Alcalde, 
amb l’assistència del Secretari de la Corporació.
Van  excusar  la  seva  assistència  els  Regidors  Sr. 
Pedrós. I Sr. Papell
Es  obert  l’acte  per  la  presidència  i  es  passa  a 
deliberar sobre el següent ordre del dia.

Jaume Alà Blanch

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.- DISTRIBUCIÓ DE LA COMPENSACIÓ ECONÒMICA PER L’ANY 2013 PROVINENT DE LA 
GENERALITAT  DESTINADA  A  CÀRRECS  ELECTES-   Atès  el  contingut  de  la  Resolució 
GRI/1402, de 21 de Juny, de convocatòria per a l’atorgament de compensacions econòmiques a 
favor dels Ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l’any 
2013, que regula el Decret 69/2008, de 1 d’Abril, el Ple, al igual que en els exercicis anteriors, per  
unanimitat acorda concórrer a dita convocatòria i destinar la compensació a neutralitzar els costos 
de les retribucions als  càrrecs electes durant  l’exercici  2013,  per  al  percentatge del  100% de 
l’assignació que ens correspon en funció dels habitants.

3.- INFORMES DE L’ALCALDIA.- Per part  del Sr.  Alcalde s’informa al Ple sobre els següents 
assumptes:

1.- Sobre les properes obres al Centre Escolar.- Per part de la directora de l’escola local es va 
comunicar a aquesta alcaldia la visita de tècnics dels Serveis Territorials d’Ensenyament  per tal 
de revisar i plantejar el començament de l’actuació que contempla la col·locació de tres portes que 
permetin l’accessibilitat interior a les dues aules, sense passar per l’exterior.  Tot i que per part  
dels  Serveis  Territorials  es va presentar  projecte de l’actuació  per tal  de sol·licitar  la  llicència 
d’obra preceptiva, l’Alcalde posa de manifest la seva insatisfacció amb els Serveis Territorials que 
en  cap  moment  han  assabentat  a  l’Ajuntament  del  començament  de  les  obres,  malgrat  els 
reiterats tràmits i  gestions que aquest  ha realitzat  per tal  de donar-hi  inici.  Ben al  contrari,  la 
informació sempre ha arribat per part dels facultatius de l’escola als que agraeix que així hagi estat 
fet que ha possibilitat l’assistència a la visita del passat divendres dia 5 de juliol en que s’informava 
per part dels tècnics que molt possiblement les obres començarien a mitjans de mes amb una 
duració prevista de 8 a 10 dies.

2.-  Sobre el  “Camp de Treball  2013” i  el  Projecte “JOVA”.- També s’informa per part  del Sr. 
Alcalde que el mateix divendres dia 5 de juliol es va realitzar per part de visitadors del Servei de 
Joventut  la  revisió  d’instal·lacions  i  funcionament  del  Camp de Treball  “Millora  del  Parc de la 
Plana” , passada la paraula al regidor Sr. Torres aquest informa que aquests tècnics van ser els 
primer sorpresos gratament del treball realitzat i de les condicions del Camp. El mateix regidor Sr. 
Torres aprofita per donar les gràcies al jovent local per la seva implicació i interacció amb els 
diferents membres del Camp de Treball, també per l’organització de les 24 hores de futbol sala del 
passat  cap de setmana i  finalment  per  la  implicació  en el  projecte “JOVA” que permetrà,  els 



propers dies, fer obres de voluntariat com el manteniment de pintura de la barana del mirador de 
la Plaça de la Creu i de les baranes existents a tot el llarg de les escales de la Creu.  La resta de 
membres del consistori es sumen a aquest reconeixement.  

3.- Sobre projectes de millora de camins.- Fruit de les converses mantingudes amb el Conseller 
d’Agricultura de les que ja s’informava per part d’aquesta alcaldia la passada Junta de Govern del 
dia 1 de juliol,  amb posterioritat a aquesta data va contactar amb el Sr. Alcalde el Subdirector 
General d’Infraestructures Rurals Sr. Antoni Enjuanes comunicant-li la visita del Sr. Marino Torre, 
Responsable d’obra, programació i gestió d’expedients d’acció rural del Departament d’Agricultura, 
per tal de visitar in situ les zones previstes de camins que volen ser objecte de projecte tècnic. La 
visita s’ha realitzat avui dia 8 i juntament amb l’Alcalde i regidor Sr. Mola s’han visitat les zones 
següents:  

- Tram no enquitranat del camí de la Ràpita fins a la carrerada
- El camí que uneix el camí de la Ràpita i el camí de Bellcaire 
- I finalment el primer tram no enquitranat del camí de Cubells, fins el camí dels Pedregals. 
El Sr. Marino Torre ha valorat positivament la previsió d’aquestes actuacions, no obstant ha 

demanat un cert marge de temps per la redacció dels diferents projectes per part dels serveis 
tècnics  del  Departament,   atenent  a  les  actuacions  prioritàries  que  aquest  tenen  d’urgència 
derivades de les passades inundacions a la zona de la Vall d’Aran.

4.- MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR.-  El Sr. Alcalde, després 
de considerar positivament la iniciativa popular i també institucional,  presenta al Ple per al seu 
debat i ratificació, si s’escau, la següent:

“MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR

El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament 
la voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la 
igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la 
seva identitat col·lectiva.

Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de 
Catalunya  en  el  sí  de  l’Estat  Espanyol,  el  poble  de  Catalunya  i  les  seves 
institucions han expressat la voluntat de decidir el seu futur polític a través de 
diverses formes: les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema 
«Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11 de setembre de 2012 sota el lema 
«Catalunya nou Estat d’Europa»; la resolució del Parlament de Catalunya el 27 de 
setembre de 2012 constatant la necessitat que el poble de Catalunya pogués de-
terminar  lliurement  i  democràticament  el  seu  futur  col·lectiu  mitjançant  una 
consulta; o la Declaració de sobirania i el dret a decidir del  poble de  Catalunya 
adoptada pel Parlament el 23 de gener de 2013.

El passat 6 de maig de 2013, el President Mas, en la cimera per al dret a decidir, 
va  manifestar  la  voluntat  del  Govern  de  la  Generalitat  de  constituir  el  Pacte 
Nacional pel Dret a Decidir, punt de trobada i de participació de tots els agents i 
institucions  catalanes  que  ha  de  permetre  garantir  un procés  democràtic, 
transparent,  de  respecte  de la  pluralitat  d’opcions  a  través  de la  deliberació  i 
diàleg en el si de la societat catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que 
resulti de l’exercici del dret a decidir sigui l’expressió majoritària de la voluntat 
popular.

Finalment, el 26 de juny de 2013 s’ha constituït el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, com expressió  
d’un dels principis fonamentals de tota democràcia: donar l'opció al poble de Catalunya de decidir el seu 
futur. A l’acte de constitució hi han assistit representants de  les institucions més representatives del país, 
del  món  local,  dels  agents  econòmics  i  socials,  de  les  entitats  culturals  i  cíviques  i  de  les  forces 
polítiques favorables a l’exercici del dret a decidir i de la celebració d’una consulta sobre el futur polític  
de Catalunya, més enllà de la seva posició final. 



Per tot això, els grups municipals de La Sentiu de Sió proposen al Ple municipal l'adopció dels acords  
següents:

Primer.- Adherir-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir mitjançant la plataforma 
www.dretadecidir.cat amb la voluntat de treballar pels objectius que es proposa.

Segon.- Promoure que els  agents econòmics i  socials i les entitats culturals i cíviques del municipi 
s’adhereixin  al  Pacte  Nacional  pel  Dret  a  Decidir  i  participin  de  forma  activa  en  aquest  procés  
democràtic  de l'exercici del dret a decidir i de la celebració d'una consulta sobre el futur polític de 
Catalunya.

Tercer.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat de Catalunya i 
fer-ne difusió a les entitats culturals i cíviques del municipi.”

5.- PRECS I PREGUNTES.- El Sr. Alcalde dóna obertura als torns de precs i preguntes. Demana i 
obté la paraula el Regidor Sr. Mola i formula el següent prec:

- Considerant que la Diada Nacional de Catalunya d’enguany tindrà un significat afegit molt 
reivindicatiu amb l’anunciada cadena humana per enllaçar els pobles de Catalunya, encara 
que l’organització d’aquesta manifestació no ha previst que els territoris de Lleida formin 
part  d’aquesta cadena, circumstància que em dol molt,  prego al Ple que es sumi a tal 
iniciativa i que influencii als veïns del poble que també ho facin, sumant-se a formar part de 
la cadena humana, amb coordianció amb l’organització, per a cobrir una part de la mateixa 
amb gent de la Sentiu de Sió.

Els membres del Ple presents consideren aceptable el prec del regidor Sr. Mola, i que sigui ell 
mateix qui gestioni el que sigui necessari per invitar als veïns a la participació.

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.

http://www.dretadecidir.cat/

