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AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ 
Joan Solsona, 2  25617  Tel. 973 424005 Fax. 973 424021  e-mail ajuntament@sentiu.cat web:sentiu.ddl.net 

 
        

FULLS INFORMATIUS MUNICIPALS 
Nº 73       

                
 

INFORMACIÓ PÚBLICA 
 
 
 
     PROJECTE JOVA 
 
Amb la col.laboració de joves del poble, el proper dilluns dia 28 de Juliol, 
començaran els treballs de neteja I enjardinament de les escales de la Creu 
que finalitzaran el dia 8 d’agost.  
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

DE LA SENTIU DE SIÓ DEL DIA 30 D’ABRIL DE 2014

 
Assistents  
Alcalde-President 
Mario Gené Amorós 
 
Regidors  
Pere Anton Mola Pejuan 
Josep Torres Flores 
Jordi Castellana Benseny 
Josep Papell Vidal 
Jaume Prat Beltran 
 
Secretari: 
 

 
A  la Sentiu de Sió a trenta d’Abril de dos mil catorze, 
a les 13:00 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. 
Prèviament va excusar la seva assistència el regidor 
Sr. Josep Pedrós. 
 
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, el Ple i per unanimitat, acorda la seva aprovació. 
 
2.- CONDOL PER ALS ÒBITS DE LA SENYORA ENCARANCIÓ SURROCA GENÉ I DEL 
SENYOR JORDI GENÉ PALOU.-  
Per part del Tinent d’Alcalde Primer Sr. Pere Anton Mola Pejuan, en nom de la Corporació 
Municipal, s’expressa condol públic, en primer lloc, per al recent òbit de la Senyora Encarnació 
Surroca Gené, mare del Sr. Daniel Hernández Surroca que va ser durant diversos anys Regidor 
d’aquest Ajuntament. Seguidament també expressa condol públic per al encara més recent òbit 
del Sr. Jordi Gené Palou, pare de l’actual Alcalde Sr. Mario Gené Amorós. 
 
3.- ACTE EN EL QUE ES SORTEJARÀ LA COMPOSICIÓ DE LA MESA ELECTORAL DEL DIA 
25 DE MAIG DE 2014 AMB MOTIU DE LES ELECCIONS AL PARLAMEN EUROPEU.-  
A indicació del Sr. Alcalde, l’Auxiliar Administrativa d’aquest Ajuntament activa l’aplicació 
informàtica anomenada “CONOCE” que dóna inici al programa que sortejarà , entre els electors 
del Cens del municipi de la Sentiu de Sió, les persones que han de formar part de la Mesa 
Electoral que s’ha de constituir el dia 25 de Maig de 2014 amb motiu de les Eleccions al Parlament 
Europeu. Realitzada l’operació informàtica de sorteig, aquest estableix els noms i càrrecs que han 
de composar dita Mesa Electoral que a continuació es relacionen: 
 
CÀRREC    NOM I COGNOMS 
President    Maria Àngeles Ros Jounou 
Vocal 1er.    Josep Serra Cairol 
Vocal 2on.    Ana Silva Martos 
1er Suplent de President  Josep Francesc Tarragona Setó 
2on. Suplent de President  Maria Mola Pejuan 
1er. Suplent de 1er. Vocal  Asensi Masana Carricondo 
2on. Suplent de 1er. Vocal  Marc Lluis Guillen Mola 
1er. Suplent de 2on. Vocal  Maria Masana Tarré 
2on. Suplent de 2on. Vocal  Maria Josep Cairol Berengueres 
 
4.- RECURS A LA RESOLUCIÓ DE LA CHE PER IMPOSICIÓ D’UN CANON DE CONTROL 
D’ABOCAMENT D’AIGÜES RESIDUALS AL RIU SIÓ.-  
 
A instància del Sr. Alcalde, el Ple, per unanimitat, ratifica el contingut del Recurs que presenta 
l’Ajuntament de la Sentiu de Sió a la Resolució de 25/02/2014 del Sr. President de la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre per la imposició d’un cànon de control d’abocament d’aigües residuals al riu 



3 

 

Sió. El text del Recurs ens ha estat proporcionat per la Demarcació Territorial de Lleida de 
l’Agència Catalana de l’Aigua a l’efecte d’establir un unànime criteri entre tots els municipis als que 
afectaria el cànon motiu de Recurs. 
 
 
I no havent més assumptes, l’Alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 13:15 hores, de la que 
s’estén la present acta, que com Secretari certifico. 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE  GOVERN LOCAL,  
CELEBRADA EL DIA 5 DE MAIG DE 2014 
  
A l'Ajuntament de La Sentiu de Sió, a les 21:00 h. del cinc de Maig de dos mil catorze, 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 I Jordi Castellana Benseny. 
El Regidor Srs. Pedrós va excusar prèviament la seva assistència. 
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.- CANVI DESTINACIÓ PARCIAL SUBVENCIÓ DE L’OBRA 2012/679 DEL P.U.O.S.C. PER A 
L’ACTUACIÓ PER SITUACIÓ D’URGÈNCIA CONSISTENT EN REPARACIÓ EQUIPAMENT 
PISCINES MUNICIPALS.- 
 
Per part del Sr. Alcalde es proposa sol.licitar a la Direcció General d’Administració Local canviar la 
destinació parcial de la subvenció de l’obra inclosa al PUOSC 2012 nº 679, anomenada 
“Construcció d’una bassa de reserva d’aigua potable i una ETAP per a l’abastament del municipi 
de la Sentiu de Sió”, provinent de la diferència entre la consignació atribuïda en la fase de 
formulació, que era de 343.513,95 €, i la resultant de la fase de consolidació, després de 
l’important baixa del preu d’adjudicació de dita obra, que fa que la subvenció, tot i que sigui 
elevada, com s’ha demanat, al ràtio màxim admissible del 95% del preu d’adjudicació, restaria 
consignada en 307.722,66 €, que suposaria un aminorament de 35.791,29 €, essent aquesta 
última la quantitat de diners la que es proposa demanar canviar de destinació i així poder 
cofinançar l’obra declarada d’urgència per Decret de l’Alcaldia de data 25 d’Abril de 2014, 
anomenada “Reparació de l’edifici dels vestidors i de l’equipament del sistema de tractament 
d’aigua de les Piscines municipals”. Afegeix el Sr. Alcalde que, tal excedent de 35.791,29 € de 
subvenció, de no destinar-se a actuació per situació d’urgència com es considera que ho és l’estat 
de l’equipament de les Piscines municipals, el Departament de Governació de la Generalitat 
consideraria tals diners com romanents de PUOSC i per tant fora del nostre abast. 
 
Per tot el qual, després de llarga deliberació a l’efecte, la Junta de Govern, per unanimitat  
 
ACORDA: 
 
Primer.- Ratificar la declaració d’urgència de l’actuació “Reparació de l’edifici dels vestidors i de 
l’equipament del sistema de tractament d’aigua de les Piscines municipals”. 
Segon.- Aprovar la Memòria valorada de dita actuació de data 28/04/2014, redactada per als 
Serveis Tècnics Municipals. 
Tercer.- Sol.licitar el canvi de destinació parcial de la subvenció del PUOSC 2012, resultant de la 
baixa del preu d’adjudicació i destinar aquest excedent al cofinançament de l’actuació declarada 
d’urgència, esmentada a l’acord primer. 
Quart.- Aprovar la sol.licitud d’ajut econòmic de l’actuació per situació d’urgència, a la que ens 
venia referint. 
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3.- SOL.LICITUD D’AJUTS PER ACLARIDA I MILLORA DE LA FOREST I ARRANJAMENT DE 
CAMINS PER A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2014.- 
 
Per part del Sr. Alcalde es posa de manifest que, tal i com ja s’ha debatut entre els membres de la 
Corporació municipal en anteriors reunions de treball a l’efecte del contingut de l’Ordre 
AAM/115/2014, de 1 d’Abril, per la que es convoca per a l’any 2014 els ajuts a la gestió forestal 
sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció d’instruments d’ordenació 
forestal, la millora d’infraestructures, les actuacions silvícoles, les infraestructures en la prevenció 
d’incendis forestals i la transformació i comercialització dels productes forestals. Tenim en compte 
que dits ajuts a la gestió forestal sostenible són regulats per l’Ordre AAM/251/2011, de 5 
d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores al seu efecte. 
Atès que aquest Ajuntament és propietari de finques aforestades amb pi blanc, que poden ser 
objecte de millora si es compta amb finançament provinent d’ajuts econòmics com els que propicia 
les Ordres del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
anteriorment esmentades. 
Sense perjudici del projecte d’ordenació de les forests municipals de La Sentiu de Sió, aprovat per 
aquest Ajuntament i actualment vigent. 
Sense perjudici del Consorci de repoblació, conservació, millora i aprofitament de la massa 
forestal anomenada “Pla de l’Hom i altres”, subscrit l’any 1965 entre el Ministeri d’Agricultura i 
aquest Ajuntament, que actualment i des de l’aplicació de la Llei 6/1988, de 30 de Març, de Forest 
de Catalunya, es subrogà l’ordenació i la millora de les masses forestals propietat de les entitats 
públiques, i que per mitjà del Decret 377/1996, de 2 de Desembre el Departament d’Agricultura ve 
regulant la gestió dels fons de millores per a la conservació i el manteniment de les masses 
forestals esmentades. 
Per tot el qual, continua exposant el Sr. Alcalde, que a l’empara de les atribucions que li atorguen 
l’art. 21.1 de la Llei 7/85, de bases del règim local, i l’art. 53.1 de DL 2/2003, pel qual s’aprova el 
text, refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en data de 25/04/2014, va decretar el 
següent: 
 
Primer: Concórrer a la convocatòria de 2014 per als ajuts a la gestió forestal sostenible a que es 
refereix l’Ordre AAM/1157/2014, de 1 d’Abril esmentada anteriorment, per destinar-los, si s’escau, 
a la conservació i millora de forests, del terme municipal de La Sentiu de Sió, de la que n’és 
propietari aquest Ajuntament. 
 
Segon: Aprovar la memòria tècnica i pressupost a l’efecte redactada per l’Enginyeria Agroforestal 
Garriga, S.L., sobre l’actuació consistent en aclarida de millora de la Forest del “Pla de l’Hom” i 
l’arranjament dels vials del seu àmbit per tal de facilitar la prevenció d’incendis. 
 
La Junta de Govern queda assabentada i ratifica la resolució de l’Alcalde. 
 
4.- ANUNCI DE LA LICITACIÓ DE L’APROFITAMENT DE FUSTA QUE PUBLICA EL D.A.A.M. AL 
D.O.G.C. Nº 6610 DE DATA 25/04/2014 DE LA PINADA DE LES SERRES DEL CAMP.- 
 
El Sr. Alcalde dóna compte dels detalls relacionats amb la convocatòria a licitació pública de 
l’aprofitament de fusta de la forest propietat d’aquest Ajuntament, situada al t.m. de Bellcaire 
d’Urgell, consorciada amb Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, donant lectura dels plecs 
de condicions tècnico-facultatives i econòmico-administratives particulars que han de regir  
l’aprofitament de 1.528,00 m3 de fusta de pi, al preu taxat de 3.056,00 €, amb un preu índex de 
3.820,00 €. El preu final resultant es distribuirà al 67% per la Generalitat de Catalunya i el 33% 
restant per a l’Ajuntament de la Sentiu de Sió. Tals ràtios estan establerts al Conveni del Consorci 
Forestal amb l’Estat de 1965, que aquest va transferir a la Generalitat de Catalunya. 
 
La Junta de Govern, que ja era coneixedora d’aquesta iniciativa de Medi Natural per mitjà del 
Regidor de l’Àrea de Medi Ambient Sr. Papell, dóna la seva conformitat per a que es porti a cap 
l’aprofitament que, independentment de la qüestió econòmica, millorarà l’accessibilitat a la pineda 
per la preservació d’aquesta pel que fa als incendis.  
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5.- PLA D’AJUTS DE LA DIPUTACIÓ PER AL MANTENIMENT DEL CONSULTORI MÈDIC 2014.-  
 
Per al Sr. Alcalde es dóna a conèixer la proposta de sol.licitud que formularà aquest Ajuntament a 
la convocatòria 2014 del Pla d’Ajuts de la Diputació de Lleida als consultoris mèdics, per al sufragi 
de despeses municipals per al manteniment de tals equipaments sanitaris locals. 
 
La Junta de Govern queda assabentada. 
 
6.- DEMANDA DE L’A.C.A. PER CONÈIXER NECESSITATS IMPERIOSES PER AL 
MANTENIMENT DE LA LLERA DEL RIU.-  
 
El Sr. Alcalde dóna lectura d’escrit – circular del Cap de la Demarcació Territorial a Lleida de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, per al que es demana li sigui comunicada la necessitat més urgent 
d’atenció al manteniment de la llera del riu Sió al tram del t.m. de la Sentiu de Sió. 
 
La Junta de Govern per unanimitat acorda que sigui el Regidor d’Infraestructures Rurals Sr. Papell 
qui faci el treball de camp i elabori inventari dels punts més evidents de la llera del riu on caldria 
fer-hi una actuació urgent, per a que siguin comunicats a l’Inspector de la zona. 
 
7.- SOL.LICITUD LLICÈNCIES D’OBRES.-  
 
Salvant el Dret de Propietat, sense perjudicis de tercers i d’acord amb el POUM, la Junta de 
Govern acorda atorgar les següents llicències municipals d’obres: 
 
Expd. Nº 09/2014.- A Àngela Trepat Amorós, per arranjament del balcó i rebossament i pintura de 
la façana de la vivenda del C/ Riu Sió, 6. 
 
Expd. Nº 10/2014.- A Ramon Llovera Borrell, per reparació de la teulada del cobert del corral de 
carrer Raval, 6. 
 
Expd. Nº 11/2014.- A Xavier Montpeat Rosauro, per ampliar la porta d’entrada de la part posterior 
de la vivenda de C/ Gaudí, 15. 
 
8.- PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA “CONSTRUCCIÓ D’UNA BASSA DE RESERVA 
D’AIGUA POTABLE I UNA ETAP PER A L’ABASTAMENT DEL MUNICIPI DE LA SENTIU DE 
SIÓ”.-  
 
El Sr. Alcalde presenta el Pla de Seguretat i Salut de l’obra “Construcció d’una bassa de reserva 
d’aigua potable i una ETAP per a l’abastament del municipi de la Sentiu de Sió”, elaborat per 
l’empresa adjudicatària Benito Arnó e Hijos, S.A.U., establert en l’actual legislació i preceptiu en 
matèria de prevenció de riscos laborals en l’execució d’obres.  
 
Després de conèixer el seu contingut i constatar que respon a les exigències a l’efecte referides a 
l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut que es conté al Projecte Bàsic i d’Execució de la referida obra, 
la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, en la seva condició d’Òrgan de Contractació, per 
unanimitat acorda aprovar el Pla de Seguretat i Salut en el Treball al que ens venim referint. 
 
9.- INFORMES DE L’ALCALDE.-  
 
Per part del Sr. Alcalde s’informa a la Junta de Govern sobre els següents assumptes: 
 
A) Sobre la reparació del fer del camí Balaguer – Agramunt (antiga carretera LV-3025a), que un 
cop més ha sofert desperfectes de consideració que han fet necessari les urgents tasques 
d’arranjament per tal de donar-hi vialitat, manifesta el Sr. Alcalde que a la vista dels costos 
considerables que suposen aquestes actuacions que sovint cal abordar pel manteniment d’aquest 
vial transferit el seu dia per la Diputació de Lleida al nostre Ajuntament, en vista d’aquesta 
circumstància s’ha demanat a aquesta institució un ajut per tal de poder finançar el cost de l’obra, 
petició que també s’ha fet extensiva a la Direcció General de Desenvolupament Rural del D.A.A.M. 
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B) El Sr. Alcalde posa també en coneixement de la Junta de Govern la nova demanda al Servei 
Territorial de Carreteres per tal de que siguin retirades les deixalles i terres dipositades als marges 
de la carretera C-26, en les proximitats de la seva intersecció amb la carretera LV-3025, per tal de 
quedar definitivament acabades les feines de neteja realitzades en aquest punt. 
 
C) Informa el Sr. Alcalde que fruit de les converses prèvies amb tots els membres del consistori 
que han manifestat una postura unànime al contingut de l’escrit adreçat per la Vicepresidenta de la 
Generalitat sobre el suport i corresponsabilitat amb el Departament de Governació de cara a la 
consulta del 09/11/2014, s’ha donat resposta a aquest escrit manifestant que en favor de l’exercici 
de la democràcia dels veïns del nostres municipi, l’Ajuntament dona suport i la seva total 
corresponsabilitat al Departament de Governació i Relacions Institucionals de cara a la consulta 
que es formula amb els termes legalment establerts. 
 
D) Per últim assabenta a la Junta de Govern el Sr. Alcalde de la resposta favorable a la sol·licitud 
formulada a la Comunitat de Regants dels Canals d’Urgell referida a la denúncia del conveni  
d’utilització de la casella de la 1ª sèquia principal dels Canals d’Urgell, per no utilització com a 
refugi temporal de visitants a l’espai natural de la serra de Bellmunt-Almenara. El Ple de la Junta 
de Govern d’aquesta Comunitat, en sessió de l’11-2-14, acordà per unanimitat d’accedir a la 
referida petició i deixar sense efecte el conveni en qüestió. 
 
I no havent més assumptes la Presidència dóna per finalitzada la sessió a les 22:10 hores, de la 
que s’estén la present acta, que com a Secretari certifico. 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE  GOVERN LOCAL,  
CELEBRADA EL DIA 2 DE JUNY DE 2014 
  
A l'Ajuntament de La Sentiu de Sió, a les 21:00 h. del dos de Juny de dos mil catorze, 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.- 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 20/06/2014 – finalització el 11/09/2014 (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 2013 a setembre 2014. 
                         Abonament multi piscines: 40,00 €. 
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Pel que fa a la selecció del personal / socorrista d’aigües, s’acorda escollir al Sr. Marc Martínez 
Martinoli i la Sra. Aran Mas Solé que ocuparan aquest lloc de treball durant la temporada de 
piscines de l’estiu 2014. 
 
3.- 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 2014 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. 
 
4.- PROPOSTA FESTES LOCALS 2015.-  
 
A sol·licitud del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, i a l’efecte de 
la confecció del calendari laboral 2015, la Junta de Govern, després d’estimar que són els més 
adequats, per unanimitat, acorda proposar els dies 25 de Maig i 29 de Setembre de 2015 com a 
festes locals del nostre municipi. 
 
5.- ADJUDICACIÓ DE L’APROFITAMENT DE FUSTA DE LA PINEDA DE LES SERRES DEL 
CAMP.-  
 
El Sr. Alcalde dóna compte de l’adjudicació de 1528’00 m3 de fusta de pi en peu de la forest 
propietat de l’Ajuntament, situada al t.m. de Bellcaire d’Urgell, partida Serres del Camp, que ha 
licitat Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, tal com ja es va constatar en la sessió de 
05/05/2014 d’aquesta Junta de Govern, essent l’empresa ADOMGRI, S.L. de Valls (Tarragona) qui 
ha resultat ser l’adjudicatària. 
La Junta de Govern queda assabentada. 
 
6.- NOTIFICACIÓ SOBRE LA SUBHASTA PÚBLICA DE LA FINCA SITUADA AL POLÍGON 5, 
PARCEL.LA 91 PROPIETAT DE L’ESTAT.- 
 
L’Alcalde dóna compte de la notificació rebuda de la Secció de Patrimoni de l’Estat sobre la 
propera subhasta pública d’una petita finca rústica, cadastrada al polígon 5, parcel·la 91, per si és 
d’interès d’aquest Ajuntament participar en la subhasta atès que dita finca és colindant amb altra 
de titularitat municipal. 
La Junta de Govern manifesta que no és d’interès d’aquest Ajuntament adquirir tal finca i per tant, 
no participarà en la seva subhasta. 
 
7.- NOTIFICACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CAMARASA SOBRE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE 
LES SEVES NORMES SUBSIDIÀRIES DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC.- 
 
El Sr. Alcalde dóna a conèixer notificació rebuda de l’Ajuntament de Camarasa, per la que, d’acord 
amb l’establert al Text Refós de la Llei d’Urbanisme, ens assabenten d’una modificació puntual 
dels arts. 102 i 103 de les seves NNSS del Planejament Urbanístic, que regulen les condicions 
d’usos de caràcter artesanal. 
La Junta de govern manifesta quedar assabentada. 
 
8.- INICI DELS TREBALLS DE L’OBRA DEL PUOSC 2012.- 
 
El Sr. Alcalde dóna a conèixer a la Junta de Govern que en data 19/05/2014, s’han iniciat per part 
de l’empresa Benito Arnó e Hijos, S.A.U. els treballs de “Construcció d’una bassa de reserva 
d’aigua potable i una ETAP per a l’abastament del municipi de la Sentiu de Sió”, que han de tenir 
una durada aproximada de dos mesos. 
La Junta de Govern manifesta quedar assabentada. 
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9.- SOL.LICITUD MODIFICACIÓ FINANCERA DEL PRÉSTEC PER AL PAGAMENT A 
PROVEÏDORS.-  
 
Atès l’Acord del Ple d’aquest Ajuntament de 30/06/2011 per al que delega en la Junta de Govern 
les atribucions que li atorga l’art. 22.2 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, 
en consonància amb el que estableix l’art. 22.4 del mateix Text Legal, la Junta de Govern, a 
proposta del Sr. Alcalde i per unanimitat, acorda: 
 
Vista la Resolució de 13/05/2014 de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local per 
la modificació de les condicions financeres dels préstecs per al pagament de proveïdors a l’efecte 
del R.D.LL. 4/2012, de 24 de Febrer, aquest Ajuntament s’acollirà a la mesura que dita Resolució 
estableix, entre altres, consistent en reduir el tipus d’interès, en els termes que fixa l’acord de la 
Comissió Delegada del Govern per Assumptes Econòmics, de 24 d’Abril de 2014. 
 
Aquesta modificació consistirà en rebaixar en 140 punts bàsics (0,140%) el diferencial aplicable 
sobre l’Euríbor a 3 mesos, el que suposarà un estalvi financer per aquest Ajuntament. 
 
10.- INFORMES DE L’ALCALDE.- Per part del Sr. Alcalde s’informa a la Junta de Govern sobre 
els següents assumptes: 
 

a) Sobre l’acta de la reunió del 29/05/2014, a l’efecte de l’execució de l’obra “Construcció 
d’una bassa de reserva d’aigua potable i una ETAP per a l’abastament del municipi de la 
Sentiu de Sió”, mantinguda entre el Sr. Director Facultatiu de la mateixa, el Sr. President 
de la Junta Rectora de la Col.lectivitat de Regants nº 1, i l’Alcalde de l’Ajuntament, 
comunica el Sr. Alcalde que han quedat ratificats els acords de l’acta signada el 22 d’agost 
de 2011 i entre altres el de preveure una segona derivació de sortida d’aigua destinada a 
toma de reg si així s’acorda en el futur entre les parts. També s’acorda ampliar a 5 m. la 
banqueta, en la part de la parcel·la que no ocuparà la bassa, a costa de l’aprofitament de 
les terres vegetals que no es puguin aprofitar per la construcció de les parets de la bassa, 
evitant despeses addicionals de transport de terres. 

 
 

b) Sobre la resposta del Servei Territorial de Carreteres a la sol·licitud d’instal·lació d’una 
senyal de perill de vianants en les proximitats a la rotonda de la LV-3025 a l’accés principal 
del nucli urbà de la Sentiu de Sió, l’Alcalde manifesta que ha estat desestimada per aquest 
Organisme. Tot i així manifesta el Sr. Alcalde que insistirà davant el cap del Servei per tal 
de fer-li palesa de la necessitat de l’actuació. 

 
c) Manifesta el Sr. Alcalde que d’acord amb la circular adreçada a l’Ajuntament per part de 

l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), el Regidor d’Infraestructures Rurals Sr. Papell 
juntament amb l’inspector de Zona Sr. Marsà han visualitzat “in situ” per tal de localitzar les 
necessitats més imperioses de manteniment i conservació de la llera del riu al seu pas pel 
nostre municipi, amb el compromís per part de l’ACA de donar-ne trasllat i coneixement a 
la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) com a organisme de conca competent i a 
altres òrgans de decisió.  

 
 

d) Sobre la instal·lació, per part de l’empresa de telecomunicacions Tecnologia Lliure, SCP, 
d’un nou repetidor de senyal de “WIFI” en una zona idònia del Tossal de les Forques que 
amplificarà i millorarà substancialment la recepció de senyal, manifesta el Sr. Alcalde que 
els treballs ja han finalitzat i que segons manifesta la empresa instal·ladora, tot i ja haver 
obtingut una millor qualitat de recepció, progressivament aquesta es veurà augmentada en 
benefici dels usuaris del servei.  

 
 
I no havent més assumptes la Presidència dóna per finalitzada la sessió a les 22:10 hores, de la 
que s’estén la present acta, que com a Secretari certifico. 
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

DE LA SENTIU DE SIÓ DEL DIA 14 DE JULIOL DE 2014

 
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 
 

 
 
A  la Sentiu de Sió a catorze de Juliol de dos mil 
catorze, a les 21:30 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. 
 
Es obert l’acte per la presidència i es passa a         
deliberar sobre el següent ordre del dia.

Secretari: 
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, el Ple i per unanimitat, acorda la seva aprovació. 
 
2.- FACTURA ELECTRÒNICA EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.-  
El Sr. Alcalde posa en coneixement del Ple que per tal de reduir la morositat de les 
administracions públiques s’ha creat la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures al sector públic i preveu la possibilitat de 
que tots els proveïdors que hagin entregat béns o prestat serveis a l’Administració Pública poden 
expedir i remetre factura electrònica, essent en tot cas obligatori l’ús de la factura electrònica i la 
seva presentació a través del Punt General d’Entrada de Factures Electròniques que correspongui 
per a determinats tipus de proveïdors a partir del 15 de Gener de 2015. 
Totes les Administracions Públiques, estatal, autonòmica i local han de disposar d’un punt general 
d’entrada de factures electròniques a través del qual a partir del 15 de Gener de 2015 es rebran 
totes les factures electròniques. 
Tots aquests punts han de reunir uns requisits tècnics i funcionals que garanteixin la integritat, 
seguretat i interoperabilitat dels diferents sistemes i que ja han estat determinats 
reglamentàriament amb caràcter bàsic per al conjunt de les Administracions Públiques per la 
Ordre HAP/1074/2014, de 24 de Juny, per la que es regulen les condicions tècniques i funcionals 
que ha de reunir el Punt General d’Entrada de Factures Electròniques publicada al BOE del passat 
25 de Juny. 
Tant les Comunitats Autònomes com les Entitats Locals poden adherir-se a la utilització del Punt 
General d’Entrada de Factures Electròniques de l’Administració General de l’Estat, denominat 
FACe, que proporcionarà les funcionalitats previstes per al citat punt respecte de les factures 
electròniques dels proveïdors. En cas d’adhesió a la utilització de la plataforma FACe, hauran de 
comprometre’s a acceptar les condicions previstes en la Resolució de 25 de Juny de 2014, de la 
Secretaria d’Estat de    les Administracions Públiques, per la que s’estableixen les condicions d’ús 
de la plataforma FACe- Punt General d’Entrada de Factures Electròniques. 
Per tot el qual, el Sr. Alcalde proposa al Ple: 

- Adherir-se a la utilització del Punt General d’Entrada de Factures electròniques esmentat, 
així com acceptar les condicions a l’efecte previstes en la resolució de la Secretaria d’Estat 
de les Administracions Públiques de 25/06/2014, habilitada a l’efecte per la disposició final 
primera de dita Ordre HAP/1074/2014. 

El Ple després de deliberar sobre tal proposta del Sr. Alcalde, per unanimitat, acorda aprovar-la. 
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3.- PUOSC 2012 – CERTIFICACIÓ D’OBRES Nº 1 – “CONSTRUCCIÓ D’UNA BASSA DE 
RESERVA D’AIGUA POTABLE I UNA ETAP PER A L’ABASTAMENT DEL MUNICIPI DE LA 
SENTIU DE SIÓ”.- 
Vista la certificació d’obres nº 1 corresponent a la “Construcció d’una bassa de reserva d’aigua 
potable i una ETAP per a l’abastament del municipi de la Sentiu de Sió” per import de 40.250,14 €, 
executada durant el mes de Juny de 2014 per part de l’empresa Benito Arnó e Hijos, SAU, que ha 
estat expedida per al director facultatiu Sr. Xavier Díaz Vendrell el 30/06/2014, és aprovada per 
unanimitat per part del Ple.  
Atès que tal obra és inclosa al PUOSC baix el nº 679/2012, tal certificació, en triplicat exemplar, 
serà tramesa al responsable de la tramitació administrativa de PUOSC dels Serveis Territorials de 
Governació i Relacions Institucionals a Lleida, a l’efecte de justificant per a la sol.licitud de la 
subvenció del 95% del seu import que li correspon del PUOSC 2012, que un cop rebuda, serà 
transferit igual import a l’empresa creditora a l’efecte Benito Arnó e Hijos, SAU. 
 
4.- INCENDI DE PART DE LA FOREST DE L’AJUNTAMENT.-  
Tot i que tots els membres de la Corporació en són coneixedors, el Sr. Alcalde informa de l’incendi 
que el dia 21 de Juny proppassat es va produir a les zones de Bellcaire de Dalt, Pla de l’Om i 
Serres del Camp i que afectà de manera molt considerable els pins i flora i fauna existents a les 
finques de l’Ajuntament, així com també altres propietats privades, a més de fauna diversa. 
Continua el Sr. Alcalde exposant la causa que va produir l’incendi, el seu desenvolupament i relata 
les persones i medis que intervingueren per la seva extinció expressant públic reconeixement al 
veïns per les tasques de producció de “tallafocs”, així com a tots els cossos de seguretat que 
participaren en l'extinció especialment al  cos de bombers de Balaguer i resta de demarcacions. 
A continuació el Sr. Alcalde proposa i el Ple acorda el cursar reclamació civil de danys al Jutjats de 
Balaguer, per mitjà els Serveis Territorials d’Agricultura i/o a la Direcció General de Medi Natural i 
Biodiversitat, prèvia quantificació del cos d’Agents Rurals i valoració del Servei de Prevenció 
d’Incendis Forestals de la mateixa Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat. 
 
5.- DECRET DE DELEGACIÓ TEMPORAL D’ATRIBUCIONS DE L’ALCALDE.- 
Per part del Sr. Alcalde es dóna compte al Ple, i aquest queda assabentat, del següent Decret de 
data de 7 de Juliol de 2014: 
 

 D E C R E T            
Atès l’establert en l’article 21.3 de la Llei 7/85, de 2 d’Abril, reguladora de les Bases de Règim 

Local, així com l’establert també en l’article 47.1 del Real Decret 2568/86, de 28 de Novembre, per 

al que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 

 

HE RESOLT: 

 

Delegar en el Primer Tinent d’Alcalde Senyor Pere Anton Mola Pejuan les atribucions d’Alcalde 

que permet la legislació anteriorment esmentada, des del dia 15/07/2013 fins al dia 26/07/2013,   

ambdós inclusius, per motiu del període de vacances de qui subscriu 

 

6.- INFORMES DE L’ALCALDE.- 
 

a) El Sr. Alcalde juntament amb el regidor de joventut Sr. Pepe Torres informen a la resta de 
membres del plenari del projecte JoVa que un anys més, amb coordinació amb l'Oficina 
Jove de Balaguer i la participació del jovent local, tindrà lloc al nostre municipi. Aquest any 
l'objecte de l'actuació es centrarà en la neteja i enjardinament de les escales de la Creu 
que tindrà lloc sota la supervisió del regidor de joventut i d'un tècnic de Jardineria Pla a 
partir del proper dia 28 de Juliol.   
 

b) Informa el Sr. Alcalde que el recurs de reposició sobre l'aplicació de taxa per abocaments 
d’aigües residuals per part de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), que va estar 
objecte d'informe per part d'aquesta alcaldia en la sessió extraordinària de la Junta de 
Govern celebrada el passat 31 de març de 2014, ha estat desestimat per part de la CHE. 
Donat que el recurs en qüestió seguia les instruccions del cap de la demarcació a  Lleida 
de l'Agència Catalana de l'Aigua, de nou es contactarà amb dita institució per tal 
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d'informar-nos de la possibilitat de prosperar el recurs contenciós administratiu que ara 
pertocaria presentar en cas de disconformitat amb la desestimació comunicada. 

 
7.- PRECS I PREGUNTES.- 
 
No se’n formularen. 

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

 


