Aprofitem aquesta primera edició de la nostra
legislatura per saludar al poble de La Sentiu de Sió.
Aquestes fulles contenen les actes dels Plens
d’aquest Ajuntament que recullen les vicissituds més
significatives d’aquest Consistori des de la nostra
constitució del passat dia 13 de Juny de 2015, a
l’efecte de que tot el poble les conegui.
Els membres de l’Ajuntament.
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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT

A la Sentiu de Sió, a les 12:00h. del dia
13 de juny de 2015, en compliment del disposat
en els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral
Regidors
D. Antonio López Trabalón

General i l'article 37 del Reial decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament

d'Organització,

Funcionament

i

D. Joan Maria Guillaumet Badia

Règim Jurídic de les Entitats Locals, i a aquest

D. Francesc Sumalla Pla

efecte de procedir a celebrar la constitució del
nou Ajuntament de la Sentiu de Sió, a la vista

D. José Torres Flores

dels

D.Albert Bergadà Alburquerque

celebrades el dia

resultats

de

les

Eleccions

Municipals

24 de maig de 2015 i de la

proclamació de la candidatura a càrrec de la
D. Carles Terré Carreño
D DFrancesc Marcelino Camarasa

Junta Electoral de Zona del dia 29 de Maig de
2015,

per a la renovació de la totalitat dels

membres

de

les

Corporacions

Locals,

es

reuneixen els Srs. Regidors Electes al marge
esmentats, assistits pel secretari – interventor,
que dóna fe de l'acte.
SECRETARI
D. Jaume Alà Blanch
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FORMACIÓ DE LA MESA D’EDAT
Seguidament pel Secretari de la Corporació, una vegada declarada oberta la Sessió,
dóna lectura a l'article 195 de Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim
Electoral General i atenent al disposat en ell es procedeix a constituir la Mesa de edat.
Per a això, el Secretari crida a cada Regidor electe, a l'efecte d'acreditar la
seva personalitat.
La Mesa de edat queda integrada per D. ANTONIO LÓPEZ TRABALON, de 60
anys,

Regidor electe de major edat, que la presideix, i per D. ALBERT BERGADÀ

ALBURQUERQUE, de 36 anys, Regidor electe de menor edat.

COMPROVACIONS PRÈVIES A LA CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT
Constituïda la Mesa de edat i havent-se pres les mesures precises segons
disposa l'article 36.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, la Secretaria - Intervenció posa a la disposició dels Srs. Regidors Electes la
documentació referent als justificants de les existències en metàl·lic i valors
propis de la Corporació dipositats en la Caixa Municipal i Entitats Bancàries, i
igualment la documentació relativa a l'inventari de Béns de la Corporació.
Seguidament el Secretari de la Mesa, procedeix a donar lectura de totes les
credencials, que li han estat lliurades acreditatives de la personalitat dels Regidors
electes, procedint a la comprovació de les mateixes, i acreditant cada Regidor electe
la seva personalitat.
A continuació, es comprova que tots els Regidors electes han formulat les
declaracions referides en l'article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, convidant el President de la Mesa de edat als Regidors
electes que exposin si els afecta alguna causa d'incompatibilitat sobrevinguda amb
posterioritat a la seva declaració, sense que per part d'ells hagi manifestació alguna.
Tenint en compte que es compleix l'exigència de l'article 195.4 de la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General i 37.4 Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
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Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i que concorren a aquesta Sessió
la majoria absoluta de Regidors Electes, es procedeix al compliment del requisit legal
previst en l'article 108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim
Electoral General de prestar jurament o promesa.

ACTE DE JURAMENT O PROMESA

Després de la lectura pel secretari de l'Ajuntament de l'article 108.8 de
la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, referit a la
presa de possessió dels Regidors Electes, es procedeix a nomenar a tots els Srs.
Regidors electes, a l'efecte de prestació del jurament o promesa.
El jurament o promesa es realitza utilitzant la fórmula prevista en el Reial
decret 707/1979, de 5 d'abril, regulador de la fórmula per a presa de possessió de
càrrecs o funcions públiques: «Juro (o prometo) per la meva consciència i honor,
complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de l'Excm. Ajuntament de la
Sentiu de Sió, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com norma
fonamental de l'Estat».
A continuació el Secretari de la Corporació procedeix a nomenar a cadascun
dels Regidors electes, llegint la fórmula personalment a cadascun d'ells, manifestantse de la següent manera:
— Sr. Antonio López Trabalón ................. Sí, prometo.
— Sr. Joan Maria Guillaumet Badia .......... Sí, prometo.
— Sr. Francesc Sumalla Pla..................... Per imperatiu legal, sí, prometo.
— Sr. José Torres Flores......................... Sí, prometo.
— Sr. Albert Bergadà Alburquerque........... Sí, prometo.
— Sr. Carles Terré Carreño...................... Sí, prometo.
— Sr. Francisco Marcelino Camarasa......... Sí, prometo.

Havent-se donat compliment al disposat en l'article 195 de la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, a les 12:20 hores, el President
de la taula declara constituït l'Ajuntament de la Sentiu de Sió, després de les eleccions
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municipals celebrades el dia 24 de maig de 2015 i de la proclamació de candidats a
càrrec de la Junta Electoral de Zona del dia 29 de Maig de 2015.

ELECCIÓ DE L’ALCALDE

Posteriorment, el Secretari de l'Ajuntament procedeix a la lectura de
l'article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral
General i a l'elecció de l’ Alcalde-President de la Corporació.
a) Proclamació de candidats a l’Alcaldia.

Després d'això el vocal de la mesa de edat, pregunta al Regidor Antonio López
Trabalón, que encapçala la llista Independents per la Sentiu – Acord Municipal, única
llista presentada, si manté la seva candidatura a Alcalde al que el Sr. López respon
afirmativament, amb el que queda automàticament proclamat candidat a l’Alcaldia de
l’Ajuntament de la Sentiu de Sió.
b) Elecció del sistema de votació
Després de la proclamació de candidats, el President de la taula convida als
Regidors electes a triar el sistema de votació per l’elecció de l’Alcalde (article 101 del
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals).
El sistema escollit és l’ordinari, és a dir, mitjançant emprant el signe de mà
alçada.
Es procedeix a continuació a la votació que resulta unànime a favor del candidat
Sr. Antonio López Trabalón.

En conseqüència i a la vista del resultat de la votació, el vocal de la mesa d’edat
procedeix a proclamar Alcalde-President de la Corporació de La Sentiu de Sió a
Antonio López Trabalaón, cap de l’única llista presentada com ha estat la de
Independents per la Sentiu – Acord Municipal.
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PRESA DE POSSESSIÓ

A continuació, de conformitat amb l'article 18 del Reial decret Legislatiu
781/1986, de 18 d'abril, perquè el qual s'aprova el Text Refós de Disposicions Legals
Vigents en Matèria de Règim Local, i article 40.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, el Secretari procedeix a donar lectura a la fórmula
d’acatament a la Constitució, segons el següent literal: «Juro (o prometo) per la
meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec d’ AlcaldePresident de l’ Ajuntament de la Sentiu de Sió, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer
guardar la Constitució com norma fonamental de l'Estat».
Seguidament, l'Alcalde es manifesta de la següent manera: Sí, prometo.
A continuació, amb la vènia de la Mesa d’edat, el Sr. Alcalde en Funcions, que
és present a l’acte, fa lliurament del bastó de comandament al nou Alcalde, al temps
que pronuncia unes breus paraules d’agraïment públic i de felicitació al nou Alcalde i
Consistori.
Tot seguit el Sr. Alcalde s’adreça als presents amb paraules d’agraïment i amb
promesa d’exercir el càrrec amb honestedat i voluntat de servei, al igual, diu, que ho
faran la resta de companys de la Corporació. A continuació passa a ocupar la
Presidència de la Sala i dissolt la Mesa de edat.
L’Alcalde-President aixeca la Sessió sent les 13:10 hores, de la que com
Secretari dono fe.
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE LA SENTIU DE SIÓ DEL DIA 22 DE JUNY DE 2015

Assistents
Alcalde-President
Antonio López Trabalón
Regidors
Francesc Sumalla Pla
José Torres Flores
Albert Bergadà Alburquerque
Carles Terré Carreño
Francisco Marcelino Camarasa

Secretari:

A la Sentiu de Sió a vint-i-dos de Juny de dos mil
quinze, a les 21:00 hores, a la sala d’actes de la
Casa Consistorial, es constitueix en sessió pública
extraordinària el Ple d’aquest Ajuntament, conformat
pels membres, el nom i el càrrec dels quals figura al
marge d’aquest escrit, presidit pel senyor Alcalde,
amb l’assistència del Secretari de la Corporació.
Per motius familiars ha excusat la seva assistència el
regidor Sr. Joan Mª Guillaumet Badia.
Abans d’iniciar aquest acte el Sr. Alcalde expressa el
condol públic de la Corporació municipal per al
recent decés del Sr. Ramon Llobera Borrell que
ostentava el càrrec de substitut del Jutge de Pau.
A continuació la Presidència obre la sessió i es
passa a deliberar sobre el següent ordre del dia:

Jaume Alà Blanch
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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.- DECRETS DEL SR. ALCALDE.- A l’efecte del que estableix l’art. 42 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Sr. Alcalde, dóna compte al
Ple, dels següents Decrets:

D E C R E T 01/2015
Atès l’establert a l’efecte de la celebració del primer Ple de l’Ajuntament immediat a la constitució
d’aquest,

HE RESOLT:

Primer.- Convocar per al dia 22/06/2015, a les 21:00 h. Ple extraordinari municipal a l’objecte de
formalitzar el que s’anomena “Cartipàs”, que ha de consistir en el pla de distribució de càrrecs de
govern, comissions, representacions en el sí d’altres entitats municipals, i etc., així mateix per
l’assenyalament del calendari de sessions ordinàries.
Segon.- Donar compte de Decrets de l’Alcalde formulats des del dia 15 de Juny de 2015.
Tercer.- Informes de l’Alcalde.
La Sentiu de Sió, 15 de Juny de 2015.

D E C R E T 02/2015
Donat que s’ha de procedir d’immediat a l’obertura de la temporada de banys a les piscines
municipals i que per tant s’ha de contractar d’urgència dos socorristes d’aigua, i com resulta que
encara no s’han formalitzat els òrgans de Govern local, llevat de l’Alcalde, atès que la constitució
d’aquest Ajuntament data del 13/06/2015, després de la consulta a l’efecte amb els nous regidors
del Grup municipal que ostentarà la responsabilitat de govern.

HE RESOLT:

Primer.- Que la Temporada de piscines municipals 2015 serà desenvolupada segons les
següents determinacions:
Calendari: Del 19 de Juny al 13 de Setmbre.
Horari: de 12:00 h. a 20:00 h. els dies laborals
de 12:00 h. a 21:00 h. els dies festius.
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Preus: Al igual que en les anteriors temporades seran els següents:
Entrada ordinària: 3,00 € a partir de 5 anys.
Abonament reduït: 25,00 € membres de família nombrosa amb fills de 5 a 18 anys i també a
majors de 65 anys.
Abonament gratuït: Dones gestants de Setembre 2014 a Setembre 2015.
Abonament multipiscines: 40,00 €.
Segon.- Declarar la màxima urgència en contractar temporalment per un termini que va del
19/06/2015 al 13/09/2015, dos llocs de treball denominats socorristes d’aigua amb destinació a les
piscines municipals durant la temporada de banys 2015.
Tercer.- Donades les condicions òptimes d’eficiència que els han estat reconegudes a l’efecte i
responent plenament al perfil que es busca, proposa nomenar a Aran Mas Solé amb DNI nº
47980178Q i a Josep Rosell Paredes amb DNI nº 47750273-L per als llocs de treball referits al
punt segon d’aquest Decret.
Quart.- Constatar que les anteriors Resolucions han estat adoptades a l’empara de l’art. 291 del
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, així com de l’art. 94.3 del Decret
214/1990, de 30 de Juliol, pel que s’aprova el Reglament del personal de les entitats locals.
Cinquè.- Publicar i donar compte al pròxim Ple, dels continguts de les anteriors Resolucions.
La Sentiu de Sió, 15 de Juny de 2015.

D E C R E T 03/2015
Considerant que la roba que utilitzen per treballar els empleats de Serveis Municipals de
l’Ajuntament, que és la seva pròpia, no és adequada per utilitzar-la habitualment per la prestació
dels seus serveis,
HE RESOLT:
Subministrar-los roba adequada que adquirirà l’Ajuntament i que contindrà “distintiu” del Municipi,
mitjançant l’estampació de l’escut propi de l’Ajuntament.
La Sentiu de Sió, 15 de Juny de 2015.

D E C R E T 04/2015
Atès que com cada any aquest Ajuntament celebra la Revetlla de Sant Joan i considerant que s’ha
de continuar fent-ho tot i la recent constitució d’aquesta Corporació municipal, en reunió expressa
d’aquesta i amb caràcter d’urgència s’ha fet una programació a l’efecte.
Atès que encara no s’han formalitzat els òrgans de Govern Local,
HE RESOLT:
Aprovar la programació, inclosa la contractació dels subministraments i les actuacions que es
contenen al programa d’actes de la revetlla de Sant Joan prevista per al dia 23/06/2015.

La Sentiu de Sió, 15 de Juny de 2015.
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D E C R E T 05/2015
Atès el contingut de l’art. 51.2 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya i, de l’art. 46.1 del R.D. 2568/1986, de 28 de Novembre, per al que s’aprova el
Reglament d’O.F. i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
HE RESOLT:
Nomenar Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, als següents Regidors:
-

1er. Tinent d’Alcalde: Joan Maria Guillaumet Badia
2on. Tinent d’Alcalde: José Torres Flores

Es donarà compte del present Decret al proper Ple municipal, i es publicarà al BOP.
La Sentiu de Sió, 18 de Juny de 2015.

3.- CARTIPÀS MUNICIPAL.- Per part del Sr. Alcalde, després del seu consens amb els companys
del Consistori, proposa el pla de distribució de càrrecs i calendari de sessions següent:

CALENDARI DE SESSIONS:
PLE ORDINARI: El 1er. dilluns de cada mes, de ser festiu, el dia següent.
Hora: Hivern: 20:30 h.
Estiu: 21:00 h.
NOMENAMENT DE CÀRRECS:
TINENTS D’ALCALDE:
1er.- JOAN Mª GUILLAUMET BADIA
2on.- JOSE TORRES FLORES
COMISSIONS INFORMATIVES.- a PROPOSTA DEL Sr. Alcalde i després de previ consens entre
els membres del consistori, es creen les següents comissions informatives, tot i que el President
de cada comissió és el propi Alcalde (art. 125 a) del R.O.F. i R.J, de les EE.LL.), la resta dels
membres que les composen serà els que hi consten.

GOVERNACIÓ – HISENDA – OBRES I SERVEIS – URBANISME – PROMOCIÓ ECONÒMICA:
Antonio López Trabalón
Adjunt: Carles Terré Carreño
AGRICULTURA – RAMADERIA – MEDI AMBIENT – INFRAESTRUCTURA RURAL:
Joan Mª Guillaumet Badia
Adjunt: Albert Bergadà Alburquerque
10

RELACIÓ AMB ENTITATS LOCAL – CULTURA – ENSENYAMENT:
Francesc Sumalla Pla
Adjunt: Francesc Marcelino Camarasa
JOVENTUT:
Albert Bergadà Alburquerque
Adjunt: José Torres Flores
ESPORTS:
José Torres Flores
Adjunt: Albert Bergadà Alburquerque
SANITAT – SERVEIS SOCIALS – TERCERA EDAT:
Carlos Terré Carreño
Adjunt: Francesc Sumalla Pla
FESTES – RELACIONS AMB URBS. ST. MIQUEL, TOSSAL DE LES FORQUES I ST. JORDI
DE MOLLER:
Francesc Marcelino Camarasa
Adjunt: Josep Torres Flores
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES:
La conformaran tots els membres de l’Ajuntament.
REPRESENTATS DAVANT DEL CONSELL ESCOLAR
Francesc Sumalla Plà
ÀREA DE CAÇA:
Antonio López Trabalón
Joan Mª Guillaumet Badia
Albert Bergadà Alburquerque
ÒRGANS DEPENDENTS DEL CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA:
Seran els Caps d’Àrea de la matèria que es tracti.
CLAUERS DE FONS:
Alcalde – Tresorer – Secretari (conjuntament)
TRESORERIA:
Francesc Sumalla Pla.
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Seguidament l’Alcalde pregunta als nomenats si accepten els càrrecs, al que aquests responen
afirmativament. Per tot el qual, el Ple, per unanimitat acorda aprovar el Cartipàs municipal en el
mateix context que proposa l’Alcalde.

4.- ASSIGNACIÓ ECONÒMICA PER ASSISTÈNCIA DELS CÀRRECS ELECTES.Per part del Sr. Alcalde es presenta proposta per la qual s’invita als membres de l’Ajuntament a
percebre assignació econòmica per l’assistència als Plens.
En aquesta proposta s’hi conté una simulació d’unes assistències a les sessions del Ple d’una
hora i mitja de durada, i un preu de 25,00 € l’hora.
També en aquesta proposta s’hi conté una altra simulació d’unes assistències a diversos actes, de
dos hores de durada, al mateix preu de 25,00 € l’hora, que afectaria exclusivament al Sr. Alcalde.
Afegeix el mateix Alcalde que aquestes assignacions restarien limitades, en el seu conjunt, per la
disponibilitat pressupostària de 2015 romanent després de la part consumida pels càrrecs electes
de l’anterior legislatura en concepte de retribucions per dedicació a temps parcial.
Continua el Sr. Alcalde dient que la percepció d’aquestes assignacions que seran de caràcter
voluntari, amb el qual, amb el cas de que s’aprovin, els destinataris hi podran renunciar tant sigui
de forma individual com a conjunta.
Per tot el qual el Ple, per unanimitat, aprova tant la creació, el preu i la durada de les assistències.

5.- SOL.LICITUDS DE LLICÈNCIES D’OBRES MENORS.Salvant el dret de propietat, sense perjudici de tercers, i d’acord amb el Planejament Urbanístic
Local, el Ple i per unanimitat acorda atorgar les següents llicències d’obres menors:
Expd. 017/2015, a Àngela Trepat Amorós, per reformar la cuina de la vivenda de C/ Riu Sió, 6.
Expd. 018/2015, a Carles Terré Carreño, per prorrogar llicència nº 05/2013, per tancament de tela
metal.lica a la parcel.la 92 del polígon 2.
Expd. 019/2015, a Asensi Masana Carricondo, per reparar la coberta de la cabana de la parcel.la
348 del polígon 2.
Expd. 020/2015, a Pere Bergé Trepat, per canviar la canalera de la coberta de la vivenda de C/
l’Obaga nº 3.

6.- PROPOSTES DELS REGIDORS.- Per part del Sr. Alcalde es demana als Regidors si volen fer
quelcom proposta considerant que aquest és el primer Ple de la legislatura, llevat de l’acte de
constitució del dia tretze de l’actual mes de juny. No hi ha cap Regidor que intervingui.

7.- INFORMES DE L’ALCALDE.- El Sr. Alcalde presenta al Ple la següent informació:

a) Sobre estat de la compta.- Atès que en el context de l’extens informe de l’Alcalde al Ple
del 20/05/2015, que anomena de gestió municipal 2011/2015, a l’observar el punt 5, que
titula “Sanejament del deute viu del Consistori i estat actual de les finances municipals”, i
en concret al que es refereix el subtítol b) de l’annex 2, s’hi conté informació que voldria
significar solament perquè en una nova publicació de dades no existeixin “mals entesos”.
En aquest apartat b) “Relació de deutes per préstecs i bestretes”, pel que fa al creditor
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Banco Popular (RD 4/2012 de 24/02), si determina un deute pendent de 120.927,48 € (a
data 20/05/2015). Aquest mateix concepte, en l’Inventari de Patrimoni tancat el 09/06/2015
(20 dies després) presenta un deute pendent de 70.927,48 € al mateix Banco Popular (RD
4/2012 de 24/02), per haver fet, durant aquests vint dies, una nova amortització voluntària
de 50.000,00 €. Cal tenir també en compte que el 14/05/2015 ja havia fet una amortització
voluntària de 20.000,00 €
Amb tals amortitzacions, que òbviament han reduït la quota trimestral en uns 3.000,00 €,
per altra banda han produït una descapitalització que ens priva d’un “coixí” de liquidessa que pot
ser que a curt termini ens faci falta, si més no, ens hauria permès afrontar amb seguretat la
determinació que s’ha de prendre abans de finalitzar aquest any 2015 per a la contractació de
l’obra compresa del PUOSC 2012, consistent en “Reparació dels vestidors i del sistema de
tractament d’aigua de les piscines municipals”, d’un pressupost de 39.768,10 €, que tot i estar
subvencionada al 95%, pot ser, que a l’igual que ens trobem actualment amb l’obra del dipòsit i
estació potabilitzadora d’aigua, que encara avui no s’ha cobrat la subvenció del PUOSC 2012, així
ens podem trobar en aquesta nova contractació, amb la diferència de que ara per ara no sabem
de cap contractista que vulgui finançar una obra que no sabem quant es farà efectiva la
subvenció.
El Ple queda assabentat.

b) Incidència per l’obstrucció del pas de l’aigua en la canonada del clavegueram a
l’Avda. Catalunya.- Degut a la caiguda de “Tromba d’aigua” el dia 15 de Juny, en el punt
de confluència del clavegueram de l’Avinguda Catalunya i el C/ Lleida “Costa EralIndustrial” es va produir una obstrucció temporal en tals conduccions que, segons
manifestacions de dos veïns, les canonades particulars del clavegueram de les seves
finques urbanes de l’entorn, per l’efecte “retorn” invaïren d’aigua la part baixa dels seus
edificis. A tal efecte s’ha donat instruccions als Serveis tècnics de l’Ajuntament per a que
redactin informe a l’efecte amb la fi de conèixer les repercussions. El Ple queda
assabentat.
I no havent més assumptes, la Presidència dóna per finalitzada la sessió a les 21:35 hores, de la
que s’estén la present acta, que com Secretari certifico.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE LA SENTIU DE SIÓ DEL DIA 6 DE JULIOL DE 2015

Assistents
Alcalde-President
Antonio López Trabalón

Regidors
Joan Maria Guillaumet Badia
Francesc Sumalla Pla
José Torres Flores
Carles Terré Carreño
Francisco Marcelino Camarasa

A la Sentiu de Sió a sis de Juliol de dos mil quinze, a
les 21:00 hores, a la sala d’actes de la Casa
Consistorial, es constitueix en sessió pública
ordinària el Ple d’aquest Ajuntament, conformat pels
membres, el nom i el càrrec dels quals figura al
marge d’aquest escrit, presidit pel senyor Alcalde,
amb l’assistència del Secretari de la Corporació.
Ha excusat la seva assistència a l’inici de la sessió el
regidor Sr. Albert Bergadà Alburquerque.
La Presidència obre la sessió i es passa a deliberar
sobre el següent ordre del dia:

Secretari:
Jaume Alà Blanch
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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.- DECRETS DEL SR. ALCALDE.- A l’efecte del que estableix l’art. 42 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Sr. Alcalde, dóna
compte al Ple, dels següents Decrets:

D E C R E T 06/2015
Atès el contingut del Decret d’aquesta Alcaldia nº 2/2015, essencialment l’últim apartat del punt
tercer en el que es fa avinent que s’ha d’incrementar amb altre efectiu el lloc de treball temporal
de socorrista de les piscines municipals,
HE RESOLT:
Primer.- Declarar la màxima urgència en contractar temporalment per un termini que va del
23/06/2015 al 13/09/2015, un lloc de treball denominat socorrista d’aigua amb destinació a les
piscines municipals durant la temporada de banys 2015.
Segon.- Donades les condicions òptimes d’eficiència que li han estat reconegudes a l’efecte,
proposo nomenar a Mikhail Modin, amb NIE nº X6013459V, com Socorrista d’aigua durant la
present temporada per al Servei de Piscines Municipals, que complementarà la tasca amb
l’anterior socorrista anomenat al Decret 2/2015.
Tercer.- Constatar que les anteriors Resolucions han estat adoptades a l’empara de l’art. 291
del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, així com de l’art. 94.3 del
Decret 214/1990, de 30 de Juliol, pel que s’aprova el Reglament del personal de les entitats
locals.
Quart.- Publicar i donar compte al pròxim Ple, dels continguts de les anteriors Resolucions.

La Sentiu de Sió, 23 de Juny de 2015.
L’Alcalde,

D E C R E T 07/2015
Seguint la tradició local de celebrar cada estiu un seguit d’actes de caràcter lúdic, l’Ajuntament
actual també ha programat tot un seguit d’actes per als mesos de Juliol, Agost i Setembre de
2015, per al que, d’acord amb els membres de les comissions Informatives Municipals afectes,

HE RESOLT:
Primer.- Aprovar el Programa “Viu l’Estiu a la Sentiu” que ha estat elaborat per tals membres
de les Comissions Informatives afectes i la Comissió d’Entitats de la Sentiu de Sió que són
relacionades al dit Programa.
Segon.- Distribuir aquest Programa entre els veïns del poble.
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Tercer.- Donar compte al Ple.
La Sentiu de Sió, 29 de Juny de 2015.
L’Alcalde,

D E C R E T 08/2015
Atès el contingut del punt b) dels Informes de l’Alcalde al Ple del 22/06/2015, sobre la
incidència per l’obstrucció del pas de l’aigua en la canonada del clavegueram a l’Avda. de
Catalunya resulta que, per circumstàncies de malaltia la Tècnica municipal, aquesta no ha
pogut elaborar l’informe a l’efecte.
Atès que en data de 23 de Juny s’ha produït una nova tromba d’aigua que ha empitjorat la
situació en dita canonada.
Atès que en data de 30 de Juny els Serveis municipals han observat que s’ha produït un sot en
superfície que delata un possible enfonsament al subsòl.
A data d’avui s’ha personat d’urgència la Tècnica municipal i després d’observar la situació
aconsella que es faci inspecció prèvia de la canonada mitjançant el sistema de càmera de
video per part d’empresa especialitzada, abans de fer cap intervenció física, per conèixer
l’abast de l’obstrucció.
PER TOT EL QUAL HE RESOLT:
Primer.- Privar la circulació de vehicles pel tram afectat.
Segon.- Sol.licitar la presència d’empresa especialitzada que, després de conèixer l’abast del
problema, i amb la direcció facultativa de la Tècnica municipal, presenti programa d’actuació i
memòria valorada, si s’escau.
Tercer.- Interessar bé sigui a la Diputació de Lleida o a la Generalitat per si existeix alguna línia
d’ajut per al cofinançament de la despesa derivada de l’execució d’aquesta actuació.
Quart.- Donar compte al pròxim Ple.
La Sentiu de Sió, 1 de Juliol de 2015.
L’Alcalde,

3.- ACTUALITZACIÓ VALORS CADASTRALS D’URBANA.Per part del Sr. Alcalde es posa de manifest que per part de la Gerència Territorial del Cadastre
se’ns comunica que fins al dia 31 de l’actual mes de Juliol aquest Ajuntament pot sol.licitar a la
Direcció General de Cadastre l’aplicació del coeficient d’actualització dels valors cadastrals,
que per al nostre municipi és l’1.10, o sigui un 10%, que en el seu cas s’incorporarà al projecte
de Llei de Pressuposts Generals de l’Estat per a l’exercici 2016, així com per a exercicis
successius, si s’escau. En aquest mateix comunicat de la Gerència Territorial del Cadastre
s’adverteix que per a l’exercici 2016 no s’aplicarà l’increment legal de tipus gravamen de l’I.B.I.
establerts per RDLL 20/11 i posteriorment per la Llei 16/2013, amb el qual els Ajuntaments
retornaran als tipus de 2011, amb la consegüent pèrdua d’ingrès per IBI d’Urbana. Aquesta
pèrdua d’ingressos es pot pal.liar amb l’aplicació del coeficient d’actualització dels valors
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cadastrals de l’1.10 esmentat, o podria evitar-se la pèrdua si paral.lelament s’incrementés el
tipus establert per l’actual Ordenança municipal.
Després de debatre àmpliament aquest punt, el Ple i per unanimitat acorda sol.licitar
exclusivament per a l’exercici 2016 l’aplicació del coeficient d’actualització dels valors
cadastrals de l,1’10.
Es constata que abans d’iniciar-se el debat del punt següent s’incorpora al Ple el Regidor Sr.
Bergadà.
4.- SOL.LICITUD DE LLICÈNCIES D’OBRES.Salvant el dret de propietat, sense perjudici de tercers i de conformitat amb l’establert en el
POUM, el Ple atorga la següent llicència d’obres:
Exed. 21/2015, a Pere Mirada Amorós, per l’arranjament d’un trebol interior i per la modificació
d’una finestra, a la vivenda de C/ Raval, 17.
Pel que fa a l’expedient 22/2015, que promou Agropecuària la Ràpita, S.L. que pretén la
construcció de dos naus i un magatzem a la parcel.la 32 del polígon nº 4, per destinació a
explotació ramadera del porcí, atès l’informe tècnic municipal a l’efecte, es deixa pendent fins a
l’aportació de documentació que en el mateix s’indica, no obstant sol.licitar informe a
Ramaderia a l’efecte del compliment dels requisits de distàncies establertes per la normativa
sobre ordenació territorial.
Fem menció d’una sol.licitud de llicència d’obres de Ramon Valls Salvadó, que per manca de
documentació no se li dóna tràmit, atès que no l’aporta tampoc dins del termini legal que se li
va donar per fer-ho, i en conseqüència es considera que ha desistit de tal sol.licitud.
5.- RELACIÓ DE PAGAMENTS.El Sr. Alcalde dóna compte dels següents pagaments realitzats entre el 13 i el 30 de Juny de
2015 (ambdós inclosos):
Realitzats per Entitats Bancàries:
Conceptes periòdics i reiteratius:
-

Telefonia fixa ................................................ 155,00 €
Manteniment Wifi ......................................... 253,13 €
Nòmines empl. I socorristes, de juny ........... 6.031,05 €
Pagues extraord. Empl. De juny .................. 4.370,92 €
Seguretat Social de maig .............................. 3.497,31 €

Conceptes no periòdics:
-

José Viola Riba, S.L. (barana plaça Ajunt.) .. 3.841,75 €
Diversos proveïdors, subministres varis ....... 368,21 €
___________
SUMA ........... 18.517,37 €
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Realitzats per caixa operativa:
-

Reintegraments per telefonia mòbil .............
72,00 €
Diversos subministraments .......................... 215,20 €
___________
SUMA ........... 287,20 €

TOTAL .........................................................18.804,57 €

6.- INFORMES DE L’ALCALDE.El Sr. Alcalde informa al Ple sobre els següents assumptes:

PRIMER.- ACTA DE TREBALLS PREVIS PER A L’AFITAMENT PARCEL.LES 384 I 385 DEL
POLIGON Nº 2
Continuant amb l’expedient obert per al Consistori anterior es dóna compte de l’Acta de treballs
previs per a l’afitament de les parcel.les 384 i 385 del polígon 2, on s’assenyalen els punts on
s’han d’establir les fites definitives entre les propietats de l’Ajuntament i les del Sr. Jaume Prat,
aquest últim, seguint el procediment i l’informe dels Serveis Tècnics municipals, haurà de
consolidar l’afitament i la restitució del pas que donava accés a les parcel.les 368 i 480 abans
de finalitzar el mes d’octubre de 2015.
El Ple queda assabentat.

SEGON.- CALENDARI FESTES LOCALS PER A 2016.
Atenent la petició, com tots els anys, del Departament d’Empresa i Ocupació, s’ha d’escollir els
2 dies de festa local, per al Calendari laboral de festes 2015. El termini per donar a conèixer
aquestes dates finalitza el proper 30 de Setembre
El Ple queda assabentat.

TERCER.- PRÒRROGA PER LA TALA DE PINS CREMATS
La Secció de Boscos i Recursos Forestals del Departament d’Agricultura comunica que s’ha
prorrogat el termini de tala i retirada dels pins cremats de les Serres del Camp, t.m. de
Bellcaire, fins el 27/12/2015, i dle Pla de l’Om, t.m. de la Sentiu, fins el 16/03/2016.
El Ple queda assabentat.

QUART.- INSPECCIÓ TÈCNICA D’INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA EN ESCOLES.
Estem a l’espera de rebre el pressupost de les reparacions que s’han de fer a la instal.lació
elèctrica de l’edifici Escolar, imposades per als Serveis d’una ECA, que col.labora amb el
Departament d’Indústria, derivades del seu informe de 2014, en el que donava un termini
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d’execució de sis mesos que va finalitzar el maig d’enguany, que tot i que el Consistori anterior
va demanar una pròrroga aquesta no es va concedir, i per tant ho hem d’afrontar d’urgència.
El Ple queda assabentat.

CINQUÈ.- OBSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM EN L’AVDA. DE CATALUNYA
Seguint les Resolucions del Decret de l’Alcaldia 08/2015, de 01/07/2015, un cop vist per la
càmara de vídeo i posterior informe de la Tècnica municipal, s’han iniciat els treballs previs per
la contractació de l’obra de reconstrucció del tram de clavegueram de l’Avda. Catalunya
comprès entre les interseccions dels carrers Lleida i Gaudí, atès que la canonada es troba
trencada i cegada, el que la fa quasi totalment inservible.
Estem pendents:
1er.- De conèixer de part d’Endesa el lloc de pas de la línia elèctrica de subministrament, per tal
de no perjudicar-la amb els treballs.
2on.- De conèixer el cost (que no és possible fins que s’obri la rasa que posi al descobert els
danys)
El Ple queda assabentat.

SISÈ.- ELECCIONS A LA JUNTA DIRECTIVA DE L’ÀREA DE CAÇA
Atès que l’Agrupació de propietaris de terrenys de l’Àrea de Caça de la Sentiu de Sió, el proper
dia 10 de l’actual mes de Juliol celebra Assemblea General, en la que s’ha d’elegir la Junta
Directiva, que es compon de 7 membres, 3 dels quals han de ser elegits per l’Ajuntament,
segons l’article 14.2 dels seus Estatuts, el Ple d’aquest Ajuntament de 22/06/2015, a proposta
de l’Alcalde, va elegir com a Vocals de dita Junta Directiva al Sr. Antonio LÓPEZ, al Sr. Joan
Mª GUILLAUMET, i al Sr. Albert BERGADÀ, Alcalde i Regidors respectivament, per al que els
nomenats han d’assistir a dita Assemblea General, amb l’acreditament del seu nomenament a
l’efecte.
El Ple queda assabentat.

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

I no havent més assumptes, la Presidència dóna per finalitzada la sessió a les 21:55 hores, de
la que s’estén la present acta, que com Secretari certifico.
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