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Veïns/es de la Sentiu de Sió: Tots ens hem de felicitar per les 
reiterades mostres de bon veïnatge i bona convivència que tothom ha 
expressat durant el temps que portem de legislatura, temps que ha 
coincidit amb tots els actes celebrats durant l’estiu i la Festa Major 
2015, en els que s’ha mostrat també la participació, la col.laboració i 
la cordialitat. Desitgem seguir per aquest camí. 

 Els membres de l’Ajuntament. 
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

DE LA SENTIU DE SIÓ DEL DIA 3 D’AGOST  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 

Albert Bergadà Alburquerque 

 

Secretari: 

Jaume Alà Blanch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  la Sentiu de Sió a tres d’Agost 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.  

La Presidència obre la sessió i es passa a deliberar 
sobre el següent ordre del dia:  
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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  09/2015          
 

Atès el contingut de l’apartat b) dels informes de l’Alcalde al Ple de 22/06/2015, així com el 
contingut de la Resolució de l’Alcaldia nº 08/2015 de 01/07/2015 i també del punt sis dels 
informes de l’Alcalde al Ple del dia 6 de l’actual; després de conèixer el lloc de pas de la línia 
elèctrica i del cost aproximat de l’actuació a realitzar, tot el qual pel que fa a la situació creada per 
causa de l’obstrucció de la canonada del clavegueram de l’Avda. Catalunya,   

HE RESOLT: 

Primer.- Declarar d’urgència l’obra de “Reconstrucció del clavegueram de l’Avda. Catalunya, tram 
comprès entre C/ Lleida i C/ Gaudí”. 

Segon.- Contractar d’urgència l’execució de referida obra pel procediment d’adjudicació directa, 
per tractar-se d’un contracte menor (inferior a 50.000,00 €) i a l’empara de l’art. 138.3 de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 

Tercer.- Adjudicar l’execució de dita obra a l’empresa Excavacions Lao – Estanislao Profitós 
Cerveró, domiciliada a la Sentiu de sió, per considerar que és la més idònia al nostre abast per 
aquesta urgència, així com per l’acreditada solvència tècnica que té. 

Quart.- Per al finançament d’aquesta obra, si no podem comptar amb altres recursos, s’habilitarà 
partida pressupostària que es proveirà amb transferència de crèdit des de la consignació 
pressupostària en la que s’inclou subvenció del PUOSC 2012, que previ acord, s’haurà de sol.licitar 
a la Generalitat el corresponent canvi de destinació, si s’escau.. 

Cinquè.- La Direcció facultativa anirà a càrrec de l’Arquitecta municipal. 

Sisè.- Donar compte al proper Ple. 

 

La Sentiu de Sió, 7 de Juliol de 2015. 

 

L’Alcalde, 
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D E C R E T  10/2015          
 

Atès que com a conseqüència de la inspecció i posterior anàlisi dels Serveis tècnics municipals 
sobre l’estat de la claveguera de l’Avinguda de Catalunya que ha sofert els ja coneguts danys 
causats per als aiguats dels dies 15 i 23 del prop passat mes de juny, es constata que cal ampliar 
l’actuació inicialment prevista, amb el qual caldria incloure també la substitució de la canonada 
fins al Carrer Nou. Per tot el qual, 

HE RESOLT: 

Primer.- Encarregar a la mateixa empresa constructora que executa l’obra que també ampliï 
aquesta fins a la cruïlla de Carrer Nou. Òbviament amb aquesta ampliació, segons informació 
tècnica, no es superarà el llindar que a efectes econòmics estableix l’art. 138.3 de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 

Segon.- Donar compte al proper Ple municipal. 

La Sentiu de Sió, 10 de Juliol de 2015. 

L’Alcalde, 

 

D E C R E T 11/2015 
 

Als sols efectes de preservar la salubritat pública dels habitants del municipi de La Sentiu de Sió, 
s’estableix la regulació següent per l’aplicació de FEMS I PURINS als camps: 

 

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

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

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

 

La Sentiu de Sió, deu de Juliol de dos mil quinze. 

L’Alcalde,  
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D E C R E T 12/2015 
 

Als efectes de l’ORDRE EMO/204/2015, de 23 de Juny, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació adreçat a 
persones en situació d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, 
convocatòria per a l’any 2015.  

He resolt: 

PRIMER: Sol.licitar la inscripció amb aquest Programa de Treball i Formació al Consell Comarcal 
de la Noguera, per a l’ocupació d’un lloc de treball amb0 tasques de conservació i millora de les 
zones enjardinades de la Sentiu de Sió així com de suport a altres serveis municipals. 

SEGON: Donar compte al proper Ple. 

 

La Sentiu de Sió, tretze de Juliol de dos mil quinze. 

L’Alcalde,  

 

3.- CALENDARI FESTES DE CARÀCTER LOCAL PER A 2016.- 

Com cada any, l’Ajuntament ha de proposar les dues festes de caràcter exclusivament local 
que s’han de comunicar al Departament d’Empresa i Ocupació a l’efecte del Calendari oficial de 
festes laborals a Catalunya, per al que el Ple municipal, després d’arribar al consens, per 
unanimitat acorda proposar els dies 16 de Maig i 29 de Setembre de 2016. 

 

4.- COMUNICACIÓ TREBALLS REFORMA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA AL CENTRE ESCOLAR 
LOCAL.- 

Per part de l’Alcalde es posa de manifest que han estat presentats tres pressupostos sobre els 
treballs de reforma de la instal.lació elèctrica de l’edifici de les Escoles locals, que foren 
determinats per una inspecció oficial de l’octubre de 2014. 

Atès que els conceptes i detalls de tals pressupostos són complexos, el Ple acorda requerir a les 
tres empreses redactores dels mateixos per tal de que siguin aclarits i esdevenir comprensibles 
per comparar-los. Així mateix el Ple acorda que sigui el propi Sr. Alcalde qui decreti l’adjudicació 
un cop determinat quin és el pressupost més interessant per l’Ajuntament. 

 

5.- GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2015.- 

Per part de l’Alcalde es dóna compte de la publicació de les Bases reguladores dels ajuts a la 
Gestió Forestal Sostenible 2014/2020, que un cop sigui publicada la convocatòria al seu efecte per 
a l’any 2015 i després de l’assenyalament de les zones de forest on s’ha de fer la propera 
actuació, que realitzarà l’enginyer agrònom de Medi Natural Sr. Antoni Tudela, es cursarà la 
sol.licitud d’ajut, previ acord del Ple. 
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6.- ELECCIÓ D’AJUNTAMENTS QUE ENS REPRESENTIN EN EL CONSELL TERRITORIAL DE 
LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA.- 

 

Per part del Sr. Alcalde es dóna compte de que s’ha de nomenar a tres ajuntaments per a que 
representin al nostre en el Consell Territorial de la Propietat Immobiliària. A l’efecte el propi 
Alcalde comunica que amb consens dels Alcaldes de l’entorn nostre s’han proposat els 
Ajuntaments de Montgai, Alcarràs i la Pobla de Segur. 

El Ple, per unanimitat, acorda ratificar tal proposta amb el vot d’aquest Consistori a favor dels 
emenetats Ajuntaments. 

 

7.- RELACIÓ DE PAGAMENTS.-  

El Sr. Alcalde dóna compte dels següents pagaments realitzats entre el dia 1 i 31 de Juliol de 
2015: 

CONCEPTES PERIÒDICS I REITERATIUS 

Interessos préstecs    926,91 € 

Rènting fotocopiadora     42,35 € 

Telefonia     168,52 € 

Mantniment Wifi    286,53 € 

Serveis del Consell Comarcal         2.319,80 € 

Enllumenat públic i dependències       11.373,79 € 

Assegurances     337,34 € 

ACA, tribut complement.   999,00 € 

IRPF trimestral empleats          3.175,00 € 

Nòmines empl. i socorristes, juliol         6.691,49 € 

Seg. Social de juny           3.497,31 € 

 

CONCEPTES NO PERIÒDICS 

 

Cantada d’havaneres    730,00 € 

Concert musical    250,00 € 

Treballs i subministram. Diversos        12.668,39 € 

     ----------------------  

  TOTAL .......................      43.466,45 € 
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8.-PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL PRESSUPOST DE 2015.- 

Per part del Sr. Alcalde es presenta al Ple la següent proposta per tal d’iniciar expedient de 
Modificació de Crèdit en el vigent Pressupost de l’exercici de 2015: 

Per tal de comptabilitzar al Pressupost de l’exercici 2015 despeses no incloses en el mateix, per 
una banda s’ha de modificar dit Pressupost mitjançant Expedient de Suplement de Crèdit, pel que 
fa al capítol 91303 al que en l’anterior legislatura s’hi va imputar una amortització voluntària per a 
la qual no existia suficient consignació. Per altra banda s’han de suplementar també els capítols 
210 i 213, per tal d’imputar-hi respectivament el cost de l’obra “Reconstrucció del clavegueram 
d’un tram de l’Avda. Catalunya” i els treballs de reforma de la instal.lació elèctrica del Centre 
Escolar. 

Els detalls dels conceptes pels quals caldrà modificar dit pressupost de l’exercici de 2015 és el 
següent: 

 

CAPÍTOL CONCEPTE PRESSUPOST 
2015 

INCREMENT 

210.0 Mantenim. I conservació 
serveis 

40.000,00 €  

210.1 Reconst. Clavegueram Avda. 
Catalunya 

 40.000,00 €  

 

213.0 Mantenim. I conservació 
instal.lacions 

18.000,00 €  

213.1 Reforma inst. Elèctrica Centre 
Escolar 

   4.500,00 € 

91303.0 Amortització FFPP 23.500,00 €  

91303.1 Nova amortització voluntària 
FFPP 

 50.000,00 € 

 SUMA  94.500,00 € 

    

A l’efecte de finançar la proposta de modificació de crèdit caldrà destinar-hi els majors ingressos 
que s’han produït en el present exercici, consistents en: 

 

IBI-U  2013 I 2014 (PARCIAL) ............................    74.500,00 € 

 

Així mateix, s’hi destinarà la Subvenció directa de la Diputació de Lleida que s’atorgarà amb 
destinació al cofinançament de l’obra “Reconstrucció del servei de clavegueram de l’Avda. 
Catalunya”, la qual subvenció és prevista amb un import de 20.000,00 € 

 

Per tot el qual el Ple, per unanimitat, acorda iniciar expedient de Modificació de Crèdit a l’empara 
dels arts. 177 i 178 de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, amb l’ informe previ de Secretaría-
Intervenció i Dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda. 
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9.- 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: 

Exped. 24/2015, a Francesc Palou Segarra, per reforma d’una habitació interior a la vivenda de C/ 
Gaudí, 17. 

Exped. 25/2015, a Santiago Andiñach Fontova, per pavimentar el garatge de la vivenda de C/ 
Roseret, 2. 

Exped. 26/2015, a Amador Toribio Rojano, PER PAVIMENTAR MAGATZEM A LA VIVENDA DE 
c/ Verge de la Guardiola, S/N. 

Exped. 27/2015, Teresa Benseny Fermín, per arranjament ràfec de la coberta de l’edifici de C/ 
Solana, 57. 

Exped. 06/2014, a Josep Call Mollet per construcció de magatzem a C/ Verge de la Guardiola, 
S/n, segons la condició de l’informe tècnic de 06/07/2015. 

Pel que fa a l’expd. 23/2015, que promou Ramon Valls Salvadó que pretén la construcció d’una 
nau al polígon nº 4, parcel.la 60, per destinar-la a explotació porcina, atès l’informe del Servei 
Tècnic Municipal, es deixa pendent fins la rebuda del preceptiu informe de Ramaderia a l’efecte 
del compliment dels requisits de distàncies establerts per la normativa sobre Ordenació del 
Territori, Òrgan al qual tot seguit se li trametrà el projecte relatiu a l’obra per a la que es va 
sol.licitar tal llicència. 

 

10.- INFORMES DE L’ALCALDE.- 

El Sr. Alcalde informa al Ple sobre els següents assumptes: 

1.- Obra de reconstrucció de claveguera de l’Avda. Catalunya. 

a) S’ha finatitzat, pendent de pavimentació asfàltica de la que s’han demanat dos pressupostos. 

b) S’ha sol.licitat entrevista amb el Sr. President de la Diputació per demanar-li subvenció a 
l’efecte. 

El Ple queda assabentat. 

2.- Futbol Sala, justificants subvenció Ajuntament, Temporada 2014/2015.- 

El Club local de futbol-sala ens ha presentat els justificants de les despeses de la temporada 
2014/2015. 

El Ple queda assabentat. 

3.- Sol.licitud de mantenir obert l’accés a la Urbanització Sant Miquel.- 

Per part del Cap de serveis de l’empresa Fomento de Construcciones i Contratas, actual 
concessionària del Servei de Recollida d’Escombraries a la Comarca de la Noguera, ens ha estat 
sol.licitat que es deixi oberta la porta d’accés a la Urbanització, donat que d’altra manera no 
permet la maniobra del vehicle de recollida d’escombraries, inclús l’obliga a l’ocupació de la 
carretera durant la càrrega i descàrrega dels contenidors. 

S’ha estat conversant amb els usuaris i amb la concessionària esmentada per tal de trobar un 
horari adequat per a que la tanca no sigui inconvenient per la gestió de Servei de recollida 
d’escombraries. 
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Seguidament intervé el Regidor Sr. Francesc Marcelino qui dóna un major abundament a 
l’explicació de l’Alcalde, ja que ell, com a resident en l’àmbit de St. Miquel, coneix de primera mà 
aquesta problemàtica. 

El Ple queda assabentat. 

4.- Pla d’Acció Energia Sostenible 2015.- 

Dóna compte de l’entrevista amb Tècnic de la Diputació sobre energia sostenible, en relació a 
iniciativa per incloure en el Pla d’acció d’energia sostenible la substitució de l’actual caldera de 
gasoil de Centre Escolar per altra de biomassa. 

Tot seguit intervé el Regidor Sr. Sumalla qui amplia la informació amb una sèrie d’explicacions 
sobre aquest assumpte. 

El Ple queda assabentat. 

5.- Pla Local de Joventut 2015.- 

Dóna compte de la iniciativa local de Projecte JoVa que versa sobre activitats per al 
desenvolupament personal dels joves mitjançant la participació en activitats col.lectives, sota 
tutela del Consell Comarcal. 

A continuació intervé el Regidor Sr. Torres qui entra en detall sobre la tasca que la joventut local, i 
en el seu cas de municipis de l’entorn, portaran a terme en el desenvolupament de tal Projecte 
JoVa. 

El Ple queda assabentat. 

6.- Tradicional festa de l’Ermita.- 

Recorda la propera celebració de la tradicional Festa de l’Ermita, amb la Caminada del proper dia 
14 de l’actual i l’Aplec del dia següent, amb l’explicació dels preparatius que a l’efecte s’han de dur 
a terme. 

El Ple queda assabentat. 

7.- Enjardinament.- 

Explica el programa del nou enjardinament d’alguns punts de les zones de verd públic de l’àmbit 
urbà. 

El Ple queda assabentat. 

11.- PRECS I PREGUNTES.- 

L’Alcalde obre els torns de Precs i Preguntes i seguidament intervenen els Regidors senyors 
Francesc Sumalla i Joan Mª Guillaumet, els que presenten proposta per escrit amb textos molt 
similars que transcrits diuen el següent: 

“Demano que l’assignació econòmica per assistències als Plens que em correspongui, acordada per al Ple de 
22/06/2015, mentre no manifesti una altra cosa, sigui transferida a l’escola Verge de la Guardiola de la Sentiu de 
Sió per a que sigui destinada a la compra de llibres per tal d’ampliar la biblioteca de l’escola.” 

Després de debatre aquestes propostes el Ple acorda acceptar-les sempre i que el Centre Escolar 
Local accepti tals transferències. 

 

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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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

DE LA SENTIU DE SIÓ DEL DIA 2 DE SETEMBRE  DE 2015

 

 

Assistents  

Alcalde-President 

Antonio López Trabalón 

 

Regidors  

Francesc Sumalla Pla 

Joan Mª Guillaumet Badia 

 

Secretari: 

 

Jaume Alà Blanch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Sentiu de Sió a dos de Setembre de 2015 a les 
12:00 hores, a la sala d’actes de la Casa 
Consistorial, es constitueix en sessió pública 
extraordinària el Ple d’aquest Ajuntament, conformat 
pels membres, el nom i el càrrec dels quals figura al 
marge d’aquest escrit, presidit pel senyor Alcalde,  
amb l’assistència del Secretari de la Corporació.  

Es constata que prèviament va excusar l’assistència 
els Regidors Senyors Torres, Bergadà, Marcelino i 
Terré 

 

Es obert l’acte per la presidència i es passa a 
deliberar sobre el següent ordre del dia. 
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1.- SORTEIG MEMBRES DE LA MESA PER A LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE 
CATALUNYA 2015.-  

 

Per tal de donar compliment al que determina l’art. 26 de la LOREG, s’ha de formar la mesa 
electoral que s’ha de constituir i exercir el 27/09/2015, amb motiu de les eleccions al Parlament de 
Catalunya 2015, els membres de la qual seran elegits en aquest acte mitjançant el sistema de 
sorteig públic. 

A demanda del Sr. Alcalde, l’Auxiliar Administrativa d’aquest Ajuntament procedeix a la posada en 
funcionament de l’aplicatiu informàtic CONOCE, que ha estat facilitat per l’I.N.E., que realitza de 
forma virtual el sorteig entre les persones que conformen el Cens Electoral de la Sentiu de Sió. En 
aquesta operació el programa informàtic elegeix els càrrecs i persones següents: 

 

CÀRREC A LA MESA 1r. COGNOM 2n. COGNOM NOM 

TITULARS    

PRESIDENT/A: Sra. DARBRA PALOU SILVIA 

1er VOCAL: Sr. BORDA  GABERNET MONTSERRAT 

2on. VOCAL: Sr. ROS JOUNOU MARIA ANGELES 

SUMPLENTS    

1er. PRESIDENT/A: Sra. GALCERAN SOLA MARIA REMEI 

2on PRESIDENT/A: Sra. CALL  COSTA ESTER 

1er. DE 1er. VOCAL: Sra. GONZALEZ  CAPDEVILA GLORIA 

2on. DE 1er VOCAL: Sr. BATALLA MASSANA MARTA 

1er. de 2on. VOCAL: Sra. MARTIN  LLORET GLORIA 

2on. de 2on VOCAL: Sr. BATALLA  ROS JAVIER 

 

 

La Presidència dóna per finalitzada la sessió a les 12:10 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 7 DE SETEMBRE  DE 2015

 

Assistents  

Alcalde-President 

Antonio López Trabalón 

 

Regidors  

Joan Maria Guillaumet Badia 

Francesc Sumalla Pla 

Carles Terré Carreño 

Francisco Marcelino Camarasa 

Albert Bergadà Alburquerque 

 

Secretari: 

Jaume Alà Blanch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  la Sentiu de Sió a set de Setembre 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.  

Es constata que va excusar la seva assistència el 
Regidor Sr. José Torres. 

Abans d’iniciar la sessió l’Alcalde, en nom del 
Consistori, expressa el condol a la família de la 
difunta Sra. Maria Viver Vergés, que n’era la sogra 
del que va ser Regidor d’aquest Ajuntament i actual 
metge del poble Sr. Daniel Hernández. 

Tot seguit s’obre l’acte i es passa a deliberar sobre el 
següent ordre del dia: 
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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 13/2015 

Atès que el Regidor d’aquest Ajuntament Cap de l’Àrea de Relacions amb Entitats Locals pretén 
dinamitzar la seva representació municipal en vers les diferents associacions i agrupacions 
d’àmbit local, així com amb les altres, també locals però amb major vinculació amb els órgans de 
les Administracions tant comarcals com autonòmiques. 

Atès que tal Regidor manifesta que per tal tasca dinamitzadora es fa imprescindible la utilització 
de les eines que ofereixen les diverses aplicacions de les xarxes socials Twitter, Facebook, Orkut, 
Identi.ca, i etc.. Considera el propi esmentat Cap d’Àrea que per l’adequada utilització de tals 
medis li cal adquirir majors coneixements, és per això aquest voldria participar en un curs de 
formació sobre xarxes socials que ofereix l’empresa EB # Community Manager, situada en la 
població de Golmés (Lleida).  

A tal efecte, he resolt: 

PRIMER: Autoritzar al Regidor Cap de l’Àrea de Relacions amb les Entitats Locals, per a que 
s’inscrigui a tal curs de formació sobre xarxes socials, amb càrrec a l’Ajuntament de la Sentiu de 
Sió. 

SEGON: Caldrà que al finalitzar el curs l’Ajuntament de la Sentiu de Sió compti amb l’acreditament 
de l’assistència i la nota o nivell assumit per a l’alumne. 

TERCER: De totes les relacions que el referit Regidor mantingui mitjançant la utilització de les 
xarxes socials amb les diverses entitats locals, periòdicament en donarà compte a l’Ajuntament, 
òbviament sense perjudici de les que hi mantingui pels medis convencionals. 

QUART: Donar compte al Ple. 

La Sentiu de Sió, quatre d’Agost de dos mil quinze. 

L’Alcalde,  

 

D E C R E T 14/2015 

Atès el contingut de punt núm. 4 de l’Ordre del Dia de l’Acta de Ple de 03/08/2015, sobre 
contractació dels Treballs de reforma de la instal.lació elèctrica al Centre Escolar Local, per al que 
s’acordà que sigui l’Alcalde qui decreti l’adjudicació de tals treballs, un cop establert quin 
pressupost al seu efecte és millor per als interessos de l’Ajuntament, 

He resolt: 

PRIMER: Adjudicar els Treballs de reforma de la instal.lació elèctrica la Centre Escolar Local a 
l’empresa ANTONIO MORA PEDROS, de la Fuliola, que ofereix un preu de 3.563,85 €, més IVA, 
per considerar que de les tres presentades,  és l’oferta tècnica i econòmica més interessant per 
l’Ajuntament. 

SEGON: Atès que es tracta d’una actuació que afecta, entre altres dependències, les aules 
escolars, s’ha determinat i pactat amb l’adjudicatari que els treballs en qüestió restaran  finalitzats 
abans de l’iníci del proper curs escolar. 
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TERCER: Donar compte al Ple. 

 

La Sentiu de Sió, dotze d’Agost de dos mil quinze. 

L’Alcalde,  

 

D E C R E T 15/2015 

Havent.se observat, per part dels Serveis Municipals,  l’existència d’una obstrucció al tram de la 
xarxa del clavegueram, en l’àmbit del recinte de la part posterior de l’edifíci escolar i del local del 
bar anomenat  “Cal Amat”, i després de la prospecció sobre el seu abast emprant el sistema de 
video-càmera, obstrucció que per cert va resultar molt important, 

He resolt: 

Primer.-  Ordenar l’inici  de treballs de neteja, canvi d’un tram de la canonada i la reconstrucció 
d’un pou de registre.Totes quals actuacións s’han de realitzar en l’esmentat tram del clavegueram. 

Segon.-  Donar compte al Ple. 

La Sentiu de Sió, vint d’Agost de dos mil quinze. 

L’Alcalde,  

 

DECRET 16/2015 

Atès que el Decret 136/2013, de 12 de març, de Governació i Relacions Institucionals es 
determina que les obres incloses al PUOSC-2012,  pendents d’executar, se’ls atorga un termini 
que finalitza el 15 de desembre de 2015, per ser adjudicades. 

Atès que el nostre Ajuntament té inclosa en dit PUOSC-2012  l’obra pendent d’executar 
anomenada Reparació dels vestidors i del sistema de tractament d’aigües de les piscines 
municipals, i considerant que per poder acreditar l’adjudicació de la mateixa en el termini 
assenyalat  cal iniciar el tràmit previ al seu efecte, es per al que 

He resolt: 

Primer.- Iniciar l’expedient de contractació de la referida obra, que donat que és d’un pressupost 
inferior a 50.000,00 €, segons l’art. 111.1 de la Llei de contractes del sector públic, solament és 
necessari comptar amb l’aprovació de la despesa,  condició la qual aquest Ajuntament compleix a 
l’existir partida pressupostària prevista i  destinada a aquesta finalitat des de l’exercíci de 2012, 
d’un import de 39.768,10 €, òbviament per sota del topall esmentat anteriorment. 

Segon.- Oferir a diversos professionals dels sectors dels  tipus de treballs enunciats en la memòria 
tècnica valorada a l’efecte, amb contrastada capacitat per l’execució dels mateixos, per a que, si 
els interessa,  presentin propostes tècniques i econòmiques en un termini que posteriorment  s’els 
indicarà. 

Tercer.-  Donar compte al Ple.  

La Sentiu de Sió, vint-i-sis d’Agost de dos mil quinze. 

L’Alcalde,  
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3.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT.- 

Per l’Alcalde es dóna compte de que ha finalitzat sense cap reclamació, objecció, al.legació i etc., 
el tràmit d’informació pública de l’expedient de modificació de crèdit del pressupost de l’exercici 
2015, aprovat inicialment per al Ple de 03/08/2015, per al que proposa l’aprovació definitiva. 

El Ple, per unanimitat, secunda la proposta de l’Alcalde. 

4.- APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE FESTES DE SANT MIQUEL 2015.- 

Per part dels Regidors de Festes, Cultura i Joventut, és presentada la programació dels actes de 
la Festa Major de Sant Miquel 2015 que  s’han de celebrar durant els propers dies 24, 25, 26, 27, 
28 i 29 de Setembre. El Ple, per unanimitat, acorda la seva aprovació. 

5.- SOL.LICITUD LLICÈNCIA D’AUTO-TAXI.- 

L’Alcalde dóna compte de sol.licitud d’atorgament de llicència municipal d’Auto-taxis, que subscriu 
el Sr. Narcís Fernández Fernández, veí de Balaguer. 

Obert debat al seu efecte, a proposta del Sr. Alcalde, el Ple, per unanimitat acorda: 

Primer.- Constatar que la concessió d’aquest tipus de llicència que va atorgar-se el novembre de 
2008, va ser renunciada per part del seu adjudicatari el febrer de 2012. 

Segon.- Tot i que des d’aquella data la concessió es troba vacant, s’estudiarà la conveniència de 
convocar licitació pública i si es considera adient, serà el proper exercici 2016 quant es posi de 
nou a debat del Ple. 

Tercer.- Comunicar a la persona interessada esmentada el present acord. 

6.- SOL.LICITUD LLICÈNCIES D’OBRES.- 

Salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers, condicionants que en aquest cas s’han de 
significar a la sol.licitant, el Ple atorga la següent llicència d’obres menors:  

Exped. 22/2015, a Sara Solà Barrabés, per la instal.lació de sortida de fums adossada a la paret 
lateral est de l’edifici d’Avinguda Catalunya, 32. 

7.- RELACIÓ DE PAGAMENTS.-  

El Sr. Alcalde dóna compte dels següents pagaments realitzats entre el dia 1 i 31 d’Agost de 2015: 

Concpetes periòdics i reiteratius: 

  

     Subvencions 

  

230,00 

Interessos i prèstecs 

  

927,06 

Rènting fotocopiadora 

  

42,35 

Telefonia 

   

181,35 

Manteniment WIFI 

  

286,53 

Serveis Consell 
Comarcal 

  

2.992,42 

Inspecció ECA Inst. Elèctrica 

 

192,00 

Impostos IBI Urbana 

  

9,43 
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Indemnització càrrecs electes juny-juliol 1.375,00 

Nòmines epleats i socorristes de juliol 6.669,66 

Seguretat Social de 
Juliol 

  

3.779,21 

Reintegraments 

  

100,59 

     Conceptes no periòdics 

   

     LAO, 1ª entrega reconst. Clav. Avda. Catalunya 10.000,00 

Treballs i subministraments diversos 

 

2.168,02 

    

  

         TOTAL   28.953,62 

 

8.- INFORMES DE L’ALCALDE.- 

El Sr. Alcalde informa al Ple sobre els següents assumptes: 

Primer.- Entrevista amb el President de la Diputació.- Atès que aquest Ajuntament a menys 
d’un mes d’iniciar la legislatura va tenir de fer front als treballs de reconstrucció del clavegueram 
de l’Avda. Catalunya, en el tram comprès entre el C/ Nou i el C/ Gaudí. La despesa imprevista que 
s’ha produït no compta amb el finançament suficient necessari i ens hem vist obligats a demanar 
ajut econòmic a la Diputació. Després de concertar entrevista amb el President, en la que se 
l’informa de la situació a l’efecte, aquest es va comprometre en ajudar-nos econòmicament tant 
àmpliament com li sigui possible, no obstant va argumentar que la Diputació es troba en un 
moment d’inici de legislatura i no compta tampoc amb la disponibilitat econòmica que voldria per la 
cooperació local. Ens va emplaçar fins a primers de Setembre que serà quant podrem formalitzar 
la petició de tal subvenció. 

El Ple queda assabentat. 

Segon.- Nova potabilitzadora d’aigua.- Atès que des de l’inici del funcionament de la nova 
potabilitzadora d’aigua els automatismes del sistema de tractament no acaben de regularitzar-se 
de forma permanent, el que propicia oscilacions en els valors dels paràmetres analítics, vaig 
determinar reunir-me amb totes les parts implicades, com són la direcció, les empreses 
constructores i el servei d’inspecció per tal d’esbrinar els motius pels quals es ve produint tal 
circumstància. El dia 4 de l’actual mes de setembre es va fer aquesta reunió en la que també 
intervingueren els Regidors Srs. Guillaumet i Sumalla, així com membres del Servei municipal 
d’abastament d’aigua, i després de llarga deliberació va concluir-se amb el compromís de les 
empreses adjudicatàries i responsables, que d’immediat adoptaran les mesures adients per tal de 
resoldre les causes que impedeixen la regularització permanent del sistema de tractament 
d’aigües. 

El Ple queda assabentat. 

Tercer.- Desguàs de la “cuneta” del Camí de Camarasa.- Per tal de millorar l’actual desguàs de 
la cuneta del Camí de Camarasa, en el tram més proper a la rotonda, caldria una actuació que 
comportaria conduir l’aigua fins l’arqueta de registre existent i desembocar-la al riu. Atès que tal 
actuació caldria sol.licatar-la a Carreteres de la Generalitat, donat que l’obstrucció que es produeix 
es detecta des de l’època de la construcció de la rotonda a la LV-3025, en la intersecció amb el 
camí de Camarasa i l’entrada al casc urbà, és per al que m’he entrevistat amb els Serveis 
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d’Inspecció de Carreteres de la Generalitat i properament ens faran a mans de plànol de la zona 
de servitud de la carretera, en aquest punt del traçat, per a que puguem conèixer les servituds que 
afecten la construcció de tal rotonda i poder sol.licitar l’execució de la rehabilitació del desguàs de 
l’esmentada cuneta del camí de Camarasa. 

El Ple queda assabentat. 

9.- PRECS I PREGUNTES.- 

No se’n formularen. 

 

I no havent més assumptes, la Presidència dóna per finalitzada la sessió a les 21:50 hores, de la 
que s’estén la present acta, que com Secretari certifico. 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

DE LA SENTIU DE SIÓ DEL DIA 5 D’OCTUBRE  DE 2015

 

Assistents  

Alcalde-President 

Antonio López Trabalón 

 

Regidors  

Joan Maria Guillaumet Badia 

Francesc Sumalla Pla 

Carles Terré Carreño 

Francisco Marcelino Camarasa 

Albert Bergadà Alburquerque 

 

Secretari: 

Jaume Alà Blanch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  la Sentiu de Sió a cinc d’Octubre 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.  

Es constata que va excusar la seva assistència el 
Regidor Sr. José Torres. 

Abans d’iniciar la sessió l’Alcalde, en nom del 
Consistori, expressa el condol a la família de la 
difunta Sra. Mercè Masana Campabadal,  

Tot seguit s’obre l’acte i es passa a deliberar sobre el 
següent ordre del dia: 
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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: 

DECRET 17/2015 

Continuant amb la millora del Servei d’Enllumenat Públic de la Urbanització Sant Miquel i atès que 
des de l’inici de la legislatura que els veïns de l’àmbit ho venen reivindicant, amb el consens del 
Consistori i especialment amb el del Regidor de Relacions amb les Urbanitzacions Sr. Francesc 
Marcelino,  

He resolt: 

Primer.- Sol.licitar pressupost a l’efecte d’una nova fase de millora de l’enllumenat públic de la 
Urbanització Sant Miquel. 

Segon.- Acceptar l’oferta presentada al respecte de tal actuació per l’empresa Instal.lacions 
Elèctriques Jaina, de Balaguer. 

Tercer.- Donar compte al Ple. 

La Sentiu de Sió, deu de Setembre de dos mil quinze. 

L’Alcalde,  

DECRET 18/2015 

SUBSTITUCIÓ MOBILIARI DEL DESPATS D’OFICINA 

Considerant l’estat deplorable que presenta el mobiliari del despatx d’oficina d’aquest Ajuntament 
que ocupa l’Auxiliar Administrativa, mobiliari el qual data de l’any 1973, s’imposa la seva 
substitució per obsolet. 

Atès que aquesta substitució era prevista des de l’exercici 2013 i encara no realitzada, hom creu 
que ja és l’hora de portar-la a terme, i més si considerem que afegit a la seva precària funcionalitat 
ofereix un aspecte desfasat en el temps i trenca l’estètica del conjunt amb la resta dels altres dos 
despatxos de les Oficines Municipals. 

Per tot el qual he resolt: 

Primer.- Sol.licitar a l’empresa del sector que ja va presentar pressupost a l’efecte l’any 2013 el 
manteniment de la seva oferta, que de resultar acceptada podrà fer el subministre i la instal.lació. 

Segon.- D’existir modificació a l’alça del cost, pressupostat l’any 2013, si l’increment no ultrapassa 
la consignació que va ser establerta al Pressupost de l’Ajuntament, també podrà fer el subministre 
i la instal.lació.. 

Tercer.- Donar compte al Ple. 

La Sentiu de Sió, quinze de Setembre de dos mil quinze. 

L’Alcalde,  
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DECRET 19/2015 

Atès el contingut dels Decrets 9 i 10 de 2015 a l’efecte de l’obra “Reconstrucció del clavegueram 
de l’Avda. Catalunya, tram C/ Nou – C/ Gaudí”, pels quals s’ha executat aquesta, en una primera 
fase, posposant la part corresponent a la restitució del paviment a l’espera de la total compactació 
del terreny. 

Actualment, després dels dos mesos de compactació, 

He resolt: 

Primer.- Adjudicar els treballs de pavimentació de la calçada de dit àmbit a l’empresa Arnó 
Infraestructuras, S.L.U. per ser la que presenta el pressupost més econòmic, a igual quantitat 
d’obra, després de comparar-los amb els presentats per les empreses Sorigué, S.A. i Romà 
Infraestructures i Serveis, S.A.U. 

Segon.- Iniciar els treballs d’execució de tal pavimentació a partir del proper dia 21/09/2015. 

Tercer.- Després de la Festa Major de Sant Miquel, per part dels propis Serveis municipals 
d’obres, s’executarà directament el paviment de les voreres afectades. 

Quart.- donar Compte al Ple. 

La Sentiu de Sió, divuit de Setembre de dos mil quinze. 

L’Alcalde,  

DECRET 20/2015 

Atès que l’empresa Antonio Mora Pedrós, adjudicatària dels treballs de reforma de la instal.lació 
elèctrica al Centre Escolar ens ha comunicat la finalització dels mateixos. La pròpia empresa ens 
comunica que durant els treballs esmentats i al fer les proves elèctriques observa que el sistema 
de calefacció no es posa en marxa i que després de revisar el mateix s’adona que hi ha una 
perforació al cos principal de ferro colat de la caldera. Assenyala que no és factible la substitució 
dels elements degut a l’antiguitat de l’equip donat que no es troben recanvis i recomana la 
substitució, 

Per tot lo qual he resolt: 

Primer.- Declarar d’urgència la substitució de la caldera del sistema de calefacció, atès que es 
proper el temps que es farà necessari calefactar les aules escolars. 

Segon.- Sol.licitar pressupostos a l’efecte a diferents empreses del sector. 

Tercer.- Donar compte al Ple. 

La Sentiu de Sió, divuit de Setembre de dos mil quinze. 

L’Alcalde,  

DECRET 21/2015 

A proposta de la Regidoria de Cultura i Relacions amb Entitats Locals, i amb el consens de la 
resta del Consistori establert durant les habituals reunions de caràcter interior que celebra, 
després d’interpretar les voluntats i inquietuts de les diferents associacions d’àmbit local,. 
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He resolt: 

Primer.- Aprovar el Calendari d’Activitats del 4rt. Trimestre de 2015 elaborat per la Regidoria 
pròpiament dita, per l’Associació de Dones i per A.M.P.A. locals, que organitzaran aquestes dos 
últimes i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió. Els actes a efecte s’inicien l’11 d’Octubre i finalitzen el 
19 de Desembre.. 

Segon.- Publicar tal Calendari. 

Tercer.- Donar compte al Ple. 

La Sentiu de Sió, Vint-i-dos de Setembre de dos mil quinze. 

 

L’Alcalde,  

 

DECRET 22/2015 

Atès l’escrit de 02/10/2015, subscrit per l’AMPA de l’Escola Mare de Déu de la Guardiola, 
sol.licitant subvenció per realitzar durant el present curs escolar 2015-2016 una activitat 
extraescolar consistent en un curs d’anglès, 

He resolt: 

Primer.- Atorgar a tal finalitat un ajut econòmic de 50,00 € mensuals durant el present exercici 
2015, provinent de la partida de Subvencions del Pressupost de l’exercici 2015, si existeix 
consignació suficient. En el seu cas aquesta subvenció es farà extensiva al proper exercici 2016. 

Segon.- Caldrà que l’AMPA presenti pressupost de tal curs d’anglès abans de la primera entrega 
de l’ajut, i la liquidació d’aquest en el seu dia, i sempre abans de finalitzar el present curs escolar.. 

Tercer.- Donar compte al Ple. 

La Sentiu de Sió, dos d’Octubre de dos mil quinze. 

 

L’Alcalde,  

 

3.- APROVACIÓ COMPTA GENERAL EXERCICI 2014.- 

Per part de l’Alcalde s’informa de que la Corporació Municipal de l’anterior legislatura, en la seva 
sessió plenària de 20 de Maig de 2015, va retre i va aprovar provisionalment la Compta General 
de 2014, amb dictamen de la Comissió Especial de Comptes i informe d’Intervenció, ambdós 
favorables. 

Considerant que s’ha donat compte del referit estat comptable de forma simplificada a l’actual 
Corporació, tant en l’acte de la seva constitució com en aquesta mateixa sessió. 

Atès que durant el termini d’informació pública a l’efecte no ha estat presentada cap al.legació, 
reclamació, i etc., en contra de dit acord, aquell ha esdevingut aprovat definitivament. 
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4.- DESISTIMENT DE SUBVENCIÓ A PISCINES DEL CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT.- 

Atès que aquest Ajuntament tenia necessitat de realitzar actuació urgent a la Piscina municipal 
petita abans d’iniciar la campanya de banys (Juny-Setembre), vàrem concórrer a la convocatòria 
PRE/604/2015 de subvencions 2015, del Consell Català de l’Esport. 

Atesa la condició d’urgent de l’actuació, aquesta es va executar durant els primers dies de juny, 
encara que amb una solució de nivell inferior al que vàrem pressupostar per concórrer a la referida 
convocatòria de subvenció i en congruència amb els nostres recursos econòmics, donat que la 
urgència no ens va permetre demorar els treballs de millora del vas de la piscina, per al que 
s’havia demanat ajut econòmic per revestir-la. 

Atès el contingut de la posterior Resolució de 09/07/2015 del Consell català de l’Esport per la que 
la nostra sol.licitud va quedar al nº 25 de l’ordre de reserva, vàrem ja perdre l’esperança de 
cofinançament i no iniciàrem preceptiu expedient de modificació de crèdit pressupostari a l’efecte. 

Al rebre Resolució de 14/09/2015 del propi Consell Català de l’Esport, d’atorgament d’ajut 
econòmic, ja no existia temps material per adoptar altra determinació que la de desistir de la 
nostra sol.licitud de subvenció per als següents motius: 

a) Executada d’urgència actuació alternativa d’inferior cost. 
b) No disposar de consignació pressupostària suficient. 
c) No disposar de prou temps per a l’execució de l’actuació, abans de 02/11/2015. 

 

Per tot el qual el Ple, per unanimitat acorda el desistiment de la sol.licitud a l’efecte de dita 
demanda de subvenció de data 05/05/2015, no obstant, i en el cas d’existir possibilitat, sol.licitar-
vos prorrogar la subvenció per al proper exercici 2016. 

5.- SOL.LICITUD LLICÈNCIES D’OBRES.- 

Salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers i d’acord amb l’establert en el Planejament 
Urbanístic Local vigent, el Ple i per unanimitat, atorga les següents llicències d’obres:  

Exped. 29/2015, a Sorigué, S.A.U. per la construcció d’un paviment de formigó, per situar-hi un 
femer, que donarà servei a l’explotació ramadera, a situar a la parcel.la 3 del polígon 1, atès 
l’informe tècnic de 14/09/2015, que n’és favorable. 

Exped. 31/2015, a Antonio Batalla Mercè, per canviar canyeria d’aigua del magatzem del C/ 
Solana. 

Expd. 33/2015, a Antonio Batalla Mercè, per construir una canonada de desguàs de la parcel.la 70 
del polígon 6 i travessar el vial 9014. Amb informe tècnic favorable. 

Expd. 34/2015, a Natàlia Solà Solé, per reparar claveguera interior a l’edifici de l’Avda. Catalunya. 

S’afegeix que els expd. 30/2015 i 32/2015, són pendents d’informes dels Serveis Tècnics i  de la 
C.P. d’Urbanisme. 

 

7.- RELACIÓ DE PAGAMENTS.-  

 

El Sr. Alcalde dóna compte dels següents pagaments realitzats entre el dia 1 i 30 de Setembre de 
2015: 
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Concpetes periòdics i reiteratius: 

  

     Subvencions (Transf. Per assistència als Plens) 262,50 

Interessos i prèstecs 

  

926,96 

Rènting fotocopiadora 

  

42,35 

Telefonia 

   

179,72 

Manteniment WIFI 

  

286,53 

Serveis Consell Comarcal 

  

1.995,46 

Enllumenat 

   

722,13 

Subscripció al Segre 

  

40,00 

Treballs gestoria 

  

209,33 

Nòmines empleats i socorristes setembre 6.771,79 

Seguretat Social de Agost 

 

3.743,40 

Assegurances 

  

82,48 

Desp. Sub. Per servei d'aigua i piscines 1.122,95 

subministrem. I treballs diversos 

 

745,34 

     Conceptes no periòdics 

   

     A. Mora, treballs enllumenat 

 

1.895,72 

Treballs i subministraments diversos 

 

1.842,84 

Subminist. I treballs enjardinament 

 

429,59 

    

  

         TOTAL   21.299,09 
 

  

                                                                                    

 

 

 

 



23 
 

 

7.- INFORMES DE L’ALCALDE.- 

El Sr. Alcalde informa al Ple sobre els següents assumptes: 

PRIMER 

Subvenció PUOSC 2012 – Obra bassa d’aigua i ETAP.- 

Dóna compte de les diferents reclamacions fetes al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals sobre la subvenció del PUOSC 2012, destinada al cofinançament 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”. L’últim cop en reclamar ha estat el dia 15/09/2015 i és ara quan sembla ser 
que fructificarà la nostra demanda al respecte donat que per part del Responsable de Tramitació 
Administrativa del PUOSC se’ns ha relatat que probablement durant el proper mes d’octubre 
podria ser lliurada, si més no, part de la subvenció. 

El referit Responsable ens ha indicat que si durant l’esmentat termini no es fa efectiva en tot o en 
part aquesta subvenció, seria el moment de sol.licitar entrevista amb la Direcció General per tal 
d’elevar la reclamació a tal instància a fi d’obtenir la Resolució que pretenem com és el cobrament 
de la subvenció a la que ens venim referint. 

Cal tenir en compte que la totalitat d’aquesta subvenció s’ha de transferir a l’empresa adjudicatària 
de la referida obra, a qui encara se li deu una part de la mateixa, que coincideix exactament amb 
la quantia de la subvenció que provindrà del PUOSC 2012. 

El Ple queda assabentat. 

SEGON 

Atorgament de la subvenció del Programa de la Diputació “Millora en la gestió de 
l’aigua 2014” 

S’ha rebut recentment una subvenció de 20.000,00 € provinent d’aquest Programa de la Diputació, 
amb destinació al cofinançament de l’edifici de la nova potabilitzadora d’aigua. 

El Ple queda assabentat. 

TERCER 

Resultat de les eleccions dels Ajuntaments al Consell Territorial de la Propietat Immobiliària 
(Cadastre).- 

Com periòdicament es ve produint, per a la present legislatura han resultat elegits els Ajuntament 
de: Juneda, El Pont de Suert i Ribera d’Ondara, pel que fa als de la província de Lleida. 

El Ple queda assabentat. 

QUART 

Finalització de les obres de reconstrucció del clavegueram i posterior pavimentació de 
l’Avda. Catalunya.- 

Han quedat acabades les obres, que han estat ralitzades en dues fases, la primera per la 
reconstrucció pròpiament dita del clavegueram i després d’un temps d’espera per la compactació 
del terreny, ha estat executada la segona que ha consistit en la pavimentació asfàltica del tram de 
vial afectat. 

Properament es refarà el paviment de la vorera, per als propis Serveis municipals 

El Ple queda assabentat. 
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CINQUÈ 

Desinfecció i desratització de l’edifici escolar 

És previst encarregar a empresa especialitzada la desinfecció i la desratització de l’edifici escolar, 
actuació aquesta que recomana l’Agència de Protecció de la Salut des dels seus programes de 
control de plagues, des de fa molts anys. 

El Ple queda assabentat. 

SISÈ 

Gestió referida a la temporada de piscines 2015 

La temporada ha resultat satisfactòria i amb bona afluència de usuaris, inclús s’ha superat la 
recaptació en 700,00 € respecte a la temporada 2014, tot i haver mantingut els mateixos preus. 

El Ple queda assabentat. 

SETÈ 

Gestió referida a la Festa Major de Sant Miquel 2015. 

Tots i cadascun dels actes de la programació han estat un èxit des de totes les besants. Els caps 
d’àrea de Festes i de Cultura donaran compte de la despesa general que a l’efecte s’ha produït, 
així com dels ingressos derivats de les aportacions per publicitat al programa de mà i de la venda 
de tiquets de la “llonganissada”. 

El Ple queda assabentat. 

VUITÈ 

Locals annexos a l’Església Parroquial 

Des del Bisbat es recomana no utilitzar-los en tant no es certifiqui la seguretat i la salubritat per 
part dels Serveis d’Arquitectura i de Salut Pública adients. 

El Ple queda assabentat 

NOVÈ 

Atorgament subvencions Diputació 

Han estat atorgades subvencions de la Diputació, de l’Àrea de Cooperació Local, per al concepte 
de Socorristes piscines per un import de 6.200,00 € i per al concepte de manteniment del 
consultori mèdic per un import de 4.265,00 €, que representen el 100% i el 95% respectivament 
dels costos de tals serveis. 

El Ple queda assabentat. 

DESÈ 

Neteja i desbrossada marges del riu 

L’Agència Catalana de l’Aigua ha comunicat que properament es farà la neteja i desbrossada dels 
marges del riu, des d’uns 50 metres del pont d’accés al nucli urbà, i al llarg d’un quilòmetre en 
direcció oest, a càrrec del programa de conservació i manteniment de les lleres de la conca, que 
va a càrrec de l’ACA i la CHE, amb una inversió estimada al nostre territori de 13,400,00 €. 

 

El Ple queda assabentat. 
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ONZÈ 

Esporga dels arbres dels vials i zones públiques 

Com tots els anys i en quant sigui factible, es procedirà a l’esporga dels arbres de les zones 
verdes i vials públics, treballs que aniran a càrrec dels Serveis Municipals i amb la utilització 
d’elements propis i aliens amb caràcter de lloguer. 

El Ple queda assabentat. 

 

8.- PRECS I PREGUNTES.- 

 

No se’n formularen. 

 

I no havent més assumptes, la Presidència dóna per finalitzada la sessió a les 22:20 hores, de la 
que s’estén la present acta, que com Secretari certifico. 

 

 

 


