AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE LA SENTIU DE SIÓ DEL DIA 4 DE JULIOL DE 2016

Assistents
Alcalde-President
Antonio López Trabalón

Regidors
Francesc Sumalla Pla
José Torres Flores
Carles Terré Carreño
Francisco Marcelino Camarasa

Secretari:
Jaume Alà Blanch

A la Sentiu de Sió a quatre de Juliol de dos mil
setze, a les 20:30 hores, a la sala d’actes de la Casa
Consistorial, es constitueix en sessió pública
ordinària el Ple d’aquest Ajuntament, conformat pels
membres, el nom i el càrrec dels quals figura al
marge d’aquesta acta, presidit pel senyor Alcalde,
amb l’assistència del Secretari de la Corporació.
Han excusat l’assistència els Regidors senyors
Guillaumet i Bergadà.
Abans d’iniciar la sessió l’Alcalde, en nom del
Consistori, expressa el condol públic als germans
Amador i Antonio Toribio Rojano i famílies per al
recent decès de la seva mare.
És obert 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 DE L’ALCALE.A l’efecte del que estableix l’art. 42 de Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, el Sr. Alcalde dóna compte al Ple del següent Decret.

D E C R E T 12/2016
A l’efecte de la tramitació de l’expedient de contractació del Concurs per a la concessió
administrativa per a la prestació del servei de taxi urbà i interurbà.
Atès que segons el Plec de Clàusules Administratives Particulars l’acte d’obertura dels plecs de
proposicions s’ha de realitzar per la Mesa de Contractació a l’efecte,
HE RESOLT:
Primer.- Que dita Mesa de Contractació estigui formada per les següents persones i càrrecs:
ANTONIO LÓPEZ TRABALÓN – President
JOAN Mª GUILLAUMET BADIA - Vocal
FRANCESC SUMALLA PLA – Vocal
JAUME ALÀ BLANCH – Secretari.
Segon.- Convocar a dita Mesa de Contractació per al proper dia 21/06/2016 a les 12:00.
Tercer.- Donar compte al Ple.
La Sentiu de Sió, disset de Juny de dos mil setze.
L’Alcalde,
3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA COMPTA GENERAL 2015.Atès que ha estat realitzat el rendiment de la Compta General de l’exercici 2015 per part del Sr.
Alcalde, amb el dictamen favorable de la Comissió Especial de Comptes i amb l’informe
d’Intervenció, en aquest acte el propi Sr. Alcalde la sotmet a la consideració del Ple, per si
s’estima formular quelcom observació, reclamació, al.legació, i etc. al seu efecte. El Ple, per
unanimitat, acorda aprovar-la inicialment, amb el sentit de que, un cop sigui superat el tràmit
d’informació pública amb resultat positiu, aquesta Compta General 2015 esdevindrà
automàticament aprovada amb caràcter definitiu.
4.- RATIFICACIÓ ACORDS DE SOL.LICITUDS DE SUBVENCIONS A L’I.E.I. DE CARÀCTER
CULTURAL.Per tal de formalitzar l’acord del Ple anterior sobre la concurrència a tres convocatòries sobre
subvencions per activitats i actuacions de caràcter cultural, adoptat en el punt 7 de l’ordre del dia
de l’última sessió, a proposta del Sr. Alcalde, el Ple i per unanimitat acorda ratificar-se en el
contingut de dit punt 7 de l’ordre del dia de la sessió plenària de 06/06/2016.
5.- CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LLICÈNCIA DE TAXI,
DECLARADA DESERTA.Atès que l’única sol.licitud presentada a la convocatòria al concurs per a la concessió
administrativa per a la prestació del servei de taxi urbà i interurbà, ha presentat posterior escrit
desistint, la Mesa de Contractació a l’efecte ja no s’ha constituït. Com a conseqüència el Ple
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acorda declarar deserta dita convocatòria i deixa sense efecte tot el procediment que s’havia posat
en marxa.
6.- FESTES LOCALS PER A L’ANY 2017.A instància del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i tenint en compte el que estableix
l’Ordre TSF/137/2016, de 30 de Maig sobre el Calendari oficial de festes laborals a Catalunya per
a l’any 2017, el Ple, per unanimitat, acorda assenyalar els dies 8 de Maig i 29 de Setembre com a
festes locals per a l’any 2017.
7.- SOL.LICITUDS LLICÈNCIES D’OBRES.Vistes les sol.licituds de llicències d’obres presentades, el Ple acorda atorgar les següents tot i
advertir salvar el dret de propietat, sense perjudici de tercers i amb subjecció al POUM:
Exped. Nº 11/2016, a Jacinto París Figueres, per arranjament dels balcons situats a la part
posterior i lateral dret de la vivenda de C/ Joan Solsona, 1
Expd. Nº 12/2016, a Jaume Prat Beltran, per substituir l’actual coberta per altra de panells
sandwich imitació teula de ceràmica; amb la instal.lació de canal de recollida de l’aigua de pluja i
de la baixada d’aquesta fins a la vorera, a l’edifici de C/ Canal, 8.
8.- MOCIONS DIVERSES.Per part del Sr. Alcalde són posades a la consideració del Ple les tres Mocions que a continuació
es detallen, que després de ser debatudes, el Ple, per unanimitat, acorda la seva aprovació i
trasllat.
a) Moció a instància de la Diputació de Lleida sobre “Procediment de regulació cadastral de
rústica.- Per part del Sr. Alcalde s’explica que la Llei 16/2012, de 27 de Desembre, per la
qual s’adopten mesures tributàries orientades a la consolidació de les finances públiques i
a l’impuls de l’activitat econòmica, mitjançant un procediment de regulació cadastral del sòl
rústic amb l’objecte d’aflorar les noves construccions i les alteracions a les existents no
incorporades al Cadastre, així com també mitjançant altre procediment d’assignació de
valors cadastral a aquelles construccions indispensables per al desenvolupament
d’explotacions agrícoles, ramaderes i forestals.
Després de relatar l’argumentació del perquè d’aquesta Moció, el Ple i per unanimitat
acorda:
Primer.- Instar a la Direcció General del Cadastre a que elabori una ponència específica
per als usos agrícoles, ramaders i forestals de les construccions, ja que la disposició
addicional quarta de la Llei del Cadastre Immobiliari RDL 1/2004, introduïda per la Llei
16/2012, de 27 de desembre, indica que mentre no s’aprovin les normes reglamentàries de
valoració d’immobles rústics, el valor cadastral s’obtindrà per aplicació de la ponència de
valors urbans vigent al municipi.
Segon.- Instar a la Direcció General del Cadastre a que apliqui uns coeficients reductors
per corregir la valoració cadastral excessiva de les construccions agrícoles resultant del
procediment d’assignació de valor cadastral mentre no s’aprovi una ponència específica
per als usos agrícoles tal i com ja s’ha fet aquests darrers anys amb tres baixades de les
ponències cadastrals en l’àmbit de la urbana.
Tercer.- Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis
de Catalunya, a la Direcció General del Cadastre i als sindicats agraris.
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b) Moció a instància del Síndic de Greuges de Catalunya relativa a recomanacions sobre el
consum de tabac en instal.lacions on els infants desenvolupen activitats.
Després de relatar-se per part del Sr. Alcalde tot un seguit de consideracions que presenta
el Síndic de Greuges de Catalunya, relacionades amb la Llei 28/2015, de 20 de Desembre,
de mesures contràries enfront del tabaquisme i la Llei 14/2010, de 27 de Maig, dels drets
de la infància i l’adolescència, el Ple per unanimitat acorda acceptar les recomanacions del
Síndic de Greuges de Catalunya següents.1.- Que es prohibeixi el consum de tabac a la totalitat de les instal.lacions municipals
esportives i culturals on es desenvolupin activitats per a infants, encara que no siguin
utilitzades exclusivament per a ells i encara que estiguin ubicades a l’aire lliure.
2.- Que es prohibeixi el consum de tabac a la totalitat a les terrasses de bar de les
instal.lacions municipals esportives i culturals on es desenvolupin activitats per a infants,
encara que estiguin ubicades a l’aire lliure.
3.- Que es prohibeixi el consum de tabac a la totalitat de parcs infantils.
4.- Que se senyalitzi aquesta prohibició convenientment a llocs visibles.
5.- Que s’informi al Síndic de les instal.lacions municipals esportives i culturals on es
desenvolupen activitats per a infants i en quines d’aquestes instal.lacions hi ha espais on
s’autoritza el consum de tabac.

c) Moció a instància de l’Associació de Celíacs de Catalunya per al reconeixement, ajuts i
benestar social de les persones afectades per la malaltia celíaca.El Sr. Alcalde dóna lectura de l’exposició de motius per als que l’Associació de Celíacs de
Catalunya proposa als ajuntaments la seva implicació per a la millora des de les besants
sanitària i econòmica de les persones que sofreixen la malaltia celíaca.
Després de debatre l’argumentació a l’efecte de l’Associació de Celíacs de Catalunya, el
Ple per unanimitat acorda incentivar tot el que vagi encaminat a la referida millora sanitària
i econòmica de les persones amb celiaquia, mitjançant les següents determinacions:
Primer.- L’Ajuntament dóna suport als acords recollits en la resolució 879/X del Parlament
de Catalunya i farà el possible per donar-li compliment en el seu àmbit d’actuació.
Segon.- Facilitar l’accés a una dieta sense gluten dins i fora de casa i recomanar als
establiments d’alimentació i restauració locals que ofereixen productes sense gluten.
Tercer.- L’Ajuntament procurarà la inclusió d’algun tipus d’àpat i beguda apte per celíacs a
les principals festes locals.
Quart.- Instar al govern de l’Estat, i com reflecteix la Resolució 879/x del Parlament de
Catalunya, augmentar per a les famílies celíaques fins a un 10% el llindar econòmic
corresponent dels ajuts socials d’aliments per tal d’alleugerir la major despesa que els hi
suposa la compra de productes sense gluten.
Cinquè.- L’Ajuntament sensibilitzarà al personal docent i monitors escolars per tal de que
s’interessin per al benestar als centres de nens amb celiaquia.
Sisè.- Que l’Ajuntament doni suport a les campanyes i accions informatives, formatives id e
divulgació entorn la celiaquia que realitzi l’Associació de Celíacs de Catalunya, així com en
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accions de suport per a millorar la qualitat de vida de les persones amb celiaquia a la
població.
Setè.- En els fulletons específics de festes populars, rutes gastronòmiques, i etc. indicar o
marcar d’alguna manera els establiments que són aptes per celíacs.
Vuitè.- Que hi hagi un enllaç al web de la població al de l’Associació per informació de la
celiaquia i de la sensibilitat al gluten no celíaca.
Novè.- Donar trasllat dels acords anteriors a l’Associació de Celíacs de Catalunya, a tots
els Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya i a l Congrés dels Diputats.

9.- RELACIÓ DE PAGAMENTS.El Sr. Alcalde dóna compte dels pagaments realitats durant el mes de juny d’enguany, segons el
següent detall:
Període: de l’1 al 30 de Juny de 2016 (ambdós inclosos)
Conceptes periòdics i reiteratius:

Diari Segre
Diari Segre (Publicitat)
Interessos i amortització préstec 2006
Rènting copiadora
Telefonia
Manteniment Wifi
Serveis Consell Comarcal
Enllumenat GN Fenosa
Treballs gestoria
Nòmines
Seguretat Social
Treballs i subministraments diversos
Assistències Càrrecs electes
Endesa, enllumenat
Pagues extraordinàries

40,00 €
161,24 €
598,33 €
42,35 €
652,58 €
286,53 €
1.699,52 €
1.279,03 €
159,72 €
6.832,40 €
3.703,87 €
257,08 €
150,00 €
442,61 €
4.552,06 €

Conceptes no periòdics
Agropecuària Fortuny
Ferreteria Viola, S.L.
Special Check
Vesta Supplies, S.L.
Cursa de la Serp (2)
Seguretat marxan, S.L.
Decora Balaguer, S.L.
Sistemes d’oficina de Lleida i Tarragona
Novoquímica Ecológica, SL
Tashia, SL
INK 30
Nespresso
Treballs i subministraments diversos no periòdics
Rosendo, kilometratge per transport de sang
Devolució rebut taxa clavegueram
Devolució entrada piscines
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336,69 €
1.144,43 €
3.279,10 €
361,90 €
490,85 €
149,21 €
409,00 €
17,93 €
906,86 €
4.181,33 €
243,14 €
76,00 €
274,84 €
218,40 €
9,02 €
3,00 €

-----------------------TOTAL ........................................................................ 32.959,02 €
10.- INFORMES DE L’ALCALDE.El Sr. Alcalde dóna compte al Ple dels següents assumptes:
PRIMER.XARXA VIÀRIA PER A LA GESTIÓ FORESTAL AL PLA DE L’OM
Ens ha estat atorgada subvenció per part del DAAM per a l’arranjament de diferents trams dels
camins de l’entorn de la zona forestal del Pla de l’Om, per un import de 3.241,35 €, que representa
el 85% dels costos de les millores que caldrà realitzar.
El Ple resta assabentat.
SEGON.INTERSECCIÓ DEL “CAMÍ DE MONTGAI” I LA CARRETERA LV3025
Per tal de possibilitar una l’accessibilitat més idònia, especialment per als vehicles de grans
dimensions i tonatge, en la confluència entre les vies “Camí de Montgai” i la carretera LV3025,
s’ha sol.licitat una entrevista “in situ” entre el Cap del Servei Territorial de Carreteres, l’Arquitecta
municipal i el propi Alcalde, per estudiar, si procedeix, una actuació consistent en la millora de tal
intersecció.
El Ple resta assabentat.
TERCER.REGULARITZACIÓ CADASTRAL 2013/2017
Continuant amb la informació sobre les repercussions que tindrà per als titulars de béns immobles
la regularització cadastral 2013/2017, arrel del compliment de l’establert al Text refós de la Llei del
Cadastre immobiliari, s’han estat realitzant diverses conferències i xerrades en tots els àmbits
locals i comarcals pel que fa a les nostres contrades, entre les que s’hi compta la celebrada el
proppassat dia 30 de Juny a la sala d’actes de l’Ajuntament.
El Ple resta assabentat.
QUART.HOMENATGE A MERCÈ BENSENY SAMARRA PER AL SEU CENTENARI
Atès que el proper dia 26 de Juliol complirà 100 anys de vida la senyora Mercè Benseny Samarra,
es voldria significar aquesta efemèride amb un acte de veneració del poble vers aquesta veïna,
que consistiria en l’entrega d’una placa commemorativa i un ram de flors.
El Ple recolza amb molt entusiasme aquesta iniciativa del Sr. Alcalde.
CINQUÈ.DESESTIMACIÓ DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA
El TSJC ha comunicat la desestimació de recurs contenciós administratiu interposat per Francesc
Xavier Solé Carbonell i altres contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme per l’aprovació
del POUM de la Sentiu de Sió el 14/01/2010 i solament pel que fa a un aspecte del planejament
urbanístic que els afecta de manera negativa, al seu entendre.
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El Ple resta assabentat.

SISÈ.CANVI DE TITULARITAT DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT DEL LOCAL PROPIETAT DE
L’AJUNTAMENT, DESTINAT A BAR
Per part de Amador Toribio Rojano, com a representant de Cal Amat, SCP, s’ha comunicat que
per causa de la modificació de la tributació de les Societats Civils Privades (SCP), els convé
modificar el nom de la titularitat de l’arrendatari del local de C/ Escoles, 2-6, propietat d’aquest
Ajuntament, que l’esmentada Societat destina a bar amb servei de menjars amb menys de 50
places, i en conseqüència, la titularitat recaurà en Amador Toribio Rojano qui ja la va ostentar des
del 24/12/2013 fins al 01/02/2014. Aquest canvi de titular no altera cap dels pactes del contracte a
l’efecte.
El Ple resta assabentat.
SETÈ.ESPONSORITZACIÓ ESPORTIVA
S’ha determinat dotar amb 200,00 € per a la confecció d’enganxines amb el “logo” de la Sentiu de
Sió, que les lluirà en part del seu equipatge necessari el pilot Àlex Espejo Revés que ha de
participar al campionat mundial de quads.
El Ple resta assabentat.
11.- PREGUNTES, PROPOSTES, CONSTATACIONS I ETC. DELS REGIDORS.No se’n formularen.
I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde 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 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE LA SENTIU DE SIÓ DEL DIA 1 D’AGOST DE 2016

Assistents
Alcalde-President

Albert Bergadà Alburquerque
José Torres Flores
Carles Terré Carreño
Francisco Marcelino Camarasa

Antonio López Trabalón

Secretari:

Regidors

Jaume Alà Blanch

Joan Mª Guillaumet Camarasa
Francesc Sumalla Pla
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A la Sentiu de Sió a u d’Agost
de dos mil setze, a les 20:30
hores, a la sala d’actes de la
Casa
Consistorial,
es
constitueix en sessió pública
ordinària
el
Ple d’aquest
Ajuntament, conformat pels
membres, el nom i el càrrec
dels quals figura al marge
d’aquesta acta, presidit pel
senyor
Alcalde,
amb
l’assistència del Secretari de la
Corporació.
Abans
d’iniciar
la
sessió
l’Alcalde, en nom del Consistori,
expressa el condol públic als
familiars de Jaume Clariana
Marbà.
És obert 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 DE L’ALCALE.A l’efecte del que estableix l’art. 42 de 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 13/2016
Atès que l’Ajuntament de la Sentiu de Sió en data 09/02/2005, va iniciar la tramitació
d’expedient de sol.licitud a la Generalitat de Catalunya de compra de l’immoble situat
a carrer Solana, 31 de la Sentiu de Sió. Tal sol.licitud es va fonamentar en la
consideració d’excepcionalitat que pogués adoptar el Govern de la Generalitat per
motiu de l’interès públic com a bé necessari per atendre un equipament municipal.
Atès que la Generalitat de Catalunya va continuar el tràmit ordinari de l’alienació de
l’immoble, aquest Ajuntament no va participar en la subhasta per considerar molt
exagerat el preu tipus de sortida.
Atès que aquest Ajuntament des de l’aprovació del POUM el 14/01/2010, té pendent
l’executar la incorporació al seu patrimoni el referit immoble, per tractar-se d’un
equipament municipal, qualificació atorgada per dit planejament urbanístic. Va ser que
en l’any 2011 l’Ajuntament va fer una oferta econòmica per l’adquisició directa a la
Generalitat de Catalunya, que no va ser acceptada.
Atès que aquest Ajuntament en data 10/02/2016, tornà a insistir davant la Generalitat
de Catalunya mostrant interès per al referit immoble, sempre i que el preu del mateix
sigui aproximat al que estableix el POUM de la Sentiu de Sió per aquest tipus de sòl.
Atès que la Generalitat de Catalunya en data 23/02/2016 demanà a aquest
Ajuntament que a tal efecte aporti taxació del referit immoble a realitzar per als
Serveis Tècnics Municipals.
Atès que l’Arquitecta Municipal en data 20/06/2016, emet Informe–Memòria Tècnico–
Pericial i valora en 1.890,00 € el referit immoble del C/ Solana, 31.
Per tot el qual,
HE RESOLT:
Primer.- Comunicar a la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya
que per l’adquisició directa de l’immoble situat al C/ Solana, 31 de la Sentiu de Sió,
l’Ajuntament de la Sentiu de Sió ofereix la quantitat de mil vuit-cents noranta euros
(1.890,00 €)
Segon.- Constatar que l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, en el cas de materialitzar
l’adquisició, destinarà el referit immoble a Equipament Municipal, tal com estableix el
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal vigent.
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Tercer.- Donar compte al Ple
La Sentiu de Sió, set de Juliol de dos mil setze.
L’Alcalde,

D E C R E T 14/2016
Vist l’escrit de data 4 de juliol de 2016, subscrit pel representant legal de Cal Amat,
SCP, sol.licitant transferir a Amador Toribio Rojano, el contracte de 24/12/2013
d’arrendament dels locals bar i quiosc de C/ Escoles, 2 i 6 de la Sentiu de Sió.
Vist que el Sr. Amador Toribio Rojano, accepta la transferència a la que ens referim, i
que es subroga en els drets i en les obligacions que la nova titularitat li implicarà.
Vista la declaració d’inici d’activitats econòmiques i locals davant l’Agència Tributària
de data 01/07/2016.
Després de la pràctica de les diligències pertinents a l’efecte, HE RESOLT:
Primer.- Acceptar la sol.licitud i l’acceptació referides.
Segon.- Atorgar la contractació de l’esmentat arrendament a Amador Toribio Rojano,
amb els mateixos condicionants que els que eren requerits a l’anterior titular.
Tercer.- Comunicar la transferència de tal titularitat tant a la part cedent com a la part
destinatària.
•

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs de reposició davant l’Alcaldia
en el termini d’un mes a comptar des de la data de notificació de la present
resolució, o directament recurs Contenciós-Administratiu davant del Tribunal
Superior de justícia de Catalunya, Sala del Contenciós-Administratiu, en el
termini de dos mesos a comptar de la mateixa data. Pot interposar-se qualsevol
altre recurs que consideri oportú.

La Sentiu de Sió, vuit de Juliol de dos mil setze.
L’Alcalde,
3.- PUOSC 2016/2017.El Sr. Alcalde dóna compte de la convocatòria de la línia de subvencions per a
despeses de reparació, manteniment i conservació dels serveis municipals per al
bienni 2016/2017, així com de les bases reguladores al seu efecte, publicades pel
Decret 273/2016, de 12 de Juliol, del Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge. El Ple, després de conèixer les disposicions sobre cooperació
de la Generalitat i els ens locals mitjançant el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya
per als anys 2016 i 2017, per unanimitat acorda sol.licitar els ajuts econòmics que en
aplicació de la fórmula de repartiment, que estableix dit Decret, correspongui al nostre
municipi.
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4.- SOL.LICITUDS DE LLICÈNCIES D’OBRES.Salvant el dret de propietat, sense perjudici de tercers, de conformitat amb l’establert
en el Planejament urbanístic local; vist l’informe favorable de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Lleida de 30/06/2016, atès l’informe favorable de la Tècnica municipal
de 04/07/201, el Ple després de conèixer els detalls dels dos projectes a l’efecte, per
unanimitat acorda atorgar la següent llicència d’obres:
Expd. 30/2015, a Agro-Sorigué, SAU, per la instal.lació de línia subterrània de baixa
tensió per abastir edificacions ja existents, així com per una instal.lació de bomba de
reg, que s’han de situar al polígon nº 6, parcel.la nº 11 (finca Sant Jordi de Mollé).
Així mateix, també salvant el dret de propietat, sense perjudici de tercers i de
conformitat amb el POUM vigent, el Ple, per unanimitat acorda atorgar la següent
llicència d’obres:
Expd. Nº 13/2016, a Situr 10, S.L., per condicionament i pintura de façana,
arranjament de la teulada i recollida i baixada d’aigües pluvials, a l’edifici de plaça la
Creu, 7.
5.- RELACIÓ DE PAGAMENTS.El Sr. Alcalde dóna compte dels pagaments realitzats durant el mes de Juliol
d’enguany, segons el següent detall:
Pagaments mitjançant compte bancari:
PRÉSTEC 2006

598,34

CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES)

159,72

DIARI SEGRE, S.L.

40,00

MANTENIMENT WIFI

286,53

TELEFONIA FIXA (MFE) Juliol

216,59

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC)

32,74

RENTING BBVA

42,35

CONSELL COMARCAL (RECOLLIDA RESTA I FORM)

1.142,30

CONSELL COMARCAL (TDIC)

113,10

CONSELL COMARCAL (SERVEIS SOCIALS 3R TR )

489,15

CONSELL COMARCAL ( Servei tract. Residus abocador)

406,00

CONSELL COMARCAL ( Arquitetura abril 2016)

250,00

CONSELL COMARCAL (Arquitectura maig 2016)

125,00

ZURICH (Assegurança regidors)

598,39

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. (LLUM TANATORI)

S1M601N0492295

27/05/2016

77,34

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. (LLUM TOSSAL
FORQUES)

S1M601N0481956

25/05/2016

94,30

ENDESA ENERGIA , S.A. (Enllumenat Urb. St. Miquel)

PM2601N1384410

17/06/2016

442,61

A303522

11/05/2016

379,19

BMB JOAN MONTOLIU, S.L.
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FERRETERIA VIOLA, .SL.

16-02064

31/05/2016

84,34

10-1600624

30/05/2016

95,74

51138

21/06/2016

26,98

J. FARRE, S.A.

1602156

31/05/2016

31,99

SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA, S.L.

1609205

13/06/2016

50,64

A-5569

16/06/2016

260,86

1609778

21/06/2016

23,03

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U. (Certif. escola)

257

30/05/2016

544,50

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U. (piscines)

256

30/05/2016

257,73

16-000325

27/06/2016

88,25

FQ1208

03/06/2016

13,95

51161

23/06/2016

16,21

SERVEI ANÀLISIS EL PLA

1066/2016

09/06/2016

82,84

SERVEI ANÀLISIS EL PLA

1062/2016

09/06/2016

55,66

FV1755

30/06/2016

368,49

INSTAL.LACIONS BALAGUER, S.L.
EXCLUSIVAS ERA

COMPSAONLINE
SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA, S.L.

DOSSIER P & M
DECORA BALAGUER, S.L.
EXCLUSIVAS ERA

INK 30 - MARTINEZ MONTOLIU, S.C.P.
MAPFRE (ASSEGURANÇA FURGONETA)

302,32

DGAL (SUB. CARRECS ELECTES 2015 REDUIDA)
EXCAVACIONS LAO

3.126,40
FV69

30/06/2016

2.114,72

10 FRAS.

23/06/2016

1.668,09

INSTAL.LACIONS ANTONI MORA, S.L.

86/C

01/07/2016

624,35

INSTAL.LACIONS ANTONI MORA, S.L.

87/C

01/07/2016

181,50

201300125

25/07/2016

1.173,70
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22/07/2016

154,05

A20

28/06/2016

907,50

MUSICOS UNIDOS SIGLO XXI, S.C.M.

A103620

19/07/2016

136,13

MUSICS DE GIRONA, S.C.C.L.

A106603

15/07/2016

136,13

MUSICS DE GIRONA, S.C.C.L.

A106609

15/07/2016

136,13

GONZALEZ TEJADA, IGNASI

24-2016

12/07/2016

119,26

NOVOQUIMICA ECOLÓGICA, S.L.

13630

29/06/2016

443,04

NOVOQUIMICA ECOLÓGICA, S.L.

13701

05/07/2016

224,64

PLA BIEL, JORDI

01-2440

01/07/2016

540,31

QUEVIURES CAL JORDI

ene-00

07/07/2016

610,71

SITJATROTA, S.L.U.

2016/031

10/06/2016

1.687,95

TASHIA, S.L.

F162690

23/06/2016

162,37

TASHIA, S.L.

V162464

17/06/2016

17,55

GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.

INSTAL.LACIONS I MANTENIMENTS MEMBRI
JOIMA
JOSEP MARIA PERA NOGUERA (HAVANERES)
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ECA (VERIFICACIÓ ESCOLES)

16695999

23/06/2016

IVA 2on. TR. 2016

245,49
313,12

IRPF 2on. TR. 2016

3.744,15

ASSISTÈNCIES ELECTES AL PLE DE JULIOL

112,50

COTITZACIÓ A LA SS.SS. FUND. LABORAL DE LA CONST.

106,76

SEGURETAT SOCIAL

3.689,32

NOMINES

6.874,58
37.047,63

Pagaments Caixa operativa (diversos) …………………………………
648,63 €
-----------------TOTAL ............................................................................................

37.696,26 €

6.- INFORMES DE L’ALCALDE.El Sr. Alcalde dóna compte dels següents assumptes:
PRIMER.SOL.LICITUD D’ARRENDAMENT FINQUES DE L’AJUNTAMENT SITUADES EN
ZONA ZEPA.Per part del Departament de Medi Ambient de l’empresa Aigües Segarra Garrigues,
S.A., se’ns ha ofert arrendar algunes finques d’aquest Ajuntament enclavades dins la
zona ZEPA, per períodes que oscil·len entre 1 i 5 anys, per les que pagarien 275,00 €
hectàrea i any. La finalitat que tal empresa persegueix és el proporcionar territori per a
la nidificació d’aus, per al que part de les finques es deixarien de guaret i altra part es
sembrarien d’herbes lleguminoses.
Atès que les finques d’aquest Ajuntament es troben cedides a l’explotació ginegètica i
algunes d’elles consorciades amb el Patrimoni Forestal de l’Estat, actualment gestionat
per la Generalitat de Catalunya, abans d’adoptar quelcom determinació a l’efecte del
seu lloguer, s’ha comunicat a dita empresa tals circumstàncies per tal de que ens
informin de la compatibilitat dels condicionants als que estan subjectes les finques amb
l’arrendament que es pretén. De moment estem a l’espera de resposta.
El Ple resta assabentat.
SEGON.ACTIVITATS “VIU L’ESTIU A LA SENTIU”
Les activitats lúdiques programades per l’estiu d’enguay dins del tradicional nom de
“Viu l’estiu a la Sentiu”, que s’iniciaren el 23 de Juny, es venen desenvolupant molt
satisfactòriament gràcies a la participació veïnal i a l’estimable gestió dels Regidors
Caps de les Àrees vinculades a tals activitats, així com a la col.laboració de la resta
d’Edils, a tots els quals expressa públicament el reconeixement de Alcaldia. Esperem
igual resultat pel que fa als actes de caràcter lúdic i festiu que tindran lloc durant
l’actual mes d’agost.
El Ple mostra satisfacció.
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TERCER.CALEFACCIÓ CENTRE ESCOLAR
Tal i com s’havia acordat en el seu dia, ha estat substituïda l’antiga caldera de la
calefacció per altra de nova.
El Ple resta assabentat.
QUART.ATENCIÓ A DIVERSOS SERVEIS MUNICIPALS
Durant els últims mesos han estat realitzades diferents petites obres de reparació als
diferents Serveis municipals, que verbalment detalla el Sr. Alcalde.
El Ple resta assabentat.
CINQUÈ.PLANEJAMENT URBANÍSTIC
Arrel de proposta externa pot ser d’interés estudiar la conveniència de modificar
puntualment dos articles del POUM, qüestió aquesta que es plantejaria en un proper
Ple, després de conèixer el criteri a l’efecte del Servei Tècnic Municipal a qui se li
demanarà informe el proper dia de despatx.
El Ple resta assabentat.
SISÈ.ACTE D’HOMENATGE A LA CENTENÀRIA MERCÈ BENSENY SAMARRA
Tal i com va ser anunciat al Ple anterior, el passat dia 26 de Juliol s’ha celebrat, amb
caràcter íntim a petició de la família i en el seu propi domicili, l’homenatge a la veïna
Mercè Benseny Samarra amb motiu de complir els 100 anys de vida. En aquest acte hi
han estat presents, a més de l’homenatjada i la seva pròpia filla, una comissió de
membres de l’Ajuntament, l’Assistent social local i el Capellà del poble. Cal dir que
l’Ajuntament ha promogut tal celebració en nom i representació de tot el poble.
Els membres del Ple manifesten públicament la seva felicitació a la Sra. Benseny.
SETÈ.COMARKALADA 2017
Des del Consell Comarcal s’ha ofert al nostre Municipi presentar candidatura, a l’igual
que la resta dels de la Noguera com a lloc de celebració dels actes que conformaran el
que es ve anomenant “Comarkalada”, que organitza cada any el Consell Comarcal en
el marc del Pla Comarcal de Joventut. Es tracta de celebrar tot un seguit d’activitats
que siguin atractives per a la gent jove, d’aquí que han de ser molt diverses per a que
puguin ser interessants per als joves que hi ha de participar.
El Ple considera que no gaudim de la infraestructura necessària per acollir al nostre
Municipi aquest tipus d’actes.
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VUITÈ.PROTOCOL DE COMPROMÍS PER DESENVOLUPAMENT DE LA SERRA DE
BELLMUNT-ALMENARA
Des de l’entitat Aladrell, grup de recerca, se’ns ha fet a mans un document sota el títol
“Protocol de compromís pel desenvolupament de la Serra de Bellmunt-Almenara”. Es
tracta d’una iniciativa per al desenvolupament econòmic i social del territori; la
preservació, estudi i divulgació de l’ementada serra; posar en valor i promocionar
aquest espai d’una manera conjunta com a valor afegit. Formaria part d’aquest
Protocol els municipis a l’entorn de la referida Serra, els Consells Comarcals de la
Noguera i de l’Urgell, la Diputació, el Departament de Medi Ambient i Habitatge, el
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el Canal d’Urgell i el
Canal Segarra-Garrigues. S’hi han d’incorporar també, els propietaris de finques, les
Associacions de caçadors i els Agents Rurals de la Noguera i l’Urgell, així com altres
Associacions amb vinculació al territori.
Se’ns demana la nostra conformitat, o no, amb el seu contingut, i de ser acceptat,
caldria aprovar-lo en un proper Ple.
El Sr. Alcalde entrega a cada Regidor una còpia d’aquest protocol per al seu estudi
abans del seu debat en una posterior sessió plenària.
El Ple resta assabentat.
NOVÉ.SUBVENCIÓ A L’OBRA DE RECONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM DE L’AVDA.
DE CATALUNYA.A data de 28.07.2016, ens ha estat ingressada la subvenció de 20.000,00 € que per
Decret de la Presidència de la Diputació de Lleida de 22.03.2016 ens havia estat
atorgada amb destí a l’obra “Reconstrucció del clavegueram de l’Avda. de Catalunya”.
El Ple resta assabentat i al propi temps agraït per aquest ajut econòmic.
7.- PREGUNTES, PROPOSTES, CONSTATACIONS I ETC.Es formularen les següents:
Pregunta: Alguns Regidors demanen conèixer el motiu del pagament a la Direcció
General d’Administració local de 3.126,40 €.
El Secretari – Interventor els manifesta que es tracta d’una devolució per
l’aminorament de la consignació a càrrecs electes de 2015 atès el canvi de legislatura
del mes de juny que ha produït la devolució proporcional de la subvenció de la DGAL.
No obstant diu que en el proper Ple se’ls entregarà còpia justificativa a l’efecte.
Proposta: Un Regidor proposa estudiar el canvi de subscripció al diari habitual, ja que
existeix millors i més interessants ofertes.
El Sr. Alcalde li manifesta que més endavant es debatrà.

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