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INFORMACIÓ PÚBLICA
RECORDATORI ALS PROPIETARIS DE GOSSOS: A totes les persones que tinguin
gossos al seu càrrec se’ls recorda que han de complir la normativa general i local sobre la
conducta que han d’observar dins dels nuclis urbans:
A) Els gossos no poden anar solts.
B) Les persones que els portin han de recollir els excrements que produeixin aquests
animals i depositar-los als contenidors d’escombraries.
C) Els gossos no poden entrar als parcs públics i jardins.
D) Els gossos de races declarades perilloses han de conduir-se amb els requeriments
establerts en la normativa específica sobre els mateixos.
Agrairem que es compleixin estrictament les anteriors determinacions, en primer lloc per
mostrar una conducta cívica per part de les persones que tinguin aquests animals al seu càrrec
i en segon per evitar les conseqüències negatives que els incompliments els poden produir.

OFICINA JOVE DE LA NOGUERA: Borsa d’habitatge de la Noguera

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, CELEBRADA EL DIA 11 DE FEBRER DE 2013
A l'Ajuntament de La Sentiu de Sió, a les 20:30 h. del dia onze de Febrer de dos mil tretze, es
reuneixen, en sessió extraordinària, els membres de la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, baix
la presidència del senyor Alcalde Mario Gené Amorós, l’assistència dels membres vocals que la
composen, regidors, senyors Pere Anton Mola Pejuan i Jaume Prat Beltran. Igualment hi són
presents els regidors senyors Josep Papell Vidal, Josep Torres Flores, Jordi Castellana Benseny i
Josep Pedrós Vilardell.
Actua de Secretari el senyor Jaume Alà Blanch.
És obert l’acte per la Presidència, i es passa a deliberar sobre el següent ordre del dia:
1.- APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ÚLTIMA ANTERIOR.- Donat a conèixer
el contingut de l’esborrany de l’acta de la sessió última anterior, és aprovada per unanimitat.
2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE DIVERSOS PADRONS DE CONTRIBUENTS A TRIBUTS
LOCALS 2012/2013.- Per part del Sr. Alcalde es proposa a la Junta de Govern l’aprovació de
diversos padrons de contribuents dels tributs locals següents:
-

Taxa per prestació del servei de distribució d’aigua d’abastament públic; conservació
canonades i cànon de l’aigua - 2012.
Taxa de clavegueram – 2013
Taxa per prestació del servei d’escombraries – 2013
Taxa de cementiri – 2013

La Junta de Govern, després de debatre la proposta, per unanimitat acorda:
1er.- Aprovar dits padrons.
2on.- Sotmetre’ls al tràmit d’informació pública.
3er.- Traslladar-los, amb el càrrec corresponent, a l’O.A.G.R.T.L. de la Diputació, a l’efecte de la
gestió de recaptació.
3.- CONVENI AMB L’S.G.A.E. PER AL PAGAMENT FRACCIONAT DELS DRETS D’AUTOR
MERITATS DURANT EL PERÍODE 2009/2013.- Tal i com s’ha fet en el període anterior a 2009, el
Sr. Alcalde presenta a la Junta de Govern la proposta de conveni entre aquest Ajuntament i la
Societat General d’Autors i Editors, per tal de l’establiment de pauta de pagament ajornat, sense
interès, del deute que manté aquest Ajuntament amb l’esmentada Societat d’Autors pel concepte
de drets d’autors, meritats en diversos actes d’interpretació de música durant les festes majors de
Setembre de 2009 i Setembre de 2012, per un import total de 3.150,15 €, que a tenor del
contingut de tal proposta de conveni s’amortitzarà amb 18 pagaments mensuals de 175,00 €
cadascun.
La Junta de Govern ratifica la proposta del Sr. Alcalde i en conseqüència el conveni.
4.- APROVACIÓ PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS DE TRACTAMENT I
DESEMBOSC DE BIOMASSA FORESTAL A “PLA DE L’HOM I ALTRES”.- Per part del Sr.
Alcalde es proposa iniciar expedient de contractació dels treballs de tractament i desembosc de la
biomassa forestal de la zona arbrada del terme municipal de la Sentiu de Sió anomenada “Pla de
l’Hom i altres”, iniciativa que ve determinada per l’acord de Ple de 9 de Juliol de 2012 pel que
s’acordà concórrer a la convocatòria de 2012 d’ajuts a la gestió forestal sostenible a l’empara de
l’Ordre AAM/147/2012, de 6 de Juny, així com a l’atorgament d’un ajut a l’efecte de 27.104,40 €
que ens ha estat concedit, amb el qual import es proposa l’execució dels esmentats treballs,
quantitat que ens haurà de servir de base per a la consignació econòmica de la contractació.
Continua el Sr. Alcalde explicant que els referits treballs a contractar consistiran en l’extracció
d’aquella part de la biomassa forestal que no tingui apreciació comercial per a serra, és a dir,
arbres de petites dimensions, restes de tallada, arbres morts i arbres tortuosos, havent de deixar
la superfície tractada, camins i vials adjacents, així com finques rústiques colindants lliures de

restes d’arbres, amb estricte respecte amb el projecte d’ordenació de les forest municipals de la
Sentiu de Sió, de setembre de 2010.
Seguidament el Sr. Alcalde proposa que la contractació es faci mitjançant el procediment
d’adjudicació directa en aplicació de l’art. 138.3 de la Llei de Contactes del Sector Públic, atès que
per tal procediment es pot contractar fins a 50 mil euros quant es tracti d’obres com és el cas. Tot i
tal disposició el Sr. Alcalde manifesta que demanarà oferta a 3 empreses del sector i farà
prevaldre la que millor preu presenti.
La Junta de Govern per unanimitat, acorda aprovar la proposta del Sr. Alcalde.
5.- LLICÈNCIES MUNICIPALS D’OBRES.- Vistes les sol.licituds de llicència municipal d’obres,
salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda
atorgar les següents:
Exp. Nº 1/2013, a Marta Benabarre Eroles, per instal.lació a la seva vivenda de C/ Verge de la
Guardiola, 7 d’una canalera metàl.lica i de color marró fosc, per recollida i baixada d’aigua de la
teulada.
Exp. Nº 2/2013, a Teresa Clariana Benseny, per arranjament del parterre del pati de l’Avinguda
Catalunya, 12 i posar una porta al pati de l’Avda. Catalunya, 11.
Exp. Nº 3/2013, a Antonio Amorós Tarragona, per l’arranjament de la teulada de la vivenda del C/
Obaga, 10.
6.- INFORMES DE L’ALCALDE.A) Informa el Sr. Alcalde que en relació amb l’expedient de delimitació entre el nostre municipi i el
de Bellcaire d’Urgell el proper dia 13 de febrer es procedirà, per part de la Comissió Municipal de
Delimitació, a la signatura de l’acta de reconeixement de la línia del terme, d’acord amb l’article
33.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació
territorial dels municipis de Catalunya.
B) Segons indica també el Sr. Alcalde s’ha iniciat expedient per l’aprovació de l’Ordenança
reguladora de l’administració electrònica. Tal com s’indica aquesta Ordenança no tindrà caràcter
fiscal sinó el seu objectiu serà el de regular les diferents plataformes d’administració electrònica
incorporades recentment en la gestió municipal.
C) S’informa també per part del Sr. Alcalde del procediment obert d’elecció d’una persona per tal
d’efectuar la neteja de les diferents dependències municipals i que culminarà el proper dia 18 amb
el sorteig per l’elecció d’una de les cinc persones que havien sol·licitat la plaça complint els
requisits estipulats per l’Ajuntament.
D) Per últim el Sr. Alcalde dona la paraula al Regidor Sr. Josep Torres per tal de que informés de
les gestions que esta duent a terme amb els Serveis de Joventut i l’Oficina Jove de Balaguer,
encaminats a la celebració d’un Camp de Treball que tindrà com a finalitat l’adequació del Parc de
la Plana i que es celebraria al nostre municipi la primera quinzena de juliol.
I no havent més assumptes la Presidència dóna per finalitzada la sessió a les 21:45 hores, de la
que s’estén la present acta, que com a Secretari certifico.

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, CELEBRADA EL DIA 7 DE MARÇ DE 2013
A l'Ajuntament de La Sentiu de Sió, a les 20:30 h. del dia set de Març de dos mil tretze, es
reuneixen, en sessió extraordinària, els membres de la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, baix
la presidència del senyor Alcalde Mario Gené Amorós, l’assistència dels membres vocals que la
composen, regidors, senyors Pere Anton Mola Pejuan i Jaume Prat Beltran. Igualment hi són
presents els regidors senyors Josep Papell Vidal, Josep Torres Flores, Jordi Castellana Benseny i
Josep Pedrós Vilardell.
Actua de Secretari el senyor Jaume Alà Blanch.
És obert l’acte per la Presidència, i es passa a deliberar sobre el següent ordre del dia:
1.- APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ÚLTIMA ANTERIOR.- Donat a conèixer
el contingut de l’esborrany de l’acta de la sessió última anterior, és aprovada per unanimitat.
2.- PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA (PUOSC) 2013/2016.- Per part del Sr.
Alcalde es dóna compte a la Junta de Govern de la formulació de les sol.licituds, presentades a la
Direcció General d’Administració Local, prèviament consensuades amb dita Junta, a l’efecte de la
convocatòria 2013/2016 del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, segons les següents
determinacions:
Per la Línia d’Inversions, per a l’exercici 2014, sol.licitar una subvenció de 238.218,91 €,
amb destí a l’obra “Adequació, millora i optimització de l’enllumenat públic exterior” amb un
pressupost d’execució per contracta de 250.756,75 €.
b) Per la Línia de “Reparació, Manteniment i Conservació”, sol.licitar la totalitat de l’import del
quadrieni xifrat en 81.699,82 €, que tenim anunciat per la propia Direcció General com a
subvenció máxima prevista.
c) Pel que fa al Programa d’Inversions Locals de la Diputació de Lleida, del Pla Específic,
sol.licitar la totalitat de l’import del quadrieni xifrat en 20.640,79 €, que tenim anunciat com
a subvenció atorgada.
d) Respecte al Programa d’Arrendaments i Subministraments de la Diputació de Lleida, del
Pla Específic, sol.licitar la totalitat de l’import del quadrieni, igualment xifrat en 20.640,79 €,
que tenim anunciat com a subvenció atorgada.
La Junta de Govern queda assabentada.
a)

3.- CADASTRE D’URBANA.- Per part del Sr. Alcalde es posa en coneixement de la Junta de
Govern la información rebuda pel que fa a l’estat dels treballs que es venen realitzant sobre la
resolució de les omissions cadastrals d’urbana, que des de fa molt temps es venen reclamant per
part de l’Ajuntament, informació que li ha estat donada per part de la Cap de Gestió i la Tècnica de
Gestió de la Secció Cadastral de l’OAGRTL durant la recent entrevista amb una Comissió
municipal, i en la que van fer entrega de documentació preliminar, que s’ha de completar amb la
col.laboració dels Serveis Administratius Municipals i membres de dita Comissió.
La Junta de Govern queda assabentada.
4.- TRACTAMENT I DESEMBOSC DE BIOMASSA FORESTAL A “PLA DE L’HOM”.Per part del Sr. Alcalde es presenta la proposta sobre Condicions Tècnico-Facultatives Particulars
per a regular l’execució d’aprofitaments de fusta, redactades per l’Enginyer Forestal Sr. Antoni
Tudela Piñol a l’efecte de la contractació de l’obra de Tractament i desembosc de biomassa
forestal al “Pla de l’Hom”. Així mateix el propi Sr. Alcalde presenta la proposta sobre Clàusules
Administratives Particulars que han de regir la contractació de la mateixa obra.
La Junta de Govern, després de conèixer els continguts d’ambdós documents, per unanimitat,
acorda la seva aprovació.

5.- SERVEI DE NETEJA DEPENDÈNCIES MUNICIPALS.- L’Alcalde explica el procés de selecció
i presa de possessió del lloc de treball destinat a l’atenció de la neteja de les dependències
municipals, que com a resultat del sorteig a l’efecte del dia 18 de Febrer recaigué en la concursant
Anna Serés Batalla. Seguidament l’Alcalde afegeix que la contractació temporal de 3 mesos, que
podrá prorrogar-se, s’inicia en data 01/03/2013.
La Junta de Govern queda assabentada i conforme.
6.- CAMP DE TREBALL.- Per part de l’Alcalde i el Regidor Josep Torres Flores, que assisteix en
aquesta sessió, es dóna compte de l’estat actual de les gestions que es realitzen, juntament amb
els Serveis de Joventut i l’Oficina Jove de Balaguer, ampliant els detalls que ja eren coneguts per
la Junta de Govern, pel que fa al camp de treball programat per a la primera quinzena del proper
mes de Juliol. La Junta de Govern, per unanimitat, acorda aprovar que l’actuació que s’ha de dur a
terme a l’efecte será la instal.lació d’una tanca de protecció al parc de la Plana, comptant que el
seu finançament anirà a càrrec de la Direcció General de Joventut del Departament de Benestar
Social i Família.
7.- LLICÈNCIES MUNICIPALS D’OBRES.- Vistes les sol.licituds de llicència municipal d’obres,
salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda
atorgar les següents:
Expd. Nº 04/2013, a Francisco Carmona Granados, per reparar la teulada de la casa situada a
Camí la Font, 2
Expd. Nº 05/2013, a Carlos Terré Carreño, per reconstrucció de tanca existent i construcció d’altra
nova en xarxa metàl.lica, amb mur de formigó i obertura de porta, tot a la finca situada a les Eres
(polígon nº 6, parcel.la nº 92).
Expd. Nº 06/2013, a Juan Ramírez Núñez, per reparació paret del pati de C/ Solana, 45.
8.- INFORMES DE L’ALCALDE.A) El Sr. Alcalde assabenta que una vegada s’ha disposat de la màquina de detecció de
fugues d’aigua, que el Consell Comarcal de La Noguera posa a disposició dels
Ajuntaments, s’han fet les verificacions adients a la zona de l’Església sense que s’hagi
detectat cap anomalía en la xarxa municipal.
B) El Sr. Alcalde posa en coneixement de la Junta que, segons manifesten els Serveis
Tècnics de la Diputació de Lleida, molt aviat començaran els treballs d’adequació de la
caseta de la sèquia del Camp, situada al costat de la carrerada, i que forma part del
“Projecte de millora en l’espai natural de la serra de Bellmunt-Almenara” inclòs dins del
Programa de Conservació i Millora d’Espais Naturals de la Diputació de Lleida, fruit del
conveni de col.laboració existent entre la Diputació de Lleida i la Caixa. Amb tota
probabilitat la setmana vinent es visitarà la zona d’actuació acompanyats dels tècnics de la
Diputació.
I no havent més assumptes la Presidència dóna per finalitzada la sessió a les 21:45 hores, de la
que s’estén la present acta, que com a Secretari certifico.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL,
CELEBRADA EL DIA 3 D’ABRIL DE 2013
A l'Ajuntament de La Sentiu de Sió, a les 20:30 h. del dia 3 d’abril de dos mil tretze, es reuneixen,
en sessió ordinària, els membres de la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, baix la presidència
del senyor Alcalde Mario Gené Amorós, l’assistència dels membres vocals que la composen,
regidors, senyors Pere Anton Mola Pejuan i Jaume Prat Beltran. Igualment hi són presents els
regidors senyors Josep Papell Vidal, Jordi Castellana Benseny, havent excusat l’assistència els
Regidors Sr. Josep Torres Flores i Josep Pedrós Vilardell.
Actua de Secretari el senyor Jaume Alà Blanch.
És obert l’acte per la Presidència, i es passa a deliberar sobre el següent ordre del dia:
1.- APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ÚLTIMA ANTERIOR.- Donat a conèixer
el contingut de l’esborrany de l’acta de la sessió última anterior, és aprovada per unanimitat.
2.- CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS DE TRACTAMENT I DESEMBOSC DE BIOMASSA
FORESTAL AL “PLA DE L’HOM”.- Seguint el tràmit de l’expedient de contractació dels Treballs de
tractament i desembosc de biomassa forestal del “Pla de l’Hom” i vist el resultat del procés de
licitació adoptat segons els acords de la Junta de Govern de 11/02/2013 i de 07/03/2013, per part
del Sr. Alcalde es dóna compte de les ofertes presentades a l’efecte per les 3 empreses invitades
a la licitació anomenades: Explotaciones Forestales J. Cunill, S.L.U., de Gironella; Forestal del
Bages Porta, S.A., de Manresa i Graells Felip, S.L. de Solsona, del que ha resultat que l’oferta
econòmica més baixa ha estat la feta per al licitant Forestal del Bages Porta, S.A. de Manresa,
empresa la qual acredita també una molt notable solvència.
La Junta de Govern, després de deliberar àmpliament a l’efecte, acorda, per unanimitat, adjudicar
provisionalment a la societat Forestal del Bages Porta, de Manresa i per al preu de 26.746,21 €,
amb imposts inclosos, els Treballs de tractament i desembosc forestal al “Pla de l’Hom” que s’han
d’executar segons el projectat a la Memòria Tècnica, redactada per Enginyeria Agro-Forestal
Garriga, S.L., i baix els condicionants continguts al Plec de Condicions Tècnico-Facultatives
Particulars, redactades per l’enginyer forestal Sr. Antoni Tudela Piñol, amb el vist i plau del Cap de
l’Àrea del Medi Natural de D.A.A.M., ambdós dels Serveis Territorials de Lleida. Així mateix, la
contractació es regirà pel Plec de Clàusules Administratives Particulars redactades per la pròpia
Alcaldia i Secretaria municipal.
La pròpia Junta de Govern, en el context de les deliberacions sobre l’adjudicació, també acorda
sol.licitar l’execució, a càrrec de l’adjudicatari, d’una sèrie de millores consistents en l’arranjament
de diversos camins, qüestió que pormenoritza el Regidor Cap de l’Àrea d’Infraestructura Rural Sr.
Papell, i que serà exigida a l’empresa adjudicatària dels treballs contractats.
A continuació el Sr. Alcalde manifesta que seguint amb el procediment es donarà compte del
present acord a tots els licitants, a l’efecte d’al.legacions i/o reclamacions, i que un cop finalitzat el
termini habilitat, es citarà a la part adjudicatària, així com a la Direcció facultativa, per la
formalització de l’Acta de Comprovació de Replanteig i a la redacció del Programa de Millores, si
s’escau.
Posteriorment es procedirà a la signatura del Contracte Administratiu de l’obra.
3.- LLICÈNCIES MUNICIPALS D’OBRES.- Salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers,
la Junta de Govern, per unanimitat, acorda autoritzar les següents:
Exp. 08/2013, a Joaquín Orús Saba per arranjament de teulada, posar canal i pintar façana i
canviar rajoles del balcó del darrera de la vivenda situada al C/ Solana, 20.

Exp. 09/2013, a Serafín Quílez Guillén per reparar teulada de l’era.

Exp. 26/2012, a Pere Mirada Amorós per tancar, pavimentar i cobertar part del corral annex a la
seva vivenda i magatzem del C/ Raval, 17.
Pel que fa a l’expedient nº 07/2013, es sol.licita llicència per construcció de magatzem a la parc.
431 del polígon 2, per part de Estanislao Profitós Cervero. Caldrà tramitar-la a tenor de l’art. 57.2
del Reglament d’Urbanisme, que explica el procediment establert per l’art. 48 de la Llei
d’Urbanisme. També s’haurà de tenir en compte que l’àmbit es troba afectat per la Modificació
Puntual de l’art. 155.4 del POUM, que encara es troba en tràmit.
4.- INFORMES DE L’ALCALDE.a) Acta confirmació delimitació t.m.
El Sr. Alcalde posa en coneixement de la Junta que després de l’expedient de delimitació del
terme municipal que es va iniciar l’any 2010, seria procedent, per tal de finalitzar el tràmit
administratiu, signar amb les respectives comissions constituïdes a l’efecte pels diferents
municipis i els representants de la Direcció General d’Administració Local, les actes de
reconeixement de la línia de terme i assenyalament de les fites comunes dels respectius termes
limítrofes. En aquest sentit ja es va signar la corresponent acta amb el municipi de Bellcaire
d’Urgell el proppassat 13 de febrer. La setmana vinent es formalitzarà l’acta amb el municipi de
Balaguer.
b) Clavegueram (Inspecció TV Xarxa)
El Sr. Alcalde informa que arrel de la incidència observada en les piscines municipals que advertia
de possibles desperfectes en el tram de clavegueram que passa justament per aquest
equipament, es va considerar juntament amb la regidoria d’obres la procedència d’avaluar quin era
el seu estat. A l’efecte es van contractar els serveis de l’empresa Neteges Camarasa que disposa
de mitjans adients per tal de poder visualitzar per imatge de televisió l’interior de la claveguera,
observació que posà de manifest el trencament d’aquesta. Donada la complexitat de la reparació
s’opta per fer baixar el recorregut de la claveguera en qüestió per la mateixa cuneta de la
carretera, fins enllaçar aigües avall amb el proper pou de registre, quedant anul·lat el tram que
transcorria pel recinte de les piscines.
c) Subvencions (Diputació i Consell) Pla d’Acció Energia Sostenible (PAES) i Inventari i
Referència d’Emisions (IRE) als signataris del Pacte dels Alcaldes.
Informa també l’alcaldia de l’elaboració del Pla d’Acció Energia Sostenible (PAES) i Inventari i
Referència d’Emissions (IRE) que desenvolupa el contingut del Pacte dels Alcaldes en matèria de
sostenibilitat i medi ambient signat al seu moment amb la Diputació de Lleida. Els costos de la
redacció del Pla i de l’Inventari es sufragaran amb subvenció del 100 % del seu import, fent-se
càrrec del 50% per parts iguales la mateixa Diputació de Lleida i el Consell Comarcal de la
Noguera. Els Serveis Tècnics d’aquesta última institució s’encarregaran de la seva redacció.
d) Proper pagament subvenció PUOSC 2011
Posa també en coneixement el Sr. Alcalde de la reunió mantinguda amb el Director General
d’Administració Local, el Sr. Jordi Souto, a qui se li posa de manifest la preocupació d’aquest
consistori pel retard en el cobrament de la subvenció reconeguda per actuacions d’obres incloses
en el PUOSC 2011 - carrer Solana i enllumenat del Tossal- per un import de 145.530,03 € i que a
hores d’ara encara no han estat liquidades, fet que implica el pagament d’una quota d’interessos
considerable del préstec demanat per tal d’atendre el pagament dels contractistes que van

realitzar els esmentats treballs. El Director General es comprometé a considerar la petició entre
aquest mes i el proper mes de maig.

e)

Licitació obra PUOSC 2012

També fruit de les converses amb el Sr. Jordi Souto es va considerar la possibilitat de licitar la
obra del PUOSC 2012 – dipòsit d’aigua, potabilitzadora i derivació d’aigua a la urbanització de
Sant Miquel- a finals del 2013 per tal de ser executada en el transcurs de l’exercici 2014.
5.- INFORME SOBRE BARANES ALS PONTS DE LA SÈQUIA PRIMERA PRINCIPAL.Per part del Regidor Sr. Papell es posa en coneixement de la Junta de Govern de la recent
instal.lació de baranes als ponts de la Primera Sèquia Principal al seu pas pel t.m. de la Sentiu de
Sió, que degut al lloc on han estat anclades no aprofiten tota la possibilitat d’amplada de dits
ponts, amb el qual es dificultaria el pas de les màquines segadores de cereals, i en el cas de les
de major envergadura de rodes, aquestes no podran passar-hi, amb el greu perjudici que tal
circumnstància produirà als pagesos cultivadors de cereals que habitualment utilitzen els camins
afectes a dits ponts.
La Junta de Govern autoritza a dit Regidor per a que gestioni amb “La Casa Canal” la solució de la
problemàtica que es preveu amb l’actual instal.lació de tals baranes.
I no havent més assumptes la Presidència dóna per finalitzada la sessió a les 21:45 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 11 D’ABRIL DE 2013
Assistents
Alcalde-President
Mario Gené Amorós
Regidors
Pere Anton Mola Pejuan
Josep Torres Flores
Jordi Castellana Benseny
Josep Papell Vidal
Jaume Prat Beltran
Secretari:
Jaume Alà Blanch

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

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- Donat a conèixer el
contingut de l’acta de la sessió última anterior, és aprovada per unanimitat.
2.- PROPOSTA REGLAMENTACIÓ MITJANÇANT ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA
DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA.- Per part del Sr. Alcalde es dóna a conèixer l’establert
en la Llei 29/2010, de 3 d’agost, sobre l’ús dels mitjans electrònics en el sector públic de
Catalunya, derivada de la Llei 11/2007, de 22 de Juny, d’accés electrònic dels ciutadans als
serveis públics, que determinen la regulació de la utilització dels mitjans electrònics en les
relacions entre els ciutadans i el conjunt de l’administració municipal.

Continua el Sr. Alcalde manifestant que per tal de proporcionar les eines de la societat de la
informació i el coneixement en les relacions jurídic-administratives en el nostre àmbit i com
administració local, s’ha d’establir l’ordenança municipal que reguli la utilització de les
anomenades noves tecnologies i de la progressiva adequació als seus efectes en l’organització
municipal. En aquest procés d’incorporació, es posaran en marxa els components i els mòduls
comuns de l’administració electrònica, com són el registre, la seu electrònica, la notificació, l’arxiu,
i etc...
Tot seguit el Sr. Alcalde presenta el context de l’ordenança i la sotmet a l’aprovació inicial de Ple,
que cal dir que ja es va debatre prèviament durant la seva formulació.
El Ple, per unanimitat, acorda la seva aprovació inicial i la continuació del tràmit de l’expedient
obert a l’efecte.
3.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL Nº 8 (SOLAMENT PEL QUE FA
A LA SALA DE VETLLES).Arrel de sol.licitud presentada per l’empresa funerària J. Torné, S.L., la junta de Govern de
13/11/2012 va debatre la modificació parcial de l’Ordenança fiscal nº 8, per tal d’equiparar el preu
de tarifa d’utilització de la Sala de Vetlles, amb la resta de municipis de l’àmbit comarcal. A tal
efecte i a proposta de dita Junta de Govern, el Ple, per unanimitat, acorda modificar el preu mínim
de tarifa de 164,00 € a 220,00 €, així com el preu màxim de tarifa de 195,00 € a 250,00 €.
4.- DELIMITACIÓ TERME MUNICIPAL.A) Acta de reconeixement de la línia divisòria dels tt.mm. de Bellcaire d’Urgell i la Sentiu de Sió.
Per l’Alcalde es posa en coneixement que en data 13/02/2013 es constituïren a la seu de
l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell les Comissions municipals de delimitació territorial de Bellcaire
d’Urgell i la Sentiu de Sió per formalitzar l’acta de reconeixement de la línia dels termes i
l’assenyalament de les fites comunes, d’acord amb l’establert per l’art. 33.1 del Decret 244/2007,
de 6 de Novembre, que regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis de Catalunya.
El Ple, per unanimitat ratifica el context de l’Acta de reconeixement de línia dels termes i
d’assenyalament de fites comunes que s’esmenten.
B) ESMENA A L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES
MUNICIPALS DE LA SENTIU DE SIÓ I DE VALLFOGONA DE BALAGUER.
A continuació el Sr. Alcalde, proposa al Ple l’aprovació de l’esmena que en data 20/02/2013
signaren els tècnics de la Direcció General de l’Administració Local i els Secretaris dels
Ajuntaments de Vallfogona de Balaguer i la Sentiu de Sió, a l’acta 23/03/2010 de delimitació
d’amdós termes municipals, d’acord amb l’establert a l’art. 31.3 del Decret 244/2007.
El Ple, per unanimitat acorda aprovar la referida esmena, que és del següent tenor literal:
CORRECCIÓ DE COORDENADES DE PUNT DE SUPORT F2, I F15 COORDENADES (UN
DECIMAL)
Atès que s’ha detectat una errada en la descripció de la fita F2, continguda en l’Acta de les
operacions de delimitació entre els termes municipals de la Sentiu de Sió i de Vallfogona de
Balaguer de data 23 de Març de 2010, s’esmena aquesta fita que ha de quedar descrita de la
manera següent:
LA SENTIU DE SIÓ – VALLFOGONA DE BALAGUER

MM292b-1925

- F2: s’ha de corregir coordenades de punt de suport.
Resolució GAP/3249/2010, de 21 de Setembre i acta de delimitació.
On diu:
Fita 2: se situa a la Caseta, al marge est de la carrerada de Lleida, a uns dos-cents metres al sud
del marge sud del camí del Camp. La línia de terme reconeguda entre les fites primera i segona
discorre des de la fita primera en línia recta fins al punt de coordenades UTM ED50 31T següent:

X: 321779,4 i Y: 4627549,7 i d’aquí segeix pel marge est de la carrerada de Lleida fins a trobar la
ifta. Les coordenades UTM ED50 31T són: X: 322171,7 i Y: 4628453,8.

Ha de dir:
Fita 2: se situa a la Caseta, al marge est de la carrerada de Lleida, a uns dos-cents metres al sud
del marge sud del camí del Camp. La Línia de terme reconeguda entre les fites primera i segona
discorre des de la fita primera en línia recta fins al punt de coordenades UTM ED50 31T següent:
X: 321679,4 i Y: 4627549,7 i d’aquí segeix pel marge est de la carrerada de Lleida fins a trobar la
fita. Les coordenades UTM ED50 31T són: X: 322171,7 i Y: 4628453,8.
ESMENA MATERIAL + cp
-

F15: s’ha de corregir coordenades de la fita (un decimal)

Resolució GAP/3249/2010, de 21 de Setembre i acta de delimitació
On diu:
Fita 15: se situa a Bellmunt, a la intersecció de l’eix del camí de Balaguer amb l’eix d’una sèquia
de reg. La línia de terme reconeguda entre les fites catorzena i quinzena és la recta compresa
entre totes dues fites. Aquesta fita també és comuna amb el municipi de Balaguer. Les
coordenades UTM ED50 31T són: X: 319864,2 i Y: 4629662,3.
Ha de dir:
Fita 15: se situa a Bellmunt, a la intersecció de l’eix del camí de Balaguer amb l’eix d’una sèquia
de reg. La línia de terme reconeguda entre les fites catorzena i quinzena és la recta compresa
entre totes dues fites. Aquesta fita també és comuna amb el municipi de Balaguer. Les
coordenades UTM ED50 31T són: X: 319864,3 i Y: 4629662,3.
5.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L’ART. 155.4 DEL POUM
(EXTRACCIÓ D’ÀRIDS).Per part del Sr. Alcalde es dóna compte de la tramitació de l’expedient sobre la Modificació
Puntual de l’Art. 155.4 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), per tal de que sigui
factible l’extracció d’àrids a la zona de protecció agrícola.
Atès que l’aprovació inicial a l’efecte es va fer per acord unànim del Ple de 09/05/2011.
Atès que el tràmit d’informació pública s’ha resolt favorablement.
Atès que han estat aportats tots els informes, amb resultat favorable, dels Organismes afectats per
raó de llurs competències sectorials.
Atès que s’ha donat audiència als titulars del sòl no urbanitzable afectat, així com als Ajuntaments
de l’àmbit territorial que confinen amb el municipi de la Sentiu de Sió, amb resultat també
favorable.
El Ple Municipal, per unanimitat de la totalitat dels membres presents, que suposen la majoria
absoluta, a proposta del Sr. Alcalde, acorda:
Aprovar provisionalment la Modificació puntual de l’art. 155.4 del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal, sense que s’hagin produït canvis de cap mena respecte al text aprovat inicialment. Es
donarà compte, mitjançant certificat literal, del present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Lleida, a l’efecte de l’aprovació definitiva, si s’escau, de dita Modificació Puntual de l’art. 155.4
del POUM.
6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA COMPTA GENERAL DE L’EXERCICI 2012.-

El Sr. Alcalde presenta al Ple l’estat de la Compta general d’aquest Ajuntament a 31 de Desembre
de 2012, que ha estat formada per la Intervenció municipal i sotmesa a dictamen de la Comissió
Especial de Comptes.
El Ple, per unanimitat, acorda la seva aprovació inicial i seguir el tràmit de l’expedient a l’efecte.

7.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2013, DE LA PLANTILLA
ORGÀNICA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.Havent-se aprovat inicialment per al Ple de 17/01/2013 i publicat al BOP nº 14 de 26/01/2013,
sense haver estat motiu de cap mena de reclamació, el Sr. Alcalde manifesta al Ple que, segons
preveu l’art. 169.1 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el Pressupost per a l’exercici
2013, ha esdevingut aprovat definitivament, i en format resumit, publicat el BOP nº 44 de
19/03/2013.
El Ple queda assabentat.
8.- DECRETS DE L’ALCALDE.Tot seguit el Sr. Alcalde dóna compte dels Decrets que ha dictat des de l’últim Ple Municipal,
sobre els següents assumptes:
a) Sobre sol.licituds de subvencions al PUOSC 2013/2016.
b) Sobre nomenament d’Anna Serés Batalla, per a la prestació del servei de neteja de les
dependències municipals.
c) Sobre l’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2012.
El text dels quals es transcriu a continuació de forma respectiva a l’ordre dels anteriors títols.

DECRET
Sol.licitud subvencions al PUOSC 2013/2016
Atès el contingut de Decret 155/2012, de 20 de Novembre, pel qual s’aproven les Bases
reguladores i d’execució del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2013/2016 i
sobre la Convocatòria única per aquest període, modificat pel Decret 162/2012, de 18 de
Desembre.
Havent-se donat compte a la Junta de Govern de tal convocatòria, i després de diverses
deliberacions del Consistori sobre les actuacions que seria apropiat sol.licitar incloure al PUOSC
2013/2016.
Atès el contingut de l’acord del Ple de la Diputació de Lleida de 29/11/2012, d’aprovació de les
Bases del Pla Específic de la Diputació de Lleida 2013/2016, integrat al Programa Específic del
PUOSC, pel que ja queden establertes les assignacions econòmiques, que en el cas del nostre
municipi són de 20.640,79 €, per al Programa d’Inversions Locals de tot el període 2013/2016, així
com igual quantitat pel Programa d’Arrendaments i Subministraments.
Atès el comunicat del Servei Territorial de Cooperació Local per al que se’ns informa del contingut
de Decret 155/2012, del Decret 162/2012, ambdós relacionats amb el PUOSC 2013/2016.
Atès el comunicat del Director General d’Administració Local per al que ens confirma l’import de la
subvenció del PUOSC 2013/2016, pel que fa a la Línia d’Ajut Econòmic a la Despesa per
Reparació, Manteniment i Conservació, que per a tot el quatrienni xifra en 81.699,82 €.

Tot i que no podrem conèixer l’abast econòmic de la subvenció que ens correspondria per al que
fa a la Línia d’Inversions destinades a Obres i Serveis, que l’article 67 del Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’Abril considera de caràcter mínim obligatori per a les Corporacions Locals, fins que el
Comitè de Valoració del PUOSC doni a conèixer la distribució, fruit de la selecció de les demandes
presentades.

HE RESOLT:
Primer.- Sol.licitar a la Direcció General d’Administració Local, per la Línia d’Inversions, per a
l’exercici 2014, una subvenció de 238.218,91 €, amb destí a l’obra “Adequació, millora i
optimització de l’enllumenat públic exterior” amb un pressupost d’execució per contracta de
250.756,75 €.
Segon.- Sol.licitar a la mateixa D.G., per la Línia de “Reparació, Manteniment i Conservació”, la
totalitat de l’import del quadrieni xifrat en 81.699,82 €, que tenim anunciat per la pròpia Direcció
General com a subvenció màxima prevista.
Tercer.- Pel que fa al Programa d’Inversions Locals de la Diputació de Lleida, del Pla Específic
2013/2016, integrat al PUOSC, sol.licitar la totalitat de l’import del quadrieni xifrat en 20.640,79 €,
que tenim anunciat com a subvenció atorgada.
Quart.- Respecte al Programa d’Arrendaments i Subministraments de la Diputació de Lleida, del
Pla Específic 2013/2016, integrat també al PUOSC, sol.licitar la totalitat de l’import del quatrieni,
igualment xifrat en 20.640,79 €, que tenim anunciat com a subvenció atorgada.
Cinquè.- Donar compte de les anteriors Resolucions al proper Ple municipal que cel.lebri
l’Ajuntament.
La Sentiu de Sió, 25 de Febrer de 2013

DECRET
NOMENAMENT PERSONAL LABORAL

Vist el Decret de l’Alcalde de 10/01/2013, del que se’n va donar compte al Ple de 17/01/2013, sobre
declaració de màxima urgència per a la contractació temporal de personal laboral per atendre el
servei de neteja de les dependències municipals, per causa de renúncia voluntària de la persona que
el desenvolupava.
Vist el resultat del procediment de convocatòria a l’efecte.
Vist el resultat del procediment de selecció, que per compliment de tots els condicionants de les 5
persones presentades s’ha resolt per sorteig, que ha donat com a resultat que la papereta sostreta, per
la concursant de menor edat, ha estat la corresponent a Anna Serés Batalla.
Atès que durant el termini de set dies naturals no s’ha presentat cap reclamació a l’efecte.
HE RESOLT:
Nomenar a Anna Serés Batalla com adjudicatària del concurs i en conseqüència com la persona a
contractar per a desenvolupar el treball motiu d’aquesta Resolució.

LA SENTIU DE SIÓ, 26 de Febrer de 2013.

DECRET
D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2012
D'acord amb les competències que m'atorga l'art. 191.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, que aprova
el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació a l’aprovació de la
Liquidació del Pressupost de l'Exercici 2012, i vist l'Informe d'INTERVENCIÓ,
HE RESOLT:
Primer.- Aprovar la Liquidació del Pressupost de l'Exercici de 2012.
Segon.- Que es doni compte al Ple del contingut del present expedient.
Tercer.- Que es trameti còpia del mateix a la Delegació Provincial d'Economia i
Hisenda i a la Delegació del Govern de la Generalitat.
LA SENTIU DE SIÓ, 3 d’Abril de 2013
9.- INFORMES DE L’ALCALDE.Sobre l’Acta de reconeixement de la línia de delimitació de termes.A) El Sr. Alcalde informa que en data d’avui i en relació amb l’expedient de delimitació de terme,
entre el nostre municipi i el de Balaguer, s’ha procedit per part de les respectives Comissions
municipals de delimitació a la signatura de l’Acta de reconeixement de la línia de terme que
confronta als dos municipis.
Comunicat i recomanacions als propietaris de gossos
B) Per acabar el Sr. Alcalde posa en coneixement del Ple que per part dels Mossos d’Esquadra
s’ha comunicat a l’Ajuntament la denúncia que ha interposat aquest cos policial a un veí del poble
per infracció de la Llei de gossos perillosos, per portar-ne un sense morrió i sense lligar en plena
via pública. L’Alcalde de nou vol fer una crida al veïnat per tal de que els propietaris de gossos
donin compliment a la normativa vigent que prohibeix actituds com la denunciada ,no tant sols en
qualsevol via pública urbana sinó també en la totalitat del terme municipal per tal d’evitar noves
denuncies dels Mossos d’Esquadra o del Cos d’Agents Rurals. També caldria ser respectuosos
evitant, els propietaris, actituds incíviques derivades de la no recollida d’excrements de les seves
mascotes que provoquen estats de deixadesa en vials, parcs i espais municipals.
10.- MOCIÓ.Tot seguit el Sr. Alcalde proposa al Ple l’aprovació de Moció, que tot seguit es trascriu, per tal de
declarar el municipi de la Sentiu de Sió zona lliure de fractura hidráulica, que es bé anomenant, en
idioma anglès, “Fracking”, que es tracta d’un procediment o tècnica per a la investigació i extracció

d’hidrocarburs, que segons molts dels pronunciaments, especialment els fets per les institucions i
agències mediambientals, aquesta pràctica resultaria altament agressiva tant per al subsol com
per al sòl del territori on es realitzi.

“MOCIÓ CONTRA L’ÚS LA TECNICA DE FRACTURACIÓ HIDRÀULICA
(FRACKING)
“En dates 27/09/2012 i 04/10/2012, es varen publicar sengles anuncis al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i al Boletín Oficial del Estado, respectivament, relatius
a la sol·licitud dels permisos d’investigació d’hidrocarburs anomenats Darwin i
Leonardo. El primer dels quals afecta 89.683 ha. la majoria de les quals es troben a les
comarques lleidatanes de l’Urgell, la Segarra, la Noguera i el Solsonès.
Durant el termini obert per a presentar oposicions, per part d’aquells que es considerin
perjudicats per la sol·licitud d’aquests permisos d’investigació d’hidrocarburs,
formulats per l’empresa MONTERO ENERGY CORPORATION, S.L., diversos
ajuntament lleidatans hi han presentat les al·legacions oportunes.
Del que s’ha pogut saber, la tècnica emprada per l’empresa peticionària en d’altres
casos, es pot presumir que es pretén una investigació d’hidrocarburs mitjançant la
facturació hidràulica per a l’extracció de gas no convencional (fracking).
Aquesta tècnica consisteix en l’extracció de gas natural mitjançant la fracturació de la
roca mare. Per extreure el gas atrapat a la roca s’utilitza una tècnica de perforació
mixta: primer es perfora fins a 5000 metres en vertical i després es perfora en
horitzontal (una distància que pot arribar a varis kilòmetres). Aleshores s’injecta aigua
amb sorres i un seguit d’additius químics a gran pressió. Això fa que la roca es trenqui
i el gas s’alliberi i ascendeixi a la superfície a través del pou. Part de la mescla
injectada torna a la superfície. Aquest procés es repeteix fins que s’exhaureix el gas.
Tanmateix es fa necessària la perforació d’un gran nombre de pous que s’estenen per
la superfície que ocupa el jaciment de gas no convencional.
Les pretensions efectuades per aquesta empresa poden tenir una important afectació
ambiental, d’entre els impactes i riscos més assenyalats, es fa referència a: l’excessiva
ocupació de terrenys, les emissions a l’atmosfera, la contaminació acústica, la
contaminació del sòl i de les aigües subterrànies, l’ús intensiu dels recursos hídrics,
els impactes a la biodiversitat o el risc de fenòmens sísmics.
Paral·lelament a aquesta situació d’intensa afectació medi ambiental, atenent a la nova
implantació d’aquesta tècnica, la legislació existent no preveu ni regula específica i
adequadament els aspectes concrets de la fracturació hidràulica. I si bé és cert que els
projectes que hagin d’autoritzar-se han de prendre en consideració la normativa de
protecció mediambiental existent, aquesta està fraccionada i no contempla la totalitat
de supòsits i qüestions que planteja aquesta tècnica.
A això, s’hi afegeixen altres aspectes legislatius que s’han de tenir en compte, o
acords com el comprès per la Generalitat de Catalunya, mitjançant acord del 9
d’octubre de 2012, en que va aprovar el Pla de l’energia i canvi climàtic de Catalunya
2012-2020. Amb aquest Pla es proposa el disseny d’un nou model energètic equilibrat
basat a garantir la qualitat del subministrament; establir un model competitiu
econòmicament i amb menys dependència exterior; respectar el medi ambient, amb un
pes més gran de les energies renovables; reduir els combustibles fòssils, i millorar
l’eficiència en la utilització de l’energia per arribar a un model català de generació i
consum que sigui sostenible. Igualment es fa una crida a la implicació de la societat
civil en la construcció del nou model energètic del país: formació, informació,
participació i inclusió dels sectors socials més desfavorits econòmicament.
Aquest marc normatiu i línies d’actuació no només tenen un valor enunciatiu,
programàtic o de mera exposició, sinó que mentre es traslladen a la pràctica

mitjançant la redacció d’una normativa de desenvolupament, cal entendre, per fer-les
reals i efectives, que ja són d’obligat compliment i exigibles com a principis rectors
de l’activitat que els poders públics portin a terme.
Pels motius anteriorment exposats”
S’ACORDA
Primer.- L’Ajuntament de La Sentiu de Sió mostra el seu rebuig a la utilització de la tècnica de
fracturació hidràulica (fracking), per a la investigació i extracció d’hidrocarburs, en territori català.
Segon.- L’Ajuntament de la Sentiu de Sió insta al govern de la Generalitat de Catalunya, que
denegui l’atorgament de qualsevol tipus d’autorització o concessió per a l’explotació, investigació i
explotació dels jaciments subterranis d’hidrocarburs, si utilitzen la técnica de la fracturació
hidráulica per a la seva extracció.
Tercer.- De conformitat amb l’apartat anterior, es deneguin els permisos d’investigació
d’hidrocarburs anomenats Darwin i Leonardo, quina sol.licitud ha formulat l’empresa Montero
Energy Corporations, S.L.
Quart.- L’Ajuntament de la Sentiu de Sió donarà suport als municipis que impulsin accions per a
oposar-se a la utilització de la tècnica del fracking en el seu territori.
Cinquè.- Fer arribar aquest acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la mesa i grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, als Consells Comarcals i Ajuntaments de les
comarques de Lleida.
Sotmesa a votació del Ple s’aprova per unanimitat aquesta Moció.
11.- PRECS I PREGUNTES.No se’n formularen.
I no havent més assumptes, la Presidència dóna per finalitzada la sessió a les 21:45 hores, de la
que s’estén la present acta, que com Secretari certifico.

