ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANAÜJA
Núm: 2/2015
Dia: 20 de maig de 2015
Lloc: Sala de Plens de l’ajuntament de Sanaüja
Hora d'inici: 14.00 hores.
Hora acabament: 15.00hores
Regidors assistents :
Josep Condal Espuga (CiU)
Agustina Vilasaló Assó (CiU)
Juan López Hita (CiU)
Gemma Martínez Sangrà (PSC-PM)
Ma. Rosa Castellà Coletas (PSC-PM)
Regidors absents que han excusat la seva presència: Judit Estadella Brescó (ERCAM) i Gerardo Teruel Campos (PSC-PM)
Secretària:
Mireia Irla Solà, secretària d’aquest Ajuntament (Servei d’Assistència Tècnica del
Consell Comarcal de la Segarra), que fa constar que el Ple es constitueix vàlidament
per existir el quòrum d’assistència legal establert a l’article 90.1 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (R.D. 2568/86, de
novembre).
Desenvolupament de la Sessió:
Oberta la sessió, la presidència demana a la secretaria que llegeixi l’ordre del dia,
passant, tot seguit a tractar els següents assumptes :
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Després d’haver llegit l’acta de la sessió ordinària de data 25 de febrer de 2015, el Ple
l’aprova per unanimitat dels assistents.
2.- Aprovació inicial de la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi de Sanaüja a l’àmbit de La Mallola
Atès que pel Ple ordinari de data 24 de setembre de 2014 es va aprovar l’avanç de
proposta de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de
Sanaüja a l’àmbit de La Mallola, que inclou la documentació següent: Memòria,
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Plànols, Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar i Estudi de Delimitació de zones
inundables d’un àmbit d’equipaments propers a la riera de Sanaüja, a Sanaüja, i
so·.licitar a l’òrgan ambiental Oficina Tècnica d’Acció i Avaluació Ambiental de Lleida
l’emissió del document de referència que determini, d’acord amb l’art. 7 de la Llei
6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes; i a la Direcció
General d’Ordenació del Territori i Urbanisme a Lleida l’emissió d’un informe territorial,
d’acord amb l’art. 86 bis i a la disposició transitòria divuitena del Text refós de la Llei
d’Urbanisme.
Atès que en data 2 de desembre de 2014 es va rebre el document de referència
elaborat per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental en relació amb
l’expedient referenciat.
Atès que en data 18 de desembre de 2014 la Comissió Territorial de Lleida va notificar
a l’Ajuntament de Sanaüja l’informe sobre l’Avanç de la modificació de les normes
subsidiàries de planejament a l’àmbit de La Mallola, de Sanaüja, a l’efecte de l’informe
urbanístic i territorial previst a l’article 86bis i a la disposició transitòria divuitena del
Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en
la redacció donada pels articles 32 i 90 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer amb diferents
observacions que cal incorporar en els documents tècnics de les fases posteriors.
Atès que en data 15 de gener de 2015 des de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació
Ambiental de Lleida es va trametre a l’Ajuntament la resposta a la consulta en relació a
l’expedient referenciat per part de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre en el tràmit
ambiental.
Atès s’ha donat trasllat dels esmentats informes els redactors del projecte, Gabriel
Jubete i Andreu, arquitecte pel que fa a la documentació urbanística, i Ignasi Grau
Roca, enginyer agrònom pel que fa a la documentació ambiental.
Atès que els redactors del projecte han incorporat les observacions relacionades en
els documents de referència mencionats i han procedit a elaborar la següent
documentació per a la seva aprovació inicial per la Modificació Puntual de les Normes
Subsidiàries de Planejament del Municipi de Sanaüja a l’Àmbit de La Mallola
-

Memòria descriptiva, memòria justificativa, normes urbanístiques i
documentació gràfica.
Estudi ambiental estratègic
Estudi d’impacte i integració paisatgística d’unes pistes de pàdel en sòl no
urbanitzable en l’àmbit de “La Mallola”
Estudi de delimitació de zones inundables de la riera de Sanaüja en relació a
uns nous equipaments esportius

Atès informe favorable per part de l’arquitecte municipal.
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Atès informe de secretaria
Atès l’exposat, l’alcalde proposa al Ple l’adopció del següent ACORD
Primer.- Aprovar la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament
del Municipi de Sanaüja a l’Àmbit de La Mallola.
Segon.- Sotmetre l’esmentada proposta de modificació de normes subsidiàries de
planejament a informació pública per un termini 45 dies, mitjançant anuncis als DOGC,
BOPL, tauler d’anuncis, web de l’Ajuntament i dos diaris de premsa; durant aquest
temps l’expedient romandrà a disposició de qualsevol persona que vulgui examinar-lo
a fi i efecte que es puguin formular les reclamacions i al·legacions procedents.
Tercer.- Sol·licitar els informes preceptius als organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials.
La regidora Gemma Martínez comenta que ha detectat un error en el projecte, ja que
en el document urbanístic es parla d’una sola finca registral, quan ella comenta que
n’existeixen dues: una per l’habitatge i una altra per la pista de pàdel, restaurant i
pàrquing.
L’alcalde comenta que es sol·licitarà a l’arquitecte municipal un informe tècnic en
relació a l’exposició de la regidora.
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els membres presents.
3.- Ratificació de la Modificació Estatutària del Consorci del Transport Públic de
l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat.
Atès l’escrit de l’Autoritat territorial de la mobilitat amb registre d’entrada núm. 23 de
data 27 de febrer de 2015, en que informa que en data 19 de desembre de 2014, el
Consell d’Administració del Consorci del Transport Públic de l’àrea de Lleida, Autoritat
Territorial de Mobilitat, va acordar encarregar al Comitè Executiu la realització de les
actuacions que siguin oportunes per a la modificació dels Estatuts d’aquest Consorci
per a la seva adaptació i actualització a la normativa de vigent aplicació.
Atès que en data 27 de gener de 2015, la Generalitat va adoptar l’Acord de Govern
9/2015, pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts, entre d’altres, d’aquest
Consorci.
Atès la sol·licitud de l’Autoritat territorial de la mobilitat, que demana que, de
conformitat amb l’article 26 dels Estatuts del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de
Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat, duguem a terme les actuacions necessàries per
la ratificació de la modificació estatutària, amb la finalitat que el Consell d’Administració
pugui aprovar definitivament els nous Estatuts.

C/. Bassal, nº 4
25753 SANAÜJA (Lleida)
Tel. 973 47 60 08
Fax 973 47 62 21
ajuntament@sanauja.org
www.sanauja.org

Atès el DOGC-Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 6799 de data
29.01.2015, que es publica l’acord GOV/9/2015, de 27 de gener, pel qual s’aprova la
modificació dels estatuts de determinats consorcis, amb participació majoritària de la
Generalitat de Catalunya.
Atès els Estatuts aprovats per l’Acord del Govern de 30 d’agost de 2005, i modificats
per l’Acord GOV/155/2011, de 13 de desembre.
L’Alcalde proposa al Ple l’aprovació del següent acord:
Primer.- Ratificar la modificació estatutària, modificats per l’Acord GOV/155/2011, de
13 de desembre, del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat
Territorial de Mobilitat
Aquestes modificacions son les següents:
- Afegir un nou paràgraf, el tercer, a l’article 1, amb la redacció següent:
“1.3 El Consorci resta adscrit a l’Administració de la Generalitat de Catalunya
mitjançant el departament competent en matèria de transports.”
- Modificar l’article 23, que queda redactat de la manera següent:
“Article 23 Fiscalització”
”El Consorci resta subjecte a auditoria financera i de regularitat en el marc del
control financer establert, per a aquest tipus d’entitats, en la normativa reguladora
de les finances públiques de Catalunya, sota la responsabilitat de la Intervenció
General de la Generalitat de Catalunya.”
- Modificar l’article 24, que queda redactat de la manera següent:
“Article 24” Règim pressupostari i comptable
”24.1 El règim pressupostari aplicable al Consorci és el que determinen la
normativa reguladora de les finances públiques de la Generalitat per a aquest tipus
d’entitats, i els criteris o normativa de desplegament que pugui dictar l’òrgan
competent en matèria de pressupostos de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya.
”24.2 El règim comptable aplicable al Consorci és el que disposa la normativa
reguladora de les finances públiques de la Generalitat per a aquest tipus d’entitats,
i les instruccions i normativa de desplegament que dicti la Intervenció General de la
Generalitat de Catalunya.”
- Modificar l’article 26, que queda redactat de la manera següent:
“Article 26”Règim del personal
”26.1 El règim jurídic del personal al servei del Consorci és el de l’Administració de
la Generalitat de Catalunya.
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Aquest personal pot ser funcionari o laboral, i ha de procedir d’una reassignació de
llocs de treball de les administracions consorciades.
”26.2 Quan les necessitats del Consorci ho exigeixin, aquest pot contractar
personal laboral temporal.”
Segon.- Trametre aquest acord al Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida,
Autoritat Territorial de Mobilitat, amb la fi que el Consell d’Administració pugui aprovar
definitivament el nous Estatuts.
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres presents.
4.- Donar compte de Decret d’Alcaldia
Es dona compte del Decret d’Alcaldia de data 13 de maig de 2015 de sol·licitud de
subvenció de càrrecs electes convocatòria 2015.
Els membres del Ple es donen per assabentats.
5.- Informes d’alcaldia.
No n’hi ha.
6.- Torn obert de paraules.
No se’n formulen.
Sense que hi hagi cap més assumpte a tractar, el senyor alcalde aixeca la sessió de la
qual n’estenc la present acta que signo per ordre i amb el seu vistiplau.
Vist i plau,
L’alcalde:

Josep Condal Espuga
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