ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANAÜJA
Núm: 4/2014
Dia: 24 de setembre de 2014
Lloc: Sala de Plens de l’ajuntament de Sanaüja
Hora d'inici: 12,30 hores.
Hora acabament: 13,30 hores
Regidors assistents :
Josep Condal Espuga (CiU)
Agustina Vilasaló Assó (CiU)
Juan López Hita (CiU)
Gemma Martínez Sangrà (PSC-PM)
Gerardo Teruel Campos (PSC-PM)
Judit Estadella Brescó (ERC-AM)
Regidors absents que han excusat la seva presencia:
Ma. Rosa Castellà Coletas (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 les actes de les sessions anteriors.
Després d’haver llegit l’acta de la sessió ordinària de data 28 de maig de 2014, el Ple l’aprova
per unanimitat dels assistents.
2.- Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la
prestació del servei de la llar d’infants.
Atès que es considera necessari procedir a la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de
la taxa per la prestació del servei de la Llar d’Infants municipal, l’informe de secretariaintervenció fet a petició de l’alcalde i el què disposa el Reial Decret legislatiu 2/2004, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals, l’Alcalde de la corporació proposa al Ple
l’aprovació dels següents ACORDS:
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Primer. Aprovar per a l’exercici de 2014 i següents, entre d’altres, la modificació de l’ordenança
fiscal que s’annexa a continuació.
- Taxa per la prestació del servei de la Llar d’Infants municipal.

Segon. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició al
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, durant un termini de
trenta dies hàbils, en els quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions
que estimin oportunes.
Tercer. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l’expedient, en el
termini anteriorment indicat, que l’Acord és definitiu, tenint en compte l’article 17.3 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals.
Quart. Facultar al Sr. Alcalde per subscriure els documents relacionats amb aquest assumpte.
ANNEX
Modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de la Llar d’Infants
municipal
Article modificat:
Article 5. Quota tributària
Pel servei de la llar d’infants, al mes, 135€ tota la jornada (horari de 9h a 13h i de 16h a 19h).
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres presents.
3.- Aprovació de l’Avanç de planejament de la proposta de Modificació Puntual de les
Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de Sanaüja a l’àmbit de la Mallola.
El dia 1 d’abril de 1998 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida va aprovar definitivament
les Normes Subsidiàries del planejament del municipi de Sanaüja. L’edicte d’aquest acord va
ser publicar al DOGC núm. 2669, del 29 de juny de 1998.
El 4 de maig de 2005 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida va donar conformitat al Text
refós articulat de les Normes subsidiàries del planejament del municipi de Sanaüja. L’edicte i
les Normes van ser publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.4474, del 21
de setembre de 2005.
Des d’aleshores i fins al dia d’avui, aquest document ha experiment un seguit de modificacions
puntuals per tal d’adaptar-lo a l’evolució urbanística que ha anat tenint lloc al municipi.
En data 5 de setembre de 2014 (registre d’entrada 72) la senyora Gemma Martínez Sangrà
sol·licità a l’Ajuntament la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament del
municipi de Sanaüja a l’àmbit de la Mallola.
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L’article 101.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’Urbanisme, regula el següent: “La iniciativa privada no té dret al tràmit per a l’aprovació
de les propostes de modificació dels plans d’ordenació urbanística municipal que es presenti.
Tanmateix, l’Ajuntament pot assumir expressament la iniciativa pública per a formular-les”.
Aquest Ajuntament té voluntat d’assumir la iniciativa pública per a formular la proposta de
Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de Sanaüja a
l’àmbit de la Mallola.
La totalitat dels sòls inclosos dins l’àmbit d’aquesta Modificació estan classificats com a sòl no
urbanitzable i qualificats com a Zona de valor agrícola, clau 9 d’acord amb la definició inclosa
en l’article 230 de les Normes urbanístiques de les Normes Subsidiàries de Sanaüja:
1. Aquesta zona comprèn aquells sòls que, per la seva destinació agrària i per la seva
funció d’espais oberts s’han de preservar del procés d’urbanització. La finalitat de
l’ordenació d’aquests sòls es la seva protecció, per tal d’assegurar-ne l’ús
preferentment de conreu que tenen a l’actualitat.
L’objectiu general d’aquesta Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament de
Sanaüja respon, en primera instància, a la voluntat de l’Ajuntament de Sanaüja d’ampliar l’àmbit
de sòl qualificat com a sistema d’equipaments en sòl no urbanitzable on està situat el camp
municipal de futbol, per tal d’incloure-hi una part de la finca de “La Mallolla”, actualment
qualificada com a zona de valor agrícola, clau 9, on hi ha construït el restaurant del mateix nom
i on s’hi vol construir unes pistes de pàdel que complementin les instal·lacions esportives
existents. Com a objectiu complementari d’aquesta Modificació puntual, es considera oportú
modificar la qualificació del sòl on es troba instal·lada la bàscula municipal, construïda l’any
2006 a partir d’una ajuda de la Diputació de Lleida (Ajuts del Pla d’Inversions Municipals 20052007).
També és voluntat de l’Ajuntament modificar el redactat de l’article 203 de les Normes
Urbanístiques vigents que regula les condicions generals de titularitat de sòls qualificats com a
sistema d’equipaments, per tal de permetre la titularitat privada dels mateixos.
L’Avanç de Planejament per la modificació puntual de les Normes Subsidiàries proposada
exposada en l’apartat anterior, conté:
- Memòria
-

Plànols

-

Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar

-

Estudi de Delimitació de zones inundables d’un àmbit d’equipaments propers a la riera
de Sanaüja, a Sanaüja.

La tramitació d’aquesta modificació puntual implica prèviament la seva avaluació ambiental,
d’acord amb el que estableix l’article 5.1 i 7.1.c) de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’Avaluació
ambiental de plans i programes; l’art.86.bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
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s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i l’article 115 i la disposició transitòria dotzena del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei esmentada.
Atès l’informe favorable de l’arquitecte municipal
Atès l’informe de secretaria
Atès l’exposat, l’alcalde proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- 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,
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.
Segon.- Sol·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.
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres presents.
4.- Aprovació del compte general de l’exercici 2013.
Vist el Compte General format de l’exercici 2013, juntament amb tota la seva documentació
annexa, segons la legislació vigent.
Vist l’informe d’Intervenció emès sobre el mateix Compte, i el Dictamen de la Comissió Especial
de comptes de data 28 de maig de 2014.
Atès que va ser exposat al públic (BOP núm. 107 de 5 de juny de 2014 ) perquè poguessin
presentar-se reclamacions, objeccions o observacions, i que no s’ha presentat cap reclamació
ni objecció.
Atès l’informe de la Comissió Especial de Comptes, i de conformitat amb l’establert en l’article
22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar el Compte General corresponent a l’exercici de 2013 juntament amb els
justificants i documentació corresponent.
SEGON.- Rendir el Compte General de l’exercici 2013 així aprovat i tota la documentació que
l’integra als organismes corresponents i a la Sindicatura de Comptes de Catalunya tal i com
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s’estableix en l’article 212.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març
La proposta s’aprova per unanimitat.
5.- Aprovació de la moció de suport a la celebració de la consulta del 9 de novembre
sobre el futur polític de Catalunya
Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el nostre futur
en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats internacionals. Un futur que
s’emmiralla en un cultura, una llengua i unes tradicions pròpies avalades per segles i segles
d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, amb la Guerra de Successió, i amb els Decrets de
Nova Planta que aboleixen les constitucions catalanes i les institucions pròpies.
Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat de
Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat d’autogovern, i amb el setantacinquè aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va comportar la
supressió de la Generalitat, l’exili republicà, l’inici de la dictadura i d’una cruel repressió, que va
tenir una expressió especialment brutal en el posterior assassinat del president Companys.
Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que ens va
fer adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia molts catalans i
catalanes que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per demostrar la voluntat
majoritària del poble català de voler decidir el futur votant. La sentència del Tribunal
Constitucional anul·lant part de l’articulat de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006
aprovat pel nostre Parlament i referendat pel poble de Catalunya va propiciar la primera
manifestació multitudinària de rebuig a l’actitud del govern estatal l’any 2010. De llavors ençà
n’han estat moltes més, amb la convocatòria de la societat civil i el suport de la majoria de les
forces polítiques del país. Vam omplir Barcelona el 2012, vam travessar Catalunya amb la Via
Catalana el 2013 i aquest onze de setembre de 2014 hem tornat a demostrar al món la
rellevància i la transcendència del procés construint una V que des de la plaça de les Glòries
s’ha estès per tot Barcelona. La mobilització popular i cívica de la ciutadania i les entitats, han
exercit de pressió constant per garantir el procés.
Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a favor de
l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo per tal de
recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a nivell territorial com social i polític
perquè es sustenta en l’essència de la democràcia i, per tant, insta al Govern i al Parlament a
prendre decisions que representin a la majoria dels catalans i de les catalanes. Davant aquesta
reivindicació democràtica els partits polítics no s’hi poden girar d’esquena. Un moviment social
que ha optat per la via pacífica, pel diàleg, per la defensa ferma d'uns objectius polítics clars, i
que respon al genuí caràcter català, moderat però ferm en els seus objectius, vinculat a tota
una història i tradició de compromís i activisme per la conquesta del seus drets ciutadans,
socials i nacionals.
Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i il·lusionant per
a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar una nova etapa del país
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marcada per la defensa i ampliació de l’estat de benestar, el combat contra l’atur, la pobresa i
les desigualtats, i la lluita, sense excuses, ni treva, ni excepcions, contra la corrupció.
La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social, econòmic,
jurídic i polític té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra nació. Aquest dret és un
principi fonamental dels Drets Humans i està recollit en la Carta de les Nacions Unides així com
també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics.
El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i transversal de les forces
parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana, després
d’haver seguit totes les passes que la legislació actual determina. Aquesta llei ha estat avalada
pel Consell de Garanties Estatutàries i dóna empara legal a la consulta sobre el futur polític de
Catalunya.
El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca a la ciutadania de
Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta que hem demanat i que
ens hem compromès a tirar endavant els ajuntaments catalans de forma reiterada.
Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots els
recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta de forma
coordinada amb el departament competent del govern de la Generalitat de Catalunya. Així
mateix fem una crida a la ciutadania a participar-hi de manera activa, cívica i pacífica.
ACORDS
1. Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, per
decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics
i prendre el compromís de l’Ajuntament de Sanaüja amb la realització de la
mateixa, facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer-la possible, fent
una crida a la participació.

2. Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i
als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització de la
consulta del 9 de novembre dins el marc legal que és la Llei de consultes populars
no referendàries i participació ciutadana, aprovada pel Parlament de Catalunya, ja
que respon a la voluntat majoritària del poble català i dels seus representants.

3. Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al president
de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya i als
grups parlamentaris. També a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI)
i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) qui ho trametran de forma conjunta al
president del Govern Espanyol, al president del Congrés dels Diputats, al secretari
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general de les Nacions Unides, al president del Parlament Europeu, al president del
Consell de la UE i al president de la Comissió Europea.”
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres presents.
6.- Informes d’alcaldia.
No n’hi ha.
7.- Torn obert de paraules.
El regidor Gerardo Teruel comenta que caldria posar un “baden” a davant del bar “Cal Cinca”
per evitar que els cotxes agafen velocitat.
La regidora Judit Estadella pregunta d’on s’agafa l’aigua amb que s’abasta al poble de Sanaüja.
L’alcalde explica que hi ha el pou de l’Abellana (que es va inundar) que recull aigua de la mina
de Sallent. També existeix el pou de la Garriga, però normalment no funciona; i el pou nou que
està actiu, és el del camí de Lloberola. La regidora diu que li han comentat que en aquest indret
hi ha vessaments de purins, i l’alcalde fa saber que l’empresa adjudicatària de l’abastament
d’aigua, SOREA, realitza analítiques periòdiques, i informa a l’Ajuntament que són favorables,
no s’hi troba rastre de nitrats, però sí que surt alta de minerals.
Torna a intervenir la regidora Judit Estadella que demana que es tanqui la farola municipal que
hi ha davant del seu jardí. L’alcalde contesta que es pot estudiar, però que es provable que si
s’apaga una farola algú es queixi.
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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