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

Identificació de la sessió

Núm.: 05/2020
Caràcter: ordinari
Data: dilluns, 21 de setembre de 2020
Horari: de les 20.30 hores a les 21.00 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Assistents
Albert Bergadà Alburquerque (Junts per la Sentiu de Sió)
Francesc Marcelino Camarasa (Junts per la Sentiu de Sió)
Asensi Masana Carricondo (Junts per la Sentiu de Sió)
Àngels Solà Figueres (Junts per la Sentiu de Sió)
Josep Torres Flores (Junts per la Sentiu de Sió)
Dolors Teruel Artero (Independents per la Sentiu)

Joan Camats i Campabadal, secretari
S’han excusat d’assistir-hi:
Àngel Pérez Segarra (Independents per la Sentiu)
A la Sentiu de Sió, 21 de setembre de 2020, 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 en aquesta acta, presidit pel senyor Alcalde, amb l’assistència del Secretari de la
Corporació.
Seguidament s’obre l’acte i es passa a deliberar sobre el següent ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
Donar compte dels decrets d’alcaldia.
Donar compte dels decrets de relació de pagaments i presa de raó d’ingressos.
Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 2 del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, any 2020
Proposta ratificació decret 70/2020 sobre formulació d’al·legacions, en temps i forma, a la proposta de resolució provisional de
concessió de les subvencions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024
Proposta ratificació decret 71/2020, sobre sol·licitud d’ajuts a l’Agència de Residus de Catalunya per a la utilització d’àrid reciclat
dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes per ens locals
Proposta ratificació decret 74/2020, sobre sol·licitud de subvenció per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació
exterior realitzades durant els anys 2018, 2019 o a realitzar durant l'any 2020.
Proposta ratificació decret 77/2020, sobre aprovació línies fonamentals dels pressupostos 2021
Proposta de pròrroga del contracte de serveis d'instal·lació, control, gestió i manteniment de xarxa de dades (servei WIFI per als
veïns del municipi)
Moció municipal a favor de la reforma horària
Sol·licituds llicències d’obres.
Informes d’alcaldia.
Precs i preguntes.

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
L’acta de la sessió ordinària, de data 20 de juliol de 2020, es dona per llegida de conformitat amb l’establert
a l’art. 110.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya i s’aprova per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la
corporació.
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2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
• Decret 67/2020, sobre sol·licitud subvenció càrrecs electes, any 2020
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Sol·licitar al Departament de la Presidència una compensació econòmica per poder fer front
a part del total de les retribucions que percep el senyor alcalde per dedicació del 75% de la jornada.
Segon.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
•

Decret 68/2020, sobre subscripció del protocol de compromís pel desenvolupament de la Ruta
verda de la Vall del Riu Sió
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Que en representació i en nom de l’Ajuntament de LA SENTIU DE SIÓ, subscriure el present
protocol en tots els seus punts, conjuntament amb els altres ajuntaments que formen part d’aquesta
Ruta verda del riu Sió
Segon.- Acordar fer les gestions necessàries amb altres administracions (Consells Comarcals,
Diputació, Generalitat, Estat i UE) per tal d’obtenir recursos tècnics i/o econòmics per poder
desenvolupar la Ruta verda del riu Sió
Tercer.- En cas que fos necessari col·laborar tècnicament i/o econòmicament entre tots els
ajuntaments per poder iniciar i/o executar aquest projecte de la Ruta verda del riu Sió.
Quart.- Transmetre aquests acords al Departament de Sostenibilitat i Territori de la Generalitat de
Catalunya, als Consells Comarcals de La Segarra, l’Urgell i La Noguera i a la Diputació de Lleida.
Cinquè.-Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 69/2020 sobre acceptació de la subvenció del Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la
cultura de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida per a l’any 2020
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Acceptar la subvenció de 3.137,00 euros atorgada per l’Institut d’Estudis Ilerdencs, dins la
línia de subvencions del Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la cultura de l’Institut d’Estudis
Ilerdencs de Lleida per a l’any 2020.
Segon.- Comunicar aquest acord a l’Institut d’Estudis Ilerdencs mitjançant el formulari d’acceptació
de la subvenció.
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a
terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 70/2020 sobre formulació d’al·legacions, en temps i forma, a la proposta de resolució
provisional de concessió de les subvencions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al
període 2020-2024
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Formular al·legacions, en temps i forma, a la proposta de resolució provisional de concessió
de les subvencions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024 dictada per
la Directora General de la Direcció General d’Administració Local per la qual l’Ajuntament de la Sentiu
de Sió ha quedat en llista d’espera en la línia d’inversions, amb una puntuació de 21,6325, d’acord
amb el document tècnic d’al·legacions redactat pels Serveis Tècnics Comarcal i que figura a
l’expedient.
Segon.- Aprovar el document tècnic d’al·legacions a les puntuacions redactat pels Serveis Tècnics
Comarcal.
Tercer.- Notificar aquest acord al Departament de la Presidència.
Quart.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
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•

Decret 71/2020, sobre sol·licitud d’ajuts a l’Agència de Residus de Catalunya per a la utilització
d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes per ens locals
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Sol·licitar a l’Agència de Residus de Catalunya una subvenció per import de 48.361,37 euros,
per l’actuació “Arranjament de camins municipals amb àrids reciclats del terme municipal de la Sentiu
de Sió”, amb un pressupost de 48.361,37 euros (39.968,08 euros de base imposable més 8.393,29
euros en concepte d ‘IVA), en el marc de la convocatòria d’ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels
residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques
municipals de Catalunya.
Segon.- Aprovar la memòria valorada titulada “Arranjament de camins municipals amb àrids reciclats
del terme municipal de la Sentiu de Sió”, amb un pressupost de 48.361,37 euros (39.968,08 euros de
base imposable més 8.393,29 euros en concepte d ‘IVA).
Tercer.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 72/2020 sobre aprovació de la certificació número 3 i última de les obres “Millora de les
piscines municipals”
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar la certificació d’obres número 3 i última de les obres “Millora de les piscines
municipals”, per un import de 18.082,85 € (14.944,50 € de base imposable més 3.138,35 € en
concepte d’IVA), presentada i signada per l’adjudicatari CONSTRUCCIONS MANUEL ESPEJO SL i pels
Serveis Tècnics Municipals. Les obres s’executen a la piscina petita i al seu entorn.
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a
terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 73/2020 sobre adjudicació de la llicència de taxi número 1 de la Sentiu de Sió
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer. Adjudicar la llicència de taxi número 1 de la Sentiu de Sió en les condicions que figuren en la
seva sol·licitud i les que es detallen en el Plec de Clàusules Administratives a: Esteve Menchón Peries,
DNI 78081873R
Segon. Requerir a l’adjudicatari que aporti en la documentació justificativa de trobar-se al corrent en
el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Tercer. Notificar, si s’escau, l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
Quart. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.
Cinquè. Notificar a Esteve Menchón Peries, DNI 78081873R, adjudicatari de la llicència, la present
resolució, perquè en el termini de seixanta dies naturals, comptats des de la data de concessió,
realitzi els tràmits necessaris encaminats a la prestació del servei.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 74/2020, sobre sol·licitud de subvenció per a actuacions d’ordenació ambiental de la
il·luminació exterior realitzades durant els anys 2018, 2019 o a realitzar durant l'any 2020.
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Sol·licitar a la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i
Sostenibilitat una subvenció per import de 10.670,00 euros, per l’actuació “Substitució de
l’enllumenat públic exterior del casc antic al municipi de la Sentiu de Sió”, amb un pressupost de
17.787,00 euros (14.700,00 euros de base imposable més 3.087,00 euros en concepte d ‘IVA), en el
marc de la convocatòria de subvencions per a actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació
exterior realitzades durant els anys 2018, 2019 o a realitzar durant l'any 2020.
Segon.- Prendre el compromís d’executar l’actuació per a la qual es demana la subvenció, en cas
d’obtenir-la.
Tercer.- Aprovar la memòria valorada titulada “Substitució de l’enllumenat públic exterior del casc
antic al municipi de la Sentiu de Sió” i redactada per RCT ENGINYERIA, SLU, amb un pressupost de
17.787,00 euros (14.700,00 euros de base imposable més 3.087,00 euros en concepte d ‘IVA).
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Quart.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
•

Decret 75/2020 sobre reconeixement de triennis
Per tot l'exposat, RESOLC:
Primer.- Reconèixer, amb efectes del dia 8 d’agost de 2020, a: Janet Font Montpeat, auxiliar
administrativa de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, el seu tercer trienni
Segon.- Aquest reconeixement suposa adquirir els drets econòmics assenyalats a l'apartat b) de
l'article 102 de la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública aprovada pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre i als
articles 160 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals i demés disposicions aplicables.
Tercer.- Comunicar aquesta resolució al registre personal, a la intervenció i a la tresoreria, per la seva
efectivitat.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 76/2020 sobre aprovació de la relació de factures mes de juliol de 2020
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA

•

Decret 77/2020, sobre aprovació línies fonamentals dels Pressupostos 2021
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar les línies fonamentals dels pressupostos de l’any 2021 de l’Ajuntament de la Sentiu
de Sió.
Segon.- Que l’Interventor comuniqui al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas les dades
anteriorment esmentades.
Tercer.- Ratificar aquest decret en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió (document signat electrònicament)

•

Decret 78/2020 sobre aprovació de la relació de factures mes d’agost de 2020
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA

•

Decret 79/2020, de convocatòria de Ple ordinari
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Convocar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, pel proper dilluns dia
21 de setembre de 2020, a les 20.30 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, segons el següent:
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
Donar compte dels decrets d’alcaldia.
Donar compte dels decrets de relació de pagaments i presa de raó d’ingressos.
Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 2 del pressupost de l’Ajuntament de la
Sentiu de Sió, any 2020
5. Proposta ratificació decret 70/2020 sobre formulació d’al·legacions, en temps i forma, a la proposta de
resolució provisional de concessió de les subvencions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al
període 2020-2024
6. Proposta ratificació decret 71/2020, sobre sol·licitud d’ajuts a l’Agència de Residus de Catalunya per a la
utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes per ens
locals
7. Proposta ratificació decret 74/2020, sobre sol·licitud de subvenció per a actuacions d’ordenació ambiental
de la il·luminació exterior realitzades durant els anys 2018, 2019 o a realitzar durant l'any 2020.
8. Proposta ratificació decret 77/2020, sobre aprovació línies fonamentals dels pressupostos 2021
9. Proposta de pròrroga del contracte de serveis d'instal·lació, control, gestió i manteniment de xarxa de
dades (servei WIFI per als veïns del municipi)
10. Moció municipal a favor de la reforma horària
11. Sol·licituds llicències d’obres.
12. Informes d’alcaldia.
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13. Precs i preguntes.

Segon.- Notificar-ho a tots els regidors i fer-ho públic pels mitjans habituals.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
3. DONAR COMPTE DECRETS RELACIÓ DE PAGAMENTS i PRESA DE RAÓ D’INGRESSOS
Decret 76/2020 sobre aprovació de la relació de factures mes de juliol de 2020
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions, les factures pendents
d’aplicació (si és el cas), així com el seu pagament, incloses en la relació del mes de juliol de 2020 i que es
detallen en l’annex 1 d’aquesta resolució corresponents a obres, subministraments i serveis efectuats a
l'Ajuntament, per un import total de 66.261,99 €.
Segon.- Donar conformitat al pagament de les obligacions carregades directament al compte corrent. Els
pagaments s’efectuaran per ordre de l’alcaldia i de conformitat amb la disposició de fons de la Tresoreria.
Tercer.- Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
PAGAMENTS JULIOL 2020 PER "CAIXABANK"
CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES)

137,82

DIARI SEGRE, S.L.

40,00

MANTENIMENT WIFI

264,00

TELEFONIA FIXA (MFE)

172,42

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC)

48,28

RENTING COPIADORA

95,59

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - REBUIG)

837,7

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ORGÀNICA)

457,68

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - PAPER)

212,67

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - VIDRE)

117,09

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ENVASOS)

116,73

CONSELL COMARCAL (Serveis socials 3er. TR)

722,59

CONSELL COMARCAL (Ser. Intervenció sòcioeducativa)

57,65

CONSELL COMARCAL (Serv. Tractament residus aboc.)

325,6

CONSELL COMARCAL (enginyeria maig 2020)

92,5

CONSELL COMARCAL (Arquitectura i urbanisme)

780,00

CONSELL COMARCAL (TDIC)

74,19

OAGRTL

9,36

ENDESA ENERGIA XXI

54,71

J FARRE, S.A.

74,23

AGROPECUARIS FORTUNY, S.L.

285,23

FERRETERIA VIOLA, S.L.

66,16

RECANVIS MIRÓ

142,16

LAICONA, S.L.

58,32

ENDESA ENERGIA, S.A.U. (potabilitzadora)

133,12

ENERGIA XXI, SLU (Bàscula)

25,71

COMPSAONLINE

8,35

MECANO CAMP, SA

639,00

DECORA BALAGUER, S.L.

403,20

ASSOCIACIÓ DE DONES - SUBVENCIÓ 2020

400,00

ACA (Cànon aigua 2019)

18.819,03

CONSTRUCCIONES MANUEL ESPEJO, S.L.

18.082,85

CONSELL ESPORTIU NOGUERA (Socorristes Juny)

544,00
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CONSELL ESPORTIU NOGUERA (Hores extra 03/07/20)

76,00

DISTRIBUCIONS JAUME ARENY

132,61

MAPFRE (Annex pòlissa resp. Civil i patrimonial)

584,66

MAPFRE (Assegurança furgoneta)

370,65

MECANOCAMP

632,56

NATURGY IBERIA, S.A.

33,09

ENDESA ENERGIA SAU (Enllumenat zona la Plana)

684,76

ENDESA ENERGIA SLU (Bàscula)

25,79

NESPRESSO

78,00

ENERGIA XXI, SLU (Enllumenat Tossal)

83,18

IRPF 2ON TR.

4.840,40

SEGURETAT SOCIAL

4.854,46

NOMINES

9.162,14
65.856,24

PAGAMENTS MES DE JULIOL "CAIXA CORPORACIÓ"

Tarròs pintures i decoració

31,23

Gasoil i olis maquinària

88,00

Alfombra piscines

21,98

Correus - cartes certificades amb acús de rebuda

12,99

Txiringuito piscines: Berenar últim dia del JoVa

207,80

Cal Amat - tres menús

43,75
405,75

TOTAL DESPESES JULIOL

66.261,99

Decret 78/2020 sobre aprovació de la relació de factures mes d’agost de 2020
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions, les factures pendents
d’aplicació (si és el cas), així com el seu pagament, incloses en la relació del mes d’agost de 2020 i que es
detallen en l’annex 1 d’aquesta resolució corresponents a obres, subministraments i serveis efectuats a
l'Ajuntament, per un import total de 42.629,53 €.
Segon.- Donar conformitat al pagament de les obligacions carregades directament al compte corrent. Els
pagaments s’efectuaran per ordre de l’alcaldia i de conformitat amb la disposició de fons de la Tresoreria.
Tercer.- Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
PAGAMENTS AGOST PER "CAIXABANK"
CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES)

196,93

DIARI SEGRE, S.L.

40,00

MANTENIMENT WIFI JULIOL

308,79

TELEFONIA FIXA (MFE)

172,42

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC)

90,97

RENTING COPIADORA

95,59

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - REBUIG)

837,7

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ORGÀNICA)

457,68
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CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - PAPER)

212,67

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - VIDRE)

117,09

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ENVASOS)

116,73

CONSELL COMARCAL (Taxa servei deixalleria 2on tr.)

340,03

CONSELL COMARCAL (SAT Dependència)

270,036

CONSELL COMARCAL (Serv. Tractament residus aboc.)

296

CONSELL COMARCAL (Voluminosos)

340,03

CONSELL COMARCAL (Arquitectura i urbanisme)

806,00

CONSELL COMARCAL (Cànon deposició residus abocad)

1239,67

CONSELL COMARCAL (TDIC)

74,19

AMI

75,50

MAPFRE

308,48

SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L.

119,35

CONSELL ESPORTIU DE LA NOGUERA (Socorristes Juliol)

4.096,00

ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS

40,44

NATURGY IBERIA, S.A. (10 FRAS)

1.093,79

FCC AQUALIA, S.A.

1.909,53

ENERGIA XXI, SLU

60,02

ENDESA ENERGIA, S.A.

207,82

ENDESA ENERGIA, S.A.

95,99

DECORA BALAGUER

24,09

J. FARRÉ, S.A.

72,48

RECANVIS MIRÓ

21,37

FERRETERIA VIOLA, S.L.

85,67

EXCLUSIVAS RAMÍREZ ARQUERO, S.L.

492,83

AGROPECUARIS FORTUNY, S.L.

166,54

TALLER CASTELL SERRA, S.L.

216,69

TEXTIL RED

290,64

NOVOQUÍMICA ECOLÓGICA, S.L.

209,49

NOVOQUÍMICA ECOLÓGICA, S.L.

443,77

MIQUEL TREPAT BARCELÓ

775,55

MECANOCAMP

746,87

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U.

618,69

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U.

1.690,37

COL.LECTIVITAT DE REGANTS Nº 1 CANALS D'URGELL

3.855,20

O.C. FUTBOL SALA LA SENTIU

2.000,00

AUTOMOTOR, S.A.

137,92

ENERGIA XXI, SLU (Enllumenat Tossal)

78,92

FERRETERIA VIOLA, S.L.

47,21

GARCAM, S.L.

13,02

J. FARRÉ, S.A.

244,66

SEGURETAT SOCIAL

5.460,72

NOMINES

9.482,31
41.194,46
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PAGAMENTS AGOST PER "CAIXA CORPORACIÓ"

Gasoil elements de transport

100,00

Actuació Carles Fortun y i Marcel

300,00

Vero Radu - Entrepans i begudes dia ermita

546,50

Cal Amat (4 menús Josep Segarra)

44,00

Menú alcalde dinar reunió Via Verda

25,50

Fruites Carmona - Pomes caminada refugi

32,68

Manuel Palenque - Peanes per regalar

340,00

Carrefour i mercadona

43,20

Registre de la Propietat

3,19
1.435,07

TOTAL DESPESA AGOST

42.629,53

RELACIÓ D’INGRESSOS REBUTS PER L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ DURANT EL MES DE JULIOL DE
2020
INGRESSOS MES DE JULIOL "CAIXABANK"

ABONAMENTS PISCINES

4.655,00

LLOGUER CASA METGE

180,00

LLOGUER VERO RADU
DIPUTACIÓ LLEIDA "PLA ESPECIAL COOPERACIÓ
MUNICIPAL"

352,80
13.197,89

OAGRTL - Entrega a cte. Juliol

8.645,64

OAGRTL - Entrega a cte. Segon trimestre

2.148,64

DIPUTACIÓ DE LLEIDA "Subv. Millora piscines"

37.606,00

MAPFRE - Indemnització expedient porta bar

1.060,49

USUARIS WIFI

348,48

FREMAP - Bonus 2018

420,50

GENERALITAT - Participació en els tributs de l'estat

5.914,92
74.530,36

INGRESSOS MES DE JULIOL "CAIXA CORPORACIÓ"

Usuaris Wifi

43,56

Abonaments piscines

225,00

Concessió de Taxi i taxa anual

330,00

Recaptació bàscula

260,25

858,81
TOTAL INGRESSOS JULIOL

75.389,17
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RELACIÓ D’INGRESSOS REBUTS PER L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ DURANT EL MES
D’AGOST DE 2020
INGRESSOS MES D'AGOST "CAIXABANK"

TESORO PÚBLICO - Telefònica, quotes
nacionals IAE

89,54

TESORO PÚBLICO - Quotes nacionals IAE

4.818,77

TESORO PÚBLICO - Quotes provincials IAE

1.410,80

LLOGUER VERO RADU

352,80

OAGRTL - Entrega a cte. Agost

8.645,64

USUARIS WIFI
GENERALITAT - Participació en els tributs
de l'estat

348,48
5.914,92
21.580,95

INGRESSOS MES D'AGOST "CAIXA
CORPORACIÓ"

Usuaris Wifi

29,04

Llicències d'obres

84,70

Recaptació bàscula

257,70

371,44
TOTAL INGRESSOS AGOST

21.952,39

4. PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 2 DEL PRESSUPOST DE
L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ, ANY 2020
Atès que degut a una sanció de l’any 2018 i a un increment en la liquidació del cànon de l’aigua de l’any 2019
realitzats d’ofici per l’Agència Catalana de l’Aigua s’ha de suplementar la partida 161. 225.01.00 en 4.308,21
euros i que també per aquest motiu el compte de les partides pendents d’aplicar a pressupost té un saldo de
6.500,25 euros que s’ha d’incorporar a la partida de despeses corresponent al cànon del pressupost de l’any
2020.
També l’Ajuntament de la Sentiu de Sió ha d’executar la inversió, per import de 17.454,25 euros, consistent
en la substitució de l’enllumenat públic exterior del casc antic del municipi, dels quals 6.981,70 euros han de
ser de recursos propis.
Així mateix s’han executat unes obres complementàries a les obres de la piscina petita per un import 4.219,03
euros per la qual cosa s’ha de suplementar la partida d’inversió 342.622,01 per aquesta quantitat.
Finalment s’ha de suplementar la partida de despesa corrent d’edificis i altres construccions degut al seu
proper exhauriment.
Per aquestes actuacions , pels quals no existeix crèdit al vigent Pressupost de la Corporació, es fa precís la
modificació de crèdits número 2/2020 del Pressupost en vigor en la modalitat de suplement de crèdit finançat
amb nous o majors ingressos obtinguts.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:
Primer: Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 2 del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu
de Sió, any 2020, d'acord amb el quadre següent:

10

DESPESES A FINANÇAR:
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
PARTIDA

DENOMINACIÓ

920.212.00
161 225.01.00
342.622.01

Edificis i altres construccions
Cànon de l’Aigua
Millora piscines municipals
Substitució enllumenat
públic casc antic

165 639.04

CONSIGNACIÓ
INICIAL
8.000,00
12.800,00
42.360,00

PROPOSTA
INCREMENT
6.939,15
10.808,46
4.219,03

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA
14.939,15
23.608,46
46.579,03

10,00

17.444,25

17.454,25

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS

39.410,89

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 39.410,89

MAJORS/NOUS INGRESSOS
PARTIDA

DENOMINACIÓ

304
392.11

Cànon de sanejament
Recàrrec apressament
Pla especial cooperació
municipal Diputació
Subvenció Departament de
Territori i Sost. Enllumenat

461.06
750.80.05

CONSIGNACIÓ
INICIAL
12.600,00
50,00

PROPOSTA
INCREMENT/DISM
10.808,46
6.939,15

0,00

11.200,73

10,00

10.462,55

TOTAL:

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

39.410,89

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 39.410,89

Segon: L'import de les despeses queda finançat amb nous o majors ingressos obtinguts, havent-se de donar
a l'expedient la tramitació assenyalada a l'art. 162 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i considerant-se aquest acord definitiu de
no presentar-se reclamacions durant el termini d'exposició pública.
5. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 70/2020 SOBRE FORMULACIÓ D’AL·LEGACIONS, EN TEMPS I FORMA, A
LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL PLA ÚNIC D’OBRES I
SERVEIS DE CATALUNYA PER AL PERÍODE 2020-2024
Vist el Decret 169/2019, de 23 de juliol, pel qual s’aproven les bases reguladores i d’execució del Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària i urgent duta a terme el 12 de novembre de 2019, va acordar
aprovar presentar una sol·licitud de subvenció al Departament de la Presidència per un import de 369.334,35
euros (de 249.334,35 euros per la línia d’inversions i de 120.000,00 euros per la línia per a acció territorial a
municipis petits) dins la convocatòria del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024,
per finançar part de l’actuació:
• “Millora dels serveis existents amb la construcció d’un edifici de serveis per al municipi de la Sentiu
de Sió”, amb un pressupost de 388.773,00 euros (321.300,00 euros de base imposable més 67.473,00
euros en concepte d’IVA).
Vista la proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya per al període 2020-2024 dictada per la Directora General de la Direcció General d’Administració
Local per la qual l’Ajuntament de la Sentiu de Sió ha quedat en llista d’espera en la línia d’inversions, amb
una puntuació de 21,6325.
Atès que es considera injusta aquesta proposta i l’esmentada proposta atorga un termini de 10 dies hàbils,
a comptar des de l’endemà de la publica de la proposta de resolució provisional al Tauler electrònic de
l’Administració de la Generalitat per a presentar les al·legacions que es creguin oportunes.
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Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:
Ratificar íntegrament i en els seus propis termes la resolució d’alcaldia, de data 21 de juliol de 2020, següent:
Primer.- Formular al·legacions, en temps i forma, a la proposta de resolució provisional de concessió de les
subvencions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024 dictada per la Directora
General de la Direcció General d’Administració Local per la qual l’Ajuntament de la Sentiu de Sió ha quedat
en llista d’espera en la línia d’inversions, amb una puntuació de 21,6325, d’acord amb el document tècnic
d’al·legacions redactat pels Serveis Tècnics Comarcal i que figura a l’expedient.
Segon.- Aprovar el document tècnic d’al·legacions a les puntuacions redactat pels Serveis Tècnics Comarcal.
Tercer.- Notificar aquest acord al Departament de la Presidència.
Quart.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
6. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 71/2020, SOBRE SOL·LICITUD D’AJUTS A L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE
CATALUNYA PER A LA UTILITZACIÓ D’ÀRID RECICLAT DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB MARCATGE
CE EN OBRES PROMOGUDES PER ENS LOCALS
Vista la RESOLUCIÓ TES/1455/2020, de 17 de juny, de convocatòria d’ajuts per a la utilització d’àrid reciclat
dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques
municipals de Catalunya.
Atès que l’Ajuntament de la Sentiu de Sió creu necessari concórrer a aquesta convocatòria perquè es planteja
la millora amb aquests àrids dels camins de Lleida, de la Carrerada al camí del Maginet, camí del Maginet i
camí de la Marrada.
Vista la memòria valorada titulada “Arranjament de camins municipals amb àrids reciclats del terme
municipal de la Sentiu de Sió” i redactada pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost de 48.361,37
euros (39.968,08 euros de base imposable més 8.393,29 euros en concepte d ‘IVA).
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:
Ratificar íntegrament i en els seus propis termes la resolució d’alcaldia, de data 22 de juliol de 2020, següent:
Primer.- Sol·licitar a l’Agència de Residus de Catalunya una subvenció per import de 48.361,37 euros, per
l’actuació “Arranjament de camins municipals amb àrids reciclats del terme municipal de la Sentiu de Sió”,
amb un pressupost de 48.361,37 euros (39.968,08 euros de base imposable més 8.393,29 euros en concepte
d ‘IVA), en el marc de la convocatòria d’ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció
amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya.
Segon.- Aprovar la memòria valorada titulada “Arranjament de camins municipals amb àrids reciclats del
terme municipal de la Sentiu de Sió”, amb un pressupost de 48.361,37 euros (39.968,08 euros de base
imposable més 8.393,29 euros en concepte d ‘IVA).
Tercer.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.
7. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 74/2020, SOBRE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A ACTUACIONS
D’ORDENACIÓ AMBIENTAL DE LA IL·LUMINACIÓ EXTERIOR REALITZADES DURANT ELS ANYS 2018, 2019 O
A REALITZAR DURANT L'ANY 2020.
Vista la RESOLUCIÓ TES/753/2020, de 12 de març, de convocatòria de subvencions per a actuacions
d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior realitzades durant els anys 2018 i 2019 o a realitzar durant
l'any 2020.
Atès que l’Ajuntament de la Sentiu de Sió creu necessari concórrer a aquesta convocatòria perquè té punts
de llum que han quedat obsolets i que ha de substituir.
Atès que el municipi de la Sentiu de Sió forma part dels municipis amb àrees declarades Espais amb un cel
nocturn de qualitat, amb un pla de prevenció de la contaminació lumínica i tot el terme municipal classificat
com a zona màxima (E1).
Vista la memòria valorada titulada “Substitució de l’enllumenat públic exterior del casc antic al municipi de
la Sentiu de Sió” i redactada per RCT ENGINYERIA, SLU, amb un pressupost de 17.787,00 euros (14.700,00
euros de base imposable més 3.087,00 euros en concepte d ‘IVA).
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:
Ratificar íntegrament i en els seus propis termes la resolució d’alcaldia, de data 29 de juliol de 2020, següent:
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Primer.- Sol·licitar a la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat
una subvenció per import de 10.670,00 euros, per l’actuació “Substitució de l’enllumenat públic exterior del
casc antic al municipi de la Sentiu de Sió”, amb un pressupost de 17.787,00 euros (14.700,00 euros de base
imposable més 3.087,00 euros en concepte d ‘IVA), en el marc de la convocatòria de subvencions per a
actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior realitzades durant els anys 2018, 2019 o a
realitzar durant l'any 2020.
Segon.- Prendre el compromís d’executar l’actuació per a la qual es demana la subvenció, en cas d’obtenirla.
Tercer.- Aprovar la memòria valorada titulada “Substitució de l’enllumenat públic exterior del casc antic al
municipi de la Sentiu de Sió” i redactada per RCT ENGINYERIA, SLU, amb un pressupost de 17.787,00 euros
(14.700,00 euros de base imposable més 3.087,00 euros en concepte d ‘IVA).
Quart.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.
8. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 77/2020, SOBRE APROVACIÓ LÍNIES FONAMENTALS DELS
PRESSUPOSTOS 2021
L’Ordre HAP/2105/2012 d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament
d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, estableix en el seu article 15 l’obligació de retre informació sobre les línies fonamentals dels
Pressupostos per a l’exercici següent.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:
Ratificar íntegrament i en els seus propis termes la resolució d’alcaldia de 31 d’agost de 2020 següent:
Primer.- Aprovar les línies fonamentals dels pressupostos de l’any 2021 de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió.
Segon.- Que l’Interventor comuniqui al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas les dades
anteriorment esmentades.
Tercer.- Ratificar aquest decret en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.
9. PROPOSTA DE PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEIS D'INSTAL·LACIÓ, CONTROL, GESTIÓ I
MANTENIMENT DE XARXA DE DADES (SERVEI WIFI PER ALS VEÏNS DEL MUNICIPI)
Per acord de Ple, de data 8 de gener de 2018, es acordar adjudicar a l'empresa TECNOLOGIA LLIURE S.C.P,
amb CIF J-25672437, el contracte de serveis d'instal·lació, control, gestió i manteniment de xarxa de dades
(servei WIFI per als veïns del municipi) per procediment negociat sense publicitat per un preu de 9.187,20
euros i 1.929,24 euros d’IVA i amb una durada de dos anys més una possible pròrroga d’un any.
En data 16 de febrer de 2018, l'Ajuntament de la Sentiu de Sió i l'empresa TECNOLOGIA LLIURE S.C.P, amb
CIF J-25672437 van signar el corresponent contracte administratiu.
Atès que han transcorregut els dos anys de durada del contracte i que, d’acord amb la clàusula cinquena de
l’esmentat contracte, les parts estan d’acord en prorrogar-lo per un termini d’un any, amb efectes del dia 16
de febrer de 2020.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:
PRIMER.- Prorrogar, amb efectes del dia 16 de febrer de 2020, a l'empresa TECNOLOGIA LLIURE S.C.P, amb
CIF J-25672437 el contracte de serveis d'instal·lació, control, gestió i manteniment de xarxa de dades (servei
WIFI per als veïns del municipi) per un termini d’un any.
SEGON.- Autoritzar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per a la signatura del document de
pròrroga i de qualsevol altre document que se’n pugui derivar.
TERCER.- Notificar aquest acord a la interessada i convocar-la per procedir a la signatura del corresponent
document administratiu de pròrroga.
10. MOCIÓ MUNICIPAL A FAVOR DE LA REFORMA HORÀRIA
La desorganització horària a Catalunya és resultat de la superposició dels vells horaris fabrils, agreujats per
transformacions patides pel creixement econòmic durant el franquisme i l’impacte de les demandes pròpies
dels anys de creixement desordenat, especialment del sector dels serveis, i també, sovint, de la cultura del
presencialisme al treball, o bé per la necessitat de realitzar llargues jornades de treball per assolir salaris
adequats al cost real de la vida. Aquesta situació deriva en seriosos obstacles per a la competitivitat i la
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producció empresarial, en l’augment de riscos psico-socials de les persones treballadores, la persistència de
la divisió sexual del treball amb el manteniment de la desigualtat de gènere, els problemes de salut derivats
de la manca de son en adults i infants, els baixos rendiments educatius, la manca de temps familiar i personal
per al lleure, la cultura i l’activisme social i en una disminució del benestar de la societat en general. En aquest
sentit, al llarg dels darrers anys s’ha aprofundit en la recerca, i els estudis dels quals disposem demostren que
es fa del tot necessari i urgent desfer-se de la rèmora que representa la desorganització horària actual,
incapaç de fer front a la complexitat del moment present.
A gairebé tot Europa, l’horari laboral és de 8-9 h. a 17-18 h., parant un màxim d’una hora per dinar a meitat
de la jornada. A l’estat espanyol –i per tant a Catalunya-, però, és habitual que la població treballadora s’aturi
dues hores per dinar -a l’àmbit escolar poden ser tres-, i que la jornada laboral s’allargui fins a les 19 h. o les
20 h. del vespre, o més enllà. Aquesta jornada poc compactada provoca sopar a partir de les 21 h. en el millor
dels casos, dificulta el temps de cura d’infants i gent gran, afebleix la participació cívica i comunitària,
impossibilita el consum i gaudi de la cultura i per descomptat baixa l’eficiència de les organitzacions. El prime
time televisiu s’acomoda a horaris que fan reduir les hores de son. En definitiva, se solapa el temps personal
i el temps de descans. A més, aquesta organització del temps de vida quotidiana no té l’origen en el clima,
un mite que es desmunta tot sol comprovant que a Portugal, Marroc, Itàlia o Grècia se sopa a les 19-20 h. del
vespre. Per altra banda, a Europa fa algunes dècades que va començar la substitució dels horaris nascuts amb
l’era industrial per uns altres d’adaptats i flexibles a les necessitats d’igualtat, productivitat i participació de
la ciutadania. Diversos estudis de la Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i de Treball
(Eurofound), amb dades d’Eurostat, mostren que estan avançant en el bon camí, tot i que hi ha diferències
entre estats segons els models adoptats.
Al nostre país el debat tot just s’inicià fa uns anys i ara sembla que se’n pren consciència de manera més
àmplia en un context de crisi en què cal trobar fórmules d’optimització dels recursos escassos, però sobretot,
en què cal proposar estils de vida no determinats exclusivament per una compulsió productivista i
consumista. L’ordre horari hauria de ser la norma, i la flexibilitat individualitzada l’excepció en tots els àmbits.
Establir un horari racional generalitzat hauria de ser la norma a aplicar en tots els àmbits socials i econòmics,
públics i privats, sense perjudici que es reconeguin després determinades situacions de flexibilització horària,
i per tant excepcions a les normes generals, per atendre determinades situacions personals o de determinats
col·lectius. En aquest context al gener de 2014 es va presentar la Iniciativa per a la reforma horària – Ara és
l’Hora, una entitat que ha estat impulsant des de la societat civil el debat sobre la reformulació dels horaris
a Catalunya. El juliol de 2017 va tenir lloc la signatura del pacte per a la Reforma horària, on 110
organitzacions i institucions del país varen acordar la carta de compromisos cap a l’Objectiu 2025, que suposa
el gran acord de país per arribar al 2025 havent aconseguit els compromisos i acords derivats del pacte. El
gener de 2019 es va crear l’Oficina per a la reforma horària amb l’objectiu, entre altres, de coordinar les
polítiques en l'àmbit de l'organització i usos dels temps de la vida quotidiana i en el compliment dels acords
del Pacte per a la Reforma Horària i fer-ne el seguiment de l'execució. El juliol de 2020 el Govern va presentar
el Pla Viure Millor que inicia el desplegament dels compromisos derivats del Pacte per a la Reforma Horària.
La crisi sanitària, derivada per la pandèmia de la Covid19, i que ha suposat un confinament sobtat alterant
enormement els hàbits quotidians de les persones, també ha obert una nova finestra d’oportunitats en allò
que fa referència a l’aprofitament d’unes tecnologies que ja teníem a l’abast i de l’ús que se’n fa alhora de
relacionar-nos, també professionalment. I en l’aprofundiment d’una nova cultura del temps que ja quedava
reflectida en els compromisos del Pacte per a la Reforma Horària. La irrupció del treball a distància ha obert
tot un camp de possibilitats en aquest sentit.
L’Ajuntament de la Sentiu de Sió aprova aquesta resolució amb l’objectiu de donar suport a les mesures que
facin possible fer la transició cap a la reforma horària formulada en un moment concret en el temps. En la
forma en què està organitzada la nostra societat, el temps esdevé un factor sistèmic dins del model social.
Cal cercar mesures legislatives i de promoció i sensibilització que abordin el canvi a tres nivells: a nivell macro
(de la societat), a nivell meso (de les organitzacions, empreses i institucions que la componen) i a nivell micro
(de les persones). Superat el debat de la conveniència, l’objectiu d’aquests treballs és debatre la viabilitat per
transitar cap al retorn de Catalunya als horaris anteriors al franquisme, adaptats a la nova realitat social,
econòmica i cultural. Els agents que poden fer possible aquesta reforma se situen principalment en l’acció
sobre els horaris laborals, però també en els escolars, els comercials, els culturals, els esportius, els televisius
i els associatius, així com en les infraestructures públiques i privades que els puguin permetre.
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Tot això és el que justifica que l’Ajuntament de la Sentiu de Sió es pronunciï a favor de la reforma horària.
Així, actuant amb coherència a partir d’aquest acord favorable i amb l’ànim de millorar la gestió del temps i
d’esdevenir, alhora que motor, organització exemplificadora de la reforma horària, l’Ajuntament de la Sentiu
de Sió es compromet a iniciar el procés per a la implantació de mesures d’acord amb aquesta iniciativa, fentne el seu seguiment i avaluació.
Amb aquesta resolució, l’Ajuntament de la Sentiu de Sió passa a formar part de la Xarxa de Ciutats i Pobles
per la Reforma Horària, xarxa que té per objectius: reconèixer i promoure la tasca dels ajuntaments i dels
consells comarcals compromesos amb l’impuls de la reforma horària; facilitar, intercanviar i difondre
coneixements i experiències entre ajuntaments i consells comarcals en l’àmbit de la gestió del temps i la
conciliació, presencial i virtualment; i fer xarxa amb altres organitzacions públiques, privades i del tercer
sector, a nivell local i internacional, per generar sinergies i avançar conjuntament. Així també, és mitjançant
la Xarxa de Ciutats i Pobles per a la Reforma Horària que l’Ajuntament de la Sentiu de Sió s’adhereix als
principis del pacte per a la reforma horària que pren l’objectiu 2025 com el propòsit en què les institucions i
organitzacions es comprometen a:
1. Recuperar les dues hores de desfasament horari amb relació a la resta del món.
2. Impulsar una nova cultura del temps a les organitzacions a favor de models més eficients i més flexibles
per atendre les noves necessitats socials.
3. Consolidar el factor temps com a nova mesura de llibertat, equitat i benestar.
La Xarxa de Ciutats i Pobles per a la Reforma Horària està coordinada per la Generalitat de Catalunya a través
de la seva Oficina per a la Reforma Horària i per al seu impuls i desenvolupament compta amb la col·laboració
de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i la Iniciativa per
a la Reforma Horària “ARA ÉS L’HORA”.
L’Ajuntament de la Sentiu de Sió comunicarà l’aprovació d’aquesta moció via correu electrònic adreçat a
l’Oficina per a la Reforma Horària del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya
(reformahoraria@gencat.cat) adjuntant-hi la mateixa.
11. MOCIÓ PER A LA SUFICIÈNCIA FINANCERA DELS ENS LOCALS
Prèvia unànime declaració d’urgència es passa a tractar aquest punt que no estava inclòs a l’ordre del dia.
La crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 ha posat a prova també la capacitat de resposta de la nostra
societat. La ciutadania, els sectors socials i econòmics, les entitats i també les institucions hem hagut
d’afrontar situacions per les quals no estem preparats.
Als ajuntaments, en ser la primera porta d’accés de la ciutadania i, alhora, l’administració més propera per a
conèixer i donar resposta a les necessitats de les nostres veïnes i veïns, se’ns ha posat a prova una vegada
més en situacions d’emergència i, aquesta vegada, de manera generalitzada a tot el país. Tant els electes
com les treballadores i treballadors públics hem actuat amb esperit de servei en benefici de les nostres
respectives comunitats locals.
Però la crisi no ha acabat, i arriben altres situacions que ens exigeixen estar preparats per afrontar-les. Tant
en la resposta inicial com ara, que ens cal aplicar mesures urgents per a la recuperació social i econòmica, la
pandèmia ha posat en evidència la fragilitat dels mitjans locals, la manca d’eines per afrontar-ho i l’escassetat
de recursos econòmics i financers per a poder assumir les solucions de futur amb garanties.
La llei d’estabilitat pressupostària de l’any 2012 i la limitació que imposava en la regla de despesa i la LRSAL
del 2013, van ser la resposta legislativa de l’Estat espanyol a les mesures d’austeritat imposades a nivell
Europeu per l’anterior crisi econòmica. Al cap dels anys, s’ha evidenciat que qui millor ha complert aquelles
mesures han estat els ens locals. El compliment dels objectius de dèficit, la limitació de l’endeutament,
l’aplicació de mesures econòmiques i financeres, s’han aplicat a les hisendes locals. Però aquest compliment
modèlic, no serveix per a donar resposta a l’actual crisi. I menys si no podem disposar ni tan sols dels propis
recursos que els ajuntaments hem acumulat gràcies a la bona gestió i en compliment de la normativa abans
citada.
Per tal que els ens locals puguem afrontar amb garanties nous rebrots de la pròpia crisi sanitària però, a la
vegada, també puguem aplicar les imprescindibles mesures efectives per la inclusió social i la reactivació
econòmica, així com pel sobreesforç i la greu tensió que viuen les hisendes locals degut a la pandèmia, ens
calen nous instruments legislatius i econòmics que ara no tenim. Eines per a fer front a la conjuntura inicial,
però també estructural que enforteixin les administracions locals de cara al futur.
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La suficiència financera dels ens locals és un principi present en tots els ordenaments jurídics que garanteix
els recursos necessaris per a fer front a les competències pròpies i els serveis impropis que es presten
habitualment, i més en crisis com la que estem patint. Al costat d’aquest principi, hem de reivindicar també
l’autonomia local. Més enllà de l’harmonització financera de totes les administracions i fixar en
coresponsabilitat les limitacions que corresponen, no se’ns poden imposar més tuteles que ens limitin
l’administració dels recursos dels ens locals, que no deixen de ser de la ciutadania, i que s’han d’enfocar a les
necessitats urgents de la pròpia ciutadana.
En aquest context i amb les dificultats normatives actualment vigents en l’ordenament jurídic que obliguen
als Ajuntaments a l’equilibri pressupostari, el Govern de l’Estat i la FEMP van signar un acord, el passat 4
d’agost, per “contribuir des dels municipis a desenvolupar una mobilitat sostenible, l’Agenda Urbana i
polítiques de cures i suport a la cultura” que es va plasmar normativament en el Reial Decret llei 27/2020, de
4 d’agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals. Les
propostes que s’incorporen en aquest acord i en el posterior Reial Decret Llei, malgrat que posen a disposició
dels Ajuntaments recursos econòmics, ho fan establint unes condicions que no s’adeqüen a les reivindicades
del municipalisme català. Enlloc de facilitar l’ús de romanents de tresoreria per a despeses generals per part
dels ajuntaments, se n'estableix la transferència voluntària de la seva totalitat, com a préstec, a
l'Administració General de l'Estat, que el retornarà en un termini de quinze anys a partir de 2022. Com a
contrapartida, s'habilita un crèdit extraordinari de 5.000 milions d'euros al qual només tindran accés, en
proporció a l'aportació que facin a l'Estat, els municipis que transfereixin els seus romanents, amb els riscos
de liquiditat que això els podrà comportar, flexibilitzant únicament la regla de la despesa per a l’any 2020, i
generant un greuge respecte als municipis que no disposen en l’actualitat de romanents.
Coneixedors de què el Reial Decret Llei 27/2020 ha decaigut en no superar el tràmit parlamentari, s’adopten,
per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació, els acords següents:
PRIMER.- Instar el Govern de l’Estat i els grups parlamentaris a presentar i aprovar una nova proposta que
reculli les reivindicacions financeres dels ens locals en els termes d’aquesta moció, tot i garantint el crèdit
extraordinari per a la recuperació econòmica i social de les entitats locals amb una dotació mínima a fons
perdut de 5.000M€, i uns fons addicional per afrontar els dèficit generats en el transport públic a causa de
l'aturada de la mobilitat durant l'estat d'alarma.
SEGON.- Emplaçar el Govern de l’Estat Espanyol a flexibilitzar la regla de despesa i a modificar la llei 2/2012
d’estabilitat pressupostària, així com la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració, per així donar
més marge a les administracions locals en la resposta a la present crisi.
TERCER.- Reclamar al Govern de l’Estat que permeti que les administracions locals puguin disposar del
superàvit de l’any 2019 i dels romanents acumulats per a destinar-los a mesures per a la reactivació
socioeconòmica de les respectives comunitats locals. A la vegada, que es garanteixi l’accés dels ens locals
que no tinguin aquesta possibilitat al crèdit estatal extraordinari anunciat per a la recuperació econòmica i
social de les entitats locals i evitar, d’aquesta forma, municipis de segones velocitats.
QUART.- Instar el Govern de la Generalitat a crear un fons de cooperació extraordinari incondicionat per als
ens locals. Aquest fons hauria d’estar dotat amb un mínim de 150 milions d’euros l’any 2020 i la mateixa
quantitat per a l’any 2021, amb l’objectiu de donar resposta, des de l’administració més propera al ciutadà,
a les mesures necessàries per reactivar les economies locals i atendre les noves necessitats socials que ha
generat la pandèmia.
CINQUÈ.- Apel·lar al Govern de la Generalitat per a què es quantifiquin, conjuntament amb les entitats
municipalistes, les despeses a què han hagut de fer front les administracions locals, per serveis impropis
derivats de la pandèmia i per les noves regulacions i plans de desconfinament que s’han regulat durant
aquests mesos. L’objectiu d’aquesta quantificació és que s’habiliti la corresponent línia de compensació
econòmica a les administracions locals d’unes despeses que no els corresponen.
SISÈ.- Sol·licitar al Govern de l’Estat, al Congreso de los Diputados, al Govern de la Generalitat i al Parlament
de Catalunya que es reguli per Llei l’obligació que qualsevol nova regulació ha d’anar acompanyada d’una
avaluació d’impacte competencial i econòmic en els ens locals i, si és el cas, les mesures compensatòries.
SETÈ.- Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, perquè
ho traslladin als grups parlamentaris, al Govern de l’Estat Espanyol, a la FEMP i al Congreso de los Diputados,
per fer-ho arribar també als seus grups parlamentaris. Finalment, comunicar-ho també a l’Associació
Catalana de Municipis (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) per a poder fer el seguiment
del suport de les mesures proposades en les administracions locals del nostre país.
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12. PROPOSTA APROVACIÓ EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ (MODEL B: MUNICIPIS SENSE COS DE POLICIA)
ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ I EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT PER A L’ASSUMPCIÓ DE LA
FACULTAT DE DENÚNCIA I SANCIÓ PER INFRACCIONS A NORMES DE CIRCULACIÓ EN VIES URBANES
Prèvia unànime declaració d’urgència es passa a tractar aquest punt que no estava inclòs a l’ordre del dia.
L’Ajuntament de la Sentiu de Sió i el Servei Català de Trànsit van subscriure en el seu moment un conveni de
col·laboració per a l’assumpció de la facultat de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en
vies urbanes, conveni que resta vigent en l’actualitat.
En data 2 d’octubre de 2015 es va publicar la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
l’article 49.h) de la qual estableix les regles següents quant al termini de vigència dels convenis:
_ Els convenis han de tenir una durada determinada, que no pot ser superior a quatre anys, llevat que
normativament es prevegi un termini superior.
_ En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst a l’apartat anterior (4 anys), els signants
del conveni en poden acordar unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o
la seva extinció.
Igualment, i de conformitat amb l’apartat 1 de la disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, esmentada, relatiu a l’adaptació dels convenis vigents, els convenis que el 2 d’octubre de 2016 no
tinguin determinat un termini de vigència o, si existeix, tinguin establerta una pròrroga tàcita per un temps
indefinit, el seu termini de vigència serà de quatre anys.
En compliment de l’esmentada normativa, des del Servei Català de Trànsit ens informen que el conveni
subscrit entre l’Ajuntament de la Sentiu i el Servei Català de Trànsit esmentat restarà automàticament
extingit el proper dia 2 d’octubre de 2020.
No obstant això, l’Ajuntament de la Sentiu de Sió està interessat a continuar amb la col·laboració endegada
en el seu moment en matèria de denúncia i infracció d’infraccions de trànsit, i, és per això, que cal que
ambdues parts subscriguessin un nou conveni de col·laboració adaptat a la normativa vigent.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració (Model B: Municipis sense cos de policia) entre l’Ajuntament de
la Sentiu de Sió i el Servei Català de Trànsit per a l’assumpció de la facultat de denúncia i sanció per infraccions
a normes de circulació en vies urbanes. En aquest sentit es faculta al cos de Mossos d’Esquadra perquè
denunciïn en vies urbanes i el Servei Català de Trànsit gestiona i tramita aquestes denúncies.
Segon.- Autoritzar el senyor alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per a la signatura del present
conveni i de qualsevol altre document que se’n pugui derivar.
Tercer.- Comunicar aquest acord al Servei Català de Trànsit.
13. LLICÈNCIES OBRES
Salvant el dret de propietat, sense perjudici de tercers i d’acord amb el vigent Planejament Urbanístic Local,
el Ple, per unanimitat, acorda atorgar les següents:
• Exp. 114/2020, a Agro Water Almonds SA, per les obres de construcció de dues plataformes de
formigó per poder pelar i assecar ametlles a l’explotació agrícola situada al polígon 1, parcel·la 3.
• Exp. 116/2020, a Francisco Marcelino Camarasa, per les obres d’obertura d’un pas de la cuina al
menjador a l’habitatge situat a la urbanització Sant Miquel, carrer de les Moreres, 28.
• Exp. 124/2020, a Ferran Font Montpeat, per les obres de reparació de la barbacoa a l’immoble situat
al carrer del Riu Sió, 5.
• Exp. 135/2020, a Ana Maria Garcia Ayen, per les obres de reparació d’una paret i de la teulada de
l’habitatge situat al carrer de la Solana, 19.
• Exp. 136/2020, a Pere Mirada Amorós, per les obres consistents en canviar les canonades de terra,
de persianes i mosquiteres de l’habitatge situat al carrer del Raval, 17.
14. INFORMES ALCALDIA
El senyor alcalde informa dels següents temes:
• Que vol agrair la feina feta als socorristes i als controladors de les piscines ja que hem pogut gaudir
de les instal·lacions sense cap incidència.
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•
•
•

•

Que vol agrair la feina que s’ha fet des de l’escola ja que hi haurà més nens. Afegeix que l’Ajuntament
ha pintat el col·legi i ha comprat pissarres. Acaba dient que queda pendent amb el Departament
d’Ensenyament concretar tot el tema de les obres per consolidar encara més l’escola.
Que el dissabte de la Festa Major s’obre la botiga. Són una parella que venen al Mercat de cada
dimecres i estan molt animats. A més a més portaran els seus fills a l’escola. Acaba dient que hem
d’estar molt satisfets per poder disposar d’aquest servei.
Que des de la setmana passada, conjuntament amb el Consell Comarcal, s’ofereix el servei de
recollida de càpsules de cafè. De moment tenim dos contenidors als baixos de l’Ajuntament, un per
càpsules de plàstic i un altres per les d’alumini. Afegeix que en tenim dos més que hem de valorar on
els col·loquem.
Que es farà Festa Major. Tots els actes es faran seguint tots els protocols de seguretat. Que demà
s’informarà de les activitats fent publicitat a l’eBando i editant alguns cartells però que es faran coses
puntuals.

15. PRECS PREGUNTES
El senyor Albert Bergadà com a regidor, com a pare i com a membre de l’AMPA vol felicitar el senyor alcalde
per la posada en funcionament del menjador escolar. Destaca que actualment hi ha 8 nens i 5 alumnes nous
al centre. Acaba dient que d’aquí uns anys podrem comprovar que ha estat un pas molt important per
consolidar l’escola.
La senyora Teruel manifesta que s’hi afegeix.
El senyor alcalde ho agraeix, però que és una cosa de tots.
I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dona per finalitzada la sessió a les 21.00 hores, de la que s’estén la
present acta, que com a Secretari certifico (document signat electrònicament).
Vist i plau
L’alcalde

El secretari

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE LA SENTIU DE SIÓ

Identificació de la sessió
Núm.: 06/2020
Caràcter: ordinari
Data: dilluns, 9 de novembre de 2020
Horari: de les 20.00 hores a les 20.30 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Assistents
Albert Bergadà Alburquerque (Junts per la Sentiu de Sió)
Francesc Marcelino Camarasa (Junts per la Sentiu de Sió)
Josep Torres Flores (Junts per la Sentiu de Sió)
Dolors Teruel Artero (Independents per la Sentiu)

Joan Camats i Campabadal, secretari
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S’han excusat d’assistir-hi:
Asensi Masana Carricondo (Junts per la Sentiu de Sió)
Àngels Solà Figueres (Junts per la Sentiu de Sió)
Àngel Pérez Segarra (Independents per la Sentiu)
A la Sentiu de Sió, 9 de novembre de 2020, a les 20.00 hores, a la sala d’actes de la Casa Consistorial, es
constitueix en sessió ordinària el Ple d’aquest Ajuntament, conformat pels membres, el nom i el càrrec dels
quals figura en aquesta acta, presidit pel senyor Alcalde, amb l’assistència del Secretari de la Corporació.
Seguidament s’obre l’acte i es passa a deliberar sobre el següent ordre del dia:
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.

Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
Donar compte dels decrets d’alcaldia.
Donar compte dels decrets de relació de pagaments i presa de raó d’ingressos.
Proposta aprovar provisionalment, per a l’any 2021 i següents, l’adhesió al model d’ordenança de la Diputació de
Lleida publicada al BOP de Lleida, núm. 192 de 04/10/2019, per adaptar-se a la nova normativa reguladora de les
hisendes locals i general tributaris i aprovar provisionalment, per a l’any 2021, les especificats que s’aplicaran al
municipi de la Sentiu de Sió.
Proposta aprovació inicial del projecte titulat “Recuperació i adequació del conjunt del Tossal de les Forques” que
s’inclou dins l’actuació “Paisatges de Ponent”.
Proposta ratificació decret 91/2020, sobre sol·licitud de subvenció a l’Agència Catalana de l’Aigua per a l’execució
d’actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana.
Proposta aprovació del conveni de col·laboració entre Troca per a la integració laboral, empresa d’inserció, i
l’Ajuntament de la Sentiu de Sió per l’execució del Programa treball i formació consistent en la recollida d’oli de
cuina porta a porta a domicilis, bars i restaurants.
Sol·licituds llicències d’obres.
Informes d’alcaldia.
Precs i preguntes.

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
L’acta de la sessió ordinària, de data 21 de setembre de 2020, es dona per llegida de conformitat amb
l’establert a l’art. 110.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i s’aprova per unanimitat dels quatre regidors assistents dels set que
conformen la corporació.
2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
• Decret 80/2020 sobre inici del procediment per a l'adjudicació directa de l'arrendament del bé
patrimonial propietat d'aquest Ajuntament
Per tot l’exposat, RESOLC:
PRIMER. Iniciar el procediment per a l'adjudicació directa de l'arrendament del bé patrimonial
propietat d'aquest Ajuntament descrit en els antecedents.
SEGON. Ordenar la redacció del Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir el
Contracte i el procés d'adjudicació.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament).
•

Decret 81/2020 sobre aprovació de l'expedient de contractació per a l'arrendament de l'immoble
situat al carrer d’Agramunt, núm. 3, per destinar-lo a botiga o agrobotiga, convocant la seva
licitació.
Per tot l’exposat, RESOLC:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació per a l'arrendament de l'immoble descrit en els
antecedents, convocant la seva licitació.
SEGON. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir l'arrendament, en
els termes que figura en l'expedient.
TERCER. Convidar al licitador a participar en el procediment per a la seva adjudicació presentant la
corresponent oferta.
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QUART. Designar als membres de la comissió negociadora:
• Josep Torres Flores, alcalde d'aquest Ajuntament que actuarà com a President.
• Joan Camats i Campabadal, tècnic d'aquest Ajuntament que actuarà com a Secretari.
• Marc Espinet Caselles, tècnic d'aquest Ajuntament.
CINQUÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de
contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament).
•

Decret 82/2020 sobre sol·licitud de subvenció a la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Sol·licitar a la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs una subvenció de 500,00 euros,
dins la línia d’ajuts per al catàleg de programació de l’oferta cultural, anualitat 2020 (BOP número
162 de 21.08.2020), per fer front a part de les despeses que han suposat l’actuació del grup de música
tradicional “KSONRONDA” celebrada per la vigília de Sant Joan, amb un pressupost de 1.210,00
euros.
Segon.- Aprovar el pressupost i la factura, per import de 1.210,00 euros presentada per “MÚSICOS
UNIDOS SIGLO XXI SCM” (CIF F85415040) en representació del grup “KSONRONDA”.
Tercer.- Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament).

•

Decret 83/2020 sobre aprovació de la certificació complementària de les obres “Millora de les
piscines municipals”
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar la certificació d’obres complementària de les obres “Millora de les piscines
municipals”, per un import de 4.219,03€ (3.486,80€ de base imposable més 732,23€ en concepte
d’IVA), presentada i signada per l’adjudicatari CONSTRUCCIONS MANUEL ESPEJO SL i pels Serveis
Tècnics Municipals. Les obres s’han executat a la piscina petita i al seu entorn.
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a
terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament).

•

Decret 84/2020 sobre de adjudicació directa del contracte d’arrendament del bé immoble situat al
carrer d’Agramunt, núm. 3, per destinar-lo a botiga o agrobotiga
Per tot l’exposat, RESOLC:
PRIMER. Adjudicar directament el contracte d'arrendament del bé immoble situat al carrer
d’Agramunt, núm. 3, en les condicions que figuren en la seva oferta i les que es detallen en el Plec de
Clàusules Administratives Particulars a la senyora Raquel Sánchez Castilla, NIF 47184706E, pel preu
ofert i negociat de 25,00 euros mensuals.
SEGON. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.
TERCER. Notificar a la senyora Raquel Sánchez Castilla, NIF 47184706E, adjudicatària del contracte,
la present Resolució i citar-la per a la signatura del contracte
QUART. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en termini no
superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut contemplat en l'annex
III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament).

•

Decret 85/2020 sobre aprovació de la relació de factures mes de setembre de 2020
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA.

•

Decret 86/2020 sobre atorgament complement retributiu no consolidable mentre duri la situació
d’emergència ocasionada per la COVID 19
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Atorgar un complement retributiu mensual no consolidable a la netejadora Anna Serés
Batalla (DNI XXXXX077Y), amb efectes del dia 14 de setembre de 2020, mentre duri la situació
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d’emergència ocasionada per la COVID-19, per un import equivalent a les hores addicionals que hi
dediqui de la seva jornada laboral.
Segon.- Comunicar aquest acord a la persona interessada.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament).
•

Decret 87/2020 sobre adjudicació del contracte menor de subministrament, consistent en la
substitució de l’enllumenat públic exterior del casc antic
Per tot l’exposat, RESOLC:
PRIMER. Adjudicar, a l’empresa Electricitat Jaina SLU, amb NIF B25774274, el contracte menor de
subministrament, consistent en la substitució de l’enllumenat públic exterior del casc antic, descrit
en els antecedents per un import de 17.454,25 euros (14.425,00 euros BI + 3.029,25 euros IVA).
SEGON. Justificar la celebració del contracte menor pels següents motius: el pressupost de 14.700,00
euros (més IVA) cobreix l’adquisició i col·locació de les lluminàries LED al casc antic. Amb el contracte
menor es cobreix la totalitat del contracte de subministrament, que no excedeix de 15.000,00 euros.
TERCER. Aprovar la despesa corresponent:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2020

165 639,04

14.425,00 BI + 3.029,25 IVA = 17.454,25
euros

QUART. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si escau.
CINQUÈ. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
signatura de la Resolució.
SISÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte incloent
la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent
de l'Impost sobre el Valor Afegit.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament).
•

Decret 88/2020, sobre conversió en indefinit de contracte de treball temporal
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Convertir en indefinit, amb efectes del dia 22 d’octubre de 2020, el contracte de treball
temporal eventual per circumstàncies de la producció de la senyora Elisabet Ramírez Expósito, amb
DNI XXXX3615E.
Segon.-Notificar aquest acord a la senyora Elisabet Ramírez Expósito.
Tercer.-Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a
terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament).

•

Decret 89/2020 sobre inici expedient d’adhesió, per a l’any 2021 i següents, al model d’ordenança
de la Diputació de Lleida i establir les especificitats que s’aplicaran al municipi de la Sentiu de Sió
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer. Iniciar l’expedient que té per finalitat adherir-se, per a l’any 2021 i següents, al model
d’ordenança de la Diputació de Lleida publicada al BOP de Lleida número 192 de 04/10/2019, per
adaptar-se a la nova normativa reguladora de les hisendes locals i general tributaris, i establir les
especificitats que s’aplicaran al municipi de la Sentiu de Sió respecte al text anterior en relació a
l’Impost sobre béns immobles, a l’Impost sobre activitats econòmiques i a l’Impost sobre vehicles de
tracció mecànica, tot això d’acord amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals RDL
2/2004 de 5 de març.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament).

•

Decret 90/2020, de sol·licitud d'una subvenció al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat de Catalunya, al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, per a la contractació en
pràctiques de persones joves beneficiàries del programa de garantia juvenil a Catalunya, any 2020
Per tot l’exposat, RESOLC:
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Primer. Sol·licitar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya,
al Servei d’Ocupació de Catalunya, una subvenció de 11.000,00 euros per realitzar l'actuació descrita
en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques
de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, publicada al DOGC
número 8249 de 19.10.2020, consistent en executar el projecte “Contractació de personal d'obra de
paleta i acabats per reforma i rehabilitació d’edificis municipals”.
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Plenari de la Corporació, en la propera sessió ordinària
que celebri.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament).
•

•

Decret 91/2020, sobre sol·licitud de subvenció a l’Agència Catalana de l’Aigua per a l’execució
d’actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua una subvenció per import de 24.920,00 euros, per
l’actuació “Millora de la llera del riu Sió en el seu pas per la zona urbana del municipi de la Sentiu de
Sió”, amb un pressupost de 37.696,58 euros (31.154,20 euros de base imposable més 6.542,38 euros
en concepte d ‘IVA), en el marc de la convocatòria de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, adreçades als municipis de la part catalana de les conques compartides per a l’execució
d’actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana.
Segon.- Aprovar la memòria valorada titulada “Millora de la llera del riu Sió en el seu pas per la zona
urbana del municipi de la Sentiu de Sió” i redactada pels Serveis Tècnics Municipals, amb un
pressupost de 37.696,58 euros (31.154,20 euros de base imposable més 6.542,38 euros en concepte
d ‘IVA).
Tercer.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament).
Decret 92/2020 sobre atorgament ajut econòmic a l’AMPA de l’Escola Mare de Déu de la Guardiola
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Atorgar a l’AMPA de l’Escola Mare de Déu de la Guardiola (G25259474) una subvenció de
450,00 euros (equivalents a la subvenció per activitats extraescolars del període que va de setembre
de 2020 a maig de 2021) per poder destinar-lo al Pla de digitalització de l’escola per un import de
450,00 euros i acordar l’abonament a l’entitat esmentada.
Segon.- Pel cobrament de l’ajut concedit, l’entitat beneficiària haurà d'aportar, en un termini màxim
d'un any a partir de la data de la concessió de l'ajut, la documentació següent:
• Factures (còpies compulsades) justificatives de les despeses de l'activitat objecte de l'ajut
que superin almenys l’import de la subvenció atorgada.
Tercer.- Autoritzar aquesta despesa amb càrrec a la partida 320.480,00 del pressupost municipal
vigent.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament).

•

Decret 93/2020 sobre aprovació de la relació de factures mes d’octubre de 2020
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA.

•

Decret 94/2020, de convocatòria de Ple ordinari
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Convocar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, pel proper dilluns dia
9 de novembre de 2020, a les 20.00 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, segons el següent:
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
Donar compte dels decrets d’alcaldia.
Donar compte dels decrets de relació de pagaments i presa de raó d’ingressos.
Proposta aprovar provisionalment, per a l’any 2021 i següents, l’adhesió al model d’ordenança de la
Diputació de Lleida publicada al BOP de Lleida, núm. 192 de 04/10/2019, per adaptar-se a la nova
normativa reguladora de les hisendes locals i general tributaris i aprovar provisionalment, per a l’any
2021, les especificats que s’aplicaran al municipi de la Sentiu de Sió.
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5.

Proposta aprovació inicial del projecte titulat “Recuperació i adequació del conjunt del Tossal de les
Forques” que s’inclou dins l’actuació “Paisatges de Ponent”.
6. Proposta ratificació decret 91/2020, sobre sol·licitud de subvenció a l’Agència Catalana de l’Aigua per
a l’execució d’actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana.
7. Proposta aprovació del conveni de col·laboració entre Troca per a la integració laboral, empresa
d’inserció, i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió per l’execució del Programa treball i formació consistent
en la recollida d’oli de cuina porta a porta a domicilis, bars i restaurants.
8. Sol·licituds llicències d’obres.
9. Informes d’alcaldia.
10. Precs i preguntes.

Segon.- Notificar-ho a tots els regidors i fer-ho públic pels mitjans habituals.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament).
3. DONAR COMPTE DECRETS RELACIÓ DE PAGAMENTS i PRESA DE RAÓ D’INGRESSOS
Decret 85/2020 sobre aprovació de la relació de factures mes de setembre de 2020
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions, les factures pendents
d’aplicació (si és el cas), així com el seu pagament, incloses en la relació del mes de setembre de 2020 i que
es detallen en l’annex 1 d’aquesta resolució corresponents a obres, subministraments i serveis efectuats a
l'Ajuntament, per un import total de 49.682,87 €.
Segon.- Donar conformitat al pagament de les obligacions carregades directament al compte corrent. Els
pagaments s’efectuaran per ordre de l’alcaldia i de conformitat amb la disposició de fons de la Tresoreria.
Tercer.- Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament).
PAGAMENTS SETEMBRE PER CAIXABANK
CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES)

196,93

DIARI SEGRE, S.L.

40,00

MANTENIMENT WIFI AGOST

308,79

TELEFONIA FIXA (MFE)

172,42

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC)

143,11

RENTING COPIADORA

95,59

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - REBUIG)

837,7

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ORGÀNICA)

457,68

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - PAPER)

212,67

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - VIDRE)

117,09

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ENVASOS)

116,73

CONSELL COMARCAL (SAT enginyeria juliol)
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CONSELL COMARCAL (TDIC)

74,19

CONSELL COMARCAL (Servei arquitectura Juliol)

1.040,00

CONSELL COMARCAL (Servei tractam. Resudis abocad.)

305,99

EUROFINS AGROAMBIENTAL, S.A.

214,53

EXCLUSIVAS RAMÍREZ ARQUERO, S.L.

191,18

FERRETERIA VIOLA, S.L.

7,76

ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO

26,77

ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO

89,73

SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA

88,33

INK

77,44

CONSELL COMARCAL (Serveis informàtics)

18,30

MATERIALS FARRENY

381,30

LAICCONA, S.L.

154,69

LAICONA, S.L.

58,32
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VIDRES I ALUMINIS GIL, S.L.

1.060,49

CONSELL ESPORTIU DE LA NOGUERA (SOCORRISTES)

4.064,00

EXCLUSIVES ERA

191,18

PROMASOL

58,08

FLORISTERIA EL RAM

14,50

TEXTILRED

54,45

TEXTILRED

134,07

COMPSAONLINE

19,69

ELECTRICITAT JAINA, S.L.

456,64

MIQUEL TREPAT BARCELÓ

1.523,45

NOVOQUIMICA ECOLÓGICA, S.L.

570,52

NOVOQUIMICA ECOLÓGICA, S.L.

562,20

FORJA CARVAJAL CORREDERA

186,05

COMPANYIA DE COMEDIANTS LA BALDUFA

1.193,06

ROSELL NOVELL, SUSANNA

500,32

INALBA, S.L.

120,00

OAGRTL - IBI cooperativa del camp

9,36

FERRETERIA VIOLA, S.L.

18,59

TIAF

110,00

NATURGY (20 fras.)

3.567,07

FERRAN FONT MONTPEAT

1.257,47

FERRAN FONT MONTPEAT

852,83

BENITO URBAN, S.L.U.

271,50

E.S. TERMENS

499,41

GENÍS AUTOMOCIÓ

274,73

ELECTRICITAR JAINA, S.L.U.

1.352,43

ELECTRICITAR JAINA, S.L.U.

1.950,83

JOAN BUSQUETS SANDIUMENGE

1.167,65

NOVOQUIMICA ECOLOGICA, S.L.

473,35

SERVEIS VIALS DEL VALLES, S.L.

578,49

ESPORTS MONTSEC, SCP

7.190,00

SEGURETAT SOCIAL

5.528,13

NOMINES

7.982,87
49.258,65

PAGAMENTS SETEMBRE A "CAIXA CORPORACIÓ"

ESCOLA MARE DE DÉU DE LA GUARDIOLA

76,22

GASOIL FURGONETA

85,00

FARMÀCIA MAS LACRUZ

37,50

TIAF - REVISIÓ MÀQUINA SULFATADORA

110,00

CAL COSTA - LLOGUER PEL.LÍCUAL FESTA MAJOR

3,00

ASSISTÈNCIES ALS PLENS

112,50
424,22

TOTAL DESPESA SETEMBRE

49.682,87

Decret 93/2020 sobre aprovació de la relació de factures mes d’octubre de 2020
Per tot l’exposat, RESOLC:
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Primer.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions, les factures pendents
d’aplicació (si és el cas), així com el seu pagament, incloses en la relació del mes d’octubre de 2020 i que es
detallen en l’annex 1 d’aquesta resolució corresponents a obres, subministraments i serveis efectuats a
l'Ajuntament, per un import total de 48.690,74€.
Segon.- Donar conformitat al pagament de les obligacions carregades directament al compte corrent. Els
pagaments s’efectuaran per ordre de l’alcaldia i de conformitat amb la disposició de fons de la Tresoreria.
Tercer.- Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament).
PAGAMENTS PER CAIXABANK - OCTUBRE 2020
CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES)

164,52

DIARI SEGRE, S.L.

40,00

MANTENIMENT WIFI SETEMBRE

308,79

TELEFONIA FIXA (MFE)

58,99

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC)

143,11

RENTING COPIADORA

95,59

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - REBUIG)

837,7

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ORGÀNICA)

457,68

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - PAPER)

212,67

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - VIDRE)

117,09

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ENVASOS)

116,73

CONSELL COMARCAL (REC. FRACCIÓ VERDA)

357,11

CONSELL COMARCAL (SERVEIS SOCIALS 4ART. TRIM.)

722,59

CONSELL COMARCAL (Serveis intervenció sòcioeducat.)

57,65

CONSELL COMARCAL (TDIC)

74,19

CONSELL COMARCAL (Servei arquitectura Agost)

364,00

CONSELL COMARCAL (Servei tractam. Resudis abocad.)

379,99

CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA

18,32

SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L.

51,91

RECANVIS MIRÓ

31,53

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

732,44

ENDESA ENERGIA, S.A.U. (Llum església)

57,78

ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO

108,25

ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO

29,49

ENDESA ENERGIA, SAU

102,22

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

240,15

J. FARRÉ, S.A.

23,20

SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L.

51,91

CLIBASA

816,33

CONSTRUCCIONS MANUEL ESPEJO, S.L.

4.219,03

CONSTRUCCIONS MANUEL ESPEJO, S.L.

423,50

CONSTRUCCIONS MANUEL ESPEJO, S.L.

2.696,15

FERRETERIA VIOLA, S.L.

146,65

FERRETERIA VIOLA, S.L.

10,06

COMPSAONLINE

557,89

COMUNITAT GRAL. DE REGANTS

1.766,16

ACA - CÀNON DE L'AIGUA ÚS ABASTAMENT

1.158,16

SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L.

62,30

DECORA BALAGUER

20,50
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SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L.

93,85

ACTURA 12, S.L.

484,00

ASSOC. DIABLES L'ESPETEC

120,00

LA COSA NOSTRA

500,32

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U.

225,74

NATURGY IBERIA, SLU (10 FRAS.)

1.746,37

PLAMECA, S.A.

434,63

SOLVERT FITOSANITARIS, S.L.

35,85

HIDROLLEIDA, S.A.

138,80

SPECIALS CHECK, S.L.U.

6.970,47

GENÍS AUTOMOCIÓ

227,41

AMICS DELS ANIMALS DE LA NOGUERA

400,00

NEOSALUS SOLUTIONS, S.L.

493,68

IRPF

5.980,93

SEGURETAT SOCIAL

4.796,89

NOMINES

8.049,42
48.530,69

PAGAMENTS PER CAIXA CORPORACIÓ - OCTUBRE 2020

BODEGAS COSTERS DEL SIÓ

23,55

CAMPSA EST. SERV. - GASOIL FURGONETA

98

DOLSET

25,85

CORREUS

6,8

MERCADONA (MATERIAL NETEJA)

5,85
160,05

TOTAL DESPESES OCTUBRE 2020

48.690,74

RELACIÓ D’INGRESSOS REBUTS PER L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ DURANT EL MES DE SETEMBRE
DE 2020
INGRESSOS SETEMBRE A "CAIXABANK"

LLOGUER LOCAL SOCIAL

352,8

DIPUTACIÓ LLEIDA (subvenció paviment pavelló)

44.000,00

DIPUTACIÓ LLEIDA (subvenció per despeses corrents)

18.692,00

REBUTS WIFI

333,96

OAGRTL (Entrega a compte setembre)

8.645,64

OAGRTL (Liquidació segona cobrança)
GENERALITAT DE CATALUNYA (participació tributs
estat)
GENERALITAT DE CATALUNYA (Fons de cooperació
Local)
REPSOL COMERCIALIZADORA (Taxa ocupació via
pública)

14.976,46
4.401,73
21.279,11
1,30

112.683,00
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INGRESSOS SETEMBRE A "CAIXA CORPORACIÓ"

REBUTS USUARIS XARXA WIFI

43,56

LLICÈNCIES D'OBRES

116,44

RECAPTACIÓ BÀSCULA

229,80
389,80

TOTAL INGRESSOS SETEMBRE

113.072,80

RELACIÓ D’INGRESSOS REBUTS PER L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ DURANT EL MES
D’OCTUBRE DE 2020
INGRESSOS OCTUBRE A "CAIXABANK"

LLOGUER LOCAL SOCIAL
ASG (Arrendament de finques)
LLICÈNCIES D'OBRES
REBUTS WIFI
OAGRTL (Entrega a compte Octubre)
ÀREA DE CAÇA
DIPUTACIÓ DE LLEIDA (Manteniment camins)
MAPFRE (Abonament sinistre bústies)
GENERALITAT DE CATALUNYA (participació tributs estat)
AEAT (Compensació telefònica)

352,8
11.088,92
905,60
319,44
8.645,64
9.000,00
14.508,58
146,65
5.914,92
660,59

51.543,14
INGRESSOS OCTUBRE A "CAIXA CORPORACIÓ"

REBUTS USUARIS XARXA WIFI
LLICÈNCIES D'OBRES
AGROBOTIGA
CAÇADORS
RECAPTACIÓ BÀSCULA

29,04
54,07
75,00
120,00
200,10
478,21

TOTAL INGRESSOS OCTUBRE

52.021,35

4. PROPOSTA APROVAR PROVISIONALMENT, PER A L’ANY 2021 I SEGÜENTS, L’ADHESIÓ AL MODEL
D’ORDENANÇA DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PUBLICADA AL BOP DE LLEIDA, NÚM. 192 DE 04/10/2019, PER
ADAPTAR-SE A LA NOVA NORMATIVA REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS I GENERAL TRIBUTARIS I
APROVAR PROVISIONALMENT, PER A L’ANY 2021, LES ESPECIFICATS QUE S’APLICARAN AL MUNICIPI DE LA
SENTIU DE SIÓ
La senyora Teruel pregunta si es modifica el tipus que s’aplica a l’impost de rústica.
El senyor secretari li respon que el que es fa amb aquest acord és adherir-se al model tipus d’ordenança de
la Diputació de Lleida pel que fa l’Impost de béns immobles, Impost sobre activitats econòmiques i Impost
sobre vehicles de tracció mecànica i que no es modifica cap tipus impositiu.
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La senyora Teruel contesta que el tipus de la rústica s’hauria de baixar per alleugerar a la pagesia perquè
quan es va fer la revisió cadastral es van incloure moltes coses que graven al pagès i que abans no tributaven.
El senyor alcalde explica que l’equip de govern ha decidit deixar-ho tot igual.
La senyora Teruel insisteix en que hem de protegir a la pagesia del nostre poble perquè sinó ho fa
l’Ajuntament les altes administracions no ho faran i que la reducció tampoc suposaria una disminució
d’ingressos per l’Ajuntament. Acaba dient que per aquest motiu el seu grup s’abstindrà a la votació.
Per resolució de l’Alcaldia, de data 26 d’octubre de 2020, s’ha incoat un expedient que té per finalitat adherirse al model d’ordenança de la Diputació de Lleida publicada al BOP de Lleida número 192 de 04/10/2019,
per adaptar-se a la nova normativa reguladora de les hisendes locals i general tributaris, i establir les
especificitats que s’aplicaran al municipi de la Sentiu de Sió respecte al text anterior en relació a l’Impost
sobre béns immobles, a l’Impost sobre activitats econòmiques i a l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
El text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març estableix en els seus articles
15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
El secretari interventor d’aquest Ajuntament ha emès l’esmentat informe en data 26 d’octubre de 2020.
Vist l’informe d’impacte de la proposta que es presenta.
Per tot l’exposat, s’adopten, amb els vots a favor dels tres regidors assistents del cinc que conformen el grup
de Junts per la Sentiu de Sió, i amb l’abstenció d’un dels regidors assistents dels dos que conformen el grup
Independents per la Sentiu , els acords següents:
Primer. Aprovar provisionalment, per a l’any 2021 i següents, l’adhesió al model d’ordenança de la
Diputació de Lleida publicada al BOP de Lleida, número 192 de 04/10/2019, per adaptar-se a la nova
normativa reguladora de les hisendes locals i general tributaris
Segon. Aprovar provisionalment, per a l’any 2021 i següents, les especificats que s’aplicaran al municipi de
la Sentiu de Sió i que es detallen a continuació:
1. Impost sobre béns immobles
Article 4. Exempcions
4.- Gaudiran d’una exempció els béns immobles destinats a centres sanitaris de titularitat pública sempre
que pertanyin a alguna de les següents categories:
a. Hospital públic gestionat per la Seguretat Social
b. Centres d’assistència primària, d’accés general
Amb la sol·licitud s’haurà d’acreditar els extrems que es detallen a continuació, mitjançant certificat
acreditatiu emès per l’òrgan o funcionari públic competent:
- Acreditació de la titularitat del bé immoble.
- Acreditació de l'afectació del centre a finalitats sanitàries.
Article 5. Bonificacions
4.- Els subjectes passius que tinguin la condició de titular o cotitular de família nombrosa tindran dret a una
bonificació sobre la quota íntegra corresponent al bé immoble on estigui empadronat del 25 per cent.
Aquesta bonificació que tindrà caràcter pregat, es concedirà pel període de vigència del títol de família
nombrosa i es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies familiars.
Per gaudir de la bonificació, s’haurà de presentar la següent documentació:
Autorització del subjecte passiu per la consulta via telemàtica a l’òrgan competent , o
-Documentació acreditativa de tenir la condició de família nombrosa, ja sigui mitjançant certificat
emès per la Generalitat de Catalunya o còpia del document que acredita tal condició.
-Certificat d’empadronament emès per l’Ajuntament.
-Còpia del rebut de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana.
En aquells supòsits on la propietat de l’immoble correspongui a diversos copropietaris, la bonificació prevista
en aquesta Ordenança per als titulars de famílies nombroses s’aplicarà a la quota corresponent al
percentatge de propietat que ostenti el subjecte passiu que acrediti la seva condició de titular de família
nombrosa.
5.- Els subjectes passius que en els seus béns immobles hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic
i elèctric de l’energia provenint del sol sense estar-ne obligats en el marc normatiu actual o en les ordenances
municipals, tindran dret a una bonificació sobre la quota íntegra corresponent al bé immoble del 30 per cent.
Per gaudir d'aquesta bonificació caldrà reunir els següents requisits:
-Els béns immobles han d’estar destinats a habitatge
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-Les instal·lacions per a la producció de calor han d’incloure col·lectors que disposin de la
corresponent homologació per l’Administració competent.
Amb la sol·licitud caldrà ajuntar la següent documentació:
-Acreditació de l’homologació per l’Administració competent dels col·lectors de la instal·lació de
producció de calor.
-Certificat de l’Ajuntament que autoritza la instal·lació.
La bonificació s’atorgarà per un període de 4 anys després de la seva sol·licitud.
6.- A l’efecte de l’IBI de naturalesa urbana, mitjançant sol·licituds, la data de la qual servirà de còmput dels
terminis, els subjectes passius, que siguin menors de 30 anys, que hagin de tributar per motiu d’habitatge de
nova construcció, que fixin la seva residència a l’immoble i que la mantinguin durant 5 anys, gaudiran durant
dos exercicis d’una bonificació del 30 % sobre la quota íntegra de l’impost.
7.- A l’efecte de l’IBI de naturalesa urbana, mitjançant sol·licitud la data de la qual servirà de còmput dels
terminis, els subjectes passius que tinguin fixada la seva residència a l’immoble i/o que, a partir de la
sol·licitud la mantinguin durant 5 anys, gaudiran durant dos exercicis d’una bonificació del 30 % sobre la
quota íntegra de l’impost, sempre que als habitatges hi executin obres considerades, per tècnic competent,
com de rehabilitació, sempre que els esmentats habitatges tinguin una antiguitat superior als 30 anys,
consideració establerta per la demostració documental, o en el seu defecte, per certificació de tècnic
competent.
Article 8. Tipus impositiu i quota
1. La quota íntegra de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base liquidable els tipus impositius següents:
• Béns immobles de naturalesa urbana: 0,44
• Béns immobles de naturalesa rústica: 0,70
• Béns immobles de característiques especials: 1,30
2. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra amb l’import de les bonificacions que siguin
d’aplicació.
2. Impost sobre activitats econòmiques
Article 5. Bonificacions i reduccions
3. S’aplicarà una bonificació del 20 per cent de la quota corresponent per als que iniciïn l’exercici de
qualsevol activitat empresarial i tributin per quota municipal, durant els cinc anys d’activitat següents a
la conclusió del segon període impositiu de desenvolupament de l’activitat.
L’aplicació d’aquesta bonificació requereix el compliment dels mateixos requisits de l’exempció de
l’article 4.1.B) d’aquesta ordenança, i el període d’aplicació de la bonificació caducarà transcorreguts cinc
anys des de la finalització de l’exempció prevista en l’esmentat article 4.1.B).
Aquesta bonificació no és compatible amb cap altra bonificació atorgada al mateix contribuent i activitat.
4. S’aplicarà una bonificació del 20 per cent de la quota corresponent per als subjectes passius que tributin
per quota municipal i que hagin incrementat la mitjana de la seva plantilla de treballadors amb contracte
indefinit durant el període impositiu immediat anterior al de l’aplicació de la bonificació, en relació amb
el període anterior a aquell.
Aquesta bonificació, de caràcter anual, no és compatible amb cap altra bonificació atorgada al mateix
contribuent i activitat.
5. S’aplicarà una bonificació del 20 per cent de la quota corresponent per als subjectes passius que tributin
per quota municipal i que:
a) Utilitzin o produeixin energia a partir d’instal·lacions per a l’aprofitament d’energies renovables o
sistemes de cogeneració.
A aquests efectes, es consideraran instal·lacions per a l’aprofitament de les energies renovables les
contemplades i definides com a tals en el Pla de foment de les energies renovables. Es consideraran
sistemes de cogeneració els equips i instal·lacions que permetin la producció conjunta d’electricitat i
energia tèrmica útil.
b) Realitzin les seves activitats industrials, de l’inici de la seva activitat o per trasllat posterior, en locals
o instal·lacions allunyades de les zones més poblades del terme municipal.
c) Estableixin un pla de transport per als seus treballadors que tingui per objecte reduir el
consum
d’energia i les emissions causades pels desplaçaments al lloc de treball i fomentar la utilització dels mitjans
de transport més eficients, com el transport col·lectiu o el compartit.
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Aquesta bonificació tindrà una durada de tres exercicis des de l’any següent a la seva concessió..
Aquesta bonificació no és compatible amb cap altra bonificació atorgada al mateix contribuent i activitat.
Article 9. Coeficients de situació
1. Als efectes del que preveu l'article 87 de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’estableix una sola
categoria fiscal per totes les vies públiques d'aquest municipi.
2. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l'article 8 d'aquesta Ordenança,
i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica físicament el local en què es realitza l'activitat
econòmica, s'estableix la taula de coeficients següent:
CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES
Categoria
única
Coeficient aplicable

1,00

3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Art. 4. Exempcions i bonificacions.
2. S’estableix una bonificació del 50 per cent de la quota de l’impost als titulars dels vehicles següents:
a) Els vehicles catalogats com a històrics, d’acord amb allò que disposa el Reial decret 1247/1995, de
14 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de vehicles històrics.
b) Els vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys comptats a partir de la data de fabricació.
Si no fos coneguda la data, s’ha de tenir en compte la de la seva primera matriculació o, si manca, la
data en què el corresponent tipus o model es va deixar de fabricar.
Per a gaudir d’aquesta bonificació els interessats hauran d’instar la seva concessió indicant les
característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici.
3. Els vehicles, excepte remolcs, classificats com a Zero emissions segons el registre de vehicles de la
Direcció General de Trànsit en funció de les seves emissions , gaudiran d’una bonificació del 70 per cent
per un termini de 4 anys des de la seva matriculació.
Els vehicles, excepte remolcs, classificats com a ECO segons el registre de vehicles de la Direcció General
de Trànsit en funció de les seves emissions, gaudiran d’una bonificació del 50 per cent per un termini de
4 anys des de la seva matriculació.
En cas que es produeixi el meritament de l’impost i no es disposi de la classificació de vehicles amb Zero
emissions o ECO per part de la DGT, gaudiran de la bonificació del 50 per cent els vehicles que reuneixen
qualsevol de les condicions següents.
a-Que siguin vehicles elèctrics
b-Vehicles que utilitzen biogàs, gas natural comprimit, gas liquat, metà, metanol o hidrogen.
-Que es tracti de vehicles híbrids que utilitzin benzina , amb emissions fins 120 gr/km de C02.
Article 6. Quota tributària
1. A les quotes del quadre de tarifes de l'impost fixat en l'article 95 de la Llei reguladora de les hisendes
locals, se’ls aplicarà un coeficient de 1.1. Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit en què
l’esmentat quadre sigui modificat per la Llei de pressupostos generals de l’Estat.
2. Com a conseqüència del que s'ha previst en l'apartat anterior, el quadre de tarifes vigents en aquest
municipi serà el següent:
POTÈNCIA I CLASSES DE VEHICLES
a) TURISMES
- De menys de 8 cavalls fiscals
- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
- De 16 fins a 19,99cavalls fiscals
- De més de 20 cavalls fiscals
b) AUTOBUSOS
- De menys de 21 places
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Tarifa
Llei €

Coef.

Tarifa
municipal

12,62
34,08
71,94
89,61
112,00

1.1
1.1
1.1
1.1
1.1

15,14
40,90
86,33
107,53
134,40

83,30

1.1

99,96

POTÈNCIA I CLASSES DE VEHICLES

Tarifa Coef.
Llei €
118,64 1.1
148,30 1.1

- De 21 a 50 places
- De més de 50 places
c) CAMIONS
- De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil
42,28
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
83,30
- De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil
118,64
- De més de 9.999 quilograms de càrrega útil
148,30
d) TRACTORS
- De menys de 16 cavalls fiscals
17,67
- De 16 a 25 cavalls fiscals
27,77
- De més de 25 cavalls fiscals
83,30
e) REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS PER VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA
- De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega útil
17,67
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
27,77
- De més de 2.999 quilograms de càrrega útil
83,30
f) D’ALTRES VEHICLES
- Ciclomotors
4,42
- Motocicletes fins a 125 cc
4,42
- Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc
7,57
- Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc
15,15
- Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc
30,29
- Motocicletes de més de 1.000 cc
60,58
•

Tarifa
municipal
142,37
177,96

1.1
1.1
1.1
1.1

50,74
99,96
142,37
177,96

1.1
1.1
1.1

21,20
33,32
99,96

1.1
1.1
1.1

21,20
33,32
99,96

1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1

5,30
5,30
9,08
18,18
36,35
72,70

Per aplicar la tarifa anterior cal atenir-se a allò que disposa el Reial Decret legislatiu 339/1990, de 2
de març, pel qual s’aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat viaria i disposicions complementàries, especialment el Reial Decret 2822/1998, de 23 de
desembre, sobre el concepte de les diverses classes de vehicles.
• Cal establir la potència fiscal expressada en cavalls fiscals, d'acord amb allò que disposa l’Annex V del
Reial decret 2822/98, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general de vehicles.
• En tot cas el concepte genèric de “tractors” a què es refereix el quadre de tarifes del Real Decret
Legislatiu 2/2004, comprèn tant els tractors de camions com els tractors d’obres i serveis.
• Les furgonetes, vehicles mixtes adaptats, Pick-up i auto-caravanes MMA ≤ 3.500 Kg. tributaran com
a turismes d’acord amb la seva potència fiscal, llevat dels casos següents:
a) Si el vehicle està habilitat per al transport de més de nou persones, inclòs el conductor, tributarà
com autobús.
b) Si el vehicle està habilitat per transportar més de 525 Kg.de càrrega útil, tributarà com a camió
• Els vehicles tot terreny es consideraran com a turismes.
• Els moto-carros tenen la consideració, a l’efecte de l’impost, de motocicletes i, per tant, han de
tributar per la capacitat de la seva cilindrada.
• Pel que fa als vehicles articulats, han de tributar simultàniament i per separat el que porti la potència
d’arrossegament i els remolcs o semiremolcs arrossegats.
• Les màquines autopropulsades que puguin circular per la via pública sense ser transportades o
arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica han de tributar segons les tarifes corresponents
als tractors.
• Les motocicletes elèctriques tenen la consideració, a l’efecte d’aquest impost, de motocicletes fins a
125 cc i podran gaudir de les bonificacions previstes en aquesta ordenança.
Tercer.- Aquesta modificació entrarà en vigor l’1 de gener de 2021 i romandrà vigent fins a la seua modificació
o derogació expresses.
Quart. Els acords definitius en matèria de modificació de l’ordenança fiscal es publicaran en el Butlletí Oficial
de la Província.
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Cinquè. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, l’eTauler i al portal de transparència, els
anteriors acords provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats,
en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5
de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut
el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província el text íntegre de les modificacions
efectuades.
5. PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE TITULAT “RECUPERACIÓ I ADEQUACIÓ DEL CONJUNT DEL
TOSSAL DE LES FORQUES” QUE S’INCLOU DINS L’ACTUACIÓ “PAISATGES DE PONENT”
La senyora Teruel manifesta que el conjunt del Tossal està deixat i abandonat i que si s’hagués fet el
corresponent manteniment avui no faria falta gastar aquests diners que es podrien haver destinat a un altre
projecte. Mica a mica s’hagués pogut recuperar i ens haguéssim estalviat aquesta despesa. Acaba dient que
és un malbaratament de diners i que per tot el que ha explicat el seu grup en aquest punt s’abstindrà.
El senyor alcalde li respon que ara la intenció és recuperar aquest conjunt i que també serà molt important
la seva dinamització. Acaba dient que el que hem de fer és aprofitar aquesta subvenció i recuperar-lo.
Vist el projecte titulat “Recuperació i adequació del Conjunt del Tossal de les Forques” que s’inclou dins
l’actuació “Paisatges de Ponent”, finançat pel fons europeu FEDER, i que té per objectiu recuperar tot el
conjunt del Tossal de les Forques i posar-lo en valor per tal que sigui un espai rellevant dins l’oferta
patrimonial i turística de la Noguera Baixa, i del municipi de la Sentiu de Sió i redactat per l’empresa INSITU
PATRIMONI I TURISME SL (CIF B25804832), per un import total de 29.676,04 euros (24.525,65 euros de PEM,
benefici industrial i despeses indirectes més 5.150,39 euros en concepte d’IVA)
Per tot l’exposat, s’adopten, amb els vots a favor dels tres regidors assistents del cinc que conformen el grup
de Junts per la Sentiu de Sió, i amb l’abstenció d’un dels regidors assistents dels dos que conformen el grup
Independents per la Sentiu , els acords següents:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte titulat “Recuperació i adequació del Conjunt del Tossal de les
Forques” que s’inclou dins l’actuació “Paisatges de Ponent”, finançat pel fons europeu FEDER i redactat per
l’empresa INSITU PATRIMONI I TURISME SL (CIF B25804832), per un import total de 29.676,04 euros
(24.525,65 euros de PEM, benefici industrial i despeses indirectes més 5.150,39 euros en concepte d’IVA)
Segon.- Exposar al públic el projecte i aquest acord a fi i efecte que dins el termini de trenta (30) dies, a
comptar des de l’endemà de la data de l’última publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província,
a l’eTauler i al tauler d’anuncis, hom pugui presentar les reclamacions o al·legacions que estimi oportunes.
En el cas de no presentar-se cap reclamació o al·legació durant el termini d’exposició pública es considerarà
aprovat definitivament aquest projecte.
6. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 91/2020, SOBRE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’AGÈNCIA CATALANA
DE L’AIGUA PER A L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DAVANT AVINGUDES QUE BENEFICIÏN UNA
ZONA URBANA
La senyora Teruel pregunta cada quan es netegen els dipòsits d’aigua potable.
El senyor alcalde li respon cada dos anys i que a la primavera està previst fer-la.
La senyora Teruel afegeix que hi ha moltes algues i que s’ha de netejar.
Vista la RESOLUCIÓ TES/1437/2020, de 15 de juny, de convocatòria de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, adreçades als municipis de la part catalana de les conques compartides per a l’execució
d’actuacions de protecció davant avingudes que beneficiïn una zona urbana.
Atès que l’Ajuntament de la Sentiu de Sió creu necessari concórrer a aquesta convocatòria perquè cal cuidar
els marges del riu Sió per tal d’evitar inundacions com a conseqüència de situacions meteorològiques de
ruixats intensos i també per millorar l’entorn paisatgístic del municipi.
Vista la memòria valorada titulada “Millora de la llera del riu Sió en el seu pas per la zona urbana del municipi
de la Sentiu de Sió” i redactada pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost de 37.696,58 euros
(31.154,20 euros de base imposable més 6.542,38 euros en concepte d ‘IVA).
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels quatre regidors assistents dels set que conformen la
corporació, els acords següents:
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Ratificar íntegrament i en els seus propis termes la resolució d’alcaldia, de data 28 d’octubre de 2020,
següent:
Primer.- Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua una subvenció per import de 24.920,00 euros, per l’actuació
“Millora de la llera del riu Sió en el seu pas per la zona urbana del municipi de la Sentiu de Sió”, amb un
pressupost de 37.696,58 euros (31.154,20 euros de base imposable més 6.542,38 euros en concepte d ‘IVA),
en el marc de la convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als municipis
de la part catalana de les conques compartides per a l’execució d’actuacions de protecció davant avingudes
que beneficiïn una zona urbana.
Segon.- Aprovar la memòria valorada titulada “Millora de la llera del riu Sió en el seu pas per la zona urbana
del municipi de la Sentiu de Sió” i redactada pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost de 37.696,58
euros (31.154,20 euros de base imposable més 6.542,38 euros en concepte d ‘IVA).
Tercer.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.
7. PROPOSTA APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE TROCA PER A LA INTEGRACIÓ
LABORAL, EMPRESA D’INSERCIÓ, I L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ PER L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA
TREBALL I FORMACIÓ CONSISTENT EN LA RECOLLIDA D’OLI DE CUINA PORTA A PORTA A DOMICILIS, BARS
I RESTAURANTS
El senyor alcalde explica que es tracta de la recollida d’oli de cuina porta a porta i que és una prova pilot que
ens han proposat des del Consell i des de l’empresa Troca.
La senyora Teruel es refereix a la clàusula primera apartat tercer del conveni que diu “gestionar els possibles
ingressos derivats d’aquest projecte que han d’ajudar, si s’escau, a la continuïtat del projecte” i comenta, per
tant, que passarà quan acabarà aquest prova pilot; si no hi ha recursos, s’acabarà?
El senyor alcalde respon que hem d’esperar a que acabi aquest primer any i després a veure que passa.
TROCA, empresa d’Inserció que ofereix serveis a les empreses amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat i la
inserció al mercat laboral de persones en risc d’ exclusió social, amb la col·laboració del Consell Comarcal de
la Noguera, ha iniciat una campanya de reciclatge d’oli de cuina que té com a finalitat reduir la contaminació
dins de la comarca de la Noguera.
Aquest projecte consisteix en la recollida d’oli de cuina porta a porta a domicilis, bars i restaurants. Hi ha
prevista una prova pilot d’un any (amb una durada d’octubre de 2020 a setembre de 2021) en el que el servei
serà gratuït, tot i que si té continuïtat, en un futur tindrà un cost.
Atès que el municipi de la Sentiu de Sió està interessat en participar en aquesta iniciativa i que per poder
prestar el servei és necessari la signatura d’un conveni de col·laboració.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels quatre regidors assistents dels set que conformen la
corporació, els acords següents:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre TROCA per a la integració laboral, empresa d’inserció i
L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ per l’execució del programa treball i formació consistent en la recollida
d’oli de cuina porta a porta a domicilis, bars i restaurants.
Segon.- Autoritzar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per a la signatura del present
conveni i de qualsevol altre document que se’n pugui derivar.
8. LLICÈNCIES OBRES
No se’n ha presentat cap a l’aprovació
9. INFORMES ALCALDIA
El senyor alcalde informa dels següents temes:
• Que s’han executat les obres d’arranjament d’un tram del camí de la Ràpita que estava malmès
perquè les arrels dels arbres havien provocat desperfectes importants.
• Que han començat els treballs de substitució de les làmpades de la zona del casc antic. Que les noves
són lluminàries LED per protegir el cel fosc. Acaba dient que es compta amb una subvenció del
Departament de Territori.
• Que dins els programa Garantia Juvenil, s’ha sol·licitat per enguany la contractació d’una persona
amb coneixements de paleta.
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•

Que, a petició de l’AMPA i de l’Escola, la subvenció mensual de 50,00 euros per activitats
extraescolars que va del setembre de 2020 a maig de 2021 (curs 2020-2021), s’han abonat en un sol
pagament de 450,00 euros per la compra de tauletes electròniques.

10. PRECS PREGUNTES
No se’n formulen
I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dona per finalitzada la sessió a les 20.30 hores, de la que s’estén la
present acta, que com a Secretari certifico (document signat electrònicament).
Vist i plau
L’alcalde

El secretari

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE LA SENTIU DE SIÓ

Identificació de la sessió
Núm.: 07/2020
Caràcter: extraordinari
Data: divendres, 4 de desembre de 2020
Horari: de les 13.15 hores a les 13.30 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Assistents
Albert Bergadà Alburquerque (Junts per la Sentiu de Sió)
Asensi Masana Carricondo (Junts per la Sentiu de Sió)
Àngels Solà Figueres (Junts per la Sentiu de Sió)
Josep Torres Flores (Junts per la Sentiu de Sió)
Dolors Teruel Artero (Independents per la Sentiu)
Joan Camats i Campabadal, secretari
S’han excusat d’assistir-hi:
Francesc Marcelino Camarasa (Junts per la Sentiu de Sió)
Àngel Pérez Segarra (Independents per la Sentiu)
A la Sentiu de Sió, 4 de desembre de 2020, a les 13.15 hores, a la sala d’actes de la Casa Consistorial, es
constitueix en sessió extraordinària el Ple d’aquest Ajuntament, conformat pels membres, el nom i el càrrec
dels quals figura en aquesta acta, presidit pel senyor Alcalde, amb l’assistència del Secretari de la Corporació.
Seguidament s’obre l’acte i es passa a deliberar sobre el següent ordre del dia:
1.

Proposta aprovació inicial del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, any 2021, juntament amb les
seves bases d’execució, plantilla de personal i relació de llocs de treball.
2. Proposta aprovació sobre la forma d’exercici de la funció interventora de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió i de
l’annex dels requisits bàsics a comprovar
3. Proposta elecció de càrrec electe com a beneficiari de la compensació econòmica que atorga el Departament
de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, per a l’any 2021
4. Sol·licituds llicències d’obres.
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1.PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ, ANY 2021,
JUNTAMENT AMB LES SEVES BASES D’EXECUCIÓ, PLANTILLA DE PERSONAL I RELACIÓ DE LLOCS DE
TREBALL.
El senyor alcalde explica que el pressupost puja 575.987 euros i destaca que dins del capítol d’inversions
s’han obert una sèrie de partides consignades amb 10,00 euros que són les obres que estan previstes que
s’executin durant el 2021 i que es titaran endavant quan es tingui confirmada la subvenció i que són: obres
enllumenat carretera d’Agramunt (amb subvenció prevista del Pla de Cooperació de la Diputació),
construcció edifici de serveis (amb subvenció del PUOSC), inversió enllumenat públic amb làmpades LED (amb
subvenció prevista del Departament de Territori), construcció mur carrer Calvari (amb subvenció del
Departament de Governació per la tempesta Glòria), construcció mur al cementiri (amb subvenció prevista
del Pla de salut de la Diputació), millora de la sala sociocultural (amb subvenció prevista del Pla de Cooperació
de la Diputació) i inversió en la gestió forestal sostenible (amb subvenció prevista del Departament
d’Agricultura).
La senyora Teruel respon que el vot del seu grup serà favorable tot i que, com ja ha manifestat vàries vegades,
hi ha certs ingressos del capítol 1 que no hi està d’acord.
Vista la proposta que es presenta i atès el contingut de l’Estat de Despeses i Ingressos del projecte de
Pressupost Municipal per l’any 2021, equilibrat amb un total de 575.987,00 euros amb les Bases d’Execució
i Plantilla de Personal que incorpora.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels cinc regidors assistents dels set que conformen la
corporació, els acords següents:
Primer: Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió per a l’exercici
econòmic 2021 juntament amb les seves bases d’execució i documents que s’hi annexen, el resum del qual
per capítols és el següent:
RESUM INGRESSOS PER CAPÍTOLS
CAPÍTOL
I
II
III
IV
V
VII

DENOMINACIÓ
Impostos Directes
Impostos Indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Transferències de capital

EUROS
221.100,00
8.000,00
115.663,96
170.135,73
26.710,00
34.377,31

TOTAL INGRESSOS

575,987,00

RESUM DESPESES PER CAPÍTOLS
CAPÍTOL
I
II
III
IV
VI
VII
IX

DENOMINACIÓ
Despeses de Personal
Despeses corrents en béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències de capital
Passius Financers

EUROS
202.536,00
295.175,00
800,00
10.080,00
58.270,00
9.026,00
100,00

TOTAL DESPESES

575.987,00

Segon: Aprovar inicialment la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, comprensiva de tots els llocs
de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.
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Tercer: Exposar al públic el Pressupost General per al 2021, les bases d'execució i plantilla de personal
aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, a l’eTauler
i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a efectes de presentació de reclamacions pels interessats.
Quart: Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es presenti cap reclamació.
Cinquè: Remetre còpia de l’expedient a l’Administració de l’Estat, així com a l’òrgan competent de la
comunitat autònoma.
2.PROPOSTA APROVACIÓ SOBRE LA FORMA D’EXERCICI DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA DE L’AJUNTAMENT
DE LA SENTIU DE SIÓ I DE L’ANNEX DELS REQUISITS BÀSICS A COMPROVAR
El control intern de l'activitat econòmic financera de l'Entitat Local, tal com estableix l'article 3 del Reial
decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector
Públic Local, s'estructura en dues modalitats:
1. la funció interventora i
2. el control financer, que al seu torn podrà exercir-se d'altres dues formes:
• el control permanent i
• la auditoria pública, mitjançant auditoria de comptes, de compliment i operativa.
D'acord amb el recollit en el article 3 del referit Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el
règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local i d'acord amb el recollit en l'article 214
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, l'objecte de la funció interventora serà controlar els actes de l'Entitat Local i dels seus organismes
autònoms, qualsevol que sigui la seva qualificació, que donin lloc a el reconeixement de drets o a la
realització de despeses, així com els ingressos i els pagaments que d'ells es derivin, i la inversió o
l'aplicació en general dels seus fons públics, amb la finalitat d'assegurar que la seva gestió s'ajusta a les
disposicions aplicables en cada cas.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels cinc regidors assistents dels set que conformen la
corporació, els acords següents:
PRIMER.- Aprovar el règim de fiscalització limitada prèvia de totes les despeses i obligacions de l’Ajuntament
de la Sentiu de Sió.
En aquests casos, l'òrgan interventor es limitarà a comprovar els requisits bàsics següents:
a) L'existència de crèdit pressupostari i que el proposat és adequat a la naturalesa de la despesa o
obligació que es proposi contreure.
b) Que les obligacions o les despeses es generen per òrgan competent.
c) Aquells altres extrems fixats en l'Acord del Consell de Ministres, vigent a cada moment, pel que
fa a l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics, i que s’acompanyen al present acord en
forma d’annex.
Les obligacions o les despeses sotmesos a la fiscalització i intervenció limitada prèvia seran objecte d'una
altra plena amb posterioritat, en el marc de les actuacions del control financer que es planifiquin d’acord
amb el que fixa el RD 424/2017. En aquells expedients de despesa no previstos a l’annex s’aplicarà igualment
la fiscalització limitada prèvia.
SEGON.- Aprovar en relació a la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local,
organismes autònoms i consorcis, el control inherent a la presa de raó en comptabilitat i el control posterior
mitjançant l’exercici del control financer.
3.PROPOSTA ELECCIÓ DE CÀRREC ELECTE COM A BENEFICIARI DE LA COMPENSACIÓ ECONÒMICA QUE
ATORGA EL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE, PER A L’ANY
2021
Atès que la convocatòria anual del Departament de Governació, Administracions Públiques per a
l’atorgament de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a
determinats càrrecs electes local estableix que s’ha d’elegir el càrrec o els càrrecs electes beneficiaris.
Per tot l’exposat, s’adopten, amb els vots a favor dels quatre regidors assistents del cinc que conformen el
grup de Junts per la Sentiu de Sió, i amb l’abstenció d’un dels regidors assistents dels dos que conformen el
grup Independents per la Sentiu , els acords següents:
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Primer.- Elegir el càrrec electe Josep Torres Flores, alcalde, com a beneficiari de la compensació econòmica
que atorga el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a l’any 2021, amb una
dedicació parcial del 75%.
4. LLICÈNCIES OBRES
Salvant el dret de propietat, sense perjudici de tercers i d’acord amb el vigent Planejament Urbanístic Local,
el Ple, per unanimitat, acorda atorgar les següents:
• Exp. 169/2020, a Jaume Serra Mañanet, per les obres de col·locació d’una canonada i canviar una
claraboia a l’habitatge situat al carrer Gaudí, núm. 12.
• Exp. 172/2020, a Mario Gené Amorós, per les obres de substitució de la banyera per un plat de dutxa
a l’habitatge situat al carrer de les Escoles, número 1.
I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dona per finalitzada la sessió a les 13.30 hores, de la que s’estén la
present acta, que com a Secretari certifico (document signat electrònicament).
Vist i plau
L’alcalde

El secretari

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE LA SENTIU DE SIÓ

Identificació de la sessió
Núm.: 01/2021
Caràcter: ordinari
Data: dilluns, 18 de gener de 2021
Horari: de les 20.00 hores a les 20.25 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Assistents
Albert Bergadà Alburquerque (Junts per la Sentiu de Sió)
Francesc Marcelino Camarasa (Junts per la Sentiu de Sió)
Asensi Masana Carricondo (Junts per la Sentiu de Sió)
Àngels Solà Figueres (Junts per la Sentiu de Sió)
Josep Torres Flores (Junts per la Sentiu de Sió)
Dolors Teruel Artero (Independents per la Sentiu)
Joan Camats i Campabadal, secretari
S’han excusat d’assistir-hi:
Àngel Pérez Segarra (Independents per la Sentiu)
A la Sentiu de Sió, 18 de gener de 2021, a les 20.00 hores, a la sala d’actes de la Casa Consistorial, es
constitueix en sessió ordinària el Ple d’aquest Ajuntament, conformat pels membres, el nom i el càrrec dels
quals figura en aquesta acta, presidit pel senyor Alcalde, amb l’assistència del Secretari de la Corporació.
Seguidament s’obre l’acte i es passa a deliberar sobre el següent ordre del dia:
24. Sorteig membres mesa electoral Eleccions al Parlament de Catalunya, 2021
25. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors.
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26. Donar compte dels decrets d’alcaldia.
27. Donar compte dels decrets de relació de pagaments i presa de raó d’ingressos.
28. Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 3 del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió,

any 2020
29. Proposta ratificació decret 103/2020, sobre sol·licitud de subvenció a l’Agència Catalana de l’Aigua per a l’execució

d’actuacions de prevenció i de reparació de danys en el domini públic hidràulic de lleres públiques de la part
catalana de les conques compartides en trams urbans els anys 2020 i 2021.
30. Sol·licituds llicències d’obres.
31. Informes d’alcaldia.
32. Precs i preguntes.

1.SORTEIG MEMBRES MESA ELECTORAL ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA, 2021
El senyor alcalde informa que aquest punt es retira de l’ordre del dia. El senyor secretari explica el motiu.
Informa que atès que s’ha dictat el Decret del Departament de la Presidència 1/2021, de 15 de gener, publicat
al DOGC i al BOE de data 16.01.2021, que ha deixat sense efecte la celebració de les eleccions al Parlament
de Catalunya del 14 de febrer de 2021 a causa de la crisi sanitària derivada de la pandèmia causada per la
COVID-19, tot el procés electoral ha quedat suspès.
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
L’acta de la sessió ordinària, de data 9 de novembre de 2020, i l’acta de la sessió extraordinària, de data 4 de
desembre de 2020, es donen per llegides de conformitat amb l’establert a l’art. 110.3 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i
s’aproven per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació.
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
• Decret 95/2020 sobre reconeixement de triennis
Per tot l'exposat, RESOLC:
Primer.- Reconèixer, amb efectes del dia 12 de juliol de 2020, a:
-Marc Gonzàlez Capdevila, agutzil de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió (Agrupació Professional E), el
seu cinquè trienni.
Segon.- Aquest reconeixement suposa adquirir els drets econòmics assenyalats a l'apartat b) de
l'article 102 de la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública aprovada pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre i als
articles 160 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals i demés disposicions aplicables.
Tercer.- Comunicar aquesta resolució al registre personal, a la intervenció i a la tresoreria, per la seva
efectivitat.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
•

Decret 96/2020 sobre atorgament de Llicència per a la Tinença i Conducció de Gossos
Potencialment Perillosos
Per tot l’exposat, RESOLC:
PRIMER. Atorgar Llicència per a la Tinença i Conducció de Gossos Potencialment Perillosos, per a la
tinença d'un ROTWEILER (de nom AISHA), a la senyora Simona Cazacu Cazacu, propietària de
l’esmentat animal. Aquesta llicència haurà de ser renovada cada cinc anys, amb la finalitat de
comprovar que l'interessat continua complint els requisits que se li van exigir per a la seva obtenció.
SEGON. Obtinguda la llicència el propietari, tindran l'obligació d'identificar i registrar al mateix. Tots
els animals potencialment perillosos pertanyents a l'espècie canina hauran d'estar identificats
mitjançant un microxip.
TERCER. El titular de la llicència té l'obligació de sol·licitar la inscripció en el Registre Municipal
d'Animals de Companyia secció d'Animals Potencialment Perillosos dins dels quinze dies següents a
la data en què hagi obtingut la corresponent llicència.
QUART. En el dors de la llicència han de constar totes les obligacions que han de complir els titulars
d'una Llicència per a la Tinença i Conducció de Gossos Potencialment Perillosos.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
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•

Decret 97/2020 sobre atorgament de Llicència per a la Tinença i Conducció de Gossos
Potencialment Perillosos
Per tot l’exposat, RESOLC:
PRIMER. Atorgar Llicència per a la Tinença i Conducció de Gossos Potencialment Perillosos, per a la
tinença d'un ROTWEILER (de nom THYSON), a la senyora Simona Cazacu Cazacu, propietària de
l’esmentat animal. Aquesta llicència haurà de ser renovada cada cinc anys, amb la finalitat de
comprovar que l'interessat continua complint els requisits que se li van exigir per a la seva obtenció.
SEGON. Obtinguda la llicència el propietari, tindran l'obligació d'identificar i registrar al mateix. Tots
els animals potencialment perillosos pertanyents a l'espècie canina hauran d'estar identificats
mitjançant un microxip.
TERCER. El titular de la llicència té l'obligació de sol·licitar la inscripció en el Registre Municipal
d'Animals de Companyia secció d'Animals Potencialment Perillosos dins dels quinze dies següents a
la data en què hagi obtingut la corresponent llicència.
QUART. En el dors de la llicència han de constar totes les obligacions que han de complir els titulars
d'una Llicència per a la Tinença i Conducció de Gossos Potencialment Perillosos.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 98/2020 sobre declaració d’un immoble en situació legal de ruïna ordinària
Per tot l’exposat, RESOLC:
PRIMER. Declarar l'immoble, amb referència cadastral 3705806CG2330S0001EI situat al carrer Gaudí,
6 bis de la Sentiu de Sió, en situació legal de ruïna ordinària de conformitat amb allò que s'ha fixat en
l'article 198.2 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost,
i en els articles 79 i següents del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat per
Decret 64/2014, de 13 de maig, en trobar-se la construcció o la part de la construcció en aquests
supòsits:
• Els danys suposen la necessitat d'una veritable reconstrucció de l'edifici perquè no són
reparables tècnicament pels mitjans normals (ruïna tècnica).
• El cost de les obres de reparació necessàries per complir les condicions mínimes d'habitabilitat,
en el cas d'habitatges o altres similars per a altres usos, és superior al 50% del cost d'una
construcció de nova planta de característiques similars a l'existent, quant a la dimensió i l'ús
(ruïna econòmica).
SEGON. Determinar que l'immoble amb referència cadastral 3705806CG2330S0001EI situat al carrer
Gaudí, 6 bis de la Sentiu de Sió té una afectació total.
TERCER. El propietari haurà de, en virtut de l'article 198.2 del Text refós de la Llei d'urbanisme,
aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, procedir a la sol·licitud de la llicència d'obres o
d'enderrocament corresponents així com presentar el projecte tècnic de demolició, visat pel Col·legi
Professional competent
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 99/2020, sobre inici aprovació pressupost 2021
Per tot l’exposat RESOLC:
Primer.- Sotmetre el Pressupost general per al 2021 a informe de la Intervenció i trametre’l
posteriorment al Ple de la corporació juntament amb els annexos i la documentació a la qual fan
referència els esmentats articles 168 i 166 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Segon.- Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 100/2020, de convocatòria de Ple extraordinari
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Convocar sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, pel proper
divendres dia 4 de desembre a les 13.15 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, segons el següent:
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ORDRE DEL DIA
5.

Proposta aprovació inicial del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, any 2021, juntament amb
les seves bases d’execució, plantilla de personal i relació de llocs de treball.
6. Proposta aprovació sobre la forma d’exercici de la funció interventora de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió
i de l’annex dels requisits bàsics a comprovar
7. Proposta elecció de càrrec electe com a beneficiari de la compensació econòmica que atorga el
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, per a l’any 2021
8. Sol·licituds llicències d’obres.

Segon.- Notificar-ho a tots els regidors i fer-ho públic pels mitjans habituals.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
•

Decret 101/2020 sobre aprovació de la relació de factures mes de novembre de 2020
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA.

•

Decret 102/2020 sobre acceptació ajuda de l’IEI i aprovació de documents acreditatius de la
despesa
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Acceptar l’ajuda de 500,00 euros atorgada per Decret de Presidència de la Diputació de
Lleida, número 700, de data 2 de desembre de 2020, per fer front a part de les despeses de l’actuació
del “grup KSONRONDA durant la revetlla de Sant Joan representat per MÚSICOS UNIDOS SIGLO XXI
SCM”, dins la línia d’ajuts per al catàleg de programació d’oferta cultural 2020, amb un pressupost
total de 1.210,00 euros i que l’actuació subvencionada s’ha realitzat amb el compliment de totes les
obligacions imposades en l’instrument regulador de la seva concessió .
Segon.- Que els justificants, inclosos en la relació de despeses, tenen una relació directa amb l’objecte
de l’actuació subvencionada.
Tercer.- Que els documents acreditatius de la despesa, per import de 1.210,00 euros, han estat
aprovats en la relació mensual d’aprovació de despesa del mes de juny de l’any 2020.
Quart.- Que de conformitat amb l’informe d’Intervenció, en la partida pressupostària 338 226.09 del
pressupost municipal de l’any 2020, hi ha hagut consignació suficient per atendre el finançament de
l’actuació.
Cinquè.- Que en els imports dels justificants en la relació de despeses no s’ha inclòs l’IVA deduïble.
Sisè.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 103/2020, sobre sol·licitud de subvenció a l’Agència Catalana de l’Aigua per a l’execució
d’actuacions de prevenció i de reparació de danys en el domini públic hidràulic de lleres públiques
de la part catalana de les conques compartides en trams urbans els anys 2020 i 2021.
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua una subvenció per import de 7.033,26 euros, per
l’actuació “Neteja de la llera del riu Sió en el seu pas per la zona urbana del municipi de la Sentiu de
Sió”, amb un pressupost de 8.510,24 euros (7.033,26 euros de base imposable més 1.476,98 euros
en concepte d ‘IVA), en el marc de la convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades als
ens locals per a l’execució d’actuacions de prevenció i de reparació de danys en el domini públic
hidràulic de lleres públiques de la part catalana de les conques compartides en trams urbans els anys
2020 i 2021.
Segon.- Aprovar la memòria valorada titulada “Neteja de la llera del riu Sió en el seu pas per la zona
urbana del municipi de la Sentiu de Sió” i redactada pels Serveis Tècnics Municipals, amb un
pressupost de 8.510,24 euros (7.033,26 euros de base imposable més 1.476,98 euros en concepte d
‘IVA).
Tercer.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 1/2021 sobre aprovació de la relació de factures mes de desembre de 2020
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA.
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•

Decret 2/2021, de convocatòria de Ple ordinari
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Convocar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, pel proper dilluns dia
18 de gener de 2021, a les 20.00 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, segons el següent:
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Sorteig membres mesa electoral Eleccions al Parlament de Catalunya, 2021
Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors.
Donar compte dels decrets d’alcaldia.
Donar compte dels decrets de relació de pagaments i presa de raó d’ingressos.
Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 3 del pressupost de l’Ajuntament de la
Sentiu de Sió, any 2020
Proposta ratificació decret 103/2020, sobre sol·licitud de subvenció a l’Agència Catalana de l’Aigua per a
l’execució d’actuacions de prevenció i de reparació de danys en el domini públic hidràulic de lleres
públiques de la part catalana de les conques compartides en trams urbans els anys 2020 i 2021.
Sol·licituds llicències d’obres.
Informes d’alcaldia.
Precs i preguntes.

Segon.- Notificar-ho a tots els regidors i fer-ho públic pels mitjans habituals.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
4. DONAR COMPTE DECRETS RELACIÓ DE PAGAMENTS i PRESA DE RAÓ D’INGRESSOS
La senyora Teruel en relació al decret de pagaments del mes de setembre pregunta que està passant amb
Vidres Gil , ja que fa més de 4 mesos que ha cobrat i la porta no està arreglada.
El senyor alcalde li contesta que ja ho han reclamat i abans que acabi aquest mes de gener ho arreglaran.
La senyora Teruel diu que s’ha d’insistir.
La relació de decrets de pagaments i presa de raó d’ingressos que es dona compte al Ple és la següent:
Decret 101/2020 sobre aprovació de la relació de factures mes de novembre de 2020
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions, les factures pendents
d’aplicació (si és el cas), així com el seu pagament, incloses en la relació del mes de novembre de 2020 i que
es detallen en l’annex 1 d’aquesta resolució corresponents a obres, subministraments i serveis efectuats a
l'Ajuntament, per un import total de 48.275,31€.
Segon.- Donar conformitat al pagament de les obligacions carregades directament al compte corrent. Els
pagaments s’efectuaran per ordre de l’alcaldia i de conformitat amb la disposició de fons de la Tresoreria.
Tercer.- Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
PAGAMENTS NOVEMBRE "CAIXABANK"
CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES)

164,52

DIARI SEGRE, S.L.

40,00

MANTENIMENT WIFI SETEMBRE

253,13

TELEFONIA FIXA (MFE)

154,88

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC)

83,87

RENTING COPIADORA

95,59

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - REBUIG)

837,7

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ORGÀNICA)

457,68

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - PAPER)

212,67

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - VIDRE)

117,09

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ENVASOS)

116,73

CONSELL COMARCAL (Taxa serv. Deixalleria - Voluminosos)

340,03

CONSELL COMARCAL (Taxa serv. Tract. Residus aboc.)

343,73

CONSELL COMARCAL (Servei deixalleria - residus 3er Tr)

340,03
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CONSELL COMARCAL (TDIC)

74,19

CONSELL COMARCAL (Cofinançament SAD dependència)

270,06

CONSELL COMARCAL (Servei arquitectura Setembre)

546,00

CONSELL COMARCAL (Cànon deposició residus aboc.)

1.310,79

LYRECO ESPAÑA, S.A.

274,33

ENDESA ENERGIA, S.A. (Llum església i pisos)

61,74

ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO

117,66

ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO

26,91

EXCLUSIVAS RAMÍREZ ARQUERO, S.L.U.

871,62

CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA (Serveis informàtics)

47,11

J. FARRÉ S.A.

74,67

FERRETERIA VIOLA, S.L.

59,62

ENDESA ENERGIA, S.A.

142,15

RODI MOTOR

216,48

DECORA BALAGUER

44,98

INK

404,14

FERRETERIA VIOLA, S.L.

144,39

NATURGY IBERIA, S.A.

31,12

TASHIA, S.L.

396,76

DECORA BALAGUER

90,01

NATURGY ( IBERIA (10 FRAS)

1.781,18

ATM LLEIDA (APORTACIÓ EXERCICI 2019 i 2020)

892,94

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U.

744,79

TREPAT BARCELÓ, MIQUEL

663,38

TREPAT BARCELÓ, MIQUEL

2.210,91

EXCAVACIONS LAO

2.942,42

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U.

17.454,25

SEGURETAT SOCIAL

4.508,37

NOMINES

8.190,58
48.151,20

PAGAMENTS NOVEMBRE "CAIXA CORPORACIÓ"

Oficina de Correus

19,5

Registre de la propietat

3,19

Gasoil furgoneta

86

Agrobotiga

15,42
124,11

TOTAL PAGAMENTS NOVEMBRE

48.275,31

Decret 1/2021 sobre aprovació de la relació de factures mes de desembre de 2020
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions, les factures pendents
d’aplicació (si és el cas), així com el seu pagament, incloses en la relació del mes de desembre de 2020 i que
es detallen en l’annex 1 d’aquesta resolució corresponents a obres, subministraments i serveis efectuats a
l'Ajuntament, per un import total de 35.977,72 €.
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Segon.- Donar conformitat al pagament de les obligacions carregades directament al compte corrent. Els
pagaments s’efectuaran per ordre de l’alcaldia i de conformitat amb la disposició de fons de la Tresoreria.
Tercer.- Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
PAGAMENTS DESEMBRE 2020 - CAIXABANK
CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES)

164,52

DIARI SEGRE, S.L.

40,00

MANTENIMENT WIFI SETEMBRE

253,13

TELEFONIA FIXA (MFE)

154,88

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC)

57,48

RENTING COPIADORA

95,59

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - REBUIG)

837,7

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ORGÀNICA)

457,68

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - PAPER)

212,67

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - VIDRE)

117,09

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ENVASOS)

116,73

CONSELL COMARCAL (Taxa recoll. Fracció verda agost)

325,86

CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA (Serveis informàtics)

124,32

CONSELL COMARCAL (Taxa serv. Tract. Residus aboc.)

307,1

CONSELL COMARCAL (TDIC)

74,19

CONSELL COMARCAL (Servei arquitectura Octubre)

702,00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

57,71

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

900,16

ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO

140,77

ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO

26,04

FCO. JAVIER CUESTA CAMARASA

223,24

EXCLUSIVES ERA

264,14

FERRETERIA VIOLA, S.L.

49,50

RECANVIS MIRÓ

14,06

SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L.

112,66

DISTRIBUCIONS JAUME ARENY, S.L.

117,21

MTB DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.

58,08

ENDESA ENERGIA, SAU

110,10

ENDESA ENERGIA, SAU

264,51

MERCÈ LOPEZ NAVARRO

1139,29

MERCÈ LOPEZ NAVARRO
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COMPSAONLINE

47,38

ASSISTÈNCIES CÀRRECS ELECTES 2on SEMESTRE 2020

450,00

ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO

28,82

ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO

141,39

LAICCONA, SL

119,95

SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L.

69,85

NATURGY IBERIA, S.A.

57,49

ELECTRICITAT JAINA, SLU

686,07

EXCAVACIONS LAO

805,17

EXCAVACIONS LAO

661,8

ELECTRICITAT JAINA, SLU

2325,38

ANTONIO RAMON FERNANDEZ

49,01
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CONSTRUCCIONS MANUEL ESPEJO, S.L.

151,25

TEXTILRED PRINT, S.L.

126,52

NATURGY

901,47

MIQUEL TREPAT BARCELÓ

124,27

RCT ENGINYERIA, SLU

773,92

ANTONIO RAMON FERNANDEZ

219,55

SEGURETAT SOCIAL

4.630,34

PAGUES EXTRA

7.244,66

NOMINES

8.154,72
35.327,42

PAGAMENTS DESEMBRE 2020 - CAIXA CORPORACIÓ

MATERIAL OFICINA

41,31

ASSISTÈNCIA A PLENS

75

GASOIL

105

COMPRA DÈCIM AJUNTAMENT

20

DESPESES NADAL-SOCA-REIS

337,83

DIETES

34,5

APPLUS ITV- REVISIÓ TRACTOR

36,66
650,3

TOTAL DESPESES DESEMBRE 2020

35.977,72

RELACIÓ D’INGRESSOS REBUTS PER L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ DURANT EL MES DE NOVEMBRE
DE 2020
INGRESSOS NOVEMBRE A "CAIXABANK"

LLOGUER BOTIGA

25

OAGRTL (Entrega a compte 3er TR)

2.193,68

OAGRTL (Entrega a compte Novembre)

8.645,64

GENERALITAT DE CATALUNYA (Subv. Consultori)

1.548,84

REBUTS WIFI

333,96

CONSELL COMARCAL (Devol. EB S. Socials)

79,85

CONSELL COMARCAL (Devol. SAT arquitectura)

199,00

GENERALITAT DE CATALUNYA (participació tributs estat)

5.914,92

18.940,89

INGRESSOS NOVEMBRE A "CAIXA CORPORACIÓ"

REBUTS USUARIS XARXA WIFI

29,04

RECAPTACIÓ BÀSCULA

237,70
266,74
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TOTAL INGRESSOS NOVEMBRE

19.207,63

RELACIÓ D’INGRESSOS REBUTS PER L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ DURANT EL MES
DE DESEMBRE DE 2020
INGRESSOS DESEMBRE 2020 - CAIXABANK
TOVP

6,98

LLOGUER CASA METGE

180

LLOGUER BOTIGA

25

MINHAP- QUOTES NACIONALS IAE

419,75

OAGRTL - ENT. A CTE. DESEMBRE

8645,64

WIFI DESEMBRE

319,44

GENERALITAT-FONS EXTRAORDINARI

6968,96

GENERALITAT- PARTICIP. TRIB. ESTAT

2947,52

MINISTERI D'IGUALTAT

303,98
19.817,27

INGRESSOS DESEMBRE 2020 - CAIXA CORPORACIÓ
RECAPTACIÓ BÀSCULA

237,9

LLICÈNCIES OBRES
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WIFI

68,97
352,87

TOTAL INGRESSOS DESEMBRE 2020

20.170,14

5. PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3 DEL PRESSUPOST DE
L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ, ANY 2020
Atès que s’han de suplementar algunes partides de personal i de despesa corrent tenint en compte el proper
exhauriment de diverses partides del pressupost de despeses i/o carència de les mateixes que no poden
ajornar-se fins el proper exercici.
La modificació queda finançada amb anul·lacions o baixes del crèdit de partides que es consideren que es
poden reduir i amb nous o majors ingressos obtinguts.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:
Primer: Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 3 del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu
de Sió, any 2020, d'acord amb el quadre següent:
DESPESES A FINANÇAR:
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
PARTIDA

DENOMINACIÓ

1531 130.00

Retribucions laboral fix
Infraestructura i béns
naturals
Maquinària, instal·lacions i
utillatge
Vehicles municipals
Productes neteja
Altres subministraments

454 210.00
920 213.00
920 214.00
920 221.10
920 221.99

CONSIGNACIÓ
INICIAL
26.000,00

PROPOSTA
INCREMENT
2.815,00

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA
28.815,00

25.000,00

5.286,00

30.286,00

14.000,00

3.012,00

17.012,00

1.810,00
1.000,00
18.000,00

216,48
264,14
3.640,00

2.026,48
1.264,14
21.640,00
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920 227.99
1621
250.00.04
920 250.00.01
932 227.08

Treballs realitz altres
empreses
CC Noguera Recollida
Select FORM
CC Noguera Serveis
arquitectura
Serveis recaptació favor
entitat

21.000,00

1.255,94

22.255,94

22.000,00

1.000,00

23.000,00

7.500,00

702,00

8.202,00

12.500,00

2.559,32

15.059,32

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS

20.750,88

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 20.750,88
BAIXES PER TRANSFERÈNCIES
PARTIDA
912 100.00
920.120.01
337.221,03
338 226.09
151 640.01

DENOMINACIÓ
Retribucions membres
govern
Sou base funcionari
Combustibles i carburants
Activitats culturals i
esportives
Honoraris tècnics

CONSIGNACIÓ
INICIAL

MINORACIÓ

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

24.681,00

1.258,68

23.422,32

15.940,00
1.000,00

973,32
950,00

14.966,68
50,00

35.000,00

11.638,72

23.361,28

1.500,00

726,08

773,92

TOTAL:

15.546,80

MAJORS/NOUS INGRESSOS
PARTIDA

DENOMINACIÓ

CONSIGNACIÓ
INICIAL

450.01

Fons cooperació COVID 19

6.768,96

TOTAL:

PROPOSTA
INCREMENT
/DISM
5.204,08

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA
1.564,88

5.204,08

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 20.750,88

Segon: L'import de les despeses queda finançat amb anul·lacions o baixes del crèdit de partides que es
consideren que es poden reduir i amb nous o majors ingressos obtinguts, havent-se de donar a l'expedient
la tramitació assenyalada a l'art. 162 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i considerant-se aquest acord definitiu de no presentar-se
reclamacions durant el termini d'exposició pública.
6.PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 103/2020, SOBRE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’AGÈNCIA CATALANA
DE L’AIGUA PER A L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS DE PREVENCIÓ I DE REPARACIÓ DE DANYS EN EL DOMINI
PÚBLIC HIDRÀULIC DE LLERES PÚBLIQUES DE LA PART CATALANA DE LES CONQUES COMPARTIDES EN
TRAMS URBANS ELS ANYS 2020 I 2021.
El senyor alcalde explica que es tracta de netejar la llera del riu en tot el tram urbà.
La senyora Teruel respon que amb les poques pedres que van col·locar l’altra vegada no ha quedat massa bé.
Que s’ha de fer una actuació a tot el tram urbà i arreglar-ho bé.
El senyor alcalde li respon que pel que fa al tema de les pedres ja s’ha demanat també un altre ajut a l’ACA.
Vista la RESOLUCIÓ TES/2688/2020, de 27 d’octubre, de convocatòria per a la concessió de subvencions
adreçades als ens locals per a l’execució d’actuacions de prevenció i de reparació de danys en el domini públic
hidràulic de lleres públiques de la part catalana de les conques compartides en trams urbans els anys 2020 i
2021.
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Atès que l’Ajuntament de la Sentiu de Sió creu necessari concórrer a aquesta convocatòria perquè s’ha de
procedir a la neteja de la llera del riu Sió ja que es plena de matolls, esbarzers i abundant vegetació frondosa
que dificulten el correcte flux del riu.
Vista la memòria valorada titulada “Neteja de la llera del riu Sió en el seu pas per la zona urbana del municipi
de la Sentiu de Sió” i redactada pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost de 8.510,24 euros
(7.033,26 euros de base imposable més 1.476,98 euros en concepte d ‘IVA).
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:
Ratificar íntegrament i en els seus propis termes la resolució d’alcaldia, de data 17 de desembre de 2020,
següent:
Primer.- Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua una subvenció per import de 7.033,26 euros, per l’actuació
“Neteja de la llera del riu Sió en el seu pas per la zona urbana del municipi de la Sentiu de Sió”, amb un
pressupost de 8.510,24 euros (7.033,26 euros de base imposable més 1.476,98 euros en concepte d ‘IVA), en
el marc de la convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades als ens locals per a l’execució
d’actuacions de prevenció i de reparació de danys en el domini públic hidràulic de lleres públiques de la part
catalana de les conques compartides en trams urbans els anys 2020 i 2021.
Segon.- Aprovar la memòria valorada titulada “Neteja de la llera del riu Sió en el seu pas per la zona urbana
del municipi de la Sentiu de Sió” i redactada pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost de 8.510,24
euros (7.033,26 euros de base imposable més 1.476,98 euros en concepte d ‘IVA).
Tercer.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.
7.PROPOSTA SOL·LICITAR A L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA LA PARTICIPACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ DE MUNICIPIS PER DUR A TERME LES
PROVES PILOT DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓ DE L’HABITATGE EN EL MÓN RURAL, I PRENDRE EL
COMPROMÍS D’EXECUTAR LA PROVA PILOT EN EL CAS QUE EL MUNICIPI SIGUI SELECCIONAT
Prèvia unànime declaració d’urgència es passa a tractar aquest punt que no estava inclòs a l’ordre del dia.
El senyor alcalde explica que es un pla pilot en el que se seleccionaran 20 municipis de tot Catalunya. Afegeix
que realment és una necessitat ja que al poble hi ha moltes cases velles que s’han de reformar i que es podran
destinar a venda o a lloguer. Comenta també que la Generalitat, més tard, traurà una convocatòria ordinària
d’aquests ajuts.
La senyora Teruel manifesta que el seu grup ho veu bé.
El senyor alcalde acaba dient que ja hi ha alguns propietaris que hi estan interessats.
Vista la RESOLUCIÓ TES/3422/2020, de 22 de desembre, per la qual s’aproven les condicions d'accés, en
règim de concurrència pública competitiva, per a la selecció de municipis de la prova pilot del Programa de
promoció de l’habitatge en el món rural que té per objecte subvencionar actuacions d’obres de rehabilitació
d’edificacions residencials públiques i privades.
Atès que l’Ajuntament de la Sentiu de Sió creu necessari concórrer a aquesta convocatòria perquè hi ha un
nombre important d’habitatges que s’han de rehabilitar tenint en compte que una vegada rehabilitats,
d’acord amb la convocatòria esmentada, s’han de destinar obligatòriament a població local o a nova població
per convertir-los en primera residència.
Vista la memòria tècnica titulada “Projecte de rehabilitació d’habitatge rural a la Sentiu de Sió” i redactada
per l’empresa PORTACABOT SL, amb CIF B64692916, amb un pressupost de 292.333,33 euros, IVA inclòs.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:
Primer.- Sol·licitar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya la participació de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió
en el procés de selecció de municipis per dur a terme les proves pilot del Programa de promoció de l’habitatge
en el món rural i prendre el compromís d’executar la prova pilot en el cas que el municipi sigui seleccionat.
Segon.- Sol·licitar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya una subvenció per import de 185.000,00 euros, per
l’actuació “Projecte de rehabilitació d’habitatge rural a la Sentiu de Sió”, amb un pressupost de 292.333,33
euros IVA inclòs, d’acord amb la RESOLUCIÓ TES/3422/2020, de 22 de desembre, per la qual s’aproven les
condicions d'accés, en règim de concurrència pública competitiva, per a la selecció de municipis de la prova
pilot del Programa de promoció de l’habitatge en el món rural.
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Tercer.- Aprovar la memòria tècnica titulada “Projecte de rehabilitació d’habitatge rural a la Sentiu de Sió” i
redactada per l’empresa PORTACABOT SL, amb CIF B64692916, amb un pressupost de 292.333,33 euros IVA
inclòs.
8. LLICÈNCIES OBRES
No se’n ha presentat cap a l’aprovació
9. INFORMES ALCALDIA
El senyor alcalde informa dels següents temes:
• Que s’ha reparat la fuita d’aigua de l’Hostal. La senyora Teruel li recorda que ja feia dies que hi era.
• Que vol donar les gràcies a petits i grans per la festa de Nadal i de Reis. Destaca el bon comportament
i el bon fer de tots els veïns i les veïnes. La senyora Solà afegeix que la feina s’ha fet bé i la gent està
contenta.
10. PRECS PREGUNTES
No se’n formulen
I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dona per finalitzada la sessió a les 20.25 hores, de la que s’estén la
present acta, que com a Secretari certifico (document signat electrònicament).
Vist i plau
L’alcalde

El secretari

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE LA SENTIU DE SIÓ

Identificació de la sessió
Núm.: 02/2021
Caràcter: extraordinari i urgent
Data: dimecres, 20 de gener de 2021
Horari: de les 12.00 hores a les 12.10 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Assistents
Albert Bergadà Alburquerque (Junts per la Sentiu de Sió)
Asensi Masana Carricondo (Junts per la Sentiu de Sió)
Àngels Solà Figueres (Junts per la Sentiu de Sió)
Josep Torres Flores (Junts per la Sentiu de Sió)
Dolors Teruel Artero (Independents per la Sentiu)
Joan Camats i Campabadal, secretari
S’han excusat d’assistir-hi:
Francesc Marcelino Camarasa (Junts per la Sentiu de Sió)
Àngel Pérez Segarra (Independents per la Sentiu)
A la Sentiu de Sió, 20 de gener de 2021, a les 12.00 hores, a la sala d’actes de la Casa Consistorial, es
constitueix en sessió extraordinària i urgent el Ple d’aquest Ajuntament, conformat pels membres, el nom i
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el càrrec dels quals figura en aquesta acta, presidit pel senyor Alcalde, amb l’assistència del Secretari de la
Corporació.
Seguidament s’obre l’acte i es passa a deliberar sobre el següent ordre del dia:
1.
2.

Ratificació del caràcter extraordinari i urgent de la sessió
Sorteig membres mesa electoral Eleccions al Parlament de Catalunya, 2021

1.RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER EXTRAORDINARI I URGENT DE LA SESSIÓ
El senyor secretari explica el motiu de la urgència del Ple. El Decret 1/2021, de 15 de gener, publicat al DOGC
i al BOE de data 16.01.2021, va deixar sense efecte la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya
del 14 de febrer de 2021 a causa de la crisi sanitària derivada de la pandèmia causada per la COVID-19.
No obstant això, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data 19.01.2021, d’acord amb les mesures
cautelaríssimes que ha adoptat, ha suspès provisionalment el Decret anterior que deixava sense efecte les
eleccions previstes per al 14 de febrer, la qual cosa ha suposat, seguint les instruccions del Departament
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, que s’han de reprendre tots els tràmits electorals,
entre ells els sortejos de membres de mesa.
No havent-hi temps per a la convocatòria d’un ple extraordinari respectant els terminis legals de notificació,
ni possibilitat material a efectes de terminis per a incorporar aquest punt a l’ordre del dia del proper ple
ordinari, la convocatòria urgent de ple extraordinari és la única opció per a donar compliment a la normativa
d’aplicació.
Sotmesa a votació la ratificació de la urgència del Ple, s’aprova per unanimitat dels cinc regidors assistents
dels set que conformen la corporació.
2.SORTEIG MEMBRES MESA ELECTORAL ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA, 2021
Atesa la convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya 2021 (Decret de la Presidència 147/2020, de 21
de desembre, de dissolució automàtica del Parlament de Catalunya i de convocatòria d'eleccions), a celebrar
el proper dia 14 de febrer de 2021.
Atès que segons disposa l’article 26.4 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general,
la formació de les meses correspon als Ajuntaments, amb la supervisió de les Juntes Electorals de Zona, i el
sorteig per a la designació dels membres de les esmentades meses s’ha de realitzar entre els dies 16 i 20 de
gener.
Atès que s’ha efectuat el sorteig electrònic mitjançant el programa CONOCE de l’Institut Nacional
d’Estadística.
Vist tot l’exposat es dona compte al Ple del sorteig esmentat que és el següent:
TITULARS
President/a: Pere Eroles Viles
1r Vocal: Cristina Domingo Palou
2n Vocal: Rut Maria Duarte Sánchez
SUPLENTS
1r de President/a: Monica Fonoll Sort
2n de President/a: Lydia Encinas Gilarranz
1r de 1r Vocal: Maria Àngels Pedrós Vilardell
2n de 1r Vocal: Laura Soplón Albalà
1r de 2n Vocal: Eduard Reverte Arqués
2n de 2n Vocal: Lídia Benabarre Farré
I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dona per finalitzada la sessió a les 12.10 hores, de la que s’estén la
present acta, que com a Secretari certifico (document signat electrònicament).
Vist i plau
L’alcalde

El secretari
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