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.: 07/2021
Caràcter: ordinari
Data: dimecres, 28 de juliol de 2021
Horari: de les 12.00 hores a les 12.40 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)
Josep Torres Flores (Junts per la Sentiu de Sió)
Pilar Maurici Camps (Independents per la Sentiu)
Dolors Teruel Artero (Independents per la Sentiu)
Joan Camats i Campabadal, secretari
S’han excusat d’assistir-hi:
Àngels Solà Figueres (Junts per la Sentiu de Sió)
A la Sentiu de Sió, 28 de juliol de 2021, a les 12.00 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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

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 iniciar l'expedient per a la contractació de les obres de construcció d’un edifici centre de serveis mitjançant
procediment obert simplificat.
Proposta aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, per l’obres de construcció d’un edifici
centre de serveis, convocant la seva licitació.
Proposta ratificació decret 59/2021, sobre sol·licitud de subvenció per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació
exterior realitzades durant els anys 2019 i 2020 o a realitzar durant l'any 2021.
Proposta ratificació decret 60/2021 sobre aprovació conveni de col·laboració entre la Fundació Verge Blanca-Escola de l’Esplai
de Lleida i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió per a la realització de pràctiques de monitor d’activitats d’educació en el lleure
infantil i juvenil.
Proposta de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió sobre les dues festes locals del municipi de la Sentiu de Sió per a l’any 2022.
Donar compte del període mig de pagament a proveïdors, 2n trimestre de 2021 i dels pagaments realitzats durant el 2n trimestre
del 2021.
Moció per a la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura 2021.
Sol·licituds llicències d’obres.
Informes d’alcaldia.
Precs i preguntes.

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
L’acta de la sessió ordinària, de data 24 de maig de 2021, i l’acta de la sessió extraordinària, de data 21 de
juny de 2021, es donen per llegides de conformitat amb l’establert a l’art. 110.3 del Decret legislatiu 2/2003,
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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.
2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
•

Decret 45/2021 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 per concurs 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 46/2021 sobre aprovació expedient de contractació i plec de clàusules administratives
particulars del contracte per l’arrendament de l’antiga casa del metge
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació i el plec de clàusules administratives particulars del
contracte per a l’arrendament de l’antiga casa del metge.
Segon.- El plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars s’entendran
automàticament aprovats, en cas que no es presenti cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública.
Tercer.- Disposar l’obertura del procediment d’adjudicació obert amb pluralitat de criteris
d’adjudicació del contracte d’arrendament de l’antiga casa del metge, d’acord amb el plec de
clàusules administratives que es considera part integrant del contracte, mitjançant anuncis al BOP,
al tauler d’anuncis i al perfil del contractant de la corporació.
Quart.- Anunciar la licitació i establir un termini de 15 dies hàbils, comptats a partir del següent a la
inserció de l’edicte en el BOP per a la presentació de proposicions. Aquesta estarà condicionada a
l’aprovació del plec de clàusules.
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 47/2021, sobre adjudicació de la contractació , mitjançant contracte menor, per a la
prestació del servei de l’explotació del bar de les piscines municipals, temporada estiu 2021
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Adjudicar la contractació, mitjançant contracte menor, per a la prestació del servei de
l’explotació del bar de les piscines municipals, temporada estiu 2021, situat al carrer de les Escoles,
número 6 de la Sentiu de Sió i propietat de l’Ajuntament, a la senyora Veronica Radu, amb NIE
X5867782E.
Segon.- Requerir a l’adjudicatària per a que en el termini de 15 dies, des de la notificació d’aquest
acord, concorri a la signatura del corresponent contracte administratiu.
Tercer.- Autoritzar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per a la signatura de tots els
documents precisos per a l’execució d’aquest acord i en particular del contracte esmentat.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 48/2021 sobre aprovació prèvia d’un projecte d’actuació específica en sol no urbanitzable
Per tot l’exposat RESOLC:
Primer. Aprovar amb caràcter previ el projecte d'actuacions específiques d'interès públic i de noves
activitats i construccions en sòl no urbanitzable, sol·licitat per NEDGIA CATALUNYA SA i referit al
“Projecte tècnic per a sol·licitar declaració d’utilitat pública, autorització administrativa i l'aprovació
del projecte executiu de la construcció de la xarxa MOP 4 BAR per al subministrament de gas natural
a la indústria AUNA GLASS al TM. de La Sentiu de Sió”.
Segon. Elevar l'expedient complet a la Comissió Territorial d'Urbanisme amb la finalitat de que
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resolgui sobre la seva aprovació definitiva.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
•

Decret 49/2021 sobre atorgament de llicència de parcel·lació
Per tot l’exposat RESOLC:
Primer. Atorgar llicència urbanística de parcel·lació a la senyora CPB, per a la segregació de la finca
registral inscrita a nom de la sol·licitant al Registre de la Propietat de Balaguer amb el número 1175,
tom 2414, Llibre 13, Foli 108 que compren dues finques cadastrals diferents 2411507CG2330S0001EI
(núm. 8) i 2411506CG2330S0001JI (núm. 10) que es van escripturar juntes tot i ser dues finques
independents de la parcel·lació inicial.
Després de la segregació, les superfícies resultants seran les següents:
PARCELꞏLES RESULTANTS
SUPERFÍCIE m2
LES MORERES núm. 8 2411507CG2330S0001EI
386
LES MORERES núm. 10 2411506CG2330S0001JI
388
Segon. Notificar la present resolució al titular i als interessats.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 50/2021, 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 2021
Per tot l’exposat, RESOLC:
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, any 2021, publicada al
DOGC número 8418 de 26.05.2021, 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 51/2021 sobre aprovació de la relació de factures mes de maig de 2021
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA.

•

Decret 52/2021, 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 dilluns
dia 21 de juny de 2021, a les 12.30 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, segons el següent:
ORDRE DEL DIA
1.
2.

3.
4.
5.

Proposta d’aprovació definitiva del Compte General de la Corporació de l’exercici 2020
Proposta aprovació inicial modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal, en
relació a l’article 115, zona de trama en edificació aïllada (clau 4a), de l’àmbit de la Urbanització
Sant Miquel
Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 4 del pressupost de l’Ajuntament
de la Sentiu de Sió, any 2021
Moció de l’AMI de suport a l’amnistia
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 53/2021 sobre sol·licitud de subvenció a la Diputació
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida una subvenció de 850,00 euros per fer front a part de les
despeses que suposarà l’actuació “Cinema Setmana Cultural Setembre 2021”, consistent en la
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projecció d’una pel·lícula en l’àmbit de la promoció de les polítiques d’igualtat i la incorporació de la
perspectiva de gènere i dels drets de no discriminació de les persones LGTBI, dins els actes de la
Setmana Cultural del setembre 2021.
Segon.- Aprovar la memòria i el pressupost de l’actuació “Cinema Setmana Cultural Setembre 2021”
per un import de 950,00 euros, IVA inclòs.
Tercer.- Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
•

Decret 54/2021, sobre contractació de personal
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Contractar, amb caràcter d’urgència, amb efectes del dia 28 de juny de 2021 i fins el 29
d’agost de 2021, la senyora ITZ, amb DNI XXXX5501Y, en règim laboral temporal i a temps parcial per
desenvolupar tasques de control d’accés i de desinfecció a les piscines municipals.
Segon.- Contractar, amb caràcter d’urgència, amb efectes del dia 23 de juny de 2021 i fins el 31
d’agost de 2021, la senyora MEO, amb DNI XXXX0758N, en règim laboral temporal i a temps parcial
per desenvolupar tasques de control d’accés i de desinfecció a les piscines municipals.
Tercer.-Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al tauler d’anuncis i a l’eTauler.
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a
terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 55/2021, sobre contractació de personal
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Contractar, amb caràcter d’urgència, amb efectes del dia 28 de juny de 2021 i fins el 30 de
juliol de 2021, la senyora SGM, amb DNI XXXX9305E, en règim laboral temporal i a temps parcial per
desenvolupar tasques de monitora d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil a les estades
d’estiu.
Segon.-Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al tauler d’anuncis i a l’eTauler.
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 56/2021 sobre l’adjudicació, mitjançant contracte menor, del subministrament consistent
en l’adquisició d’un tractor tallagespa marca STHIL, model RT 6127ZL complert
Per tot l’exposat, RESOLC
PRIMER. Adjudicar, mitjançant contracte menor a MECANOCAMP SA (CIF A25044256), el
subministrament consistent en l’adquisició d’un tractor tallagespa marca STHIL, model RT 6127ZL
complert, descrit en els antecedents per un import de 5.000,00 euros (4.132,23 BI + 867,77 IVA).
SEGON. Justificar la celebració del contracte menor pels següents motius: el subministrament
consistent en l’adquisició d’un tractor tallagespa marca STHIL, model RT 6127ZL complert té una
durada estimada de 5 dies. Amb el contracte menor es cobreix la totalitat de la prestació del servei,
que no excedeix dels 15.000,00 euros, quedant acreditat, per tant, que la contractació mitjançant un
contracte menor de subministrament és la forma més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de
l'Ajuntament.
TERCER. Aprovar la despesa corresponent:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2021

340.623.03

4.132,23 BI + 867,77IVA = 5.000,00€

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.
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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 57/2021 sobre suspensió del procediment de contractació per l’arrendament de l’antiga
casa del metge
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Suspendre el procediment de contractació del contracte per l’arrendament de l’antiga casa
del metge.
Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona que ha presentat les al·legacions
Tercer.- Atès que es tracta d'un acte de tràmit no procedeix la interposició de recursos contra aquesta
resolució. No obstant això, l’interessat pot interposar el que estimi al seu dret.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 58/2021 sobre aixecament de la suspensió del procediment de contractació, de
desestimació d’al·legacions, d’aprovació definitiva del plec de clàusules administratives particulars
del contracte per l’arrendament de l’antiga casa del metge i d’ampliació de termini per a presentar
propostes
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aixecar la suspensió del procediment de contractació del contracte per l’arrendament de
l’antiga casa del metge, amb efectes del dia 23 de juny de 2021.
Segon.- Desestimar les al·legacions presentades per la senyora DTA, regidora del grup
d’Independents per la Sentiu, i que figuren a l’expedient en el sentit següent:
-Els criteris d’adjudicació establerts en la contractació es consideren suficients i idonis per a la seva
adjudicació i no es creu necessari incorporar els proposats que no presenten cap tipus de valoració.
Tercer.- Aprovar definitivament el plec de clàusules administratives particular del contracte per a
l’arrendament de l’antiga casa del metge.
Quart.- Ampliar el termini per presentar propostes fins el dia 12.07.2021 i determinar que l’obertura
de pliques serà el proper dia 20.07.2021 a les 12.00 hores a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de la
Sentiu de Sió.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a la persona que ha presentat les al·legacions, indicant el peu de
recursos que pot interposar.
Sisè.- Publicar en el perfil de contractant, en el BOP i en l’etauler aquesta resolució integrant de
l'expedient de contractació.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 59/2021, sobre sol·licitud de subvenció per a actuacions d’ordenació ambiental de la
il·luminació exterior realitzades durant els anys 2019 i 2020 o a realitzar durant l'any 2021.
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Sol·licitar al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural una subvenció per
import de 18.140,00 euros, per l’actuació “Obra de substitució de l'enllumenat públic exterior de la
Urbanització la Plana del municipi de la Sentiu de Sió” i redactada per RCT ENGINYERIA, SLU, amb un
pressupost de 30.247,37 euros (24.997,83 euros de base imposable més 5.249,54 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 2019, 2020 o a realitzar durant l'any 2021.
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 “Obra de substitució de l'enllumenat públic exterior
de la Urbanització la Plana del municipi de la Sentiu de Sió” i redactada per RCT ENGINYERIA, SLU,
amb un pressupost de 30.247,37 euros (24.997,83 euros de base imposable més 5.249,54 euros en
concepte d ‘IVA).
Quart.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
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•

Decret 60/2021 sobre aprovació conveni de col·laboració entre la Fundació Verge Blanca-Escola de
l’Esplai de Lleida i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió per a la realització de pràctiques de monitor
d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar conveni de col·laboració entre la Fundació Verge Blanca-Escola de l’Esplai de Lleida
i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió per a la realització de pràctiques de monitor d’activitats d’educació
en el lleure infantil i juvenil.
Segon . Comunicar aquesta resolució la Fundació Verge Blanca-Escola de l’Esplai de Lleida.
Tercer.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 61/2021, sobre concessió canvi de titularitat de nínxols
Per tot l’exposat, RESOLC:
PRIMER. Concedir el canvi de titularitat dels drets funeraris sobre els nínxols 64-65-66 del Sector A a
favor de la senyora ASS i de la senyora RRS, d’acord amb la sol·licitud presentada pel senyor FSP i per
la senyora RRS
SEGON. Notificar als interessats la present resolució, modificant el títol que acredita la concessió d'ús
funerari.
TERCER. Inscriure la modificació del títol que acredita la concessió d'ús funerari en el Llibre Registre
del cementiri.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 62/2021, sobre concessió targeta d’armes
Per tot l’exposat, RESOLC:
PRIMER. Concedir al senyor AGÁ la targeta d'armes de categoria 4a.
SEGON. Expedir la targeta d'armes i remetre exemplar d'aquesta a l'interessat i a la Intervenció
d'Armes i Explosius de la Comandància de la Guàrdia Civil de Balaguer.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 63/2021 sobre sol·licitar un ajut a la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del
Medi del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, d’acord amb la convocatòria
per a l’any 2021 dels a juts a la gestió forestal sostenible
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Sol·licitar a la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural un ajut per import de 20.208,23 euros, d’acord amb la
RESOLUCIÓ ACC/1765/2021, de 2 de juny, per la qual es convoquen per a l'any 2021 els ajuts a la
gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels
instruments d'ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels
boscos (operació del PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles
ecosistèmics (operació del PDR 08.05.01), la prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial
forestal (operació del PDR 08.03.01), distribuïts de la següent manera:
• 6.033,38 euros, per la “Redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal” (annex 2),
• 5.393,54 euros, per les “Actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics”
(Annex 4)
• 8.781,31 euros, per la “Prevenció d'incendis forestals” (Annex 5)
Segon.- Aprovar les memòries tècniques i els pressupostos a l’efecte redactats per l’ENGINYERIA
QUERCUS, SLU que es detallen a continuació:
• Redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal (annex 2), amb un pressupost de
6.033,38 euros (5.484,89 euros de BI mes 548,49 euros en concepte d’IVA).
• Actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (Annex 4) amb un
pressupost de 5.393,54 euros (4.903,22 euros de BI mes 490,32 euros en concepte d’IVA).
• Prevenció d'incendis forestals (Annex 5) amb un pressupost de 8.781,31 euros (7.257,28
euros de BI més 1.524,03 euros en concepte d’IVA).
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Tercer.- Que el representant d’aquest Ajuntament que ha de constar en la sol·licitud d’ajut a l’efecte
és el mateix Alcalde, senyor Josep Torres Flores, amb DNI número 43707218L.
Quart.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
•

Decret 64/2021 sobre aprovació de la certificació número 4 de les obres de millora de
l’accessibilitat i de la climatització de l’edifici de l’Ajuntament
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar la certificació d’obres número 4, amb efectes del dia 30 de juny de 2021, de les
obres “Millora de l’accessibilitat i de la climatització de l’edifici de l’Ajuntament”, per un import de
de 5.418,72€ (4.478,28€ de base imposable més 940,44€ en concepte d’IVA)), presentada i signada
per l’adjudicatari MIQUEL TREPAT BARCELÓ (NIF: 43703913A) i pels Serveis Tècnics Municipals.
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 65/2021 sobre adjudicació, mitjançant contracte menor, de les obres de construcció d’un
mur de pedra al carrer del Calvari com a conseqüència dels danys provocats per la tempesta Glòria
Per tot l’exposat, RESOLC:
PRIMER. Adjudicar, mitjançant contracte menor, a MIQUEL TREPAT BARCELÓ (NIF: 43703913A), les
obres de construcció d’un mur de pedra al carrer del Calvari com a conseqüència dels danys
provocats per la tempesta Glòria, per un import de 8.107,00€ (6.700,00€ BI + 1.407,00€ en concepte
d’IVA).
SEGON. Justificar la celebració del contracte menor pels següents motius: el pressupost de 6.700,00
euros (més IVA) cobreix la totalitat de les obres necessàries per a la obres de construcció d’un mur
de pedra al carrer del Calvari com a conseqüència dels danys provocats per la tempesta Glòria. Amb
el contracte menor es podran executar la totalitat de les obres, que no excedeixen de 40.000,00
euros (valor estimat del contracte).
TERCER. Aprovar la despesa corresponent:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2021

155 631.06

6.700,00 € BI + 1.407,00 € IVA = 8.107,00 €

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 66/2021 sobre aprovació de la relació de factures mes de juny de 2021
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA.

•

Decret 67/2021, sobre concessió canvi de titularitat de nínxols
Per tot l’exposat, RESOLC:
PRIMER. Concedir el canvi de titularitat dels drets funeraris sobre els nínxols 7-8-9 del Sector A, Fila
3 a favor del senyor APA, d’acord amb la sol·licitud presentada pels co-titulars dels drets, senyors JPA,
APA i per les senyores TPA i MPA.
SEGON. Notificar als interessats la present resolució, modificant el títol que acredita la concessió d'ús
funerari.
TERCER. Inscriure la modificació del títol que acredita la concessió d'ús funerari en el Llibre Registre
del cementiri.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
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•

Decret 68/2021 sobre adjudicació, mitjançant contracte menor, de les obres de neteja de la llera
del riu Sió en el seu pas per la zona urbana del municipi de la Sentiu de Sió
Per tot l’exposat, RESOLC:
PRIMER. Adjudicar, mitjançant contracte menor, a ESTANISLAO PROFITÓS CERVERÓ (NIF:
43712570N), les obres de neteja de la llera del riu Sió en el seu pas per la zona urbana del municipi
de la Sentiu de Sió, per un import de 8.510,24€ (7.033,26€ BI + 1.476,98€ en concepte d’IVA).
SEGON. Justificar la celebració del contracte menor pels següents motius: el pressupost de 7.033,26
euros (més IVA) cobreix la totalitat de les obres necessàries per a la neteja de la llera del riu Sió en el
seu pas per la zona urbana del municipi de la Sentiu de Sió. Amb el contracte menor es podran
executar la totalitat de les obres, que no excedeixen de 40.000,00 euros (valor estimat del contracte).
TERCER. Aprovar la despesa corresponent:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2021

1621 619.01

7.033,26 € BI + 1.476,98 € IVA = 8.510,24 €

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 69/2021 sobre acceptació subvenció del Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la salut,
any 2021
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Acceptar la subvenció de 19.404,00 euros atorgada per la Diputació de Lleida, dins la línia
de subvencions del Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la salut any 2021.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Lleida 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 70/2021, de delegació funcions de l’Alcaldia
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer. Delegar en favor del regidor Albert Bergadà Alburquerque, totes les funcions delegables, els
dies 3,4,5 i 6 d’agost de 2021, d’acord amb l’article 53 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.
Segon. Publicar aquesta resolució al BOP, a l’eTauler i al tauler d’anuncis oficials de l’Ajuntament.
Tercer. Donar compte d’aquesta resolució al Plenari, en la primera sessió que celebri.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 71/2021, 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 dimecres
dia 28 de juliol de 2021, a les 12.00 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, segons el següent:
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.

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 iniciar l'expedient per a la contractació de les obres de construcció d’un edifici centre de serveis
mitjançant procediment obert simplificat.
Proposta aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, per l’obres de
construcció d’un edifici centre de serveis, convocant la seva licitació.
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6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Proposta ratificació decret 59/2021, sobre sol·licitud de subvenció per a actuacions d’ordenació ambiental
de la il·luminació exterior realitzades durant els anys 2019 i 2020 o a realitzar durant l'any 2021.
Proposta ratificació decret 60/2021 sobre aprovació conveni de col·laboració entre la Fundació Verge BlancaEscola de l’Esplai de Lleida i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió per a la realització de pràctiques de monitor
d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
Proposta de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió sobre les dues festes locals del municipi de la Sentiu de Sió per
a l’any 2022.
Donar compte del període mig de pagament a proveïdors, 2n trimestre de 2021 i dels pagaments realitzats
durant el 2n trimestre del 2021.
Moció per a la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura 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)

3. DONAR COMPTE DECRETS RELACIÓ DE PAGAMENTS i PRESA DE RAÓ D’INGRESSOS
Decret 51/2021 sobre aprovació de la relació de factures mes de maig de 2021
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 maig de 2021 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 42.343,98€.
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 MAIG "CAIXABANK"
CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES)

164,52

DIARI SEGRE, S.L.

41,50

TELEFONIA FIXA (MFE)

155,16

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC)

145,41

TELEFONIA FIXA (ASCENSOR)

30,74

RENTING COPIADORA

95,59

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - REBUIG)

853,89

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 (TDIC Març)

67,76

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

279,72

CONSELL COMARCAL (Servei deixalleria 1er TR residus)

340,03

CONSELL COMARCAL (Servei deixalleria 1er TR volum.)

340,03

CONSELL COMARCAL (SAT- Enginyeria març 2021)

637,00

CONSELL COMARCAL (Canon dep. residus aboc. 1er TR)

1.092,80

CONSELL COMARCAL (Cofinançament SAD dependència)

270,06

CONSELL COMARCAL (Serveis informàtics)

21,95

DOGC

218,40

SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA

121,63

FERRETERIA VIOLA, S.L.

16,09

J. FARRE, S.A.

108,02
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EXCLUSIVES ERA

274,49

AGROPECUARIS FORTUNY

262,52

ENDESA ENERGIA SAU

143,93

COL.LECTIVITAT DE REGANTS Nº 1

3.931,39

FERRETERIA DOMENEC SEGUÍ, S.L.

56,80

CUDOS 1, S.L.

48,40

ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, SLU

31,36

ENDESA ENERGIA SAU

981,07

ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, SLU

146,56

MECANOCAMP

217,80

ASPY PREVENCIÓN, SLU

330,70

RAMON ARANO MARIN (BIOLAND)

458,83

NATURGY (10 FRAS.)

1602,54

CONSELL ESPORTIU DE LA NOGUERA

561,00

TEXTILRED PRINT, S.L.

169,40

VIDRES I ALUMINIS GIL, S.L.

415,41

ASSOCIACIÓ CATALANA DE LLEURE FORMATIU

363,00

AD MASANES

159,72

AD MASANES

3299,73

NOVOQUIMICA ECOLOGICA, SL

282,35

JOAQUIM ROSET PIÑOL (GEOSUD)

1277,30

GEMMA BERGADÀ VALLS (BANDA SONORA)

997,50

EXCAVACIONS LAO

2816,88

EXCAVACIONS LAO

3025,00

NATURGY

36,68

ASSISTÈNCIES ALS PLENS (1ER SEMESTRE)

675,00

SEGURETAT SOCIAL

4.887,96

NOMINES

8.245,61
41.603,40

PAGAMENTS MAIG "CAIXA CORPORACIÓ"
Treballs gespa piscina

360

Correus

6,09

Registre Propietat

3,19

Actuació Edurne i Josep Mª Porté

200

Assistència a Plens

75

Gasoil

90

El Racó del Dominic

6,3
740,58

TOTAL PAGAMENTS MAIG

42.343,98

Decret 66/2021 sobre aprovació de la relació de factures mes de juny de 2021
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 juny de 2021 i que es
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detallen en l’annex 1 d’aquesta resolució corresponents a obres, subministraments i serveis efectuats a
l'Ajuntament, per un import total de 93.521,31 €.
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 JUNY "CAIXABANK"
CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES)

164,52

DIARI SEGRE, S.L.

41,50

TELEFONIA FIXA (MFE)

158,99

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC)

109,10

TELEFONIA FIXA (ASCENSOR)

17,40

RENTING COPIADORA

95,59

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - REBUIG)

853,89

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 (TDIC)

67,76

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

273,43

OAGRTL

9,36

EXCLUSIVES ERA

91,23

FERRETERIA VIOLA, S.L.

95,80

AGROPECUARIS FORTUNY

755,37

RECANVIS MIRÓ

8,46

J. FARRE, S.A.

159,68

FERRETERIA VIOLA, S.L.

370,18

CONSELL COMARCAL (Serveis informàtics)

46,31

SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L.

111,44

ENDESA ENERGIA, SAU

116,98

ENDESA ENERGIA, SAU

238,50

ASPY PREVENCIÓN

808,33

SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L.

53,29

MTB DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.

278,30

NOVOQUIMICA ECOLOGICA, S.L.

152,29

FCC AQUALIA, S.A.

2.901,93

MECANOCAMP

5.000,00

EXCAVACIONS LAO

739,99

MUSICOS UNIDOS SIGLO XXI

1.210,00

SEGURDADES, S.L.

968,00

EXTRANSREC JUMELA

48.361,36

FCO. JAVIER CUESTA CAMARASA

4.719,00

APEIRON SOFTWARE, S.L.

1.527,07

NOVOQUIMICA ECOLOGICA, S.L.

121,00

VINEAVINS

145,20

MECANO CAMP, S.A.

165,77

ENDESA ENERGIA, S.A.

23,49

ENDESA ENERGIA, S.A.

45,91
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SEGURETAT SOCIAL

4.896,48

PAGUES EXTRA

7.304,53

NOMINES

8.219,21
92.330,81

PAGAMENTS JUNY "CAIXA CORPORACIÓ"

ASSISTÈNCIES A PLENS

112,50

GASOIL FURGONETA I SEGADORES

194,00

DESPESES SANT JOAN

486,35

CORREUS

14,43

FARMÀCIA

22,27

SANAGUSTIN

10,95

HAVANERES

350,00
1.190,50

TOTAL PAGAMENTS JUNY

93.521,31

RELACIÓ D’INGRESSOS REBUTS PER L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ DURANT EL MES DE MAIG DE
2021
Relació d’ingressos rebuts per l’Ajuntament de la Sentiu de Sió durant el mes de maig de 2021.
INGRESSOS MAIG "CAIXABANK"
OAGRTL (ENTREGA A CTE. PRIMER TRIMESTRE)

5.090,54

OAGRTL (ENTREGA A CTE. MES DE MAIG)

16.184,38

LLOGUERS

201,40

TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA

277,24

INE (PADRÓ HABITANTS)

17,33

DIPUTACIÓ DE LLEIDA (75% Subv. Ascensor i calefacció)

25.737,98

GENERALITAT DE CATALUNYA (PMTE)
GENERALITAT DE CATALUNYA (90% Subv. Enllumenat.
Públic)

5.791,15
9.425,29
62.725,31

INGRESSOS MAIG "CAIXA CORPORACIÓ"
TAXES

332,37

VENDA MASCARETES

140,00

RAQUEL SÁNCHEZ

35,93

RECAPTACIÓ BÀSCULA

250,70
759,00

TOTAL INGRESSOS MAIG

63.484,31

RELACIÓ D’INGRESSOS REBUTS PER L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ DURANT EL MES DE JUNY DE
2021
Relació d’ingressos rebuts per l’Ajuntament de la Sentiu de Sió durant el mes de juny de 2021.
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INGRESSOS JUNY "CAIXABANK"
OAGRTL (ENTREGA A CTE. MES DE JUNY)

16.184,38

LLOGUERS

201,40

TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA

11,26

ABONAMENTS PISCINES
SERVEI OCUPACIÓ DE CATALUNYA (GARANTIA
JUVENIL)

5.550,00

GENERALITAT DE CATALUNYA (PMTE)

4.308,91

2.200,00

28.455,95

INGRESSOS JUNY "CAIXA CORPORACIÓ"
LLICÈNCIES D'OBRES

118,72

RECAPTACIÓ BÀSCULA

191,60

RAQUEL SANCHEZ

46,21

ABONAMENTS PISCINES

690,00
1.046,53

TOTAL INGRESSOS JUNY

29.502,48

4.PROPOSTA INICIAR L'EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI
CENTRE DE SERVEIS MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT.
Atès que l’Ajuntament de la Sentiu de Sió té previst executar les obres de construcció d’un edifici centre de
serveis, format per una planta baixa, i una planta primera/coberta, i que s’ha aprovat el projecte bàsic i
executiu seguint els tràmits legalment previstos.
Vistes les característiques del contracte:
Tipus de contracte: Contracte d’obres
Objecte del contracte: construcció d’un edifici centre de serveis
Procediment de contractació: obert simplificat

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 45215222-9
Valor estimat del contracte: 321.300,00 euros
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 321.300,00 euros

IVA%: 21

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 388.773,00 euros
Durada de l'execució: 10 mesos
A la vista de les característiques i de l'import del contracte es proposa l'adjudicació mitjançant procediment
obert simplificat.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb allò que
s'ha fixat en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
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 el vot en contra dels dos regidors assistents dels dos que conformen
el grup Independents per la Sentiu , els acords següents:
PRIMER. Iniciar l'expedient per a la contractació de les obres de construcció d’un edifici centre de serveis
mitjançant procediment obert simplificat.
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SEGON. Justificar la celebració del contracte pels següents motius: el municipi de La Sentiu de Sió disposa
d’una sèrie de locals distribuïts en diferents punts del municipi destinats a diferents entitats. Aquests són de
reduïdes dimensions i es troben la majoria en edificacions antigues i poc condicionades. És per això que
l’Ajuntament vol traslladar aquests serveis existents i ampliar la seva capacitat i oferta en un edifici de nova
planta. El Centre de Serveis estarà enfocat principalment cap a les persones de la tercera edat, ja que
aquestes disposaran en un mateix edifici d’un espai social de trobada i serveis destinats a la seva dependència
i cura, però aquests i altres serveis que s’oferiran podran ser utilitzats per la resta de veïns del municipi. El
nou edifici actuarà com a nou dinamitzador d’activitat al municipi.
TERCER.- Les obres de la construcció d’un edifici centre de serveis tenen un valor estimat de 321.300,00
euros, per tant, és inferior a 2.000.000 d’euros i els criteris d'adjudicació previstos en el plec avaluables,
mitjançant judici de valor, la seva ponderació no supera el vint-i-cinc per cent del total, per tant, queda
acreditat que la contractació de les obres de construcció d’un edifici centre de serveis mitjançant un
contracte d’obres mitjançant procediment obert simplificat és la forma més idònia i eficient de dur a terme
les finalitats de l'Ajuntament.
QUART. Ordenar la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
que han de regir el contracte i el procés d'adjudicació.
5.PROPOSTA APROVAR L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT, PER L’OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI CENTRE DE SERVEIS, CONVOCANT LA SEVA
LICITACIÓ.
Atès que l’Ajuntament de la Sentiu de Sió té previst executar les obres de construcció d’un edifici centre de
serveis, format per una planta baixa, i una planta primera/coberta, i que s’ha aprovat el projecte bàsic i
executiu seguint els tràmits legalment previstos.
Vistes les característiques del contracte:
Tipus de contracte: Contracte d’obres
Objecte del contracte: construcció d’un edifici centre de serveis
Procediment de contractació: obert simplificat

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 45215222-9
Valor estimat del contracte: 321.300,00 euros
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 321.300,00 euros

IVA%: 21

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 388.773,00 euros
Durada de l'execució: 10 mesos
A la vista de les característiques i de l'import del contracte es proposa l'adjudicació mitjançant procediment
obert simplificat.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb allò que
s'ha fixat en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
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 el vot en contra dels dos regidors assistents dels dos que conformen
el grup Independents per la Sentiu , els acords següents:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, per les obres de
construcció d’un edifici centre de serveis, convocant la seva licitació.
SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que regiran
el contracte.
TERCER. Aprovar la despesa corresponent:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2021

330.622.05

388.733,00euros
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QUART. Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria a l'efecte de practicar les anotacions
comptables que procedeixin.
CINQUÈ. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut contemplat en l'annex III
de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
SISÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de contractació, en
particular el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques. La documentació
necessària per a la presentació de les ofertes ha d'estar disponible aquest dia de publicació de l'anunci de
licitació.
SETÈ. Designar els membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el perfil de
contractant:
President:
Josep Torres Flores, alcalde d'aquest Ajuntament
Vocals:
Joan Camats i Campabadal, secretari de l’Ajuntament
Marc Espinet Caselles, tècnic de l’Ajuntament.
Secretària:
Janet Font Montpeat, auxiliar administrativa de l’Ajuntament.
6.PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 59/2021, SOBRE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A ACTUACIONS
D’ORDENACIÓ AMBIENTAL DE LA IL·LUMINACIÓ EXTERIOR REALITZADES DURANT ELS ANYS 2019 I 2020 O
A REALITZAR DURANT L'ANY 2021.
Vista la RESOLUCIÓ ACC/1785/2021, de 1 de juny, de convocatòria de subvencions per a actuacions
d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior realitzades durant els anys 2019 i 2020 o a realitzar durant
l'any 2021.
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 aprovat i tot el terme municipal
classificat com a zona de protecció màxima envers la contaminació lumínica (E1).
Vista la memòria valorada titulada “Obra de substitució de l'enllumenat públic exterior de la Urbanització la
Plana del municipi de la Sentiu de Sió” i redactada per RCT ENGINYERIA, SLU, amb un pressupost de
30.247,37 euros (24.997,83 euros de base imposable més 5.249,54 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 25 de juny de 2021, següent:
Primer.- Sol·licitar al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural una subvenció per import
de 18.140,00 euros, per l’actuació “Obra de substitució de l'enllumenat públic exterior de la Urbanització la
Plana del municipi de la Sentiu de Sió” i redactada per RCT ENGINYERIA, SLU, amb un pressupost de
30.247,37 euros (24.997,83 euros de base imposable més 5.249,54 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 2019, 2020 o a realitzar durant l'any 2021.
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 “Obra de substitució de l'enllumenat públic exterior de la
Urbanització la Plana del municipi de la Sentiu de Sió” i redactada per RCT ENGINYERIA, SLU, amb un
pressupost de 30.247,37 euros (24.997,83 euros de base imposable més 5.249,54 euros en concepte d‘IVA).
Quart.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.
7.PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 60/2021 SOBRE APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA
FUNDACIÓ VERGE BLANCA-ESCOLA DE L’ESPLAI DE LLEIDA I L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ PER A LA
REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES DE MONITOR D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL.
La senyora Teruel demana al senyor alcalde que expliqui la proposta.
El senyor alcalde li respon que les estades per a nens i nenes d’enguany les ha organitzat l’Ajuntament.
Afegeix que com a responsables hi ha un director que és ell mateix, i dues monitores, una de les quals en
pràctiques i, precisament per tenir aquesta monitora en pràctiques hem de signar aquest conveni amb la
Fundació Verge Blanca.
Atès que l’Ajuntament de la Sentiu de Sió organitza unes Estades d’estiu i que per a poder-se desenvolupar
16

amb normalitat creu oportú reforçar el servei amb una persona en pràctiques.
Atès que la Fundació Verge Blanca-Escola de l’Esplai de Lleida creada l’any 1972 i homologada com a centre
de formació per la Generalitat de Catalunya amb el nº 5, desenvolupa la seva activitat en la formació
d’educadors/es en el marc del temps de lleure, la intervenció socioeducativa i l’animació sociocultural, tant
en el camp professional, com en el del voluntariat.
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 28 de juny de 2021, següent:
Primer.- Aprovar conveni de col·laboració entre la Fundació Verge Blanca-Escola de l’Esplai de Lleida i
l’Ajuntament de la Sentiu de Sió per a la realització de pràctiques de monitor d’activitats d’educació en el
lleure infantil i juvenil.
Segon . Comunicar aquesta resolució la Fundació Verge Blanca-Escola de l’Esplai de Lleida.
Tercer.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.
8.PROPOSTA DE L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ SOBRE LES DUES FESTES LOCALS DEL MUNICIPI DE
LA SENTIU DE SIÓ PER A L’ANY 2022.
Atès que l’article 37.2 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de l’Estatut dels treballadors indica que de les catorze festes laborals de cada any, dues seran locals.
Atès que per Decret de la Generalitat de Catalunya 177/1980, de 3 d’octubre, s’estableix que les dues festes
locals seran fixades per Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels municipis
respectius.
Atès que d’acord amb el que estableix l’article 46 del RD 2001/83, de 28 de juliol, l’acord ha de ser adoptat
pel Ple.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:
Primer.- Proposar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (ara Departament de Drets Socials) com
a festes locals del municipi de la Sentiu de Sió per a l’any 2022 els dies: 9 de maig de 2022 (Festa del Roser)
i 29 de setembre de 2022 (Festa Major de Sant Miquel).
Segon.- Notificar-ho als Serveis Territorials a Lleida del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (ara
Departament de Drets Socials) als efectes pertinents.
9.DONAR COMPTE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS, 2N TRIMESTRE DE 2021 I DELS
PAGAMENTS REALITZATS DURANT EL 2N TRIMESTRE DEL 2021.
Es dona compte al Ple:
• de les dades del període mig de pagaments a proveïdors del segon trimestre de 2021 que són de
10,33 dies
• dels pagaments realitzats durant el segon trimestre de 2021 dins el període legal, que són 133, per
import de 122.313,28 euros i fora del període legal de pagaments, que són 0, per import de 0,00
euros.
10.MOCIÓ PER A LA CELEBRACIÓ DE LA SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA 2021.
El senyor alcalde manifesta que fa anys que hi estem adherits i que per enguany es farà una caminada.
Des de fa anys, centenars de ciutats europees, celebren la Setmana Europea de la Mobilitat, un
esdeveniment que s'emmarca dins la European Mobility Week. L’objectiu és conscienciar a la ciutadania
sobre un model de mobilitat més saludable, segura i sostenible i menys contaminant en benefici de tothom.
La Setmana de la Mobilitat se celebra a tot Europa entre el 16 i el 22 de Setembre. És una oportunitat per
presentar davant la ciutadania les alternatives que ja existeixen i explicar els reptes que afronten les ciutats
i pobles per incloure el canvi de comportament com a pilar fonamental per una estratègia de transport
sostenible a tot Europa i una millora ambiental.
Per a l’any 2021 el tema de la campanya és “Seguretat i salut amb una mobilitat sostenible” i s’ha escollit
un lema adequat a l’objectiu principal de millora de la salut “Fes salut. Mou-te de manera sostenible”.
A Catalunya portem molts anys treballant per fomentar una mobilitat sostenible, avançant en la utilització
del transport públic, i el foment de la mobilitat activa. Per això és molt important que enguany, per superar
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la baixada en la utilització del transport públic fruit de la pandèmia de la Covid19, treballem conjuntament
per fer-hi front.
La setmana Europea de la Mobilitat de l’any 2020 va enregistrar un total de 227 municipis de Catalunya amb
una població afectada de 5.955.452 ciutadans, el representa una participació molt per sobre de la resta dels
municipis europeus. Aquestes dades s’han mantingut al llarg dels anys, ja que els Ajuntaments de Catalunya
sempre han estat cabdals en la millora de l’urbanisme i el foment de la pacificació del trànsit, i l’impuls de
bones mesures per a millorar la sostenibilitat en els desplaçaments dels seus ciutadans i ciutadanes i la
millora de la qualitat de l’aire.
En concret, els objectius de la Setmana Europea de la Mobilitat són:
• Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle, compatible amb el
desenvolupament urbà sostenible, en particular amb la protecció de la qualitat de l’aire, la prevenció
d’accidents de trànsit, la reducció d’emissió de gasos que provoquen l’efecte hivernacle i el consum
racional dels recursos energètics.
• Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i informar-la sobre les seves
diferents modalitats.
• Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el transport públic, la bicicleta, la
mobilitat a peu i els vehicles elèctrics.
• Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el seu patrimoni
cultural, en un entorn saludable i relaxat.
• Reflexionar sobre com afecta a la nostra salut l’ús excessiu del transport motoritzat. Per una banda,
la contaminació atmosfèrica i la congestió que generen tenen un impacte negatiu sobre els sistemes
respiratori i cardiovascular. Per una altra, propicien el sedentarisme i la inactivitat física.
Gran part de l’objectiu de reducció de les emissions del transport i del canvi climàtic passa per
un transvasament des del transport privat al transport públic, i la descarbonització del parc
automobilístic del nostre país. En aquest sentit, la societat catalana ha respost amb un augment de la
utilització del transport públic, però també amb un augment de l’ús de la bicicleta, els patinets i sobretot el
caminar per les distàncies curtes.
Aquesta estratègia s’emmarca dins l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, aprovada al setembre
de 2015, per l’Assemblea General de Nacions Unides que reconeix que l’assoliment dels 17 Objectius de
Desenvolupament Sostenible és una responsabilitat compartida i encoratja a crear aliances entre tots els
països i actors per assolir els ODS.
Així, l’Aliança Catalunya 2030 vol sumar complicitats i noves adhesions arreu del territori, obrint-se a totes
les entitats del país compromeses a treballar per assolir els 17 Objectius per al Desenvolupament Sostenible
de Nacions Unides.
Per tant, és una bona oportunitat per explicar què s’està fent sobre mobilitat sostenible al nostre municipi,
promocionar les iniciatives de mobilitat urbana sostenible, conscienciar del què suposa seguir amb una
mobilitat poc sostenible en termes mediambientals i de qualitat de vida, establir col·laboracions amb les
entitats locals i comunicar noves polítiques i mesures
permanents.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:
PRIMER. Inscriure l’Ajuntament de la Sentiu de Sió a la Setmana Europea de la Mobilitat d’aquest any dins de
les dates que marca la Generalitat de Catalunya i la European Mobility Week i fer-hi constar les accions
acordades en l’acord segon.
SEGON. Fer constar que l’Ajuntament de la Sentiu de Sió ha impulsat o impulsarà les següents accions per tal
de fomentar una mobilitat més sostenible i saludable:
- Caminada popular
TERCER. Adherir l’Ajuntament de la Sentiu de Sió a l’Estratègia Catalana de la bicicleta 2025 aprovada pel
Govern de la Generalitat el 5 de novembre del 2019.
QUART . Adherir l’Ajuntament de la Sentiu de Sió a l’Acord nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya, aprovat
pel Govern de la Generalitat el 18 de febrer de 2020 i integrar-se a l’Aliança Catalunya 2030.
11. LLICÈNCIES OBRES
No se’n presenta cap.
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12. INFORMES ALCALDIA
El senyor alcalde informa dels següents temes:
• Que fa una valoració molt positiva de les Estades, del JOVA, dels cursets de natació i del camp de
treball. Agraeix la feina feta als que ho han fet possible. Acaba dient que els participants s’ho han
passat molt bé.
La senyora Teruel intervé i manifesta que s’han de mantenir tenint en compte que estem en un poble
petit i que hem de mirar les activitats que es fan.
La senyora Maurici afegeix que ha estat tot molt bé.
•

Que s’estan realitzant els treballs de neteja del riu Sió subvencionats en un 100% per l’Agència
Catalana de l’Aigua.

•

Que avui s’ha signat l’acta de replanteig per iniciar l’actuació de recuperació, de neteja i de
dinamització del conjunt històric del Tossal de les Forques que forma part del projecte Paisatges de
Ponent que gestiona la Diputació de Lleida.

•

Que aquesta setmana han de començar les obres a l’Escola. Tot i que s’hi fan millores importants
insistirem amb el Departament d’Educació que les ampliï fins a tenir la totalitat de l’Escola reformada.

13. PRECS PREGUNTES
La senyora Teruel manifesta que els arbres que estan en perpendicular amb el carrer 17 i 18, darrere del
cementiri, s’estan assecant.
El senyor alcalde li respon que ja els regaran.
La senyora Teruel es refereix al personal que s’ha contractat per les tasques de vigilància de les piscines i
explica que, tal com va dir l’any passat, s’hauria de fer una convocatòria pública per a la contractació de
personal laboral temporal definint les tasques específiques que han de realitzar aquestes persones, tal com
fan en molts altres pobles. D’aquesta manera tot seria més net i endreçat. Afegeix que aquestes noies fan
poca feina en relació al que fan als altres pobles ja que només controlen l’entrada i una mica la neteja. Acaba
dient que enguany no hi ha cap control a les piscines.
La senyora Maurici afegeix que el control de la temperatura dels banyistes no es fa prou bé.
El senyor alcalde li respon que hi ha una màquina.
La senyora Maurici acaba dient que de les distàncies de seguretat no cal ni parlar-ne.
La senyora Teruel pregunta des de quan hi ha la WIFI a les piscines. Afegeix que a dins hi ha bona senyal però
que a fora es perd ràpidament. Pregunta si es pot ampliar.
El senyor alcalde li respon que hi és des de fa unes tres setmanes i que es per la temporada de piscines a
l’estiu i a l’hivern serà per la zona del pavelló i de l’escola.
La senyora Teruel pregunta per les festes i activitats culturals del mes d’agost.
El senyor alcalde li respon que ho estan tancant però que en principi el dia 7 hi haurà el mercat de productes
de proximitat al carrer de la botiga, cada dissabte un concert i el 14 d’agost la caminada a l’Ermita, sempre
tenint en compte les mesures COVID19. Acaba dient que per aquest motiu estan valorant si es faran
entrepans el dia de la caminada.
La senyora Teruel demana que es faci propaganda d’aquests actes perquè sempre por portar més gent tenint
en compte que el mes d’agost és un mes de vacances.
La senyora Teruel es refereix també a l’entrada de gent gran a les piscines, que són persones que entren
puntualment i que no es banyen. A aquestes persones se’ls hauria de facilitar l’entrada sense que hagin de
pagar.
La senyora Maurici afegeix que estaria bé crear com un carnet de gentilesa per a que aquesta gent gran pugui
entrar amb tranquil·litat.
El senyor alcalde respon que abans de la COVID no pagaven però que degut a la pandèmia s’ha hagut de ser
més estricte. Acaba dient que es mirarà de solucionar.
La senyora Teruel explica que molts veïns del carrer Gaudí tenen els números de casa duplicats, en definitiva
que hi ha els mateixos números a diferents cases. Demana que es busqui una solució.
El senyor alcalde li respon que ja ho miraran.
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La senyora Teruel pregunta quan començaran les obres a l’antiga casa del metge.
El senyor alcalde respon que han pactat que es quedi fins el 15 d’agost i la nova adjudicatària entrarà el dia
1 de setembre.
La senyora Teruel pregunta si a l’actual inquilí se li ha allargat el contracte i que caldria fer algun document.
El senyor alcalde li respon que és un acord al que hem arribat les tres parts.
La senyora Teruel pregunta per les obres que es van dir que es farien al local polivalent.
El senyor alcalde li respon que al setembre la Diputació resoldrà la petició de subvenció.
La senyora Teruel diu que, per tant, per la Festa Major de setembre malament. Afegeix que amb la pista nova
el poliesportiu ha quedat anul·lat. Al local polivalent la gent està molt junta i no es guardaran distàncies de
seguretat. Insisteix que és una llàstima amb el que s’ha fet al poliesportiu.
La senyora Teruel, a continuació, demana que els fulls informatius es tornin a repartir casa per casa perquè
la gent no pren la iniciativa de trucar i demanar-los.
El senyor alcalde li respon que ho continuaran fent com fins ara perquè abans la despesa de paper era molt
important i innecessària.
La senyora Teruel demana que almenys es torni a fer eBando recordant que el qui vulgui el full informatiu se
li donarà.
La senyora Teruel es refereix al localet de la bàscula que s’ha deixat als joves. Comenta que està molt bé que
se’n gaudeixin però que cal recordar-los que han de ser responsables amb el local, per exemple que tanquin
els llums, que netegin, portes tancades quan acabin...
El senyor alcalde li respon que els joves estan molt contents amb el local i que ja els hi recordarà.
La senyora Teruel també pregunta com està el tema del Pla parcial del senyor Torné per a poder construir els
habitatges.
El senyor alcalde li respon que estan en contacte i quan hi hagi alguna cosa ja li faran saber.
La senyora Teruel diu que, per tant, de moment no s’ha actuat.
La senyora Maurici pregunta per la finca que s’ha interessat el senyor Reverte.
El senyor alcalde li respon que en va parlar amb el tècnic i que s’hi està treballant.
I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dona per finalitzada la sessió a les 12.40 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.: 08/2021
Caràcter: ordinari
Data: dilluns, 20 de setembre de 2021
Horari: de les 20.30 hores a les 21.20 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)
Àngels Solà Figueres (Junts per la Sentiu de Sió)
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Josep Torres Flores (Junts per la Sentiu de Sió)
Pilar Maurici Camps (Independents per la Sentiu)
Dolors Teruel Artero (Independents per la Sentiu)
Joan Camats i Campabadal, secretari
S’han excusat d’assistir-hi:
Asensi Masana Carricondo (Junts per la Sentiu de Sió)
A la Sentiu de Sió, 20 de setembre de 2021, a les 20.30 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.
24.
25.

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 d’adjudicació de les obres de construcció d’un edifici centre de serveis.
Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 5 del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió,
any 2021.
Proposta aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal de la Sentiu de
Sió, de l’àmbit de la urbanització Sant Miquel, en relació a l’article 115, zona de trama en edificació aïllada (clau 4a).
Proposta iniciar expedient d’adopció de la bandera del municipi de la Sentiu de Sió i sol·licitar a la Direcció general
d’Administració Local assistència tècnica
Proposta ratificació decret 79/2021, sobre sol·licitud subvenció al Departament de Justícia.
Proposta ratificació decret 83/2021, sobre aprovació línies fonamentals dels pressupostos 2022
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 28 de juliol de 2021 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.
2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
• Decret 72/2021 pel qual es declara com a residu municipal un vehicle abandonat
Per tot l’exposat, RESOLC:
PRIMER. Declarar com a residu municipal, el vehicle descrit en els antecedents, en els termes
previstos en el Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2009, de
21 de juliol.
SEGON. Lliurar el vehicle per al seu tractament al Centre Autoritzat de Tractament de Vehicles,
Desguaces Taeda, situat al Polígon Industrial Campllong de Balaguer (carrer Xaloc, número 19), per a
la seva destrucció i descontaminació, instant al centre perquè procedeixi d'acord amb l'article 5 del
Reial decret 20/2017, de 20 de gener, sobre els vehicles al final de la seva vida útil, i l'article segon
de l'Ordre INT/624/2008, de 26 de febrer, per la qual es regula la Baixa Electrònica dels Vehicles
Descontaminats al final de la seva vida, emeti:
1. Certificat de destrucció.
2. Tramiti baixa electrònica definitiva del vehicle en el Registre de Vehicles de la
Direcció General de Trànsit.
TERCER. Notificar al titular que el vehicle ha estat declarat residu domèstic i que es procedirà al seu
trasllat al Centre Autoritzat de Tractament de Vehicles Desguaces Taeda, situat al Polígon Industrial
Campllong de Balaguer (carrer Xaloc, número 19), per al seu tractament com a tal i que les despeses
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que s'originin com a conseqüència de la retirada del vehicle hauran de ser abonades pel mateix
titular.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
•

Decret 73/2021, sobre concessió targeta d’armes
Per tot l’exposat, RESOLC:
PRIMER. Concedir al senyor Antonio Figueres Vilaró la targeta d'armes de categoria 4a.
SEGON. Expedir la targeta d'armes i remetre exemplar d'aquesta a l'interessat i a la Intervenció
d'Armes i Explosius de la Comandància de la Guàrdia Civil de Balaguer.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 74/2021 sobre aprovació de la certificació número 5 complementària de les obres de millora
de l’accessibilitat i de la climatització de l’edifici de l’Ajuntament
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar la certificació d’obres número 5 complementària, amb efectes del dia 27 de juliol
de 2021, de les obres “Millora de l’accessibilitat i de la climatització de l’edifici de l’Ajuntament”, per
un import de de 1.546,40€ (1.278,02€ de base imposable més 268,38€ en concepte d’IVA),
presentada i signada per l’adjudicatari MIQUEL TREPAT BARCELÓ i pels Serveis Tècnics Municipals.
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 75/2021 sobre acceptació subvenció de la Diputació i aprovació de documents acreditatius
de la despesa
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Acceptar la subvenció de 34.317,31 euros atorgada a l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, per
acord de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida, en sessió núm. 23/2020 de 14.09.2020, per
l’actuació “Millora de l’accessibilitat i de la climatització de l’edifici de l’Ajuntament”, inclosa dins el
Pla de dinamització local de la Diputació de Lleida. L’actuació subvencionada s’ha realitzat amb el
compliment de totes les obligacions imposades en l’instrument regulador de la seva concessió.
Segon.- Els justificants inclosos en la relació de despeses tenen una relació directa amb l’objecte de
l’actuació subvencionada.
Tercer.- Els documents acreditatius de la despesa per import de 38.015,17 euros s’han aprovat per
l’òrgan competent durant l’any 2021 en les diferents relacions mensuals d’aprovació de despeses i
s’han comptabilitzat amb càrrec al pressupost del mateix any 2021.
Quart.- Que en el cost final de l’actuació no s’ha inclòs l’IVA deduïble dels justificants presentats.
Cinquè.- Que aquesta Corporació no té cap obligació econòmica pendent de pagament respecte la
Diputació de Lleida i els seus Organismes Autònoms; i està al corrent de les obligacions tributàries i
de la Seguretat Social.
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 76/2021 sobre classificació de les ofertes presentades pels licitadors i de requeriment de
documentació del contracte per l’arrendament de l’antiga casa del metge
Per tot l’exposat, RESOLC:
PRIMER. Classificar les ofertes presentades pels licitadors, atenent la proposta duta a terme per la
Mesa de Contractació, de conformitat amb el següent ordre:
1. Rosa Maria Palou Figueres, 40,00 punts
2. Gerard Hernàndez Aliana, 33,41 punts
3. Victorita Bocancea, 15,52 punts
SEGON. Requerir a la senyora Rosa Maria Palou Figueres, licitadora que ha presentat la millor oferta,
perquè, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut
el requeriment, presenti la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs.
TERCER. Realitzats els tràmits anteriors, que es doni trasllat a aquesta Alcaldia perquè resolgui.
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la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
•

Decret 77/2021 sobre atorgament de llicència urbanística
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Atorgar llicència urbanística a la Generalitat de Catalunya, (Departament d’Ensenyament)
per executar les obres “Arranjament d’humitats de solera i reforma de serveis de planta baixa a
l’escola Mare de Déu de la Guardiola, de la Sentiu de Sió”, amb un pressupost de l’obra per import
de 33.613,08 €, d'acord amb les següents determinacions:
a) Les actuacions s'ajustaran en la seva execució al projecte tècnic presentat juntament amb la
sol·licitud i a les Normes de planejament vigents en la localitat.
Segon.- Eximir del pagament dels impostos i taxes derivats de la construcció, instal•lacions i obres
del centre docent.
Tercer.- Notificar aquesta resolució als interessats.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 78/2021 sobre pròrroga de llicència urbanística
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer. Concedir a Agropecuària la Ràpita SL una pròrroga, per 1,5 anys, de la llicència urbanística
atorgada perquè es dugui a terme la finalització de les obres consistents en la construcció d’una
explotació ramadera porcina d’engreix situada al polígon 4, parcel·la 32 de la Sentiu de Sió.
Segon. Notificar a l'interessat la Resolució juntament amb els recursos pertinents d'acord amb allò
que s'ha fixat en l'article 40 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques i en article 56 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de
procediment de les administracions publiques de Catalunya.
Tercer. Advertir al particular de què en el cas de no finalitzar les obres en el transcurs d'aquest nou
termini s'iniciarà el corresponent expedient de caducitat.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 79/2021, sobre sol·licitud subvenció al Departament de Justícia
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar sol·licitar la subvenció al Departament de Justícia per un import de 3.856,15 euros
per fer front a part de les despeses que suposaran executar l’actuació “Conservació dels espais de
memòria de la Guerra Civil al municipi de la Sentiu de Sió”, amb un pressupost de 4.820,19 euros
(3.856,15 euros de base imposable més 964,04 euros en concepte d’IVA) redactada pel senyor Pol
Galitó Martí.
Segon.- Aprovar la realització de l'actuació esmentada per a la qual se sol·licita la subvenció.
Tercer.- Aprovar la memòria titulada “Conservació dels espais de memòria de la Guerra Civil al
municipi de la Sentiu de Sió”, amb un pressupost de 4.820,19 euros (3.856,15 euros de base
imposable més 964,04 euros en concepte d’IVA) redactada pel senyor Pol Galitó Martí.
Quart.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
Decret 80/2021, sobre inici del procediment per a licitació, mitjançant concurs, de l’arrendament
de 16 parcel·les de naturalesa rústica propietat de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, amb finalitats
de conservació del patrimoni natural.
Per tot l’exposat, RESOLC:
PRIMER. Iniciar el procediment per a l'adjudicació per concurs de l'arrendament de 16 parcel·les de
naturalesa rústica propietat de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, amb finalitats de conservació del
patrimoni natural, descrites 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)

•
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•

Decret 81/2021, sobre aprovació expedient de contractació i plec de clàusules administratives
particulars del contracte de l’arrendament de 16 parcel·les de naturalesa rústica propietat de
l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, amb finalitats de conservació del patrimoni natural.
Per tot l’exposat, RESOLC:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació per a l'arrendament de les finques rústiques descrites
en els antecedents, convocant la seva licitació.
SEGON. Aprovar el Plec de condicions que ha de regir el concurs, en els termes que figura en
l'expedient.
TERCER. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut contemplat en
l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
QUART. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de
contractació, en particular el Plec de clàusules administratives particulars.
CINQUÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el perfil
de contractant:
President:
Josep Torres Flores, alcalde d'aquest Ajuntament
Vocals:
Joan Camats i Campabadal, secretari de l’Ajuntament
Marc Espinet Caselles, tècnic de l’Ajuntament.
Secretària:
Janet Font Montpeat, auxiliar administrativa de l’Ajuntament.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 82/2021 sobre adjudicació del contracte per l’arrendament de l’antiga casa del metge
Per tot l’exposat, RESOLC:
PRIMER. Adjudicar el contracte d'arrendament del bé immoble “antiga casa del metge” descrit en els
antecedents en les condicions que figuren en la seva oferta i les que es detallen en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars a:
1. Rosa Maria Palou Figueres, per un preu de 455,00 euros
SEGON. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.
TERCER. Notificar a Rosa Maria Palou Figueres, adjudicatària del contracte, la present Resolució i
citar-li per a la signatura del contracte. Així mateix notificar l'adjudicació als licitadors que no han
resultat adjudicataris.
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.
CINQUÈ. Anotar l'arrendament en l'Inventari Municipal de Béns, una vegada formalitzat el contracte.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 83/2021, sobre aprovació línies fonamentals dels Pressupostos 2022
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar les línies fonamentals dels pressupostos de l’any 2022 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 84/2021 sobre atorgament ajut econòmic a l'Associació de Dones Verge de la Guardiola
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Atorgar una subvenció de 400,00 euros a l’Associació de Dones Verge de la Guardiola, amb
CIF G25505777, per fer front a les despeses de les activitats de la seva associació de l’any 2021.
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.
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Tercer.- Autoritzar aquesta despesa amb càrrec a la partida 330.480,00 del pressupost municipal
vigent.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
•

Decret 85/2021 sobre aprovació de la relació de factures mes de juliol de 2021
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA.

•

Decret 86/2021 sobre aprovació de la relació de factures mes d’agost de 2021
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA.

•

Decret 87/2021, 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 dia 20 de
setembre de 2021, a les 20.30 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, segons el següent:
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.

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 d’adjudicació de les obres de construcció d’un edifici centre de serveis.
Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 5 del pressupost de l’Ajuntament de la
Sentiu de Sió, any 2021.
6. Proposta aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal de
la Sentiu de Sió, de l’àmbit de la urbanització Sant Miquel, en relació a l’article 115, zona de trama en
edificació aïllada (clau 4a).
7. Proposta iniciar expedient d’adopció de la bandera del municipi de la Sentiu de Sió i sol·licitar a la
Direcció general d’Administració Local assistència tècnica
8. Proposta ratificació decret 79/2021, sobre sol·licitud subvenció al Departament de Justícia.
9. Proposta ratificació decret 83/2021, sobre aprovació línies fonamentals dels pressupostos 2022
10. Sol·licituds llicències d’obres.
11. Informes d’alcaldia
12. 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 85/2021 sobre aprovació de la relació de factures mes de juliol de 2021
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 2021 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 67.528,89 €.
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 PER CAIXABANK
CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES)

164,52

DIARI SEGRE, S.L.

41,50

TELEFONIA FIXA (MFE)

156,82

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC)

71,67

TELEFONIA FIXA (ASCENSOR)

17,40

RENTING COPIADORA

95,59
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CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - REBUIG)

853,89

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 (TDIC )

67,76

CONSELL COMARCAL (Servei intervenció sòcioeducat.)

34,14

CONSELL COMARCAL (Minuta Arquitectura i urbanisme)

1053

CONSELL COMARCAL (Serveis socials 3er Tr)

708,71

J. FARRE, S.A.

118,63

SERVI SEGURIDAD LLEIDA, S.L.

118,58

AIGÜES BALAGUER, S.L.

76,84

DOSSIER PUBLIC. I MARKETING

88,25

EXCLUSIVES ERA

58,81

MAPFRE VIDA

331,80

MAPFRE VIDA

1.020,86

ENDESA ENERGIA, S.A.

602,17

ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA

25,19

ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA

54,27

ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA

115,70

ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA

11,75

LA MAÑANA (EDICTE)

341,22

CAIXABANK

240,00

SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L.

130,69

NATURGY IBERIA

33,17

TUBS 1313, S.A.

31,34

J. FARRE, S.A.

176,10

FERRETERIA VIOLA, S.L.

26,37

FERRETERIA VIOLA, S.L.

23,45

FEMI SISTEMES D'ELEVACIÓ, S.L.

145,20

CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA

10,91

SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L.

121,85

MIQUEL TREPAT BARCELÓ

5.418,72

MAPFRE VIDA, S.A.

289,88

MAPFRE SEGUROS

393,14

AMBULÀNCIES LAFUENTE (OPEN LLEIDA BTT)

200,00

PUBLICACIÓ AL DOGC

218,40

EUROFINS AGROAMBIENTAL

145,12

NATURGY IBERIA, S.A.

30,37

INK 30

205,70

ARANU RICART REAL

8575,88

ARANU RICART REAL

8575,88

MIQUEL TREPAT BARCELÓ

8107,00

CONSELL ESPORTIU DE LA NOGUERA

1055,99

TEXTIL RED

210,78

COMERCIAL MONESMA SAIZ, S.L.

264,01

COMERCIAL MONESMA SAIZ, S.L.

891,01

ALBERTO SOLER, S.A.

1002,80

NATURGY IBERIA, S.A. (10 FRAS.)

1313,83
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AMICS DELS ANIMALS DE LA NOGUERA

220,00

NOVOQUIMICA ECOLOGICA, S.L.

875,93

NOVOQUIMICA ECOLOGICA, S.L.

566,76

IRPF 2ON TR

5.196,19

SEGURETAT SOCIAL

5.004,31

NOMINES

10.030,07
66.864,09

PAGAMENTS JULIOL "CAIXA CORPORACIÓ"
CORREUS

12,18

ASSISTÈNCIA AL PLE

37,5

FARMÀCIA MAS-LACRUZ

5,81

JOVA

237,75

CAMPSA EST. DE SERVICIO

97

RAQUEL SANCHEZ

63,1

ESTADES ESTIU

211,46
664,8

TOTAL DESPESES JULIOL

67.528,89

Decret 86/2021 sobre aprovació de la relació de factures mes d’agost de 2021
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 2021 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 36.892,40 €.
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)

213,13

DIARI SEGRE, S.L.

41,50

TELEFONIA FIXA (MFE)

159,84

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC)

129,47

TELEFONIA FIXA (ASCENSOR)

17,40

RENTING COPIADORA

95,59

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - REBUIG)

853,89

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 (TDIC )

67,76

CONSELL COMARCAL (Taxa serv. Tractament residus)

307,1

CONSELL COMARCAL (Taxa serv. Deixalleria 2on TR)

340,03

CONSELL COMARCAL (Taxa serv. Voluminosos 2on TR)

340,03

CONSELL COMARCAL (Cànon depos. Residus 2on TR)

1282,9
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CONSELL COMARCAL (Minuta Arquitectura i urbanisme)

728,00

CONSELL COMARCAL (Informe tècnic)

36,00

CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA (DUPROCIM)

2.081,20

CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA (Serveis informàtics)

6,27

ENDESA ENERGIA, S.A.

32,52

FERRETERIA VIOLA, S.L.

225,67

MATERIALS FARRENY, S.L.

56,68

NATURGY IBERIA, S.A.

2,75

RECANVIS MIRÓ

32,61

EXCLUSIVES ERA

431,91

OAGRTL

9,36

NESPRESSO

78,00

MECANOCAMP

295,37

CONSELL ESPORTIU DE LA NOGUERA

4111,99

CONSELL ESPORTIU DE LA NOGUERA

89,99

NATURGY IBERIA, S.A. (18 FRAS.)

1410,69

FERRAN FONT MONTPEAT

324,19

TEXTIL RED PRINT, S.L.

313,46

NATURGY IBERIA, S.A.

865,65

NOVOQUIMICA ECOLOGICA, S.L.

229,90

NOVOQUIMICA ECOLOGICA, S.L.

526,59

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U.

174,36

MIQUEL TREPAT BARCELÓ

1546,40

ESTACIÓ SERVEI TERMENS

715,51

LAICONA, S.L.

214,53

CUDOS 1, S.L.

48,40

SISTEMAS DE OFICINA

54,27

MUSTRAMIT, S.L.

242,00

ACTURA 12, S.L.

242,00

ENDESA ENERGIA, S.A.

381,96

ENDESA ENERGIA, S.A.

64,43

ENDESA ENERGIA, S,A,

80,08

ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA

10,75

ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA

91,93

ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA

16,94

ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA

55,04

MECANOCAMP

14,45

SEGURETAT SOCIAL

5.690,13

NOMINES

9.714,83
35.999,62

PAGAMENTS AGOST PER CAIXA CORPORACIÓ
CAMPSA EST. SERVICIO, S.A.

205,02

LLOGUER EQUIP DE SO CONCERTS

300,00

MURAL PISCINES

200,00

MANUEL MONTAÑEZ RAMOS

44,59

VERO RADU (NATACIÓ I CANTANTS)

63,40

FARMÀCIA MAS ( JoVa i piscines)

34,30
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PIGOT-DIS

28,75

MERCADONA

8,62

MERCA ASIA

8,10
892,78

TOTAL DESPESA AGOST

36.892,40

RELACIÓ D’INGRESSOS REBUTS PER L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ DURANT EL MES DE JULIOL DE
2021
Relació d’ingressos rebuts per l’Ajuntament de la Sentiu de Sió durant el mes de juliol de 2021.
INGRESSOS JULIOL "CAIXABANK"
LLOGUERS

201,40

ABONAMENTS PISCINES

1.770,00

ESTADES ESTIU

1.849,50

LLICÈNCIES OBRES

175,10

OAGRTL (ENTREGA A COMPTE JULIOL)

12.235,04

OAGRTL (ENT. A CTE. SEGON TRIMESTRE)

5.742,28

GENERALITAT DE CATALUNYA (PMTE)

5.791,15

GENERALITAT DE CATALUNYA (FCLC)

27.583,07
55.347,54

INGRESSOS JULIOL "CAIXA CORPORACIÓ"
PISCINES (ABONAMENTS I ENTRADES)

1.136,00

RECAPTACIÓ BÀSCULA

283,40

AGROBOTIGA

66,43

LLICÈNCIES OBRES

142,00

ESTADES ESTIU

137,00
1.764,83

TOTAL INGRESSOS JULIOL

57.112,37

RELACIÓ D’INGRESSOS REBUTS PER L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ DURANT EL MES D’AGOST DE
2021
Relació d’ingressos rebuts per l’Ajuntament de la Sentiu de Sió durant el mes d’agost de 2021.
INGRESSOS AGOST "CAIXABANK"
LLOGUERS

201,40

OAGRTL (ENTREGA A COMPTE AGOST)

12.235,04

GENERALITAT DE CATALUNYA (PMTE)

5.791,15
18.227,59

INGRESSOS AGOST "CAIXA CORPORACIÓ"
PISCINES (ABONAMENTS I ENTRADES)

230,00
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RECAPTACIÓ BÀSCULA

201,55

AGROBOTIGA

102,98

COMPRA DE 4 MASCARETES

16,00

LLICÈNCIES D'OBRES

25,60
576,13

TOTAL INGRESSOS AGOST

18.803,72

4.PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI CENTRE DE SERVEIS.
Atès que per acord de Ple, de data 28 de juliol de 2021, es va aprovar l'expedient de contractació, mitjançant
procediment obert simplificat, per les obres de construcció d’un edifici centre de serveis, convocant la seva
licitació.
Vistes les característiques del contracte:
Tipus de contracte: Contracte d’obres
Objecte del contracte: construcció d’un edifici centre de serveis
Procediment de contractació: obert simplificat

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 45215222-9
Valor estimat del contracte: 321.300,00 euros
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 321.300,00 euros

IVA%: 21

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 388.773,00 euros
Durada de l'execució: 10 mesos
A la vista de l'expedient de contractació tramitat.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria i del tècnic municipal, i de
conformitat amb allò que s'ha fixat en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
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 el vot en contra dels dos regidors assistents dels dos que conformen
el grup Independents per la Sentiu, els acords següents:
PRIMER. Adjudicar el contracte d’obres consistent en la construcció d’un edifici centre de serveis, en les
condicions que figuren en la seva oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques a Construcciones Manuel Espejo SL, pel preu ofert de 384.885,27
euros (318.087,00 euros de base imposable més 66.798,27 euros en concepte d’IVA).
SEGON. Disposar la despesa corresponent d'acord amb l'informe de fiscalització que s'emeti per la
Intervenció.
TERCER. Traslladar el present acord a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de practicar les anotacions
comptables que procedeixin.
QUART. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.
CINQUÈ. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
SISÈ. Notificar a Construcciones Manuel Espejo SL, adjudicatari del contracte, el present acord i convocar-lo
per a la signatura del contracte.
SETÈ. 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.
VUITÈ. 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.
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5. PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 5 DEL PRESSUPOST DE
L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ, ANY 2021
Atès que s’ha de crear una partida de personal temporal i de seguretat social per poder comptabilitzar les
despeses de personal corresponents a la contractació de la persona en pràctiques dins el Programa de
garantia juvenil, a la contractació de les dues controladores de les piscines i a la contractació d’una monitora
per a les estades del mes de juliol.
Atès que l’Ajuntament de la Sentiu de Sió ha d’executar la inversió, per import de 30.247,37 euros, consistent
en les obres de substitució de l’enllumenat públic exterior del casc antic del municipi, dels quals 12.728,42
euros han de ser de recursos propis.
Així mateix s’han executat unes obres complementàries a les obres de millora de l’accessibilitat i de la
climatització de l’edifici de l’Ajuntament la qual cosa suposa que s’ha de suplementar la partida d’inversió
per un import 1.515,17 euros.
Finalment l’Ajuntament té previst executar el projecte de recuperació de la memòria democràtica per un
import de 4.820,19 euros que contempla despeses de manteniment i d’inversió.
Així doncs, iniciïs expedient de modificació de crèdits dins el vigent pressupost, finançat amb anul·lacions o
baixes del crèdit de partides que es consideren que es poden reduir, amb nous o majors ingressos obtinguts
i amb romanent de tresoreria per a despeses generals de conformitat amb el previst als arts. 177 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, i 37 del Reial Decret 500/1990, de 20 d´abril.
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. 5 del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu
de Sió, any 2021, d'acord amb el quadre següent:
DESPESES A FINANÇAR:
SUPLEMENT DE CRÈDIT
PARTIDA

DENOMINACIÓ

920.221,99

Altres subministraments
Millora accessibilitat i
climatització Ajuntament
Inversió obres enllumenat
públic
SUPLEMENT DE CRÈDITS

920.622,04
165.629,01
TOTAL

CONSIGNACIÓ
INICIAL
20.000,00

PROPOSTA
INCREMENT
1.800,00

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA
21.800,00

36.500,00

1.515,17

38.015,17

10,00

30.237,37

30.247,37

33.552,54

CRÈDITS EXTRAORDINARIS
PARTIDA
150.131,00
342.131,00
150.160,00
342.160,00
330. 609.00

DENOMINACIÓ
Personal laboral temporal
Garantia Juvenil
Personal laboral temporal
controladores i monitora
Seguretat Social Garantia
Juvenil
Seguretat Social controladores
i monitora
Inversió memòria històrica

CONSIGNACIÓ
INICIAL

PROPOSTA
INCREMENT

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

0,00

4.900,00

4.900,00

0,00

4.047,00

4.047,00

0,00

1.600,00

1.600,00

0,00

1.204,55

1.204,55

0,00

3.100,00

3.100,00

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS

14.851,55

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 48.404,09
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BAIXES PER TRANSFERÈNCIES
PARTIDA

DENOMINACIÓ

CONSIGNACIÓ
INICIAL

MINORACIÓ

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

932.227,08

Serveis recaptació a favor de
l’entitat

16.000,00

4.355,24

11.644,76

TOTAL:

4.355,24

MAJORS/NOUS INGRESSOS

PARTIDA
450.80,04
750.80.05
750.80.10

DENOMINACIÓ
Subvenció Generalitat. Garantia
Juvenil
Subvenció Generalitat. Obres
enllumenat públic
Subvenció Generalitat. Memòria
històrica

CONSIGNACIÓ
INICIAL

PROPOSTA
CONSIGNACIÓ
INCREMENT/DISM
DEFINITIVA

10,00

6.490,00

6.500,00

10,00

17.508,95

17.518,95

0,00

3.856,15

3.856,15

TOTAL:

27.855,10

ROMANENT DE TRESORERIA
PARTIDA
87000

DENOMINACIÓ
Romanent de tresoreria
despeses generals

TOTAL:

16.193,75
16.193,75

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 48.404,09

Segon: L'import de les despeses queda finançat amb anul·lacions o baixes del crèdit de partides que es
consideren que es poden reduir, amb nous o majors ingressos obtinguts i amb romanent de tresoreria per a
despeses generals, 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 APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D'ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE LA SENTIU DE SIÓ, DE L’ÀMBIT DE LA URBANITZACIÓ SANT MIQUEL, EN
RELACIÓ A L’ARTICLE 115, ZONA DE TRAMA EN EDIFICACIÓ AÏLLADA (CLAU 4A).
El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària duta a terme el 21 de juny de 2021, va acordar, per majoria
absoluta del seus regidors, aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal de la Sentiu de Sió, de l’àmbit de la Urbanització Sant Miquel, en relació a l’article 115, Zona de
trama en edificació aïllada (clau 4a), per tal d’adaptar les condicions d’ordenació a la realitat de les parcel·les,
tenint en compte que la majoria es troben edificades, en els termes que obren en l'expedient.
Atès que en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8446, de 30 de juny de 2021, en el Butlletí
Oficial de la Província de Lleida núm. 122, de data 28 de juny de 2021, en el diari La Manyana, de data 23 de
juny de 2021, en la web municipal en data 22 de juny de 2021, es va publicar l’anunci mitjançant el qual
s’exposava al públic la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de la Sentiu de Sió
esmentat, perquè en el termini d’un mes els interessats poguessin examinar i presentar les al·legacions que
consideressin convenients, i transcorregut el termini esmentat no se’n ha presentat cap.
Atès que s’ha donat audiència als Ajuntaments veïns durant un termini de 10 dies hàbils perquè presentessin
al·legacions, de conformitat amb el que es disposa en l'article 85.7 del Text Refós de la Llei d'urbanisme de
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, i no se’n ha presentat cap.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació,
i, per tant, per majoria absoluta, els acords següents:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de la
Sentiu de Sió, de l’àmbit de la Urbanització Sant Miquel, en relació a l’article 115, Zona de trama en edificació
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aïllada (clau 4a), per tal d’adaptar les condicions d’ordenació a la realitat de les parcel·les, tenint en compte
que la majoria es troben edificades, en els termes que obren en l'expedient.
Segon. Remetre la modificació de les Normes Urbanístiques de Planejament en unió de tot l’expedient a la
Comissió Territorial d’Urbanisme competent perquè procedeixi a la seva aprovació definitiva.
7. PROPOSTA INICIAR EXPEDIENT D’ADOPCIÓ DE LA BANDERA DEL MUNICIPI DE LA SENTIU DE SIÓ I
SOL·LICITAR A LA DIRECCIÓ GENERAL D’ADMINISTRACIÓ LOCAL ASSISTÈNCIA TÈCNICA
La senyora Teruel manifesta que el seu grup s’hi oposa ja que també van votar en contra quan es va aprovar
l’escut. Afegeix que l’escut d’abans el va fer una persona del poble i s’hauria de respectar i que no hi havia
cap obligació legal de fer-ne un de nou. Que tant amb l’escut com amb la bandera s’hagués d’hagut de fer
una consulta popular. Aquest tema no s’ha portat bé i per això hi votarem en contra.
El senyor alcalde li respon que el que es va aprovar és l’escut oficial i ara hem de fer el mateix amb la bandera.
Que som dels pocs pobles que no ho teníem aprovat oficialment i és necessari que aquests símbols siguin
oficials.
La senyora Teruel respon que ens hi haguéssim pogut negar.
El municipi de la Sentiu de Sió no disposa de bandera oficial reconeguda i el Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge ofereix als ens locals l’assistència necessària per elaborar-ne el
projecte, de conformitat amb els requisits que estableixen el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i el Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual
es regulen la denominació, els símbols i el registre d’ens locals de Catalunya
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 el vot en contra dels dos regidors assistents dels dos que conformen
el grup Independents per la Sentiu, els acords següents:
Primer.- Iniciar l’expedient d’adopció de la bandera oficial del municipi de la Sentiu de Sió i sol·licitar a la
Direcció General d’Administració Local l’assistència tècnica que preveu l’article 39.3 del Decret 139/2007.
8.PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 79/2021, SOBRE SOL·LICITUD SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE
JUSTÍCIA
La senyora Teruel explica que el seu grup no pot votar a favor d’una cosa que no han vist.
El senyor alcalde li explica la proposta de senyalització dels espais de la Guerra Civil i afegeix que precisament
avui han vingut a treure la senyalització antiga i que quan arribin les noves ja li farà saber.
Vista ORDRE JUS/36/2021, de 10 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
les subvencions a ens locals per a projectes adreçats a recuperar la memòria democràtica a través de la
posada en valor i difusió del patrimoni memorial de Catalunya del període 1931-1980 (DOGC núm. 8341 –
15.02.2021)
Vista la RESOLUCIÓ JUS/2257/2021, de 16 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de
les subvencions dels àmbits 1, 2 i 3 a ens locals per a projectes adreçats a recuperar la memòria democràtica
a través de la posada en valor i difusió del patrimoni memorial de Catalunya del període 1931-1980 (DOGC
núm. 8461 – 20.07.2021)
Atès que aquest Ajuntament creu convenient concórrer a aquesta convocatòria, ja que existeixen al terme
dos espais de la Guerra Civil, un al Tossal de les Forques i l’altre a l’Ermita de la Mare de Déu de la Guardiola,
en els qual es considera necessari actuar.
Vista la memòria titulada “Conservació dels espais de memòria de la Guerra Civil al municipi de la Sentiu de
Sió”, amb un pressupost de 4.820,19 euros (3.856,15 euros de base imposable més 964,04 euros en concepte
d’IVA) redactada pel senyor Pol Galitó Martí.
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 l’abstenció dels dos regidors assistents dels dos que conformen el grup
Independents per la Sentiu , els acords següents:
Ratificar íntegrament i en els seus propis termes la resolució d’alcaldia, de 28 de juny de 2021, següent:
Primer.- Aprovar sol·licitar la subvenció al Departament de Justícia per un import de 3.856,15 euros per fer
front a part de les despeses que suposaran executar l’actuació “Conservació dels espais de memòria de la
Guerra Civil al municipi de la Sentiu de Sió”, amb un pressupost de 4.820,19 euros (3.856,15 euros de base
imposable més 964,04 euros en concepte d’IVA) redactada pel senyor Pol Galitó Martí.
Segon.- Aprovar la realització de l'actuació esmentada per a la qual se sol·licita la subvenció.
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Tercer.- Aprovar la memòria titulada “Conservació dels espais de memòria de la Guerra Civil al municipi de
la Sentiu de Sió”, amb un pressupost de 4.820,19 euros (3.856,15 euros de base imposable més 964,04 euros
en concepte d’IVA) redactada pel senyor Pol Galitó Martí.
Quart.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.
9. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 83/2021, SOBRE APROVACIÓ LÍNIES FONAMENTALS DELS
PRESSUPOSTOS 2022
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, es proposa al Ple:
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 30 d’agost de 2021, següent:
Primer.- Aprovar les línies fonamentals dels pressupostos de l’any 2022 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.
10. 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. 139/2021, a Maria Carmen Figueras Mitjans, per les obres de reparació de la façana del darrera
de l’immoble situat al carrer de l’Església, 5
• Exp. 144/2021, a Maria Antònia Gil Garcia, per les obres consistents en repassar la teulada de
l’immoble situat al carrer 5, 34.
• Exp. 151/2021, a Santiago Andiñach Fontova per les obres consistents en pintar la façana de
l’immoble situat al carrer del Roseret.
• Exp. 154/2021, a Ramon Ticó Camarasa, per les obres a la part del darrera de l’immoble situat al
carrer del Riu Sió, 12, consistents en la substitució d’una canonada interior.
• Exp. 155/2021, a Esther Call Camps, per les obres a l’immoble situat al carrer Gaudí, 25, consistents
en adequar una habitació de la segona planta com a bany.
• Exp. 156/2021, a Juan Ramírez Núñez, per les obres a l’immoble del carrer de la Solana, 45,
consistents en canviar una canonada de recollida d’aigües pluvials i pintar la façana.
• Exp. 157/2021, a Anna Serés Batalla, per les obres a l’immoble del carrer de la Solana, 41, consistents
en la substitució d’una canonada de recollida d’aigües pluvials.
• Exp. 166/2021, a Joan Reverte Badia, per les obres a l’immoble del carrer 18, 12-14, consistents en
arrebossar una paret del celler.
• Exp. 169/2021, a Teresa Clariana Benseny, per les obres a l’immoble de l’avinguda de Catalunya, 14,
consistents en pintar la façana i col·locar una finestra mòbil a l’escala.
• Exp. 175/2021, a Ramaderies Guàrdia SCP, per les obres de legalització d’una instal·lació solar
fotovoltaica a la seva explotació ramadera situada a les parcel·les 435 i 489 del polígon 2.
• Exp. 178/2021, a Josep Balagué Fernández, per les obres a l’immoble situat al carrer 18, 22,
consistents en un tancament perimetral de la finca.
11. INFORMES ALCALDIA
El senyor alcalde informa dels següents temes:
• Que vol donar les gràcies a la Mireia i al jovent del poble per la feina feta al mural de les piscines.
• Que vol donar les gràcies també a la Cristina Colilles, a l’associació de dones i al jovent per la feina
feta amb la geganta que batejarem per la Festa Major.
• Que finalment vol donar les gràcies als veïns i a les veïnes per la seva paciència el dia de la prova de
la BTT així com als col·laboradors del poble en la cursa.
• Que el Departament de Carreteres ha il·luminat la rotonda d’entrada al poble.
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•

Que mentre durin les obres de l’escola, el menjador escolar s’ha traslladat a la sala polivalent.

12. PRECS PREGUNTES
La senyora Teruel pregunta per la renumeració dels carrers del poble ja que és un tema que fa 2 mesos que
es va comentar.
El senyor alcalde li respon que estem mirant de com fer-ho. Que es farà un estudi i es consensuarà amb
Correus.
La senyora Teruel pregunta com està el tema de l’empresa alemanya que s’havia d’instal·lar al polígon.
El senyor alcalde li respon que és una empresa de plàstics reciclats. Que sabem que el polígon té 9 propietaris
i que s’han reunit amb l’empresa que ha fet una oferta de compra dels terrenys que, de moment, els
propietaris han declinat i que ara estan treballant una segona opció.
La senyora Teruel pregunta quina activitat fa exactament aquesta empresa.
El senyor alcalde li respon que és de distribució de materials reciclats que fabriquen a Alemanya però que
alguna cosa també fabricaran aquí.
La senyora Maurici pregunta al senyor alcalde si sap si generaran residus.
La senyora Teruel demana que s’estigui al cas que no sigui que es tracti d’una empresa de residus.
La senyora Teruel pregunta per la sol·licitud del senyor Reverte per ubicar una empresa al polígon.
El senyor alcalde li respon que tenim pendent una visita amb Urbanisme per tractar el tema. És un tema molt
complex i ho han de resoldre els tècnics.
La senyora Teruel a continuació es refereix a la Festa Major i demana que es prepari amb més temps ja que
no hi ha cap programa pel poble. Que és molt just tal com s’ha fet i que tots els pobles treuen els seus
programes dues o tres setmanes abans.
La senyora Maurici afegeix que totes les activitats que s’organitzen se saben que es fan el dia abans, que
s’avisa a la gent massa tard i això no pot ser.
El senyor alcalde respon que les coses surten quan estan a punt i preparades.
La senyora Teruel afegeix que no ha vist cap cartell.
El senyor alcalde li contesta que han arribat aquest matí.
La senyora Teruel pregunta qui farà el pregó.
El senyor alcalde li respon que no li dirà perquè una sorpresa i que es tracta d’una cosa diferent al que s’ha
fet fins ara.
La senyora Maurici pregunta on es va publicar que es podia participar en el mural de la piscina.
El senyor alcalde li contesta que es va fer un eBando i que estava obert a tothom que volgués participar a
l’igual que la geganta.
La senyora Maurici pregunta també pel concurs de pintura, si només és pels nens de l’escola.
El senyor alcalde li respon que es va acordar amb la Directora de l’escola fer el concurs però que és obert a
nens d’altres centres.
La senyora Maurici comenta que el dimecres no és un bon dia perquè puguin participar nens o nenes de fora.
La senyora Solà manifesta que els actes de la Festa Major estant pensats per la gent del poble i que tothom
sap quan se celebra. Acaba dient que és difícil tancar-ho tot perquè hi ha molts actes.
La senyora Teruel pregunta ara pel cap de setmana que es va rodar el curtmetratge i si hi va haver algun
benefici econòmic per l’Ajuntament.
El senyor alcalde li respon que aquest curt és un reconeixement pel poble i que tant debò pugui guanyar
molts premis perquè promocionarà el nostre poble.
La senyora Teruel pregunta si van pagar.
El senyor alcalde li respon que no.
La senyora Teruel pregunta si el seu grup tindrà un espai a l’Ajuntament.
El senyor alcalde li respon que no n’hi ha cap de disponible.
La senyora Teruel es refereix ara a la raqueta d’accés al Tossal de les Forques i comenta que ha tingut notícies
que els propietaris no volen vendre perquè no hi ha acord amb el preu.
El senyor alcalde li respon que ell no té pas aquesta informació i que el que sí que hi ha és que s’està negociant
amb els propietaris per tancar la compra dels terrenys.
La senyora Teruel pregunta ara que voldria saber a quin preu es va pagar el m2 quan es va comprar una finca
per ubicar la caseta de la potabilitzadora.
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El senyor alcalde li respon que no hem de mirar enrere sinó que hem de negociar amb el propietari pel bé
del Tossal.
La senyora Teruel demana de nou aquesta informació per poder comparar i considera que té dret a saberho.
El senyor alcalde li respon que no li dirà i que sí que li dirà el preu de compra de la finca del Tosssal en cas
que es faci.
La senyora Teruel pregunta per la casa del metge.
El senyor alcalde li respon que estem parlant amb la nova inquilina i que s’està fent obres a la casa perquè es
van detectar bastantes deficiències.
La senyora Teruel manifesta que en el seu moment ja va dir que la casa s’havia de llogar en condicions i
pregunta també pels 2 mesos de més que ha viscut a la casa l’antic arrendatari, i si ha pagat per aquest temps.
El senyor alcalde li respon que no cal remenar més aquest tema ja que està tancat.
La senyora Maurici li recorda al senyor alcalde que va permetre que es quedés a la casa des del mes d’abril
que es va jubilar el metge.
El senyor alcalde li respon que era una situació especial, que era un veí del poble i que faria el mateix per
qualsevol altre veí.
La senyora Teruel afegeix que si arriba a passar qualsevol cosa...que heu posat en perill l’Ajuntament tant
legalment com econòmicament.
El senyor alcalde li recorda que estem coberts per l’assegurança.
La senyora Teruel acaba la seva intervenció dient que les coses s’han de fer bé, que no s’han de saltar la
legalitat i que s’ha faltat al respecte a la gent del poble.
El senyor alcalde acaba dient “déu-n’hi-do!”.
I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dona per finalitzada la sessió a les 21.20 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.: 09/2021
Caràcter: extraordinari
Data: dijous, 7 d’octubre de 2021
Horari: de les 13.00 hores a les 13.05 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)
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)
Àngels Solà Figueres (Junts per la Sentiu de Sió)
Pilar Maurici Camps (Independents per la Sentiu)
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A la Sentiu de Sió, 7 d’octubre de 2021, a les 13.00 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 aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents la modificació de l’ordenança fiscal núm.
1 reguladora de de l’impost sobre béns immobles.

1. PROPOSTA APROVAR PROVISIONALMENT PER A L’EXERCICI DE 2022 I SEGÜENTS LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 REGULADORA DE DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.
La senyora Teruel pregunta quins eren el tipus anteriors que s’aplicaven.
El senyor alcalde li respon que la urbana passa del 0,44 al 0,49; la rústica del 0,7 al 0,6 i els de característiques
especials no es modifiquen.
La senyora Teruel explica que el seu grup celebra aquesta modificació, especialment la baixada de la rústica
ja que ho venien demanant des de feia 2 anys i altres Ajuntament veïns ja ho havien aprovat.
El senyor alcalde li respon que el seu grup també ho tenia previst i considera que aquest és el moment de
tirar-ho endavant.
Per resolució de l’Alcaldia, de data 4 d’octubre de2021, es va acordar iniciar l’expedient de modificació de
l’ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles.
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.
Els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
En particular, l’article 16.1 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març
estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el
règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Vist l’esborrany del projecte de modificació de les ordenances fiscals de l’impost
Vist l’informe d’impacte de l’ordenança
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels quatre regidors assistents dels set que conformen la
corporació, els acords següents:
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents la modificació de l’Ordenança fiscal
núm. 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles.
El text de l’article de l’Ordenança que es modifica és l’article 8, que queda redactat de la següent manera:
“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: 0,49
• Béns immobles de naturalesa rústica: 0,60
• 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”.
Segon. Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 2022 i següents
es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:
1) Es publicaran íntegrament els apartats dels articles que hagin estat objecte de modificació i que facin
referència als elements tributaris de determinació obligatoris per part de l’ajuntament.
Tercer. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament 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
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definitivament aprovats i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província el text íntegre de les modificacions
efectuades.
I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dona per finalitzada la sessió a les 13.05 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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