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

  
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 10/2021 
 
Caràcter: ordinari 
Data:  dilluns, 15 de novembre de 2021 
Horari: de les 20.30 hores a les 21.00 hores   
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
 
Assistents  
Albert Bergadà Alburquerque (Junts per la Sentiu de Sió) 
Francesc Marcelino Camarasa (Junts per la Sentiu de Sió) 
Asensi Masana Carricondo (Junts per la Sentiu de Sió) 
Àngels Solà Figueres (Junts per la Sentiu de Sió) 
Josep Torres Flores (Junts per la Sentiu de Sió) 
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: 
 
A la Sentiu de Sió, 15 de novembre 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: 
 
1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors. 
2. Donar compte dels decrets d’alcaldia. 
3. Donar compte dels decrets de relació de pagaments i presa de raó d’ingressos. 
4. Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 6  del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, 

any 2021. 
5. Proposta ratificació decret 104/2021 sobre aprovació de l’addenda de modificació de l’addenda de pròrroga per a 

l’any 2021 del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, 
en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat per al període 
2016-2019. 

6. Proposta ratificació decret 100/2021, sobre sol·licitud d’ajuts a l’Agència de Residus de Catalunya per a la utilització 
d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes per ens locals 

7. Donar compte del període mig de pagament a proveïdors,  3r trimestre de 2021 i dels pagaments realitzats durant 
el 3r trimestre del 2021. 

8. Sol·licituds llicències d’obres. 
9. Informes d’alcaldia. 
10. Precs i preguntes. 

 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
L’acta de la sessió ordinària, de data 20 de setembre de 2021, i de la sessió extraordinària, de data 7 d’octubre 
de 2021, es donen per llegides de conformitat amb l’establert a l’art. 110.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i s’aproven per 
unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la corporació. 
 
 



 

3 

 

2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 

• Decret 88/2021 sobre adjudicació 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. Adjudicar el contracte d'arrendament de 16 parcel·les de naturalesa rústica propietat de 
l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, amb finalitats de conservació del patrimoni natural, 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: 
AIGÜES DEL SEGARRA GARRIGUES, SA, pel preu ofert de 5.450,50 euros 
SEGON. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies. 
TERCER. Notificar a AIGÜES DEL SEGARRA GARRIGUES, SA, adjudicatària del contracte, la present 
Resolució i citar-la per a la signatura del contracte.  
QUART. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en termini no 
superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut contemplat en l'annex 
III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
CINQUÈ. Anotar l'arrendament en l'Inventari Municipal de Béns, una vegada formalitzat el contracte. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
 

• Decret 89/2021, sobre concessió canvi de titularitat de nínxols 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
PRIMER. Concedir el canvi de titularitat dels drets funeraris sobre el nínxol 6, del Sector Est, Fila 1 i 
2a favor de la senyora Teresa Regué Bernaus, d’acord amb la sol·licitud i el títol d’acceptació 
d’herència de la senyora Montserrat Bernaus Camprubí presentats. 
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 90/2021 sobre acceptació de la subvenció del Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la 
cultura de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida per a l’any 2021 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Acceptar la subvenció de 2.982,00 euros atorgada per l’Institut d’Estudis Ilerdencs, dins la 
línia de subvencions del Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la cultura de l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs de Lleida per a l’any 2021. 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’Institut d’Estudis Ilerdencs mitjançant el formulari d’acceptació 
de la subvenció. 
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a 
terme. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

 

• Decret 91/2021, sobre acceptació subvenció del Pla especial de cooperació municipal de la 
Diputació de Lleida per fer front a les despeses corrents per a l’exercici 2021 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Acceptar la subvenció de 14.544,41 euros atorgada per la Diputació de Lleida, dins la línia 
de subvencions del Pla especial de cooperació municipal per fer front a les despeses corrents per a 
l’exercici 2021 i comunicar aquest acord a la Diputació de Lleida mitjançant el formulari d’acceptació 
de la subvenció. 
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a 
terme. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
 



 

4 

 

• Decret 92/2021, sobre acceptació de la subvenció del Pla econòmic de la Diputació de Lleida per a 
ens locals en matèria d’arranjament de camins, juliol 2021-desembre 2022.  
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Acceptar la subvenció de 19.586,59 euros atorgada per la Diputació de Lleida, dins la línia 
de subvencions del Pla econòmic per a ens locals en matèria d’arranjament de camins, juliol 2021-
desembre 2022 
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 93/2021 sobre autorització de despesa per la redacció del projecte “Castillos del Valle del 
Sió: sostenibilidad en ruta” 
 Per tot l’exposat, RESOLC: 

Primer.- Autoritzar la despesa per import de 1.049,58 euros (867,42 euros + 182,16 euros en 

concepte d’IVA) amb càrrec a la partida 920 227 99 del pressupost de despeses de l’Ajuntament de 

la Sentiu de Sió de l’any 2021 que consisteix en la participació de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió en 

la redacció del projecte “Castillos del Valle del Sió: sostenibilidad en ruta”. 
Segon.- Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

 

• Decret 94/2021 sobre adjudicació del contracte menor d’obres, consistent en la substitució de 
l'enllumenat públic exterior de la Urbanització la Plana 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
PRIMER. Adjudicar, a l’empresa Electricitat Jaina SLU, amb NIF B25774274, el contracte menor 
d’obres, consistent en la substitució de l'enllumenat públic exterior de la Urbanització la Plana, 
descrit en els antecedents, per un import de 30.247,37 euros (24.997,83 euros + 5.249,54 euros IVA). 
SEGON. Justificar la celebració del contracte menor pels següents motius: el pressupost de 24.997,83 
euros (més IVA) cobreix les obres de substitució de l'enllumenat públic exterior de la Urbanització la 
Plana. Amb el contracte menor es cobreix la totalitat del contracte d’obres, que no excedeix de 
40.000,00 euros.  
TERCER. Aprovar la despesa corresponent: 

Exercici Aplicació pressupostària Import 

2021 165 629,01 24.997,83 BI + 5.249,54 IVA = 30.247,37 euros 

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

• Decret 95/2021, sobre contractació de personal 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Contractar, amb caràcter de màxima urgència i amb efectes del dia 1 d’octubre de 2021, el 
senyor Thiam Elhadji Keba, amb NIE Y7936203K, en règim laboral temporal i a jornada complerta, 
per desenvolupar tasques a la brigada municipal mentre duri la situació de baixa laboral de la persona 
que en forma part. 
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al tauler d’anuncis i a l’e 
Tauler. 
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a 
terme. 
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la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
 

• Decret  96/2021, 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 dia 7 
d’octubre de 2021, a les 13.00 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, segons 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. 
Segon.-  Notificar-ho a tots els regidors i fer-ho públic pels mitjans habituals. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

• Decret 97/2021, sobre inici expedient de modificació de l’ordenança fiscal núm. 1 reguladora de 
l’impost sobre béns immobles 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer. Iniciar l’expedient de modificació de l’ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l’impost sobre 
béns immobles, d’acord amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals RDL 2/2004 de 5 
de març. Hi ha la necessitat de modificar l’article 8 que fa referència al tipus impositiu i la quota. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
 

• Decret 98/2021 sobre aprovació de la relació de factures mes de setembre de 2021 
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA. 
 

• Decret 99/2021, sobre contractació de personal programa Garantia Juvenil 
En relació a aquest decret, la senyora Teruel demana al senyor alcalde que expliqui la feina que fa la 
persona que s’ha contractat dins el programa de la garantia juvenil. 
El senyor alcalde li respon que és de dinamitzadora turística del poble. Que treballarà en la difusió 
del Tossal ja que s’ha executat el projecte Paisatges de Ponent consistent en la neteja i millora de 
l’espai i ha quedat molt bé. També treballarà en la promoció de la via verda del Sió. Afegeix que té 
un contracte de 6 mesos, que l’equip de govern té algunes idees turístiques i que aquesta persona 
s’encarregarà de la seva dinamització. 
La senyora Teruel afegeix que estaria bé aprofitar-la per la promoció de la ruta dels castells del Sió.  
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Contractar en pràctiques, amb caràcter de màxima urgència i amb efectes del dia 6 d’octubre 
de 2021 i fins el 5 d’abril de 2022, ambdós inclosos, la senyora Alba Riudalbàs Pérez, amb DNI 
XXXX9214E, en règim laboral temporal i a jornada complerta com a Agent de Desenvolupament 
Turístic, dins el programa Garantia Juvenil a Catalunya. 
Segon.- Aquest contracte de treball està efectuat d’acord amb les condicions establertes en l’Ordre 
TSF/115/2018, de 12 de juliol, cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 
2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%. 
Tercer.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al tauler d’anuncis i a l’e- 
Tauler. 
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 100/2021, sobre sol·licitud d’ajuts a l’Agència de Residus de Catalunya per a la utilització 
d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes per ens locals 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Sol·licitar a l’Agència de Residus de Catalunya una subvenció per import de 45.836,64 euros, 
per l’actuació “Arranjament de camins municipals amb àrids reciclats del terme municipal de la Sentiu 
de Sió”, amb un pressupost de 45.836,64 euros (37.881,52 euros de base imposable més 7.955,12 
euros en concepte d‘IVA), en el marc de la convocatòria d’ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels 
residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques 
municipals de Catalunya. 
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Segon.- Aprovar la memòria valorada titulada “Arranjament de camins municipals amb àrids reciclats 
del terme municipal de la Sentiu de Sió”, amb un pressupost de 45.836,64 euros (37.881,52 euros de 
base imposable més 7.955,12 euros en concepte d‘IVA). 
Tercer.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

 

• Decret 101/2021 sobre sol·licitud de subvenció a la Diputació  
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida un ajut directe per import de 4.200,00 euros per fer front 
a part de les despeses que han de suposar l’actuació “Reparació de l’esvoranc de la carretera LV-
3025a”. 
Segon.- Aprovar el document tècnic redactat pel tècnic municipal per un import de 4.275,06 euros 
(3.533,11 euros de base imposable més 741,95 euros d’IVA). 
Tercer.- Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
 

• Decret 102/2021 sobre atorgament ajut econòmic a l’AFA de l’Escola Mare de Déu de la Guardiola 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Atorgar a l’AFA de l’Escola Mare de Déu de la Guardiola (G25259474) una subvenció de 
450,00 euros (equivalents a la subvenció per activitats extraescolars del període que va de setembre 
de 2021 a maig de 2022) per poder destinar-lo al Pla de digitalització de l’escola (LES SNAPPET). 
Segon.- Pel cobrament de l’ajut concedit, l’entitat beneficiària haurà d'aportar, en un termini màxim 
d'un any a partir de la data de la concessió de l'ajut, la documentació següent: 

• Factures (còpies compulsades) justificatives de les despeses de l'activitat objecte de l'ajut que 
superin almenys l’import de la subvenció atorgada. 

 Tercer.- Autoritzar aquesta despesa amb càrrec a la partida 320.480,00 del pressupost municipal 
vigent. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
 

• Decret 103/2021 sobre acceptació de la renúncia de l’adjudicatària de l’arrendament de l’antiga 
casa del metge 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
PRIMER. Acceptar la renúncia presentada per l’adjudicatària, senyora Rosa Maria Palou Figueres, de 
l’arrendament del bé immoble “antiga casa del metge”. 
SEGON. Notificar a Rosa Maria Palou Figueres la present resolució  
TERCER. Notificar aquest acord a la resta de licitadors oferint-los, per ordre de puntuació obtinguda, 
la possibilitat d’adjudicació de la licitació del contracte esmentat, d’acord amb l’oferta presentada 
per cada un d’ells. 
QUART. Donar compte de la present resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a 
terme. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

 

• Decret 104/2021 sobre aprovació de l’addenda de modificació de l’addenda de pròrroga per a l’any 
2021 del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de la 
Sentiu de Sió, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i les 
polítiques d’igualtat per al període 2016-2019. 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Aprovar l’addenda de modificació de l’addenda de pròrroga per al 2021 del conveni marc de 
col·laboració entre el Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió en matèria 
de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per al període 
2016-2019,  
Segon . Comunicar aquesta resolució al Consell Comarcal de la Noguera. 
Tercer.- 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 105/2021 sobre aprovació de la relació de factures mes d’octubre de 2021 
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA 
 

• Decret 106/2021 sobre adjudicació del contracte menor d’obres, consistent en les obres de 
l’enllumenat de la carretera LV-3025a de l’Ajuntament fins al cementiri  
Per tot l’exposat, RESOLC: 
PRIMER. Adjudicar, a l’empresa Electricitat Jaina SLU, amb NIF B25774274, el contracte menor 
d’obres, consistent en les obres de l’enllumenat de la carretera LV-3025a de l’Ajuntament fins al 
cementiri, descrit en els antecedents, per un import de 26.310,24 euros (21.744,00 euros + 4.566,24 
euros IVA). 
SEGON. Justificar la celebració del contracte menor pels següents motius: el pressupost de 21.744,00 
euros (més IVA) cobreix les obres de l’enllumenat de la carretera LV-3025a de l’Ajuntament fins al 
cementiri. Amb el contracte menor es cobreix la totalitat del contracte d’obres, que no excedeix de 
40.000,00 euros.  
TERCER. Aprovar la despesa corresponent: 

Exercici Aplicació pressupostària Import 

2021 165 621,00 21.744,00 BI + 4.566,24 IVA = 26.310,24 euros 

QUART. Sol·licitar a la Diputació de Lleida una bestreta per import de 19.357,68€, equivalent al 75% 
de la subvenció atorgada. 
CINQUÈ. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si escau. 
SISÈ. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la signatura 
de la Resolució. 
SETÈ. 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 107/2021, sobre acceptació de la subvenció del Pla de Cooperació per a fer front a les 
despeses per a la certificació i qualificació energètica d’edificis pertanyents o utilitzats pels 
ajuntaments de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran, que en promoguin la seva rehabilitació 
energètica.  
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Acceptar la subvenció de 2.200,00 euros atorgada per la Diputació de Lleida, dins la línia de 
subvencions del Pla de Cooperació per a fer front a les despeses per a la certificació i qualificació 
energètica d’edificis pertanyents o utilitzats pels ajuntaments de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran, 
que en promoguin la seva rehabilitació energètica.  
Segon.- Comunicar aquest acord al Patronat de Promoció Econòmica de 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  108/2021, 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 15 de 
novembre de 2021, a les 20.30 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, segons el següent:                                                                  

 ORDRE DEL DIA 
1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors. 
2. Donar compte dels decrets d’alcaldia. 
3. Donar compte dels decrets de relació de pagaments i presa de raó d’ingressos. 
4. Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 6  del pressupost de l’Ajuntament 

de la Sentiu de Sió, any 2021. 
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5. Proposta ratificació decret 104/2021 sobre aprovació de l’addenda de modificació de l’addenda 
de pròrroga per a l’any 2021 del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Noguera 
i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al 
benestar social i les polítiques d’igualtat per al període 2016-2019. 

6. Proposta ratificació decret 100/2021, sobre sol·licitud d’ajuts a l’Agència de Residus de Catalunya 
per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres 
promogudes per ens locals 

7. Donar compte del període mig de pagament a proveïdors,  3r trimestre de 2021 i dels pagaments 
realitzats durant el 3r trimestre del 2021. 

8. Sol·licituds llicències d’obres. 
9. Informes d’alcaldia. 
10. Precs i preguntes. 

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

 
3. DONAR COMPTE DECRETS RELACIÓ DE PAGAMENTS i PRESA DE RAÓ D’INGRESSOS 
La senyora Teruel comenta que ha repassat les factures i n’hi ha que no sap a que fan referència. Que caldria 
detallar més en la seva descripció. Recomana que mensualment l’Ajuntament les pengi a la web tal com fan 
altres pobles veïns. 
El senyor alcalde respon que ho estudiaran. 
La senyora Teruel acaba dient que cal saber quins són tots el proveïdors i que és el que facturen. 
El Decrets que s’han dictat són: 
Decret 98/2021 sobre aprovació de la relació de factures mes de setembre 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 setembre 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 43.705,20€. 

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) 
 

DESPESES DE SETEMBRE 2021 PER CAIXABANK  

CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES) 213,13 

DIARI SEGRE, S.L. 41,50 

TELEFONIA FIXA (MFE)  159,84 

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC) 63,27 

TELEFONIA FIXA (ASCENSOR) 17,40 

RENTING COPIADORA 95,59 

ENDESA ENERGIA XXI, S.L. 90,33 

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) 310,06 

CONSELL COMARCAL (Informe tècnic) 37,00 

CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA (Serveis informàtics) 29,51 

FERRETERIA VIOLA, S.L. 26,03 

TARROS PINSTURES I DECORACIÓ 224,10 

J. FARRE, S.A. 38,27 
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AGROPECUARIS FORTUNY, S.L. 603,20 

SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. 146,29 

DISTRIBUCIONS ARENY, S.L. 107,04 

EXCLUSIVES ERA 22,87 

ENDESA ENERGIA, S.A. 6,53 

ENDESA ENERGIA, S.A. 284,62 

ENDESA ENERGIA, S.A. 9,76 

ENDESA ENERGIA, S.A. 20,20 

ENDESA ENERGIA, S.A. 146,70 

ENDESA ENERGIA, S.A. 6,53 

ENDESA ENERGIA, S.A. 397,56 

ENDESA ENERGIA, S.A. 40,87 

ENDESA ENERGIA, S.A. 380,16 

ENDESA ENERGIA, S.A. 60,45 

ENDESA ENERGIA, S.A. 52,22 

SERVEI ANÀLISI EL PLA, S.L.U. 154,69 

SERVEI ANÀLISI EL PLA, S.L.U. 823,89 

RODI MOTOR SERVICES 177,35 

CULLERE-RENDE, S.L. 1.210,00 

ESTANISLAO PROFITOS CERVERO 8.510,24 

PROMASOL 59,29 

ACTURA 12, S.L. 726,00 

ACTURA 12, S.L. 363,00 

KATHRINA 251, S.L. 968,00 

CSITAL 54,45 

TEXTIL RED PRINT, S.L. 52,03 

CONSELL ESPORTIU DE LA NOGUERA 256,00 

CONSELL ESPORTIU DE LA NOGUERA 3.791,99 

SYLVIA RUBINAT CAMATS "XOUS" 1.331,00 

BUREAU VERITAS INSPECCION Y TESTING SLU 394,58 

TASHIA, S.L. 416,95 

NOELIA ALBANA ARJO 1.113,00 

PAU ROMERO MAESTRE 242,00 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 53,63 

SERVEI ANÀLISI EL PLA, S.L.U. 61,63 

AUTO BALAGUER, S.L. 644,95 

AUTO BALAGUER, S.L. 55,36 

SOLVERT FITOSANITARIS, S.L. 9,96 

SOLVERT FITOSANITARIS, S.L. 205,59 

FCO. JAVIER CUESTA CAMARASA 2.499,26 

VINEAVINS 98,01 

SEGURETAT SOCIAL 5.473,84 

NOMINES  7.946,55 

 43.150,09 

  

DESPESES DE SETEMBRE 2021 PER CAIXA CORPORACIÓ  

VERO RADU 101,8 

ASSISTÈNCIES PLENS 75 



 

10 

 

GASOIL 174,01 

ROBA GEGANTA 153 

REUNIÓ A PONT DE SUERT 7,5 

ESCOLA 13,8 

LLONGANISSADA 30 

 555,11 

  

TOTAL DESPESA SETEMBRE 2021 43.705,20 

 
Decret 105/2021 sobre aprovació de la relació de factures mes d’octubre 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’octubre 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 100.711,27€. 

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) 
 

DESPESES OCTUBRE 2021 - CAIXABANK  

CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES) 196,93 

DIARI SEGRE, S.L. 41,50 

TELEFONIA FIXA (MFE)  154,88 

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC) 82,67 

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 (SAT ARQUITECTURA -AGOST) 429 

CONSELL COMARCAL (Taxa serv. Tractament residus) 357,42 

CONSELL COMARCAL (4art TR cofin. Sis-serv. Interv. Sòcioed.) 34,14 

CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA (4art. TR. Cofin. Serveis socials) 708,71 

CONSELL COMARCAL (SERVEIS INFORMÀTICS) 9,63 

CLIBASA 297,27 

EXCLUSIVES ERA 78,41 

RECANVIS MIRO 72,41 

SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. 90,45 

DISTRIBUCIONS JAUME ARENY, S.L. 71,86 

ENDESA ENERGIA XXI, S.L. (Llum pisos) 44,94 

VERO RADU 1.113,60 

COMUNITAT GRAL. DE REGANTS (DERRAMA 2021) 1.796,45 

ASSOCIACIÓ CATALANA DEL LLEURE FORMATIU 1.500,00 

CAMATS "XOUS" SYLVIA RUBINAT 1.220,16 

VIDAL CAPITAN 2006, S.L. - AGRAÏMENTS 363,00 
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CIRCUIT URGELLENC 1.119,25 

ASOR 2019, S.L. 12.705,00 

ASOR 2019, S.L. 4.840,00 

DIABLES L'ESPETEC D'AGRAMUNT 800,00 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 7,27 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 22,63 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 41,36 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 10,46 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 36,88 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 119,25 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 169,97 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 472,73 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 7,27 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 345,77 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 39,07 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 63,33 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 312,49 

MIQUEL TREPAT BARCELÓ 5.200,00 

ELECTROMECÀNICA MILLAT, S.L. 2.619,32 

AD MASANES 186,34 

RES 2007, S.L. 60,00 

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U. 807,58 

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U. 1.327,96 

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U. 549,13 

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U. 30.247,37 

XAVIER REVERTE BADIA 96,80 

GRUP DE PERCUSSIÓ BANDELPAL 300,00 

NEOSALUS SOLUTIONS, S.L. 493,68 

FERRAN FONT MONTPEAT 271,04 

CRISTINA COLILLES RUBIO 157,30 

CRISTINA COLILLES RUBIO 672,35 

PLAMECA 589,51 

ALQUI-ENVAS, S.L. 1.331,00 

TEXTILRED PRINT, S.L. 40,11 

ASSOCIACIÓ DE GEGANTERS I GRALLERS DE BELLVÍS 150,00 

NOVOQUIMICA ECOLOGICA, S.L. 1.934,86 

IRPF 3er TR 6.115,36 

SEGURETAT SOCIAL 4.812,86 

NOMINES  10.394,83 

 100.072,37 

  

DESPESES OCTUBRE 2021 - CAIXA CORPORACIÓ  

ASSISTÈNCIES A PLENS 112,5 

JORDI GENÉ - LLOGUER EQUIP DE SO 200 

GASOIL FURGONETA 62 

DESPESES GEGANTA I FESTA MAJOR 241,8 

MATERIAL OFICINA 3,6 

DIETA ALCALDE 19 
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 638,9 

  

TOTAL DESPESES OCTUBRE 2021 100.711,27 

 
 
RELACIÓ D’INGRESSOS REBUTS PER L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ DURANT EL MES DE SETEMBRE 
DE 2021 
 

INGRESSOS SETEMBRE 2021  "CAIXABANK"  

LLOGUERS 201,40 

OAGRTL (ENTREGA A COMPTE SETEMBRE) 12.235,04 

OAGRTL (LIQUIDACIÓ 3er TR) 41.071,88 

GENERALITAT DE CATALUNYA (PMTE) 4.308,91 

GENERALITAT DE CATALUNYA (bestreta PUOSC) 149.600,61 

TOVP 2,38 

MINHAP (Compensació telefònica) 767,23 

MINHAP (Compensació Cooperatives) 51,78 

 208.239,23 

  

INGRESSOS SETEMBRE 2021 "CAIXA CORPORACIÓ"  

PISCINES (ABONAMENTS I ENTRADES) 792,00 

RECAPTACIÓ BÀSCULA 197,60 

AGROBOTIGA 79,69 

GERARD FONDEVILA 158,00 

 1.227,29 

  

TOTAL INGRESSOS SETEMBRE 2021 209.466,52 
  

 
RELACIÓ D’INGRESSOS REBUTS PER L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ DURANT EL MES D’OCTUBRE DE 
2021 
 

INGRESSOS OCTUBRE "CAIXABANK"  

LLOGUERS 201,40 

LLICÈNCIES OBRES 570,91 

OAGRTL (ENTREGA A COMPTE OCTUBRE) 12.235,04 

OAGRTL (ENT. A CTE. TERCER TRIMESTRE) 1.887,70 
GENERALITAT DE CATALUNYA (Subvenció. Càrrecs 
electes) 9.299,07 

AIGÜES SEGARRA GARRIGUES 12.522,77 

GENERALITAT DE CATALUNYA (PMTE) 5.791,15 
GENERALITAT DE CATALUNYA ( resta Subvenció. 
Il·luminació Exterior) 1.047,26 

MINHAP - Quotes telefònica 3er TR 767,23 

MINHAP - Quotes provincials IAE) 573,25 

 44.895,78 

  

INGRESSOS OCTUBRE "CAIXA CORPORACIÓ"  

LLICÈNCIES OBRES 314,29 

RAQUEL SANCHEZ 23,42 
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RECAPTACIÓ BÀSCULA 83,10 

 420,81 

  

TOTAL INGRESSOS OCTUBRE 45.316,59 
 

 
 
4.PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 6  DEL PRESSUPOST DE 
L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ, ANY 2021 
La senyora Teruel comenta que hi ha partides, com per exemple la d’altres subministraments, que no sap 
quines factures s’hi comptabilitzen i que s’hauria de saber. 
El senyor Secretari li respon que quan vulgui ho pot venir a consultar-ho al departament de comptabilitat de 
l’Ajuntament. 
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 d’una persona a la brigada municipal per cobrir una 
baixa laboral. 
Atès que es considera necessari suplementar partides corresponents al capítol II per poder comptabilitzar les 
despeses previstes fins a final d’any i que està previst adquirir uns terrenys.  
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 set regidors assistents dels set que conformen la corporació, 
els acords següents: 
Primer: Aprovar  l'expedient de  modificació de  crèdits núm. 6  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 
CONSIGNACIÓ 

INICIAL 
PROPOSTA 

INCREMENT 
CONSIGNACIÓ 

DEFINITIVA 

920.212,00 Edificis i altres construccions 10.000,00 13.000,00 23.000,00 

920.213,00 Maquinària, instal i utillatge 15.000,00 3.000,00 18.000,00 

920.214,00 Vehicles municipals 2.000,00 1.500,00 3.500,00 

920.221,99 Altres subministraments 21.800,00 1.000,00 22.800,00 

338. 226.09 Activitats culturals i esportives 35.000,00 2.000,00 37.000,00 

920.227.99 
Altres treballs realitzats per 

altres empreses 
22.500,00 6.000,00 28.500,00 

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS  26.500,00  

 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

PARTIDA DENOMINACIÓ 
CONSIGNACIÓ 

INICIAL 
PROPOSTA 

INCREMENT 
CONSIGNACIÓ 

DEFINITIVA 

155.131,01 Personal laboral temporal  0,00 4.800,00 4.800,00 

155.160,01 Seguretat Social  0,00 1.500,00 1.500,00 

450. 600,00 Adquisició de terrenys 0,00 500,00 500,00 

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS  6.800,00  

 
TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 33.300,00 
 

BAIXES PER TRANSFERÈNCIES 
    

PARTIDA  DENOMINACIÓ 
CONSIGNACIÓ 

INICIAL 
MINORACIÓ 

CONSIGNACIÓ 
DEFINITIVA 
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920.215.00 Mobiliari i estris 1.000,00 1.000,00 0,00 

165.221.00 Enllumenat públic 21.600,00 1.000,00 20.600,00 

161.225.01.00 Cànon aigua 17.925,00 1.195,70 16.729,30 

TOTAL:  3.195,70  

 
MAJORS/NOUS INGRESSOS 

PARTIDA DENOMINACIÓ 
CONSIGNACIÓ 

INICIAL 
PROPOSTA 
INCR/DISM 

CONSIGNACIÓ 
DEFINITIVA 

450.80.03 Altres subvencions 2.170,64 1.670,64 500,00 

TOTAL:   1.670,64  

 
ROMANENT DE TRESORERIA 

PARTIDA DENOMINACIÓ  

87000 Romanent de tresoreria 
despeses generals 

28.433,66 

TOTAL:  28.433,66 

 
TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 33.300,00 
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. 
 
5. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 104/2021 SOBRE APROVACIÓ DE L’ADDENDA DE MODIFICACIÓ DE 
L’ADDENDA DE PRÒRROGA PER A L’ANY 2021 DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DE LA NOGUERA I L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ, EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I 
ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT PER AL PERÍODE 2016-
2019. 
El Ple de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, en sessió ordinària duta a terme el 24 de maig de 2021, va acordar, 
amb el quòrum requerit por la normativa local vigent, ratificar íntegrament i en els seus propis termes la 
resolució d’alcaldia, de 30 d’abril de 2021, pel qual es va aprovar l’addenda de pròrroga per a l’any 2021 del 
conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió en 
matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat per al període 
2016-2019. 
L’annex 3 d’aquesta addenda versa sobre la justificació econòmica de les actuacions realitzades tant en els 
Plans locals de joventut (PLJ) com en els Plans Comarcals de joventut (PCJ). 
Atès que el redactat actual pot ocasionar confusió respecte a la documentació que ha de servir per justificar 
el Pla comarcal de de joventut (PCJ), ja que en aquest cas, la despesa és assumida directament pel Consell 
comarcal i no cal aportar tota la documentació de la justificació econòmica que es demana. 
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la corporació, 
els acords següents: 
Ratificar íntegrament i en els seus propis termes la resolució d’alcaldia, de 2 de novembre de 2021, següent: 
Primer.- Aprovar l’addenda de modificació de l’addenda de pròrroga per al 2021 del conveni marc de 
col·laboració entre el Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió en matèria de serveis 
socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per al període 2016-2019. 
Segon . Comunicar aquesta resolució al Consell Comarcal de la Noguera. 
Tercer.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme. 
 
6. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 100/2021, SOBRE SOL·LICITUD D’AJUTS A L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE 
CATALUNYA PER A LA UTILITZACIÓ D’ÀRID RECICLAT DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB MARCATGE 
CE EN OBRES PROMOGUDES PER ENS LOCALS 
Vista la RESOLUCIÓ ACC/2792/2021, de 6 de setembre, de convocatòria d’ajuts per a la utilització d’àrid 
reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses 
públiques municipals de Catalunya. 
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Atès que l’Ajuntament de la Sentiu de Sió creu necessari concórrer a aquesta convocatòria perquè es planteja 
la millora amb aquests àrids dels camins de les Terres Forts, de Bensa, de la Marrada i de la Potabilitzadora. 
Vista la memòria valorada titulada “Arranjament de camins municipals amb àrids reciclats del terme 
municipal de la Sentiu de Sió” i redactada pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost de 45.836,64 
euros (37.881,52 euros de base imposable més 7.955,12 euros en concepte d‘IVA). 
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la corporació, 
els acords següents: 
Ratificar íntegrament i en els seus propis termes la resolució d’alcaldia, de data 6 d’octubre de 2021, següent: 
Primer.- Sol·licitar a l’Agència de Residus de Catalunya una subvenció per import de 45.836,64 euros, per 
l’actuació “Arranjament de camins municipals amb àrids reciclats del terme municipal de la Sentiu de Sió”, 
amb un pressupost de 45.836,64 euros (37.881,52 euros de base imposable més 7.955,12 euros en concepte 
d‘IVA), en el marc de la convocatòria d’ajuts per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció 
amb marcatge CE en obres promogudes pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya. 
Segon.- Aprovar la memòria valorada titulada “Arranjament de camins municipals amb àrids reciclats del 
terme municipal de la Sentiu de Sió”, amb un pressupost de 45.836,64 euros (37.881,52 euros de base 
imposable més 7.955,12 euros en concepte d‘IVA). 
Tercer.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme. 
 
7. DONAR COMPTE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS,  3R TRIMESTRE DE 2021 I DELS 
PAGAMENTS REALITZATS DURANT EL 3R TRIMESTRE DEL 2021. 
Es dona compte al Ple: 

• de les dades del període mig de pagaments a proveïdors del tercer trimestre de 2021 que són de 
14,63 dies 

• dels pagaments realitzats durant el tercer trimestre de 2021 dins el període legal, que són 137, per 
import de 67.778,52 euros i fora del període legal de pagaments, que són 14, per import de 12.068,95 
euros. 

 
8. PROPOSTA APROVAR EL CODI DE CONDUCTA DELS CÀRRECS ELECTES DE L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU 
DE SIÓ 
Prèvia unànime declaració d’urgència es passa a tractar aquest punt que no estava inclòs a l’ordre del dia. 
El senyor Secretari explica la proposta i entén que es important aprovar-lo perquè pot ser una condició per 
accedir als fons europeus. 
L’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, estableix que els ens locals i els altres organismes i institucions públiques inclosos en l’article 3.1 han 
d’elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d’actuació a què 
fa referència l’apartat 1, n’estableixi altres d’addicionals, si escau, i determini les conseqüències d’incomplir-
los, sens perjudici del règim sancionador establert per aquesta Llei.  
En aquest sentit, en el marc del conveni de la xarxa de governs transparents de Catalunya (XGTC), integrada 
per la Generalitat de Catalunya, el Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les 
diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), es va crear un grup 
de treball per elaborar un model de codi de conducta dels alts càrrecs de l’Administració local que pogués 
ser adoptat pels ens locals de Catalunya.  
El grup de treball esmentat ha elaborat un model de codi de conducta dels alts càrrecs de l’Administració 
local. Aquest codi conté els principis ètics i de bon govern a què s’han de sotmetre els alts càrrecs, així com 
les normes de conducta per les quals s’han de regir, que inclouen, a més d’uns compromisos generals, els 
compromisos en relació amb els conflictes d’interessos i grups d’interès i els compromisos en relació amb la 
ciutadania.  
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la corporació, 
els acords següents: 
Primer. Aprovar el codi de conducta dels càrrecs electes de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió. 
Segon.- Exposar al públic aquest document per un termini de 30 dies a comptar de l’endemà de la última de les 
publicacions al BOP de Lleida, al portal de transparència, a l’eTauler, al tauler d’anuncis i a la web municipal, als 
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efectes de consulta i presentació de possibles reclamacions. En el cas de no presentar-se cap reclamació durant 
el termini d’exposició pública es considerarà aprovat definitivament aquest document. 
 
9. 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. 57/2021, a EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales SLU, per les obres de millora de la xarxa de distribució 
de la zona de la C-26 PK 32+801. 

• Exp. 195/2021, a Josep Torra Vallés, per les obres d’arranjament d’una paret i del pati interior de 
l’immoble situat a la plaça Major, núm. 6. 
 

10. INFORMES ALCALDIA  
El senyor alcalde informa dels següents temes: 

• Que properament disposarem de fotocopiadora nova perquè s’acaba el rènting de la que teníem fins 
ara i l’hem de canviar. 

• Que s’han acabat les obres del Tossal corresponents al projecte Paisatges de Ponent tot i que encara 
falta tancar tot el tema de la dinamització. 

• Que s’estan col·locant més punts de llum a la zona de la Plana ja que amb les noves lluminàries la 
zona ha quedat una mica fosca. 

• Que aquesta setmana està previst que es comencin les obres de l’enllumenat de la carretera fins al 
cementiri. 

• Que s’han executat els treballs per arreglar l’esvoranc que es va produir a la carretera vella i que s’ha 
demanat una subvenció d’urgència a la Diputació. 

• Que s’ha acabat les obres a l’escola. 

• Que felicitem al jovent i a l’AMPA pel túnel del terror i per la castanyada. 

• Que el dia 5 de desembre, dins els actes de la Marató 2021, l’Associació de Dones amb la col·laboració 
d’altres entitats del poble i de l’Ajuntament  organitza un Bingo solidari. 

 
11. PRECS  PREGUNTES 
La senyora Teruel manifesta que en una acta ha vist que l’Ajuntament ha fet un pagament a CaixaBank per 
un import de 240 euros. Que entén que son comissions i que l’entitat no les hauria de cobrar. Que les haurien 
de condonar tal com fan amb determinades empreses i amb particulars i demana que l’Ajuntament ho 
negociï. 
El senyor alcalde li respon que ho miraran.  
A continuació agraeix que per fi s’hagi anat a prendre mides per reparar els tapajunts dels lavabos del local 
social.  
La senyora Teruel, ara, es refereix a la casa del metge i diu que valdria la pena que es millori el que s’ha fet. 
Que ara és el moment perquè realment amb les obres que s’han fet ha quedat malament i necessita que es 
modernitzi, que quedi més ben acabada. Afegeix que, si cal, es demani subvenció per finançar les obres. 
El senyor alcalde li respon que l’equip de govern ha apostat fort per la reforma de la casa i ha quedat bé. 
La senyora Teruel li diu que queden moltes coses per fer perquè sigui un habitatge mitjà, normal per a viure. 
Diu que és mala sort que hagin passat tants anys sense fer-hi res però que ara s’ha d’actuar per deixar una 
casa que sigui agradable i confortable. 
El senyor alcalde li respon que l’Ajuntament s’ha gastat molts diners per reformar la casa. Que la gent que 
ha participat en la licitació l’ha pogut veure i que encara tenim pendent una resposta d’una de les licitadores. 
Acaba dient que és acceptable l’opinió de la senyora Teruel però que no la comparteixen. 
 
I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dona per finalitzada la sessió a les 21.00 hores, de la que s’estén la 
present acta, que com a Secretari certifico (document signat electrònicament). 
 
                           Vist i plau 

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

  
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 11/2021 
 
Caràcter: extraordinari 
Data:  dilluns, 1 de desembre de 2021 
Horari: de les 20.15 hores a les 20.30 hores   
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
 
 
Assistents  
Albert Bergadà Alburquerque (Junts per la Sentiu de Sió) 
Asensi Masana Carricondo (Junts per la Sentiu de Sió) 
Àngels Solà Figueres (Junts per la Sentiu de Sió) 
Josep Torres Flores (Junts per la Sentiu de Sió) 
Dolors Teruel Artero (Independents per la Sentiu) 
Pilar Maurici Camps (Independents per la Sentiu) 
 
 
Joan Camats i Campabadal, secretari 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
Francesc Marcelino Camarasa (Junts per la Sentiu de Sió) 
 
A la Sentiu de Sió, 1 de desembre de 2021, a les 20.15 hores, a la sala d’actes de la Casa Consistorial, es 
constitueix en sessió extraordinària el Ple d’aquest Ajuntament, conformat pels membres, el nom i el càrrec 
dels quals figura en aquesta acta, presidit pel senyor Alcalde, amb l’assistència del Secretari de la Corporació.   
 
Seguidament s’obre l’acte i es passa a deliberar sobre el següent ordre del dia: 
 

1. Proposta aprovació inicial del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, any 2022, juntament amb les 
seves bases d’execució, plantilla de personal i relació de llocs de treball. 

2. Proposta aprovació sobre la forma d’exercici de la funció interventora de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió i de 
l’annex dels requisits bàsics a comprovar  

3. Proposta elecció de càrrec electe com a beneficiari de la compensació econòmica que atorga el Departament 
de la Presidència, per a l’any 2022 

4. Proposta ratificació decret 110/2021 sobre aprovació conveni de col·laboració entre Troca per a la integració 
laboral, empresa d’inserció, i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió per l’execució del programa treball i formació 
consistent en la recollida d’oli de cuina porta a porta a domicilis, bars i restaurants 

5. Sol·licituds llicències d’obres. 

1. PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ, ANY 2022, 
JUNTAMENT AMB LES SEVES BASES D’EXECUCIÓ, PLANTILLA DE PERSONAL I RELACIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL. 
El senyor Secretari explica que hi ha una petita modificació en relació a la proposta que s’havia tramés que 
consisteix en afegir una partida d’inversió per import de 500,00 euros per adquisició de terrenys per poder 
comptabilitzar les despeses que suposaran l’adquisició dels terrenys del nou accés al Tossal ja que 
segurament aquest any 2021 no es podran adquirir. Acaba dient que atès que l’import global del pressupost 
és el mateix, per compensar aquest increment es redueix en 500,00 euros la despesa corrent. 
La senyora Teruel pregunta si s’ha calculat el sostre de despesa. El senyor Secretari respon que malgrat estar 
suspeses per l’any 2002 les regles fiscals d’estabilitat pressupostària i del sostre de la despesa, s’han calculat 
i el pressupost compleix amb les dues. 
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Vista la proposta que es presenta i atès el contingut de l’Estat de Despeses i Ingressos del projecte de 
Pressupost Municipal per l’any 2022, equilibrat amb un total de 850.860,90 euros amb les Bases d’Execució 
i Plantilla de Personal que incorpora. 
Per tot l’exposat, s’adopten, amb els vots a favor dels quatre regidors assistents del cinc que conformen el 
grup de Junts per la Sentiu de Sió, i amb l’abstenció de les dues regidores assistents de les dues que 
conformen el grup Independents per la Sentiu , els acords següents: 
Primer: Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió per a l’exercici 
econòmic 2022 juntament amb les seves bases d’execució i documents que s’hi annexen, el resum del qual 
per capítols és el següent: 
 

RESUM INGRESSOS PER CAPÍTOLS  

 
CAPÍTOL DENOMINACIÓ                    EUROS 

I Impostos Directes 218.738,00 

II Impostos Indirectes 8.500,00 

III Taxes i altres ingressos 113.716,37 

IV Transferències corrents 177.828,84 

V Ingressos patrimonials 24.070,00 

VII Transferències de capital 308.007,69 

   

 TOTAL INGRESSOS 850.860,90 

    

RESUM DESPESES PER CAPÍTOLS  

 
CAPÍTOL DENOMINACIÓ                     EUROS 

I Despeses de Personal 213.351,00 

II Despeses corrents en béns i serveis 287.375,00 

III Despeses financeres 800,00 

IV Transferències corrents 10.080,00 

VI Inversions reals 339.154,90 

IX Passius Financers 100,00 

   

 TOTAL DESPESES 850.860,90 
Segon: Aprovar inicialment la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, comprensiva de tots els llocs 
de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual. 
Tercer: Exposar al públic el Pressupost General per al 2022, les bases d'execució i plantilla de personal 
aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, a l’eTauler 
i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a efectes de presentació de reclamacions pels interessats. 
Quart: Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es presenti cap reclamació. 
Cinquè: Remetre còpia de l’expedient a l’Administració de l’Estat, així com a l’òrgan competent de la 
comunitat autònoma. 
 
2. PROPOSTA APROVACIÓ SOBRE LA FORMA D’EXERCICI DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA DE L’AJUNTAMENT 
DE LA SENTIU DE SIÓ I DE L’ANNEX DELS REQUISITS BÀSICS A COMPROVAR  
El control intern de l'activitat econòmic financera de l'Entitat Local, tal com estableix l'article 3 del Reial 
decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector 
Públic Local, s'estructura en dues modalitats: 

1. la funció interventora i 
2. el control financer, que al seu torn podrà exercir-se d'altres dues formes: 

• el control permanent i 
• la auditoria pública, mitjançant auditoria de comptes, de compliment i operativa. 

D'acord amb el recollit en el  article 3 del referit Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el 
règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local i d'acord amb el recollit en l'article 214 
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del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, l'objecte de la funció interventora serà controlar els actes de l'Entitat Local i dels seus organismes 
autònoms, qualsevol que sigui la seva qualificació, que donin lloc a el reconeixement de drets o a la 
realització de despeses, així com els ingressos i els pagaments que d'ells es derivin, i la inversió o l'aplicació 
en general dels seus fons públics, amb la finalitat d'assegurar que la seva gestió s'ajusta a les disposicions 
aplicables en cada cas. 
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació, 
els acords següents: 
PRIMER.- Aprovar el règim de fiscalització limitada prèvia de totes les despeses i obligacions  de l’Ajuntament 
de la Sentiu de Sió. 
En aquests casos, l'òrgan interventor es limitarà a comprovar els requisits bàsics següents: 

a) L'existència de crèdit pressupostari i que el proposat és adequat a la naturalesa de la despesa o 
obligació que es proposi contreure. 

b) Que les obligacions o les despeses es generen per òrgan competent. 
c) Aquells altres extrems  fixats en l'Acord del Consell de Ministres, vigent a cada moment, pel que 

fa a l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics, i que s’acompanyen al present acord en 
forma d’annex. 
Les obligacions o les despeses sotmesos a la fiscalització i intervenció limitada prèvia seran objecte d'una 
altra plena amb posterioritat, en el marc de les actuacions del control financer que es planifiquin d’acord 
amb el que fixa el RD 424/2017. En aquells expedients de despesa no previstos a l’annex s’aplicarà igualment 
la fiscalització limitada prèvia. 
SEGON.- Aprovar en relació a la  fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local, 
organismes autònoms i consorcis, el control inherent a la presa de raó en comptabilitat i el control posterior 
mitjançant l’exercici del control financer. 
3. PROPOSTA ELECCIÓ DE CÀRREC ELECTE COM A BENEFICIARI DE LA COMPENSACIÓ ECONÒMICA QUE 
ATORGA EL DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA, PER A L’ANY 2022 
Atès que la convocatòria anual del Departament de la Presidència per a l’atorgament de compensacions 
econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes local 
estableix que s’ha d’elegir el càrrec o els càrrecs electes beneficiaris. 
Per tot l’exposat, s’adopten, amb els vots a favor dels quatre regidors assistents del cinc que conformen el 
grup de Junts per la Sentiu de Sió, i amb l’abstenció de les dues regidores assistents de les dues que 
conformen el grup Independents per la Sentiu , els acords següents: 
Primer.- Elegir el càrrec electe Josep Torres Flores, alcalde, com a beneficiari de la compensació econòmica 
que atorga el Departament de la Presidència per a l’any 2022, amb una dedicació parcial del 75%.” 
 
4. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 110/2021 SOBRE APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
TROCA PER A LA INTEGRACIÓ LABORAL, EMPRESA D’INSERCIÓ, I L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ PER 
L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ CONSISTENT EN LA RECOLLIDA D’OLI DE CUINA PORTA 
A PORTA A DOMICILIS, BARS I RESTAURANTS 
La senyora Teruel comenta que a la clàusula primera diu que la Troca informarà dels resultats de la recollida 
i coordinarà i avaluarà el projecte. Afegeix que si aquesta segona feina l’han de fer ells mateixos malament 
ja que hi hauria algú extern que l’ha fes. Finalment demana que es faci un seguiment del compliment del 
conveni sobretot pel que fa al lloc d’abocament dels olis. 
El senyor alcalde li respon que en aquest servei també intervé el Consell Comarcal i que ja ho preguntaran al 
mateix Consell. 
En data 11 de gener de 2021, TROCA, empresa d’inserció que ofereix serveis a les empreses amb l’objectiu 
de millorar l’ocupabilitat i la inserció al mercat laboral de persones en risc d’ exclusió social, amb la 
col·laboració del Consell Comarcal de la Noguera, va signar amb l’Ajuntament de la Sentiu de Sió un conveni 
de col·laboració consistent en la recollida d’oli de cuina porta a porta a domicilis, bars i restaurants amb la 
finalitat de reduir la contaminació dins de la comarca de la Noguera. 
Una vegada finalitzat el conveni, TROCA ha presentat una nova proposta de conveni per continuar prestant 
aquest servei i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió està interessat en que es continuí prestant. 
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació, 
els acords següents: 
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Ratificar íntegrament i en els seus propis termes la resolució d’alcaldia, de data 22 de novembre de 2021, 
següent: 
Primer.- Aprovar i signar el conveni de col·laboració entre TROCA per a la integració laboral, empresa 
d’inserció i L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ per l’execució del programa treball i formació consistent en 
la recollida d’oli de cuina porta a porta a domicilis, bars i restaurants. 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’empresa esmentada. 
Tercer.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 
 
5. 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. 203/2021, a Josep Torra Vallés, per les obres d’instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a 
l’immoble situat a la plaça Major, núm. 6.  
La senyora Teruel pregunta si hi ha bonificacions i el senyor alcalde respon que un 30% tant en 
l’Impost de Béns Immobles com en l’Impost d’Obres. 

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

 

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

  
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 01/2022 
 
Caràcter: ordinari 
Data:  dimecres, 26 de gener de 2022 
Horari: de les 20.30 hores a les 21.00 hores   
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
 
Assistents  
Albert Bergadà Alburquerque (Junts per la Sentiu de Sió) 
Francesc Marcelino Camarasa (Junts per la Sentiu de Sió) 
Asensi Masana Carricondo (Junts per la Sentiu de Sió) 
Àngels Solà Figueres (Junts per la Sentiu de Sió) 
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: 
Josep Torres Flores (Junts per la Sentiu de Sió) 
 
A la Sentiu de Sió, 26 de gener de 2022, 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 per l’Alcaldessa en funcions, senyora Àngels Solà Figueres, en absència 
del senyor Alcalde Josep Torres Flores i amb l’assistència del Secretari de la Corporació.   
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Seguidament s’obre l’acte i es passa a deliberar sobre el següent ordre del dia: 
11. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors. 
12. Donar compte dels decrets d’alcaldia. 
13. Donar compte dels decrets de relació de pagaments i presa de raó d’ingressos. 
14. Proposta aprovació de la certificació número 1 de les obres de “Construcció d’un edifici centre de serveis” 
15. Proposta aprovació de la descripció de la bandera de la Sentiu de Sió 
16. Proposta sobre aprovació i signatura del conveni de gestió entre el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i 

Agenda Rural i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat 
de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 

17. Moció de suport al model d’escola i a la llengua catalana 
18. Sol·licituds llicències d’obres. 
19. Informes d’alcaldia. 
20. Precs i preguntes. 

 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
En relació a l’acta del dia 15 de novembre de 2021, la senyora Teruel demana que s’esmeni ja que al punt 
número 11 (Precs i preguntes) hi diu “agraeix que per fi s’hagin repassat els tapajunts dels lavabos del local 
social”, quan ha de dir “agraeix que per fi s’hagi anat a prendre mides per reparar els tapajunts dels lavabos 
del local social”, ja que a dia d’avui aquesta feina encara no s’ha fet i aporto fotografies que ho demostren.  
Els regidors assistents accepten la proposta d’esmena i s’acorda aprovar l’acta per unanimitat dels sis 
regidors assistents amb la modificació acordada. 
Per tant, l’acta de la sessió ordinària, de data 15 de novembre de 2021, i de la sessió extraordinària, de data 
1 de desembre de 2021, es donen per llegides de conformitat amb l’establert a l’art. 110.3 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
i s’aproven per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació. 
 
2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 
 

• Decret 109/2021 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: 

-Certificat de destrucció. 
-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 
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 110/2021 sobre aprovació conveni de col·laboració entre Troca per a la Integració Laboral, 
empresa d’inserció, i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió per l’execució del programa treball i formació 
consistent en la recollida d’oli de cuina porta a porta a domicilis, bars i restaurants 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
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Primer.- Aprovar i signar el conveni de col·laboració entre TROCA per a la integració laboral, empresa 
d’inserció i L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ per l’execució del programa treball i formació 
consistent en la recollida d’oli de cuina porta a porta a domicilis, bars i restaurants. 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’empresa esmentada. 
Tercer.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
 

• Decret 111/2021, d’aprovació d’un Pla de Seguretat i Salut en el Treball 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Aprovar, amb efectes del dia 10 de novembre de 2021, el Pla de Seguretat i Salut en el Treball 
de les obres consistents en la construcció d’un edifici centre de serveis, redactat per l’empresa 
adjudicatària Construcciones Manuel Espejo SL i signat pel tècnic director de l’obra. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
 

• Decret  112/2021, 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 dia 1 
de desembre a les 20.15 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, segons el següent:     

 ORDRE DEL DIA 
1. Proposta aprovació inicial del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, any 2022, juntament 

amb les seves bases d’execució, plantilla de personal i relació de llocs de treball. 
2. Proposta aprovació sobre la forma d’exercici de la funció interventora de l’Ajuntament de la Sentiu de 

Sió i de l’annex dels requisits bàsics a comprovar  
3. Proposta elecció de càrrec electe com a beneficiari de la compensació econòmica que atorga el 

Departament de la Presidència, per a l’any 2022 
4. Proposta ratificació decret 110/2021 sobre aprovació conveni de col·laboració entre Troca per a la 

integració laboral, empresa d’inserció, i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió per l’execució del programa 
treball i formació consistent en la recollida d’oli de cuina porta a porta a domicilis, bars i restaurants 

5. 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 113 /2021, sobre inici aprovació pressupost 2022 
Per tot l’exposat, RESOLC 
Primer.- Sotmetre el Pressupost general per al 2022 a informe de la Intervenció i trametre’l 
posteriorment al Ple de la corporació juntament amb els annexos i la documentació a la qual fan 
referència els esmentats articles 168 i 166 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
Segon.- Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
 

• Decret 114/2021 sobre acceptació subvenció de la Diputació i aprovació de documents acreditatius 
de la despesa 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Acceptar la subvenció de 850,00 euros atorgada a l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, per acord 
de la Junta de Govern 38 de la Diputació de Lleida de 15 de novembre de 2021, 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. 
Segon.- Que l’actuació subvencionada “Cinema Setmana Cultural Setembre 2021” s’ha realitzat amb 
el compliment de totes les obligacions imposades en l’instrument regulador de la seva concessió i 
que 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 1.119,25 euros s’han aprovat durant 
en la relació mensual de despeses del mes de setembre de 2021. 
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Quart.- Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha inclòs l’IVA 
deduïble. 
Cinquè.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a 
terme.  
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
 

• Decret 115/2021 sobre atorgament de llicència de parcel·lació 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer. Atorgar llicència urbanística de parcel·lació al senyor JOSEP MARIA MOLA PALLÁS, per a la 
segregació de la finca urbana situada a la urbanització del Tossal, parcel·la 22, de la Sentiu de Sió, 

amb referència cadastral 3715002CG2330S0001HI. 
Després de la segregació, les superfícies resultants seran les següents: 
PARCELꞏLES RESULTANTS       SUPERFÍCIE m2 
Parcel·la 1        1.918,00 m2 
Parcel·la 2        1.222,00 m2 
Segon. Notificar la present resolució al titular i als interessats. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
 

• Decret 116/2021 sobre aprovació de la relació de factures mes de novembre de 2021 
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA. 
 

• Decret 117/2021 sobre inici del procediment per a l’adjudicació per concurs de l'arrendament de 
l’antiga casa del metge 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
PRIMER. Iniciar el procediment per a l'adjudicació per concurs de l'arrendament de l’antiga casa del 
metge descrita en els antecedents i propietat d'aquest Ajuntament. 
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 118/2021 sobre aprovació de l'expedient de contractació per a l’arrendament   de l’antiga 
casa del metge, convocant la seva licitació. 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació per a l’arrendament de l’antiga casa del metge, 
convocant la seva licitació. 
SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars que regiran el contracte. 
TERCER. Donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria a l'efecte de practicar les 
anotacions comptables que procedeixin. 
QUART. 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. 
CINQUÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de 
contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars  
SISÈ. 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  
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
 

• Decret 119/2021 sobre adjudicació, mitjançant contracte menor, de la prestació del servei per la 
direcció d’obres  i la direcció d’execució de les obres per la construcció d’un edifici de serveis 
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En relació a aquest decret, la senyora Teruel pregunta si la direcció d’obra no estava inclosa en la 
proposta d’horaris de redacció del projecte ja que normalment quan es fa el pressupost del projecte 
sempre hi ha inclosa la direcció de l’obra. 
El senyor Secretari respon que primer es va presentar una proposta d’honoraris de redacció de 
projecte i després la d’honoraris de direcció d’obra. 
La senyora Teruel diu que per tant és un a més a més que encara encareix més l’obra. Acaba dient 
que s’ha comés un error. 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
PRIMER. Adjudicar, mitjançant contracte menor, a ARNAU RICART REAL (DNI 78095523N), la 
prestació del servei consistent en la direcció d’obres  i la direcció d’execució de les obres per la 
construcció d’un edifici de serveis, situat al carrer 18, s/n, de la Sentiu de Sió, descrit en els 
antecedents per un import de 13.491,50 euros (11.150,00 BI + 2.341,50 IVA). 
SEGON. Justificar la celebració del contracte menor pels següents motius: el servei consistent en la  
direcció d’obres i la direcció d’execució de les obres per la construcció d’un edifici de serveis té una 
durada estimada de 8 mesos. 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 serveis és la forma més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de 
l'Ajuntament. 
TERCER. Aprovar la despesa corresponent que quedarà condicionada a l’aprovació definitiva del 
pressupost ja que a data d’avui es troba en període d’exposició al públic: 

Exercici Aplicació pressupostària Import 

2022 151 640,01 11.150,00 BI + 2.341,50 IVA = 13.491,50€ 

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 120/2021, sobre nomenament de personal per assumir les funcions de secretaria 
intervenció 
En relació a aquest decret, la senyora Teruel manifesta que s’ha d’esmenar la data de finalització de 
vacances ja que hi figura el dia 10 de gener de 2021 quan en realitat hi ha de constar el dia 10 de 
gener de 2022. 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Nomenar la senyora Joana Font Montpeat, auxiliar administrativa de l’Ajuntament de la 
Sentiu de Sió, secretaria interventora accidental de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, des del 15 de 
desembre de 2021 i fins el dia 10 de gener de 2021, que és el període d’absència del secretari 
interventor titular de la Corporació. 
Segon.- Comunicar-ho a la persona interessada. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

 

•  Decret 1/2022, d’aprovació de padrons fiscals  
Per tot l’exposat, RESOLC: 

 Primer.- Aprovar els padrons fiscals següents: 
-Taxa d’escombraires (primera cobrança), clavegueram i cementiri, any 2022 
-Taxa de subministrament d’aigua potable, any 2021 

Segon.- Exposar al públic els padrons pel termini d’un mes, mitjançant la inserció d’un edicte al BOP. 
En el supòsit de no presentar-se reclamacions en el període d’informació pública, els esmentats 
padrons quedaran aprovats definitivament. 
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució en la primera sessió ordinària del Ple que es dugui a terme. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
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• Decret 2/2022 sobre aprovació de la relació de factures mes de desembre de 2021 
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA. 
 

• Decret 3/2022 sobre atorgament ajut econòmic a l’Olímpic Club Futbol Sala la Sentiu de Sió 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Atorgar a l’Olímpic Club Futbol Sala la Sentiu de Sió (G25578956) una subvenció de 6.000,00 
euros per fer front a les despeses de l’any 2022. 
Segon.- Pel cobrament de l’ajut concedit, l’entitat beneficiària haurà d'aportar, en un termini màxim d'un 
any a partir de la data de la concessió de l'ajut, la documentació següent: 

Factures (còpies compulsades) justificatives de les despeses de l'activitat objecte de l'ajut que superin 
almenys l’import de la subvenció atorgada. 

Tercer.- Autoritzar aquesta despesa amb càrrec a la partida 340.480,00 del pressupost municipal 
vigent. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
 

•  Decret  4/2022, 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 26 de 
gener de 2022, a les 20.30 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, segons el següent:                                                                  

 ORDRE DEL DIA 
1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors. 
2. Donar compte dels decrets d’alcaldia. 
3. Donar compte dels decrets de relació de pagaments i presa de raó d’ingressos. 
4. Proposta aprovació de la certificació número 1 de les obres de “Construcció d’un edifici centre de 

serveis” 
5. Proposta aprovació de la descripció de la bandera de la Sentiu de Sió 
6. Proposta sobre aprovació i signatura del conveni de gestió entre el Departament d'Acció Climàtica, 

Alimentació i Agenda Rural i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió per tal de realitzar la gestió forestal a les 
forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 

7. Moció de suport al model d’escola i a la llengua catalana 
8. Sol·licituds llicències d’obres. 
9. Informes d’alcaldia. 
10. Precs i preguntes. 

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

 
3. DONAR COMPTE DECRETS RELACIÓ DE PAGAMENTS i PRESA DE RAÓ D’INGRESSOS 
La senyora Teruel comenta que ha vist factures d’Endesa per imports de 6,00 euros, 6,18 euros, 9,36 euros...i 
voldria saber a quins comptadors corresponen. 
El senyor Secretari li respon que són factures del pis del damunt de l’Ajuntament o d’edificis del Bisbat que 
pràcticament no tenen consum. 
La senyora Teruel demana si es pot fer alguna cosa per anul·lar algun d’aquest comptadors. 
El senyor Secretari respon que s’està treballant per anul·lar el del pis del damunt de l’Ajuntament. 
A continuació la senyora Teruel pregunta si el Bisbat s’ha immatriculat algun bé que podria ser municipal. 
La senyora Solà respon que s’està mirant. 
 
El Decrets que s’han dictat són: 
Decret 116/2021 sobre aprovació de la relació de factures mes de novembre 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 novembre 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 49.095,18€. 
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Segon.- Donar conformitat al pagament de les obligacions carregades directament al compte corrent. Els 

pagaments s’efectuaran per ordre de l’alcaldia i de conformitat amb la disposició de fons de la Tresoreria. 
Tercer.- Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
 

PAGAMENTS NOVEMBRE - CAIXABANK  

CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES) 164,52 

DIARI SEGRE, S.L. 41,50 

TELEFONIA FIXA (MFE)  154,88 

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC) 145,00 

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 informe ambiental) 158 

CONSELL COMARCAL (SAT ARQUITECTURA -SETEMBRE) 752,26 

CONSELL COMARCAL (Cànon dep. residus abocador 3er. TR) 1399,72 

CONSELL COMARCAL (Taxa recollida fracció verda) 945,68 

CONSELL COMARCAL (Taxa serv. Tractament residus) 307,84 

CONSELL COMARCAL (Taxa Serv. Deixalleria 3er tr. 21) Residus 340,03 

CONSELL COMARCAL (Taxa Serv. Deixalleria 3er tr. 21) Voluminosos 340,03 

CONSELL COMARCAL (SERVEIS INFORMÀTICS) 9,63 

AFA DE L'ESCOLA MARE DE DEU DE LA GUARDIOLA 450,00 

DEPARTAMENT DE SALUT 59,50 

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.  44,78 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 404,14 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 64,52 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 92,43 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 67,02 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 6,49 

ENDES ENERGIA, S.A.U. 33,15 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 482,98 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 6,49 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 8,65 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 101,9 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 53,2 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 44,3 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 30,02 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 112,01 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 169,13 

FERRETERIA VIOLA, .SL. 48,50 

CONSELL COMARCAL 5,35 

MAPFRE, S.A. (Assegurança tractor) 136,45 

OAGRTL 9,36 

OAGRTL 7,19 
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FERRETERIA VIOLA, .SL. 67,98 

FEMI SISTEMES D'ELEVACIÓ, S.L. 145,20 

EXCLUSIVES ERA 186,40 

ENTITAT AUTÒNOMA DEL DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT 218,40 

CUDOS 1, SLP 48,40 

INK 30 51,26 

CASTELLS DE LLEIDA, S.L. 1049,58 

ENGINYERIA QUERCUS, S.L.U. 771,38 

DECIMO X ARTE, S.L. 544,50 

LYRECO ESPAÑA, S.A. 145,18 

IRRIGA WATER SOLUTIONS, S.L. 3137,68 

ELECTROMECÀNCIA MILLAT, S.L. 514,94 

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U. 521,51 

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U. 1923,90 

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U. 1282,12 

PERE COMELLES SOLE  348,48 

FERRAN FONT MONTPEAT 4916,56 

TEXTILRED PRINT, S.L. 63,53 

CRISTINA COLILLES RUBIO 387,96 

MIQUEL TREPAT BARCELÓ 6982,40 

SEGURETAT SOCIAL 5.259,81 

NOMINES  10.744,56 

 48.447,19 

  

PAGAMENTS NOVEMBRE - CAIXA CORPORACIÓ  

LLENYA CAÇADORS 235 

CONTE HALLOWEN - EDURNE LÓPEZ 100 

CORREUS 35 

GASOIL FURGONETA, SEGADORA I ESCOMBRADORA 219,29 

ITEUVE TRACTOR 36,7 

DIETA ALCALDE 22 

 647,99 

  

TOTAL DESPESES NOVEMBRE 49.095,18 

 
Decret 2/2022 sobre aprovació de la relació de factures mes de desembre 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 desembre 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 63.282,97€. 

Segon.- Donar conformitat al pagament de les obligacions carregades directament al compte corrent. Els 

pagaments s’efectuaran per ordre de l’alcaldia i de conformitat amb la disposició de fons de la Tresoreria. 
Tercer.- Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
 

PAGAMENTS DESEMBRE 2021 "CAIXABANK"  

CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES) 196,93 

DIARI SEGRE, S.L. 41,50 
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TELEFONIA FIXA (MFE)  157,96 

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC) 122,34 

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 (SAT ARQUITECTURA) 754,82 

CONSELL COMARCAL (Taxa serv. Tractament residus) 247,16 

CONSELL COMARCAL (SERVEIS INFORMÀTICS) 14,16 

CREU ROJA 250,00 

ENDESA ENERGIA XXI  40,83 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 21,51 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 32,4 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 505,9 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 24,15 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 64,87 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 93,94 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 192,32 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 6 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 49,87 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 6,18 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 138,58 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 94,23 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 9,36 

RCT ENGINYERIA, S.L.U. 773,92 

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U. 186,62 

TALLER CASTELL SERRA, S.L. 73,69 

ELECMA 242,00 

J. FARRE, S.A. 23,50 

EXCLUSIVAS RAMIREZ ARQUERO, S.L. 173,27 

FERRETERIA VIOLA, .SL. 235,93 

FERRETERIA VIOLA, .SL. 104,70 

SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA 136,05 

SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA 73,81 

RAQUEL SANCHEZ CASTILLA 1.221,56 

TASTET DEL RENG 624,00 

E.S.TERMENS, S.L. 594,30 

E.S.TERMENS, S.L. 424,50 

E.S.TERMENS, S.L. 424,50 

E.S.TERMENS, S.L. 1.273,50 

LABORATORI D'ANÀLISI I CONTROL DE LA CONTAMIN. 119,95 

DISTRIBUCIONS JAUME ARENY, S.L. 132,31 

SIST. DE OFICINA INTEGRA, S.L. 78,81 

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U. 26.310,24  

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 280,87 
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ENDESA ENERGIA, S.A.U. 64,14 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 56,01 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 51,89 

MATERIALS FARRENY, S.L. 39,57 

COMPSAONLINE 127,05 

LAICCONA, S.L. 119,95 

MATERIALS FARRENY, S.L. 81,07 

SEGURETAT SOCIAL 5.811,94 

PAGUES EXTRA DESEMBRE 7.315,61 

NOMINES  10.748,98 

 62.928,06 

  

PAGAMENTS DESEMBRE 2021 "CAIXA CORPORACIÓ"  

COL.LABORACIÓ AMB LA MARATÓ DE TV3 50 

ASSISTÈNCIES ALS PLENS 150 

NOTARIA 17,91 

GASOIL FURGONETA 137 

 354,91 

  

TOTAL DESPESES DESEMBRE 63.282,97 

 
 
RELACIÓ D’INGRESSOS REBUTS PER L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ DURANT EL MES DE NOVEMBRE 
DE 2021 
 

INGRESSOS NOVEMBRE 2021  "CAIXABANK"  

LLOGUERS 377,80 

OAGRTL (ENTREGA A COMPTE novembre) 12.235,04 

GENERALITAT DE CATALUNYA (PMTE) 5.791,15 

GENERALITAT DE CATALUNYA (Padró habitants) 650,00 

GENERALITAT DE CATALUNYA (FCL) 14.977,46 

AGÈNCIA RESIDUS CATALUNYA (Subv. Àrids reciclats) 48.361,36 

MINHAP (Pacto estado contra violencia género) 1.045,42 

 83.438,23 

  

INGRESSOS NOVEMBRE 2021 "CAIXA CORPORACIÓ"  

RECAPTACIÓ BÀSCULA 266,80 

RAQUEL SANCHEZ  16,53 

LLICÈNCIES OBRES 128,07 

   

 411,40 

  

TOTAL INGRESSOS NOVEMBRE 2021 83.849,63 
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RELACIÓ D’INGRESSOS REBUTS PER L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ DURANT EL MES DE DESEMBRE 
DE 2021 
 

INGRESSOS DESEMBRE 2021  "CAIXABANK"  

LLOGUERS 377,80 

OAGRTL (ENTREGA A COMPTE DESEMBRE 12.235,04 

GENERALITAT DE CATALUNYA (PMTE) 4.251,78 

GENERALITAT DE CATALUNYA (Fons Extr. Covid) 32.902,45 

IEI ( SUBV. OFERTA CULTURAL 2020) 500,00 

LLICÈNCIA TAXI ESTEVE MENCHON 30,00 

ACA (DEV. CANON ABOCAMENTS) 1.550,46 

COTO DE CAÇA 9.000,00 

TOVP 13,48 

IEI (SUBV. OFERTA CULTURAL 2021) 500,00 

LLICÈNCIES OBRES 217,33 

 61.578,34 

  

INGRESSOS DESEMBRE 2021 "CAIXA CORPORACIÓ"  

RECAPTACIÓ BÀSCULA 130,90 

RAQUEL SANCHEZ  12,23 

VENDA DE 5 BUFFS 15,00 

   

 158,13 

  

TOTAL INGRESSOS DESEMBRE 2021 61.736,47 

 
 
4. PROPOSTA APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 1 DE LES OBRES DE “CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI 
CENTRE DE SERVEIS” 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària duta a terme el 20 de setembre de 2021, va acordar 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). 
Atès que ja s’han executat una part de les obres i que el contractista i la direcció d’execució de l’obra han 
signat la certificació número 1, per un import de 152.612,27€ (126.125,84 € de base imposable més 
26.486,43€ en concepte d’IVA). 
Per tot l’exposat, s’adopten, amb els vots a favor dels quatre regidors assistents del cinc que conformen el 
grup de Junts per la Sentiu de Sió, i amb l’abstenció de les dues regidores assistents de les dues que 
conformen el grup Independents per la Sentiu , els acords següents: 
Primer.- Aprovar la certificació d’obres número 1 de les obres “Construcció d’un edifici centre de serveis”, 
per un import de un import de 152.612,27€ (126.125,84 € de base imposable més 26.486,43€ en concepte 
d’IVA) signada pel contractista i la direcció d’execució de l’obra. 
 
5. PROPOSTA APROVACIÓ DE LA DESCRIPCIÓ DE LA BANDERA DE LA SENTIU DE SIÓ 
La senyora Solà explica que aquesta serà la bandera oficial. 
La senyora Teruel pregunta per la vella. 
La senyora Solà respon que continuarà, que farem servir la vella i la nova la guardarem. 
La senyora Teruel manifesta que per ella la que teníem fins ara és la que considera que és oficial ja que té 
molta tradició i té un gran valor ja que la va dissenyar un veí del poble. Afegeix que s’hauria d’haver mantingut 
i que la nova no li agrada. 
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El Ple de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, en sessió ordinària duta a terme el 20 de setembre de 2021, va 
acordar iniciar l’expedient d’adopció de la bandera oficial del municipi de la Sentiu de Sió i va donar 
conformitat a la proposta de bandera tramesa per la Direcció General d’Administració Local en la manera 
següent: 
Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, blanca, amb el mont verd de l’escut convertit en un triangle, 
la base del qual se situa al llarg de la vora inferior del drap, amb un angle a la vora de l’asta, l’altre a la vora del vol i el 
vèrtex superior convergint en el punt central del drap, carregat amb la colobra negra de l’escut posada en pal i 
lampassada de vermell, d’alçada 1/5 part de la llargària del drap; i amb l’ermita negra oberta de l’escut, d’alçada ½ de 
l’alçària del drap i d’amplada 1/5 part de la llargària del mateix drap, sobreposada sobre el vèrtex superior del triangle. 

Que en compliment del que disposa l’article 40.1 del Decret  139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la 
denominació i els símbols d’ens locals de Catalunya la proposta esmentada ha estat exposada al públic pel 
termini de trenta dies hàbils, mitjançant anunci inserit en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
8523 de 15.10.2021, en el tauler d’anuncis, en l’eTauler de l’Ajuntament i que durant l’esmentat període no 
ha estat presentada cap al·legació ni cap reclamació. 
Atès que l’article 40.2 del Decret 139/2007 esmentat estableix que per a l’aprovació de la descripció de la 
bandera és necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
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 a favor d’una de les dues regidores assistents de les dues que 
conformen el grup Independents per la Sentiu així com amb l’abstenció de l’altra regidora assistent del grup 
Independents per la Sentiu , els acords següents: 
Primer: Aprovar la descripció de la bandera de la Sentiu de Sió en els termes següents: 
Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, blanca, amb el mont verd de l’escut convertit en un triangle, 
la base del qual se situa al llarg de la vora inferior del drap, amb un angle a la vora de l’asta, l’altre a la vora del vol i el 
vèrtex superior convergint en el punt central del drap, carregat amb la colobra negra de l’escut posada en pal i 
lampassada de vermell, d’alçada 1/5 part de la llargària del drap; i amb l’ermita negra oberta de l’escut, d’alçada ½ de 
l’alçària del drap i d’amplada 1/5 part de la llargària del mateix drap, sobreposada sobre el vèrtex superior del triangle. 

Segon: Trametre còpia d’aquest acord i de la resta de l’expedient al Departament de la Presidència. 
 
6. PROPOSTA SOBRE APROVACIÓ I SIGNATURA DEL CONVENI DE GESTIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D'ACCIÓ 
CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL I L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ PER TAL DE REALITZAR 
LA GESTIÓ FORESTAL A LES FORESTS DE LA SEVA TITULARITAT DE FORMA CONJUNTA AMB LES FORESTS DE 
TITULARITAT DEL DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària duta a terme el 25 de maig de 2020, va aprovar el conveni de 
gestió entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió 
per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de 
titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.  
Això no obstant des de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament d'Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ens han comunicat que, atès els darrers canvis ocorreguts, així com la 
consolidació dels llocs de treball dels tècnics de mobilització de fusta, que donen suport a les comarques, 
com a personal interí, es veuen obligats a introduir uns canvis en les clàusules del conveni.  
Així, en la clàusula cinquena, on s’especifiquen les obligacions de les parts, pel que fa a les obligacions de 
l’Ajuntament/EMD, on diu:  
2. En compliment de l’article 57 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, l’ens local aportarà 
el 15% dels beneficis nets (resultat de restar al preu final de venda els costos d’extracció i transport, si 
existeixen) obtinguts dels aprofitaments de fusta mitjançant la gestió conjunta en les forests incloses en els 
annexos 1 i 2, al fons comú per a la realització de tasques de gestió i divulgació de les actuacions forestals per 
al desenvolupament forestal. A aquest efecte s’haurà d’ingressar l’import corresponent al compte restringit 
de la Generalitat de Catalunya.  
Ha de dir:  
2. En compliment de l’article 57 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, l’Ajuntament destinarà 
el 15% dels beneficis obtinguts en les forests dels annexos 1 i 2 mitjançant la gestió conjunta dels 
aprofitaments de la fusta (preu final de venda menys costos de extracció i transport si existeixen) al fons de 
millores. Les actuacions a l’entitat local dedicarà aquest fons de millores són les relacionades a la clàusula 
sisena.  
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D’altra banda, a la clàusula sisena, referent a la gestió del fons comú, s’elimina la següent finalitat: “Cobrir, 
en cas necessari, la part proporcional dels costos dels tècnics extres que el DARP aportarà per tal d’augmentar 
la superfície de gestió.”  
Així mateix, seguint instruccions dels serveis jurídics del mateix Departament i de la Intervenció delegada, al 
canviar el redactat del conveni, cal iniciar els tràmits per formalitzar-lo de nou.  
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació, 
els acords següents: 
Primer.- Aprovar i signar el conveni de gestió entre el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat 
de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural. 
Segon.- Habilitar el senyor alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per a la signatura del conveni 
i de qualsevol altre document que se’n pugui derivar. 
Tercer.-Notificar aquests acords al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 
 
7. MOCIÓ DE SUPORT AL MODEL D’ESCOLA I A LA LLENGUA CATALANA 
Davant del recent aval del Tribunal Suprem a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que 
obliga tots els centres educatius catalans a fer un mínim d’un 25% de les classes en castellà, l’Associació de 
Municipis per la Independència proposa a tots els ajuntaments catalans donar suport al manifest de la 
plataforma unitària Somescola, així com recolzar les diferents iniciatives que sorgeixin per donar suport al 
model d’escola catalana i a la llengua del nostre país.  
MANIFEST 
1. Aquesta sentència és un nou intent d’agressió al model d’escola catalana i el seu enfocament pedagògic. 
Un model consolidat, garant de competències lingüístiques i avalat àmpliament per la societat catalana al 
llarg de dècades. Tant els estudis com les dades sobre els resultats de la immersió lingüística evidencien que 
és un model d’èxit, tant per als alumnes com per al si de la societat: contribueix a la cohesió social, a la 
igualtat d’oportunitats i a la normalització de l’ús del català. 
2. Somescola considera intolerable la intrusió dels tribunals per regular el model i la política educativa del 
país. Són els professionals de l’educació, i no els juristes, els qui han de determinar quin model d’ús garanteix 
la competència lingüística dels alumnes en cada cas. Que un jutge determini de manera arbitrària el 
percentatge d’hores que calen per aprendre una llengua és un escarni als professionals de l’educació. 
3. Sentències com la del TSJC abonen arguments falsos i perillosos d’instrumentalització política de l’educació 
i de la llengua. Davant d’això, ens reafirmem en el fet que l’escola catalana ha estat i ha de seguir sent un 
actor cabdal que afavoreixi la inclusió i la cohesió social al nostre país, des d’una perspectiva intercultural. 
D’aquesta manera, que segueixi garantint la igualtat d’oportunitats de creixement acadèmic i personal, 
inclosa la competència comunicativa plena en les llengües d’ús normal a la societat. 
4. Somescola denuncia que aquesta sentència no representa un cas aïllat: els continus atacs polítics i judicials 
contra la llengua catalana i l’educació en català responen a una voluntat de minoritzar la llengua catalana en 
tots els seus usos socials, fins al punt que els diferents àmbits d’actuació en català, inclòs el model d’escola 
catalana, viuen sota una amenaça permanent. De fet, al contrari del que alguns voldrien fer creure, la situació 
del català a les aules viu una situació crítica, segons els darrers informes del Departament d’Educació: més 
d’un 28% d’alumnes no fa servir mai o gairebé mai el català a l’escola, per posar només un exemple.  
Per tot això, l’Ajuntament de la Sentiu de Sió s’afegeix, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que 
conformen la corporació, als acords següents: 
1. Fem una crida al conjunt de la societat catalana a mobilitzar-se per defensar el model educatiu català, i 
instem a reforçar el treball conjunt per a consolidar-lo, protegir-lo i millorar-lo. Així mateix, instem a les 
institucions a blindar aquest consens de país aprofitant el marc polític generat per una majoria àmplia del 
Parlament amb el Pacte Nacional per la Llengua. I instem al govern espanyol a respectar aquests grans acords 
avalats també legislativament per una àmplia majoria parlamentària. 
2. Ens comprometem a col·laborar, participar i promoure l’adhesió a les mobilitzacions i accions que 
s’organitzin per defensar el model d’escola catalana i denunciar la intromissió dels tribunals en  contra de 
l’ús de la llengua.  El català arrossega una llarga tradició de persecució i marginació per part de l’estat 
espanyol, que es manté en l’actualitat i es troba en una situació de discriminació per part de les 
administracions que compta amb el recolzament dels tribunals.  
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3. El model d’escola catalana és un consens social compartit per un ampli ventall de la societat catalana, que 
ha de seguir contribuint a la cohesió i la progressió social, i a la igualtat d’oportunitats en aquest país, amb la 
finalitat de construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure. Per aquest motiu ens comprometem 
a defensar-lo i protegir-lo davant les agressions que està patint. Només dels del consens dels actors polítics, 
socials i educatius de Catalunya es pot actuar sobre aquest model d’èxit.  
4. Comunicar el següent acord a la plataforma Somescola, al Departament d’Educació i al Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.  
8. DONAR COMPTE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS,  4ART TRIMESTRE DE 2021 I DELS 
PAGAMENTS REALITZATS DURANT EL 4ART TRIMESTRE DEL 2021. 
Prèvia unànime declaració d’urgència es passa a tractar aquest punt que no estava inclòs a l’ordre del dia. 
Es dona compte al Ple: 

• de les dades del període mig de pagaments a proveïdors del quart trimestre de 2021 que són de 8,48 
dies 

• dels pagaments realitzats durant el quart trimestre de 2021 dins el període legal, que són 123, per 
import de 129.744,66 euros i fora del període legal de pagaments, que són 5, per import de 5.265,65 
euros. 

9. 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. 213/2021, a Joaquim López Azor, per les obres d’instal·lació de plaques fotovoltaiques a 
l’immoble situat al Tossal de les Forques, núm. 12 

• Exp. 220/2021, a José Luís Iglesias Segarra, per les obres de manteniment de la terrassa de l’immoble 
situat al carrer de la Solana, núm. 48. 

10. INFORMES ALCALDIA  
No n’hi ha 
11. PRECS  PREGUNTES 
La senyora Teruel explica que al desembre de l’any passat es va acabar el termini per poder demanar 
subvencions per eliminar l’amiant i pregunta si l’Ajuntament la va sol·licitar. 
El senyor Secretari respon que no. 
La senyora Solà diu a la senyora Teruel que hagués pogut avisar abans. 
La senyora Teruel li respon que és igual perquè quan ha dit o suggerit coses no se li ha fet mai cas. 
La senyora Teruel pregunta si s’ha mirat de col·locar plaques fotovoltaiques al centre de serveis. 
La senyora Solà respon que ho van preguntar a la direcció d’obra i que va respondre que per l’estructura de 
l’edifici no ho aconsellava.  
La senyora Maurici diu que entén que seria viable sobretot veient el preu actual de la llum. 
La senyora Solà respon que li podem tornar a preguntar. 
La senyora Teruel suggereix que es podria demanar una altra opinió. 
La senyora Solà respon que s’ha de tenir en compte la direcció de l’obra però que per exemple també es 
podria preguntar al tècnic municipal. 
A continuació la senyora Teruel pregunta si l’Ajuntament ha rebut un requeriment d’una Diputada Provincial 
en el que sol·licita que se li facin arribar els expedients de contractació temporal de l’any 2021. Afegeix que 
aquest requeriment s’ha presentat a la majoria d’Ajuntaments de la demarcació de Lleida. El senyor Secretari 
respon que sí que s’ha rebut i sembla que s’està preparant una resposta unitària. 
La senyora Teruel acaba dient que a part de la correcció que s’ha fet a l’acta demana que es reparin d’una 
vegada els tapajunts i que si no ho pot fer el fuster del poble que ho faci un altre. 
 
I no havent més assumptes, la Sra. Solà, alcaldessa en funcions que presideix la sessió, dona per finalitzada 
la sessió a les 21.00 hores, de la que s’estén la present acta, que com a Secretari certifico (document signat 
electrònicament). 
 
                           Vist i plau 
El secretari                                         L’alcalde 

 


