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AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ 

 

 

 

FESTA DE SANT ANTONI ABAD 

 

El proper dia 22 de Gener, celebrarem els Tres  

Tombs tradicionals i també el 1er. Mercat del Pagès 
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

DE LA SENTIU DE SIÓ DEL DIA 7 DE NOVEMBRE DE 2016

 

Assistents  

Alcalde-President 

Antonio López Trabalón 

 

Regidors  

Joan Mª Guillaumet Camarasa 

Francesc Sumalla Pla 

Albert Bergadà Alburquerque 

José Torres Flores 

Carles Terré Carreño 

Francisco Marcelino Camarasa 

 

Secretari: 

Jaume Alà Blanch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  la Sentiu de Sió, a set de Novembre de dos mil 
setze, a les 20:30 hores, a la sala d’actes de la Casa 
Consistorial, es constitueix en sessió pública 
ordinària el Ple d’aquest Ajuntament, conformat pels 
membres, el nom i el càrrec dels quals figura al 
marge d’aquesta acta, presidit pel senyor Alcalde,  
amb l’assistència del Secretari de la Corporació.  

 

Abans d’iniciar la sessió l’Alcalde, en nom del 
Consistori, expressa el condol públic als familiars de 
Mercè Segarra Trepat.  

 

Seguidament és obert l’acte i es passa a deliberar 
sobre el següent ordre del dia: 
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1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ  ANTERIOR.- Donat a conèixer el 
contingut de l’acta de la sessió última anterior, és aprovada per unanimitat. 

2.- DECRETS DE L’ALCALDE 

D E C R E T  17/2016          
 

ASSIGNACIÓ DE NÍNXOL CEMENTIRI MUNICIPAL 

Vista la sol.lcitud de data 12/09/2016, de José Luís Iglesias Segarra, demanant l’assignació d’un 
nínxol de Cementiri Municipal, per la inhumació de la seva mare Antonia Segarra Trepat que morí 
a Balaguer el 10/09/2016, per assegurar que no disposa de cap altre nínxol o fossa. 

Atès la urgència evident d’aquesta demanda, 

HE RESOLT, 

Primer.- Assignar a José Luis Iglesias Segarra la concessió del nínxol nº 76, del sector A, del 
Cementiri Municipal de la Sentiu de Sió, el qual designa com titular d’aquesta concessió a José Luis 
Iglesias Segarra. 

Segon.- Inscriure aquesta concessió al Registre municipal corresponent. 

Tercer.- Aplicar la quota tributària establerta en la taxa per assignació del nínxol esmentat a 
l’empara de l’Ordenança Fiscal nº 8. 

Quart- Donar compte al Ple. 

La Sentiu de Sió, dotze de setembre de 2016. 

L’Alcalde, 

 

D E C R E T  18/2016          
Vist l’expedient de contractació per l’arrendament del local de C/ Escoles, 6 destinat a bar, amb 
servei de menjars de menys de 50 places, del patrimoni municipal d’aquest Ajuntament, 

Atès l’edicte de data 25 d’octubre de 2016, de convocatòria de concurs públic que s’ha de celebrar 
el 23 de Novembre de 2016. 

HE RESOLT: 

Primer.- Nomenar els components de la Mesa de contractació a l’efecte que la conformaran els 
següents: 

President: Antonio López Trabalón – Alcalde 

Vocals: Joan Maria Guillaumet Badia, Francesc Sumalla Pla, José Torres Flores, Albert Bergadà 
Alburquerque, Carles Terré Carreño i Francesc Marcelino Camarasa – Regidors 

Secretari: Jaume Alà Blanch – Secretari de l’Ajuntament. 
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Segon.- La Mesa de Contractació, a l’empara dels articles 145, 146, 147, 150, 151 i 152, i 
especialment l’art. 160, de la Llei de Contractes del Sector Públic, un cop oberts els sobres nº 1 i nº 
2 presentats pels licitants, farà públic el seu contingut. Deixarà fora de Concurs el/la licitant que no 
aporti tota la documentació preceptiva, llevat que es tracti d’un document, que amb la seva 
obligada presentació en el termini de dos dies posteriors al de la licitació, no pugui alterar el més 
mínim la valoració intrínseca de les restants propostes. 

Pel que fa a l’adjudicació provisional, la Mesa es reserva el seu pronunciament fins després de 
deliberació en acte no públic en el cas de la presentació de millores, el resultat de la qual es farà 
públic en el termini de tres dies. 

L’adjudicació definitiva es farà per part del Ple, si s’escau, en el termini de sis dies posteriors al 
d’adjudicació provisional. 

Tercer.- Donar compte al Ple. 

La Sentiu de Sió, vint-i-set d’Octubre de 2016. 

L’Alcalde, 

 

3.- RATIFICACIÓ DEL NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT AL 
CONSELL ESCOLAR LOCAL.- 

Per causa de la renovació de càrrecs del Consell Escolar de centres públics en el procès electoral 
de l’any 2017, a instància de la Direcció de l’Escola Mare de Déu de la Guardiola es demana la 
designació del Representant d’aquest Ajuntament a dit Consell. El Ple i per unanimitat acorda 
ratificar el nomenament que al mateix efecte consta en el Cartipàs municipal de legislatura i que 
recau en el Regidor Sr. Francesc Sumalla Pla, qui a la vegada ostenta la capçalera de les àrees 
d’Ensenyament, de Relacions amb entitats locals i de Cultura. 

 

4.- SOL.LICITUD LLICÈNCIES D’OBRES.- 

Salvant el dret de propietat, sense perjudici de tercers i seguint les normes establertes al POUM, 
el Ple acorda atorgar les següents llicències d’obres: 

Expd. 19/2016, a Dolors Galceran Solà, per reconstrucció d’un trebol a l’interior de la vivenda de 
C/ Gaudí, 10. 

 

7.- SOL.LICITUD DE TRANSFERÈNCIA DE LA TITULARITAT D’UNA LLICÈNCIA AMBIENTAL.- 

Atès el contingut de la sol.licitud de transferència de la titularitat de la llicència ambiental nº 
01/2005 que formula Montserrat París Pérez a favor de Jaume Valero París, corresponent a 
l’activitat d’explotació porcina d’engreix, situada a la parcel.la nº 153 del polígon nº 2. 

Atès que tal transferència ha estat acceptada per al beneficiari Jaume Valero París. 

El Ple per unanimitat acorda autoritzar el canvi de la titularitat de la llicència ambiental esmentada 
donant compte a l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada del Departament de Territori i 
Sostenibilitat i a la Secció de Ramaderia i Sanitat Animal del D.A.R.P. 
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8.- RELACIÓ DE PAGAMENTS.-  

El Sr. Alcalde dóna compte dels pagaments realitzats durant el mes d’Octubre de 2016, segons el 
següent detall: 

Pagaments fets per la compta bancària de “La Caixa”: 

 

PRÉSTEC 2006 598,33 

CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES) 159,72 

DIARI SEGRE, S.L. 40,00 

MANTENIMENT WIFI 286,53 

TELEFONIA FIXA (MFE) setembre 217,18 

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC) 29,90 

RENTING BBVA 42,35 

CONSELL COMARCAL (RECOLLIDA RESTA I FORM) 1.142,30 

CONSELL COMARCAL (TDIC) 113,10 

CONSELL COMARCAL ( Taxa tract. Residus abocador) 404,80 

CONSELL COMARCAL (Arquitectura juliol) 233,00 

CONSELL COMARCAL (Arquitectura agost) 116,50 

CONSELL COMARCAL ( Serveis socials) 489,15 

GESTIÓ PUBLICITAT SEGRE, S.L.U. 248,05 

HOLDER SOLUTIONS 193,60 

LAICONA (ANALISI AIGUA POTABLE) 58,82 

LAICONA (ANALISI AIGUA PISCINA GRAN) 73,81 

LAICONA (ANÀLISI AIGUA PISCINA PETITA) 73,81 

DOSSIER P&M 111,32 

LA MAÑANA 193,60 

DISTRIBUCIONS ARENY, S.L. 84,33 

BANDELPAL 300,00 

INK 30 916,36 

SPECIALS CHECK, S.L.U. (FESTES ESTIU) 2.322,04 

MTB ORTOPEDIA (Electrodes desfibril.lador) 211,15 

MTB DISTRIBUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L. 438,63 

ENDESA (Tossal, Bàscula i tanatori) 199,77 

COMUNITAT GRAL. REGANTS (DERRAMA 2016) 2.068,53 

CONSTRUCCIONS MANUEL ESPEJO, S.L. 1.409,65 

GAS NATURAL SERVICIOS 1.573,53 

NOVOQUÍMICA ECOLÓGICA, S.L. 402,81 

RODENAS VARGAS, GENIS 1.114,51 
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SITJATROTA, S.L.U. 272,25 

SPECIALS CHECK, S.L.U. (FESTA MAJOR-PAVELLÓ) 2.605,61 

TASHIA, S.L. 15,98 

TOC DE FUSTA 907,50 

TORIBIO ROJANO, AMADOR 3.020,00 

VENDRELL MARQUILLES, JOSEP 4.731,30 

IVA 1.638,76 

IRPF 3.649,62 

ASSISTÈNCIES ELECTES AL PLE DE SETEMBRE 150,00 

SEGURETAT SOCIAL 3.689,32 

NOMINES  6.842,73 

 

43.390,25 

 

Pagaments “Caixa Operativa” mes d’Octubre de 2016 

Despeses diverses d’Octubre...........       386,24 €  
Premis concursos .............................      100,00 € 
ITV tractor, carrossa i furgoneta .......        95,92 €  
     ------------------- 

   Suma ..............      582,16 € 

                 ------------------  

TOTAL ...........................................    43.972,41 € 

 

9.- INFORMES DE L’ALCALDE.- 

El Sr. Alcalde dóna compte al Ple dels següents assumptes: 

PRIMER.- 

ARRENDAMENT PATRIMONI MUNICIPAL DE CARÀCTER MEDIAMBIENTAL MITJANÇANT 
CONTRACTE AMB “AIGÜES DEL SEGARRA GARRIGUES, S.A.”.- 

Tal com va ser aprovat al Ple anterior ha estat signat el contracte amb l’empresa “Aigües del 
Segarra Garrigues, S.A” per l’arrendament de 18 parcel.les del patrimoni municipal, amb la finalitat 
de preservar els hàbitats de les aus estepàries al t.m. de la Sentiu de Sió. 

El Ple resta assabentat. 

SEGON.- 

PUOSC 2012 – OBRA COMPLEMENTÀRIA – VESTIDORS I SISTEMA DE TRACTAMENT 
D’AIGÜES.- 

Un cop finalitzada l’obra “Reparació de vestidors i sistema de tractament d’aigües de les piscines 
municipals” la Direcció Facultativa expedirà la tercera i última certificació per justificar l’actuació 
davant de la Delegació del Govern a Lleida, que tramita administrativament el PUOSC, amb la 
finalitat de poder sol.licitar la subvenció assignada a l’efecte. 
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El Ple mostra conformitat. 

 

TERCER.- 

RELACIÓ CONTRA LA PROCESSIONÀRIA DELS PINS.- 

L’empresa anomenada DEVREG,SLU, de Balaguer, que comercialitza productes fitosanitaris, 
sol.licita fer un assaig a 70 pins de la forest d’aquest Ajuntament, aplicant una fumigació 
controlada contra “La processionària dels pins”. Aquest assaig té el vist i plau de Medi Ambient i 
Medi Natural de la Generalitat, segons informe de l’Enginyer Forestal Sr. Antonio Tudela. Si no s’hi 
veu inconvenient s’autoritzarà aquest assaig controlat a la forest municipal del “Pla de l’Om”. 

El Ple resta assabentat. 

QUART.- 

ACCÉS DEL CAMÍ DE MONTGAI A LA CARRETERA LV-3025.- 

S’informa de la recent visita del Cap del Servei de Carreteres i altre tècnic del Departament, que 
han estat avaluant la solució idònia a la problemàtica que ve plantejant l’Ajuntament pel que fa a 
l’accés del Camí de Montgai a la carretera LV- 3025. En aquesta avaluació, a la que també hi ha 
intervingut l’Arquitecta municipal i l’Alcalde, es va determinar estudiar tres possibilitats. Aquessts 
estudis els realitzaran els tècnics del Servei Territorial de Carreteres, que un cop elaborats seran 
presentats a l’Ajuntament. 

El Ple resta assabentat. 

CINQUÈ.- 

MILLORA DELS PONTS SOBRE LA PRIMERA SÈQUIA PRINCIPAL DELS CANALS D’URGELL 
AL SEU PAS PEL T.M. DE LA SENTIU DE SIÓ.- 

En resposta a la demanda que aquest Ajuntament va fer en el passat mes de gener a la Comunitat 
General de Regants dels Canals d’Urgell per la millora dels 4 ponts dels camins municipals que 
creuen la primera Sèquia Principal, la Comunitat de General de Regants esmentada ha resolt fer 
la millora al pont més deteriorat com és el del “Camí del Maginet”, el cost del qual serà a mitges 
entre la Casa Canal i aquest Ajuntament. Si l’Ajuntament és interessat en la millora dels altres tres 
ponts ho sol.licitarà de forma individualitzada. 

El Ple resta assabentat. 

SISÈ.- 

CONCURS PÚBLIC ARRENDAMENT DEL LOCAL DESTINAT A BAR.- 

Continuant amb el tràmit de l’arrendament del local destinat a bar de C/ Escoles, 6, ha estat oberta 
l’exposició pública del Plec de Condicions i convocat el Concurs Públic, les dates dels terminis a 
l’efecte són: 

- Exposició del Plec de Condicions: Fins el dia 22/11/2016. 
- Presentació de propostes: Fins el dia 22/11/2016, a les 12:00 hores. 
- Obertura de pliques: El dia 23/11/2016, a les 14:00 hores. 

En conseqüència l’Alcalde convocarà a tots els membres de l’Ajuntament a l’acte d’obertura de 
pliques, ja que ha nomenat a tots els Regidors de la Corporació com a components de la Mesa de 
Contractació. Aquesta Mesa de Contractació actuarà segons l’establert en la resolució segona del 
Decret de l’Alcalde nº 18/2016 de 27/10/2016. 

El Ple resta assabentat. 
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SETÈ.- 

NOVA SOL.LICITUD DE PERMUTA.- 

Després de l’informe segon de l’Alcalde al Ple de 10/10/2016, sobre permuta de terrenys a 
instància de Gabino Camarasa Canelles aquest, en data de 14/10/2016, presenta nova proposta 
de permuta. Aquesta proposta nova, que no comportaria segregació de finques, va ser contestada 
per l’Alcalde el 24/10/2016 en el sentit de que l’Ajuntament no la considera convenient, donant-li a 
conèixer el que podria interessar a l’Ajuntament com a permutable. 

El Ple resta assabentat. 

VUITÈ.- 

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA (I.E.I.) 

La Junta Rectora de l’I.E.I. de la Diputació de Lleida, ha atorgat una subvenció del 90% a l’obra 
anomenada Instal.lació elèctrica al local sòcio-cultural Cal Morros”, actuació que és pendent 
d’execució. 

El Ple resta assabentat. 

NOVÉ.- 

ACTUACIONS A LA MILLORA D’INTERSECCIONS DEL SISTEMA VIARI.- 

S’estudia solucions a la millora d’algunes interseccions de camins municipals que siguin factibles i 
necessàries així com el condicionament i ampliació, si cap, d’alguns accessos als nuclis. 

El Ple resta assabentat. 

8.- PREGUNTES, PROPOSTES I CONSTATACIONS.- 

No se’n formulen. 

I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 22:10 hores, de la 
que s’estén la present acta, que com a Secretari certifico. 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

DE LA SENTIU DE SIÓ DEL DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2016

Assistents  

Alcalde-President 

Antonio López Trabalón 

Regidors  

Joan Mª Guillaumet Camarasa 
Francesc Sumalla Pla 
Albert Bergadà Alburquerque 
José Torres Flores 
Carles Terré Carreño 

 

Secretari: 

Jaume Alà Blanch 

A  la Sentiu de Sió, a trenta de Novembre de dos mil 
setze, a les 14:00 hores, a la sala d’actes de la Casa 
Consistorial, es constitueix en sessió pública 
extraordinària el Ple d’aquest Ajuntament, conformat 
pels membres, el nom i el càrrec dels quals figura al 
marge d’aquesta acta, presidit pel senyor Alcalde,  
amb l’assistència del Secretari de la Corporació.  

Va excusar la seva assistència el Regidor Sr. 
Marcelino. 

Abans d’iniciar la sessió l’Alcalde, en nom del 
Consistori, expressa el condol públic als familiars de 
Mariano Ros Clotet.  

 

Seguidament és obert l’acte i es passa a deliberar 
sobre el següent ordre del dia: 
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1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ  ANTERIOR.- Donat a conèixer el 
contingut de l’acta de la sessió última anterior, és aprovada per unanimitat. 

2.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEFINITVA DE LA CONTRACTACIÓ DE L’ARRENDAMENT 
DEL LOCAL DESTINAT A BAR DE C/ ESCOLES, 6 PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE LA 
SENTIU DE SIÓ.- 

Vist l’expedient de contractació per l’arrendament del local destinat a bar, situat a C/ Escoles, 6 
propietat de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió. 

Vist el contingut de l’acta de la Mesa de Contractació que va adjudicar provisionalment 
l’arrendament de dit local destinat a bar a l’únic licitant presentat al concurs públic Sr. Adrià 
Argelich Moriana. Atès que dita adjudicació provisional no ha estat motiu de cap mena de 
reclamació i seguint el procediment, la proposta de la Mesa de Contractació es sotmet a la 
consideració del Ple a l’efecte d’esdevindre, si s’escau, en adjudicació definitiva, per al que, a 
proposta del Sr. Alcalde, el Ple, per unanimitat, acorda: 

Adjudicar definitivament la contractació de l’arrendament del local destinat a bar, situat al C/ 
Escoles, 6 propietat de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, a favor de l’únic licitant  Sr. Adrià Argelich 
Moriana, sota les circumstàncies establerts al plec de Condicions que va regir la licitació d’aquesta 
contractació, que l’Adjudicatari haurà de complir estrictament. 

 

I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 14:40 hores, de la 
que s’estén la present acta, que com a Secretari certifico. 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

DE LA SENTIU DE SIÓ DEL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2016

 

Assistents  

Alcalde-President 

Antonio López Trabalón 

 

Regidors  
Joan Mª Guillaumet Camarasa 
Francesc Sumalla Pla 
Albert Bergadà Alburquerque 
José Torres Flores 
Francisco Marcelino Camarasa 
 

Secretari: 

Jaume Alà Blanch 

 

 

 

 

 

 

A  la Sentiu de Sió, a dinou de Desembre de dos mil 
setze, a les 20:30 hores, a la sala d’actes de la Casa 
Consistorial, es constitueix en sessió pública 
extraordinària el Ple d’aquest Ajuntament, conformat 
pels membres, el nom i el càrrec dels quals figura al 
marge d’aquesta acta, presidit pel senyor Alcalde,  
amb l’assistència del Secretari de la Corporació.  

Va excusar la seva assistència el Regidor Sr. Carles 
Terré. 

 

Seguidament és obert l’acte i es passa a deliberar 
sobre el següent ordre del dia: 
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1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ  ANTERIOR.- Donat a conèixer el 
contingut de l’acta de la sessió última anterior, és aprovada per unanimitat. 

2.- DECRETS DE L’ALCALDE 

A l’efecte del que estableix l’art. 42 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals, el Sr. Alcalde dóna compte al Ple dels següents Decrets: 

D E C R E T  19/2016          
 

Atès el contingut del Pla Local de Joventut de la Sentiu de Sió 2016/2019, que l’Àrea de Joventut 
d’aquest Ajuntament presentà institucionalment en data 23/08/2016. 

Atès el contingut del Projecte anomenat “Sentiuencament” que s’adreça a joves d’aquest 
Municipi, que s’inscriu al Pla Local de Joventut pel que fa a la convocatòria de subvencions 2016. 

Atès que ambdós documents han estat consensuats per la totalitat del Consistori a proposta de la 
Regidoria de Joventut i ratificats per aquesta i  per les Regidories de Cultura i Esports. 

HE RESOLT: 

Primer.- Aprovar el Pla Local de Joventut de la Sentiu de Sió 2016-2019. 

Segon.- Donar compte al Ple. 

La Sentiu de Sió, 8 de Novembre de2016. 

L’Alcalde, 

 
D E C R E T  20/2016          
 

Com a conseqüència dels forts aiguats caiguts a les nostres contrades, entre altres, el dia d’ahir, 23 
de novembre, s’ha produït un gran esfondrament al subsòl, sota del paviment de formigó, al carrer 
Joan Solsona. Les dimensions que s’observen des de la superfície dóna a entendre que afecta a 
més de deu metres cúbics i en la mateixa línia de recorregut del col.lector del clavegueram i de la 
filera d’arbres i bancs de la zona enjardinada situada a l’entrant de casa de la vila. Considerant la 
perillositat que comporta la situació descrita, tant pels vianants i vehicles, especialment pel que fa 
a aquests últims pel fet del seu major pes, 

HE RESOLT: 

Primer.- Declarar la situació d’urgència atès que demanda una actuació immediata. 

Segon.- Requerir a l’arquitecta municipal per a que d’urgència emeti informe a l’efecte. 

Tercer.- Requerir el servei tècnic de Fecsa-Endesa de la zona, atès que amb l’actuació es pot 
afectar la zona de protecció de la xarxa elèctrica soterrada que transita en paral.lel i a curta 
distància del col.lector del clavegueram afectat. 

Quart.- Contractar directament, amb caràcter d’urgència, empresa idònia per aquest tipus de 
treball, a l’empara de l’article 138.3 de la Llei de contractes del sector públic. 
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Cinquè.- Atès que ja era prevista una actuació consistent en la substitució del mateix tram del 
clavegueram i que s’esperava iniciar-la en breu, per motiu del succés referit, es declara que caldrà 
replantejar l’abast de les obres en quant a volum i pressupost, així com veure com afectarà a la 
sol.licitud feta a la Presidència de la Diputació de Lleida el 08/09/2016 i que per aquesta causa 
sobrevinguda caldrà ampliar la previsió del seu finançament si el nou pressupost és 
significativament superior al declarat en aquella petició. 

Sisè.- Donar compte al Ple. 

La Sentiu de Sió, 24 de Novembre de 2016. 

L’Alcalde, 

 

DECRET 21/2016 

 

Havent-se observat que un tram d’aproximadament sis metres de la paret que tanca el solar del C/ 
Joan Solsona, 3, ha perdut la verticalitat de forma molt evident, fins al punt de que es recolza 
sobre el pal de formigó que suporta els fils de la xarxa elèctrica, amb el consegüent perill de 
caiguda a la via pública i possibilitat de produir danys a les persones, és per al que, 

HE RESOLT 

Requerir a Jacint Del Castillo Figueres com a presumpte partícep de l’herència d’Antonio del 
Castillo Palou, com a titular de l’esmentat immoble per a que procedeixi a l’execució de les obres 
necessàries per reparar l’actual estat de la referida paret. Atès que aquest Ajuntament ha d’iniciar 
una actuació en el col·lector de la xarxa del clavegueram que transita per al mateix carrer, en la 
que s’ha d’emprar maquinària que produirà vibracions i que existirà la possibilitat de que els seus 
efectes agreugin l’actual mal estat de la paret, caldria que la reparació de la mateixa sigui 
executada  amb urgència i òbviament abans de la referida actuació municipal, que és prevista per 
a la setmana del 12 al 17 del proper mes de desembre i que no permet demora. 

En aplicació de l’article 84 de la Llei 30/1992, de 26 de Novembre, de RJAP-PAC, en un termini no 
superior a 15 dies, la part requerida podrà presentar al.legacions justificades o quelcom recurs 
admissible a dret en el termini establert a l’efecte o executar la reparació. Aquesta actuació 
restarà subjecta a l’informe a l’efecte del Servei Tècnic Municipal. 

L’Alcalde,        

 

DECRET 22/2016 

 

Atès que és públic i notori que de manera alterna es deixa de prestar el servei de bar al local de C/ Escoles, 
6, propietat de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió que regenta en qualitat d’arrendatari el Sr. Amador Toribio 
Rojano, 

 

HE RESOLT 
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Primer.- Formalitzar denúncia en contra d’Amador Toribio Rojano per la seva actitud i forma de procedir 
reiterada que aboca a l’incompliment del contracte d’arrendament dels locals bar i quiosc de C/ Escoles, 2 i 
6, de la Sentiu de Sió, subscrit el 24/12/2013 i prorrogat fins el 23/12/2016, a l’observar-se la no obertura 
del local destinat a bar del C/ Escoles, 6 de manera alterna durant els últims dies de novembre i els 
transcorreguts de desembre de 2016, sense cap mena d’avís a la part Arrendadora, ni manifest motiu 
justificat de força major, deixant abandonat el servei motiu de l’arrendament i amb la conseqüent 
desatenció dels usuaris, situació que per reiterada és considerada intolerable al no estar emparada per a dit 
contracte d’arrendament. 

Segon.- Proposar al Ple l’aprovació d’accions legals a l’efecte. 

L’Alcalde,        

3.- PROPOSTA PRESSUPOSTÀRIA PER A L’EXERCICI 2017.- 

Per part del Sr. Alcalde es presenta al Ple la proposta de formulació del pressupost per a l’exercici 
2017 d’aquest Ajuntament. Inicia la proposta donant lectura de les consignacions econòmiques, 
tant en ingressos com en despeses que proposa atribuir als conceptes i partides a l’efecte, 
manifestant que és el resultat d’un profund estudi dels recursos que són factibles, despeses de 
caràcter obligatori que s’han de satisfer, així com altres de caràcter voluntari que estima són 
necessàries per al funcionament dels serveis. 

Seguidament els membres del Ple assistents inicien un debat al respecte de la proposta del Sr. 
Alcalde. 

En aquest debat han estat consensuats uns criteris i modificats uns altres, amb posterior acord 
unànime d’aprovació de tots els aspectes que configuren el pressupost de 2017 d’aquest 
Ajuntament, que es relata com segueix: 

Es va iniciar amb els ingressos, en els que respecte als capítols I i II varen ser aprovats sense 
discussió, no obstant el capítol III, que fa esment als tributs locals, el debat va ser intens en quant 
als conceptes que afecten directament als contribuents locals, per causa del manifest dèficit amb 
que durant els últims exercicis els serveis municipals, que es financen amb les taxes imputades 
als veïns es venen liquidant. Aquest dèficit es dóna per l’aplicació de les tarifes mínimes 
establertes per les ordenances fiscals locals. 

Atès que el servei de recollida d’escombraries és el que més dèficit presenta, el Ple per unanimitat 
acorda elevar la tarifa per aquest concepte fins al topall de l’ordenança. 

Continuant amb els capítols IV i V, aquest últim presenta un nou concepte respecte als exercicis 
anteriors com és l’augment de lloguer de finques patrimonials, que es refereix a la cessió temporal 
d’algunes parcel.les de l’àmbit rústic, en les que s’hi dóna l’hàbitat d’aus estepàries i que el lloguer 
d’aquestes aportarà un rendiment anual de 10.785,00 €. Ambdós capítols s’aprovaren també per 
unanimitat. 

Pel que fa al capítol VII i IX, el primer que es refereix a les subvencions que es preveu rebre per 
cofinançar inversions, i el segon en previsió de fiances de tercers, ambdós foren aprovats per 
unanimitat. 

Tot seguit es van debatre els capítols de despeses, que pel que fa al capítol I, article 130, es 
preveu un mínim augment que no supera l’1% autoritzat per la legislació vigent. 

Respecte al capítol II, article 21, es preveu un augment de 19.700 € que es justifica per una 
dotació per a incloure al 2017 despeses satisfetes anteriorment. En quant al capítol II, articles 22, 
23 i 25, és previst un augment de 34.114,00 € que respon a ser més ajustats a la realitat de la 
considerada despesa general, que a ben segur no podrà contenir-se a nivells de 2016. 
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Pel que als capítols III i IV es refereix la despesa prevista és pràcticament la mateixa que la 
consignada l’any anterior. En quant al capítol VI es preveuen algunes inversions, quasi totes elles 
amb important cofinançament derivat de subvencions. Respecte al capítol IX, és d’igual estimació 
que el consignat a l’exercici 2016. 

Amb tot el qual, la proposta pressupostària 2017, equilibrada entre ingressos i despeses, resumits 
per capítols, en resulta com segueix: 

 

INGRESSOS 

CAPÍTOL I DENOMINACIÓ         IMPORT
 

1 Impostos directes ........................................................................................................  190.218,00 
2 Impostos indirectes .....................................................................................................      3.515,00  
3 Taxes, Preus públics i altres .......................................................................................    91.284,00  
4 Transferències corrents ..............................................................................................  183.626,00 
5 Ingressos patrimonials ................................................................................................    18.185,00 
7 Transferències de capital ............................................................................................    54.600,00  
9  Passius financers ........................................................................................................        100,00 
Total pressupost d’ingressos ........................................................................................541.528,00
        

 

DESESES 

CAPÍTOL I DENOMINACIÓ         IMPORT
 

1 Despeses de personal ………………...….………………………………………………     160.674,00 
2 Despeses en béns corrents i serveis .........................................................................    298.073,00 
3 Despeses financeres .................................................................................................        1.320,00 
4 Transferències corrents .............................................................................................        6.450,00 
6 Inversions reals ..........................................................................................................      58.311,00 
9 Passius financers .......................................................................................................      16.700,00 
Total pressupost despeses ........................................................................................    541.528,00 
 

Un cop establers els anteriors criteris econòmics el Ple acorda aprovar-los inicialment, juntament 
amb la Plantilla orgànica de personal i la relació de llocs de treball per a l’exercici de 2017 que a 
continuació es detalla 

PLANTILLA ORGÀNICA EXERCICI DE 2017 

CÀRRECS ELECTES 

NUM. PLACES                              CÀRREC                                   DEDICACIÓ  

            1                                  Alcalde                                 Parcial (62,5%) 

PERSONAL FUNCIONARI 

Funcionari d'Habilitació nacional 

Nº PLACES         DENOMINACIÓ GRUP       CLASSIFICACIÓ     COMP. DESTÍ                COMPL. ESPECÍFIC     COMP. PRODUCTIVITAT 

      1         Secretari-Interventor A2         16                                Sí              Sí 
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PERSONAL LABORAL 

Nº. PLACES    DENOMINACIÓ DE LA PLAÇA O LLOC                            CATEGORIA PROFESSIONAL     DURADA DEL CONTRACTE 

 

     2             Empleat  Serveis Múltiples i Diversos      Oficial  2na.  Indefinit 
     1        Auxiliar Administratiu        Auxiliar   Indefinit 
     1        Servei de neteja                    Personal de neteja  Indefinit 
    

RELACIÓ DE PERSONAL I LLOCS DE TREBALL 

COGNOMS I NOM                                                     DENOMINACIÓ DEL LLOC DE TREBALL 

LÓPEZ TRABALÓN Antonio         Alcalde   
ALÀ BLANCH  Jaume        Secretari-Interventor 
FONT MONTPEAT Joana                       Auxiliar Adminstratiu       
VILALTA BATLLE  Rossend       Empleat Serveis Múltiples 
GONZALEZ CAPDEVILA Marc                       Empleat Serveis Diversos 
SERÉS BATALLA Anna        Servei de Neteja   

 

 

4.- CONTRACTACIÓ ARRENDAMENT BAR.- 

Per part del Sr. Alcalde es posa de manifest que un cop adjudicada definitivament la contractació 
de l’arrendament del local destinat a bar, propietat d’aquest Ajuntament, situat a C/ Escoles, 6 de 
la Sentiu de Sió, a favor d’Adrià Argelich Moriana, que acordà el Ple de 30/11/2016, correspon 
continuar la tramitació de l’expedient obert al seu efecte i, atès el contingut del Decret 22/2016 de 
15/12/2016 el Ple, per unanimitat acorda: 

Primer.- Aprovar el text del contracte, que tindrà efecte el dia 10/01/2017. 

Segon.- Assenyalar el dia 22/12/2016, a les 12:00 hores per l’acte d’inventari, en el que hi ha de 
participar els arrendataris sortint i entrant senyors Amador Toribio Rojano i Adrià Argelich Moriana 
respectivament, així com els representants de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió per la part 
arrendadora. 

Tercer.- Citar a l’arrendatari per a que comparegui a l’oficina municipal el dia 24 de Desembre de 
2016, a les 12:00 hores, per la signatura del contracte i per l’entrega de la garantia definitiva. 

5.- CESAMENT I PROVISIÓ DE LA SECRETARIA – INTERVENCIÓ .- 

El Sr. Alcalde informa al Ple de que per part del Secretari-Intervenor habilitat en propietat de 
l’Ajuntament, s’ha presentat escrit de formalització de cessament en el càrrec per causa de 
compliment de l’edat reglamentària de jubilació. En el mateix escrit fa referència a la possibilitat de 
provisió de la plaça que deixarà vacant de ser coberta provisionalment, fins a la resolució del 
concurs públic de mèrits preceptius a l’efecte, per un llicenciat en dret, que compta amb un 
important bagatge en l’exercici del càrrec en diverses Administracions Locals, així com en altres 
de l’Administració Autonòmica. Aquesta persona, tot i que actualment exerceix com Secretari-
Interventor en un municipi de la comarca del Segrià, s’ha manifestat disposat a cobrir la plaça de 
la Sentiu de Sió, primer amb caràcter provisional, per posteriorment presentar-se a la convocatòria 
al concurs per a provisionar-la amb caràcter interí. També es referix en l’esmentat escrit  que en 
totes les circumstàncies que es produeixin durant la transferència, l’Ajuntament compta amb 
l’actual Auxiliar Administrativa que domina àmpliament les tasques pròpies de la Secretaria-
Intervenció, amb el qual el servei sempre restaria atès satisfactòriament. 
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Continua el Sr. Alcalde amb aquest assumpte i afegeix, que respecte a la persona interessada, 
s’han rebut molt bons informes dels Ajuntaments i altres òrgans de l’Administració Autonòmica en 
els que ha estat treballant en lloc de treball anàleg. 

Amb tot, s’ha donat compte de la situació a la que ens venim referint a la Direcció General 
d’Administració Local, al Col.legi Oficial de Secretaris Interventors i Tresorers de l’Administració 
Local i a la Gerència del Consell Comarcal de la Noguera, pel que fa al seu servei d’assitència 
tècnica als municipis de la comarca. De tots ells estem a l’espera dels informes que els són de 
competència pel que respecta a la referida provisió.  

A continuació el Secretari dóna àmplia explicació sobre el tema. 

El Ple, per unanimitat, manifesta quedar assabentat i a l’espera dels fets que a l’efecte es 
succeiran. 

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES Nº 3 DE L’OBRA “REPARACIÓ 
DELS VESTIDORS I DEL SISTEMA DE TRACTAMENT D’AIGUA DE LES PISCINES 
MUNICIPALS, AFECTA AL PUOSC 2012.- 

Vist el contingut de la certificació d’obres nº 3 i última expedida en data 28 d’octubre de 2016 per 
la Directora Facultativa Magda Gorgues Sans, adjudicada a l’empresa Electricitat Jaina, SLU, i 
executada per l’empresa Josep Vendrell Marquilles, per import de 18.814,18 € i corresponent a 
l’bra anomenada “Reparació dels vestidors i del sistema de tractament d’aigua de les piscines 
municipals”, inclosa al PUOSC 2012, el Sr. Alcalde proposa la seva aprovació i el Ple, després de 
conèixer el detall de tal obra certificada, per unanimitat acorda aprovar-la amb la seva tramesa cap 
a la Delegació del Govern a l’efecte de la subvenció corresponent. 

7.- SOL.LICITUD LLICÈNCIES D’OBRES.- 

Salvant el dret de propietat, sense perjudici de tercers, d’acord amb el planejament urbanístic, el 
Ple atorga les següents llicències d’obres: 

Expd. 20/2016, a Cinto París Figueres, per reparació tanca corral de darrera de la casa-vivenda de 
C/ Joan Solsona, 1 

Expd. 21/2016, a Cinto París Figueres, per convertir una porta existent en una finestra. Rejuntar la 
paret – tanca i obertura d’una porta de 3,5 m.l. a la tanca, tot a  l’immoble de C/ Joan Solsona, 1, 
amb informe dels Serveis tècnics municipals de 01/12/2016. 

Per ser informada desfavorablement pel ST municipal en el seu informe de 19/12/2016, es denega 
sol.licitud de Jaume Esteve Mercè, per tancament d’explotació porcina del polígon 2 parcel.la 92, 
per estar en contradicció amb el POUM vigent (expd. 22/2016) 

8.- RELACIÓ DE PAGAMENTS.- 

El Sr. Alcalde dóna compte dels pagaments realitzats durant el mes de novembre d’enguany, 
segons el següent detall: 

 

PAGAMENTS NOVEMBRE 2016 - "LA CAIXA" 

  PRÉSTEC 2006 598,34 

CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES) 159,72 

DIARI SEGRE, S.L. 40,00 

MANTENIMENT WIFI 286,53 

TELEFONIA FIXA (MFE) setembre 217,18 

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC) 29,88 
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RENTING BBVA 42,35 

CONSELL COMARCAL (RECOLLIDA RESTA I FORM) 1.142,30 

CONSELL COMARCAL (TDIC) 113,10 

CONSELL COMARCAL ( Taxa servei deixall-gestió res)) 217,16 

CONSELL COMARCAL (Arquitectura setembre) 258,00 

CONSELL COMARCAL (Gestió voluminosos) 345,58 

CONSELL COMARCAL ( Taxa tract. Residus abocad.) 392,84 

CONSELL COMARCAL (Canon depos. Resid. Aboc.) 799,53 

CONSELL COMARCAL (Programa t.) 104,00 

SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONS 16,89 

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.(Tossal i Tanatori) 146,24 

ENDESA ENERGIA, X.A. (Llum urbanització) 17,13 

ENDESA ENERGIA, S.A. Enllumenat Urb. St. Miquel 537,99 

ENDESA ENERGIA XXI, SL (Llum pis sobre ajunt.) 15,69 

ENDESA ENERGIA XXI, S.L (ESCOLES-PIS) 19,63 

ENDESA ENERGIA XXI, SL (LLUM ESGLESIA-CASAL) 69,33 

MAPFRE (SEGURO TRACTOR) 127,64 

J. FARRÉ, S.A. 754,31 

RECANVIS MIRÓ 85,23 

AGROPECUARIS FORTUNY, S.L. 598,95 

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U. 1.252,52 

CUDÓS 1 (Quota trimestral) 45,38 

IBI RÚSTICA (finca Bellcaire) 6,27 

IBI Urbana (Cooperativa del camp) 7,61 

FERRETERIA VIOLA, S.L. 6,67 

EXCLUSIVAS ERA 42,59 

J. FARRÉ, S.A. 237,74 

INK 30 17,05 

E.S. ALGERRI (Gasoil ajuntament) 310,00 

E.S. ALGERRI (Gasoil Església) 310,00 

E.S. ALGERRI (Gasoil Escoles) 757,02 

MATERIALS FARRENY, S.L. 20,28 

CRISTINA LOPEZ NAVARRO 107,88 

NOVOQUÍMICA ECOLÓGICA, S.L. 87,12 

PLAMECA, S.A. 453,02 

BALAGUER AUDIOVISUALS, S.L. 423,50 

FONT MONTPEAT, FERRAN 247,08 

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 1.095,53 
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SPECIALS CHECK, S.L.U. (ACTUACIONS FESTA MAJOR) 6.048,00 

O.C. FUTBOL SALA  1.310,00 

AMORTITZACIÓ PRÉSTEC FFPP 2.578,12 

ASSISTÈNCIES ELECTES AL PLE DE SETEMBRE 150,00 

SEGURETAT SOCIAL 3.734,26 

NOMINES  6.829,32 

 

33.212,50 

  

Pagaments per “Caixa operativa” mes de Novembre de 2016 

Despeses diverses Novembre ...............     354,46 € 

         --------------------  

Total pagaments Novembre .................  33.566,96 € 

 

9.- INFORMES DE L’ALCALDE.- 

El Sr. Alcalde dóna compte al Ple dels següents assumptes: 

PRIMER.- 

REMODELACIÓ DEL CAMP DE FUTBOL.- 

Tal i com va comunicar al Ple de 10/10/2016, han estat iniciats els treballs de neteja i 
condicionament del sòl del recinte del camp de futbol, executats per mitjà de prestació personal a 
càrrec de diversos voluntaris, llevat de l’adquisició i transport dels materials emprats. 

El Ple resta assabentat. 

SEGON.- 

ROBATORI EN LA BÀSCULA MUNICIPAL.- 

Durant els últims dies de novembre i primers de desembre s’han produït dos robatoris al moneder 
de la bàscula municipal per un import de 13,50 €, amb la conseqüent trenca del candau de la porta 
d’accés.. 

El Ple resta assabentat. 

TERCER.- 

QUOTES DELS SERVEIS DE RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS 2017.- 

Dóna trasllat dels comunicats rebuts del Consell Comarcal sobre els preus i quotes que regiran 
durant el 2017 per als serveis de recollida i gestió de residus municipals. 

El Ple resta assabentat. 
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QUART.- 

SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ 

Primera.- Proposta d’atorgament de 20.000,00 € per modificació del sistema de tractament 
d’aigües de les piscines municipals (anualitat 2019). 

Segona.- Ingrés de 20.649,79 € corresponent a la millora de les places (Ajuntament i C/ Solana, 
24). 

Tercera.- Acord d’atorgament de subvenció de 4.588,50 €, per ajut al manteniment de del 
consultori mèdic 2016. 

Quarta.- Atorgament de subvenció de 7.500,00 € per ajut a la contractació de socorristes d’aigua 
de les piscines 2016. 

CINQUÈ.- 

INTERSECCIÓ DEL CAMÍ DE MONTGAI AMB LA CARRETERA LV-3025.- 

S’ha rebut comunicat verbal del Cap del Servei Territorial de Carreteres en el que ens informa que 
són a punt de presentar dos alternatives factibles per millorar l’accés del camí de Montgai a la 
carretera LV-3025, i que en breu seran presentades a l’Ajuntament. 

El Ple resta assabentat. 

SISÈ.- 

CONDICIONAMENT DEL “CORRAL DE LA VILA” 

Comenta la propera actuació consistent en l’acondicionament de l’immoble “Corral de la Vila” que 
ha de consistir en la connexió amb les xarxes d’aigua i clavegueram, la conducció de les aigües 
pluvials, la pavimentació del Magatzem i l’acondicionament de la tanca del solar. 

El Ple resta assabentat. 

I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 23:00 hores, de la 
que s’estén la present acta, que com a Secretari certifico. 

 


