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

Identificació de la sessió
Núm.: 9/2017
Caràcter: ordinari
Data: dimarts, dia 12 de setembre de 2017
Horari: de les 20.30 hores a les 21.10 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Assistents
Alcalde-President
Antonio López Trabalón
Regidors
Joan Mª Guillaumet Badia
Albert Bergadà Alburquerque
José Torres Flores
Francisco Marcelino Camarasa
Joan Camats i Campabadal, secretari
S’han excusat d’assistir-hi:
Francesc Sumalla Pla
Carles Terré Carreño
A la Sentiu de Sió, a 12 de setembre de 2017, a les 20:30 hores, a la sala d’actes de la Casa
Consistorial, es constitueix en sessió pública ordinària el Ple d’aquest Ajuntament, conformat pels
membres, el nom i el càrrec dels quals figura en aquesta acta, presidit pel senyor Alcalde, amb
l’assistència del Secretari de la Corporació.
Abans de donar inici al Ple, el senyor alcalde expressa el seu condol a les famílies Bou Abellana i
Torres Font pel recés dels seus familiars.

Seguidament s’obre l’acte i es passa a deliberar sobre el següent ordre del dia:

1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació, si s’escau, acta sessió anterior
Donar compte dels decrets d’alcaldia
Donar compte decrets relació de pagaments
Proposta d’aprovació definitiva del Compte General de la Corporació de l’exercici 2016
Proposta aprovació Reconeixement de Crèdit 1/2017
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Proposta iniciar expedient d’adopció de l’escut heràldic del municipi de la Sentiu de Sió i
sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local assistència tècnica
Proposta aprovar la supressió del Registre municipal de parelles de fet de l’Ajuntament de
la Sentiu de Sió i la derogació del seu reglament regulador
Proposta ratificació decret 30/2017, sobre sol·licitud subvenció al Departament d’Afers i
Relacions Institucionals Exteriors i Transparència
Proposta aprovació conveni entre l’Ajuntament de la Sentiu de Sió i la protectora d’animals
Amics dels Animals de la Noguera per la recollida de gossos abandonats al municipi
Moció de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de reconeixement a la
tasca realitzada pels cossos policials i d’emergències
Sol·licitud llicències d’obres
Informes d’alcaldia
Precs i preguntes

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
L’acta de la sessió ordinària del dia 10 de juliol de 2017 es dóna per llegida, de conformitat amb
l’establert a l’art. 110.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya i s’aprova per unanimitat dels cinc dels set regidors
assistents.

2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
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 Decrets dictats, la part dispositiva de la
qual és la següent:
•

Decret 28/2017 sobre aprovació de la clàusula addicional quarta, corresponent a
l’any 2017, al Conveni de col·laboració entre el Servei Català de la Salut i
l’Ajuntament de la Sentiu de Sió que fa referència a les despeses de funcionament i
manteniment del Consultori Mèdic.
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar la clàusula addicional quarta, corresponent a l’any 2017, al Conveni de
col·laboració entre el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió que fa
referència a les despeses de funcionament i manteniment del Consultori Mèdic.
Segon.- D’acord amb aquesta clàusula l’import màxim que aportarà el Servei Català de la
Salut per l’any 2017 són 1.548,84 euros.
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui a
terme. la Sentiu de Sió, 28 de juliol de 2017.

•

•

Decret 29/2017 sobre aprovació de la relació de factures mes de juliol de 2017
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA

Decret 30/2017, sobre sol·licitud subvenció al Departament d’Afers i Relacions
Institucionals Exteriors i Transparència
Per tot l’exposat RESOLC:
Primer.- Aprovar sol·licitar la subvenció al Departament d’Afers i Relacions Institucionals
Exteriors i Transparència per un import de 3.314,00 euros per fer front a part de les
despeses que suposaran executar l’actuació titulada “Manteniment dels espais de memòria
de la Guerra Civil al municipi de la Sentiu de Sió”, amb un pressupost de 4.143,25 euros
(3.424,17 euros de base imposable més 719,08 en concepte d’IVA) redactada pel senyor
Pol Galitó Martí
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Segon.- Aprovar la realització de l'actuació esmentada per a la qual se sol·licita la
subvenció.
Tercer.- Aprovar la memòria titulada “Manteniment dels espais de memòria de la Guerra
Civil al municipi de la Sentiu de Sió”, amb un pressupost de 4.143,25 euros (3.424,17
euros de base imposable més 719,08 en concepte d’IVA) redactada pel senyor Pol Galitó
Martí
Quart.- L’Ajuntament de la Sentiu de Sió disposa de crèdit suficient a la partida 22799 per
afrontar l'aportació pròpia que preveu el pla de finançament.
Cinquè.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.

la Sentiu de Sió, 10 d’agost de 2017.
•

•

Decret 31/2017 sobre aprovació de la relació de factures mes d’agost de 2017
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA

Decret 32/2017, 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
dimarts dia 12 de setembre de 2017, a les 20.30 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament,
segons el següent:
ORDRE DEL DIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Aprovació, si s’escau, acta sessió anterior
Donar compte dels decrets d’alcaldia
Donar compte decrets relació de pagaments
Proposta d’aprovació definitiva del Compte General de la Corporació de l’exercici 2016
Proposta aprovació Reconeixement de Crèdit 1/2017
Proposta iniciar expedient d’adopció de l’escut heràldic del municipi de la Sentiu de Sió i sol·licitar a la Direcció General
d’Administració Local assistència tècnica
Proposta aprovar la supressió del Registre municipal de parelles de fet de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió i la derogació
del seu reglament regulador
Proposta ratificació decret 30/2017, sobre sol·licitud subvenció al Departament d’Afers i Relacions Institucionals
Exteriors i Transparència
Proposta aprovació conveni entre l’Ajuntament de la Sentiu de Sió i la protectora d’animals Amics dels Animals de la
Noguera per la recollida de gossos abandonats al municipi
Moció de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de reconeixement a la tasca realitzada pels cossos
policials i d’emergències
Sol·licitud llicències d’obres
Informes d’alcaldia
Precs i preguntes

Segon.- Notificar-ho a tots els regidors i fer-ho públic pels mitjans habituals.
la Sentiu de Sió, 6 de setembre de 2017”
•

Decret 33/2017
Atesa l’aprovació per part del Parlament de Catalunya de la Llei del Referèndum per
l’autodeterminació de Catalunya i del Decret de convocatòria signat pel Govern de la
Generalitat per a celebrar-lo en data 1 d’octubre de 2017,
L’alcalde/ssa de l’Ajuntament de
representació,

La Sentiu de Sió, en exercici de les atribucions de

MANIFESTA:
Primer-. El ple suport al Referèndum que s’ha convocat pel proper dia 1 d’octubre de 2017 i
complir les previsions que es concreten a l’esmentada Llei.
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió
ordinària que se celebri.
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Tercer.- Comunicar aquesta resolució al Govern de la Generalitat de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI).
A La Sentiu de Sió, 7 de Setembre de 2017

3. DONAR COMPTE DECRETS RELACIÓ DE PAGAMENTS
Decret 29/2017 sobre aprovació de la relació de factures mes de juliol de 2017
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions, les factures pendents
d’aplicació (si és el cas), així com el seu pagament, incloses en la relació del mes de juliol de 2017 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 41.116,69€.
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, 9 d’agost de 2017

PAGAMENTS
PRÉSTEC 2006

598,34

CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES)

159,22

DIARI SEGRE, S.L.

40,00

MANTENIMENT WIFI

253,13

TELEFONIA FIXA (MFE)

217,88

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC)

32,81

RENTING COPIADORA

95,59

CONSELL COMARCAL (RECOLLIDA RESTA I FORM)

1.137,36

CONSELL COMARCAL (TDIC)

113,10

CONSELL COMARCAL (Taxa servei tractament resid.)

382,76

CONSELL COMARCAL (Serveis socials 3er. TR)

489,15

CONSELL COMARCAL (Arquitectura urbanisme)

250,00

SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA, S.L.
J.FARRE, S.A.

45,90
343,69

DECORA BALAGUER, S.L.

87,05

FERRETERIA VIOLA, S.L.

197,31

ELECTRICITAT JAINA, SLU
ENDESA ENERGIA S.A.
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

24,20
488,68
26,64
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ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

51,49

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

177,95

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

35,15

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

10,31

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

15,37

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

14,33

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

12,86

AGROPECUARIS FORTUNY, SL
DECORA BALAGUER, S.L.

140,03
34,90

JOAN MONTOLIU, S.L.

366,10

LAICONA, S.L.

140,72

COMPSAONLINE

30,84

DOSSIER P & M

88,25

SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA, S.L.

31,48

MARTINEZ MONTOLIU, S.C.P.

136,32

GESTIÓ PUBLICITAT SEGRE, S.L.U.

322,49

SEGURIDAD MARXAN, S.L.

258,12

DECORA BALAGUER, S.L.

109,36

JOSÉ VIOLA RIBA, S.L.

180,29

FERRETERIA VIOLA, S.L.

495,77

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.
GEOBRUGG IBERICA, S.A.

1.651,82
10.389,54

GENE AMORÓS, FRANS

359,80

HABANERES VEUS DEL SEGRIA

650,00

HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN

379,94

JIM TERSOL & THE DREAMERS

495,00

LAPPSET ESPAÑA VR, S.L.

46,34

LOGIGRAFIC

53,24

LOGIGRAFIC

1.343,75

LYRECO ESPAÑA, S.A.

57,31

NOVOQUÍMICA ECOLÓGICA, S.L.

825,63

NOVOQUÍMICA ECOLÓGICA, S.L.

169,23

NOVOQUÍMICA ECOLÓGICA, S.L.

387,25

PLA BIEL, JORDI

90,75

SONORITZACIONS TX (JOSEP SAEZ RABELL)

318,00

TASHIA, S.L.

503,88

ASSISTÈNCIES ELECTES AL PLE

112,50
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SEGURETAT SOCIAL

4.336,35

IRPF

3.878,63

NOMINES

7.189,79
40.873,69

Pagaments per caixa corporació (despeses diverses)

243,00

Total PAGAMENTS mes de Juliol 2017

41.116,69

Decret 31/2017 sobre aprovació de la relació de factures mes d’agost de 2017
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions, les factures pendents
d’aplicació (si és el cas), així com el seu pagament, incloses en la relació del mes d’agost de 2017 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 27.790,81€.
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, 5 de setembre de 2017
PAGAMENTS

PRÉSTEC 2006

598,33

CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES)

220,22

DIARI SEGRE, S.L.

40,00

MANTENIMENT WIFI

308,79

TELEFONIA FIXA (MFE)

219,80

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC)

29,36

RENTING COPIADORA

95,59

CONSELL COMARCAL (RECOLLIDA RESTA I FORM)

1.137,36

CONSELL COMARCAL (TDIC)

113,10

CONSELL COMARCAL (Taxa deixalleria-gestió residus)

213,44

CONSELL COMARCAL (Taxa deixalleria-gestió volum.)

339,66

CONSELL COMARCAL ( Taxa serv. Trac. Elim. Residus)

369,32

CONSELL COMARCAL (Serveis socials )

139,11

CONSELL COMARCAL (Arquitectura urbanisme)

416,50

CONSELL COMARCAL (Canon depos. Residus abocad.)

1.228,80

CUDOS I, S.L.

45,38

O.A.G.R.T.L.

8,22

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

34,49

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

116,99

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

28,02
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COMPSAONLINE

87,68

J. FARRÉ, S.A.

66,93

CODETRAC, S.L.
AGROPECUARIS FORTUNY, SL

107,41
34,27

HIERROS LLEIDA, S.L.

170,49

AUTO RECANVI SEGRE, S.L.

700,00

MECANO CAMP

428,62

FCO. JAVIER CUESTA CAMARASA

242,00

CUDÓS i (QUOTA TRIMESTRAL)

45,38

ARGELICH MORIANA, ADRIÀ

878,03

AMPA ESCOLA (ACTIVITATS EXTRAESC. MARÇ I MAIG)

100,00

JOSEP VENDRELL MARQUILLES

3.238,32

DARPA (Taxa expedició carnet manipulador)

10,30

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

11,00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L. (3 FACTURES)

176,91

CODETRAC, S.L.

850,00

CODETRAC, S.L.

37,63

SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA, S.L.

50,64

MECANOCAMP
MARTINEZ MONTOLIU, S.C.P.

428,62
10,81

SEGURETAT SOCIAL

4.230,77

AMORTITZACIÓ PRÉSTEC FFPP

2.554,35

NOMINES

7.220,87
27.383,51

Pagaments per caixa corporació (despeses diverses)

Total PAGAMENTS mes d’Agost 2017

407,30

27.790,81

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ
DE L’EXERCICI 2016
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2016, cal elaborar el compte general de l’entitat local.
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic,
financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica,
complementària i annexos.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari de 2016 s’ha sotmès a l’informe de la
Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 12 de juny de
2017. Exposats al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 117, de data 19 de juny de
2017, pel període reglamentari, així com al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, no s’han presentat
reclamacions i/o al·legacions.
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D’acord amb els articles 208 a 212 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, la Instrucció de comptabilitat per
a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels cinc regidors assistents dels set que conformen la
corporació, els acords següents:

Primer.- Aprovar definitivament el compte general de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió
corresponent a l’exercici 2016.
Segon.- Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels justificants dels
estats i comptes anuals i pels seus annexos.
Tercer.- Retre l’esmentat compte de la corporació, esdevingut com a resultat de l’exercici
econòmic de l’any 2016 a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles
mencionats en la part expositiva.
5. PROPOSTA APROVACIÓ RECONEIXEMENT DE CRÈDIT 1/2017
Vist l’informe de Secretaria emès al respecte en relació amb el procediment i la legislació aplicable
per procedir al reconeixement dels crèdits que s’annexen, corresponents a altres exercicis
pressupostaris.
Vist l’informe de la Intervenció en el què s’estableix que és possible aquest reconeixement de
crèdit.
Atès el que disposa l'article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, estableix la possibilitat del
reconeixement d'obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol causa, no ho haguessin
estat en aquell al que corresponien, atribuint al Ple de la Corporació tal reconeixement sempre que no
existeixi dotació pressupostària, operacions especials de crèdit, o concessions de quitació i espera,
mitjançant l'assignació puntual i específica d'obligacions procedents d'exercicis anteriors al pressupost
vigent.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels cinc regidors assistents dels set que conformen la
corporació, els acords següents:

PRIMER Aprovar el reconeixement dels crèdits 1/2017 corresponents a exercicis anteriors que es
relacionen en l’annex 1, per un import de 34.411,86 euros

SEGON. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l'exercici 2017, els corresponents crèdits, amb
càrrec a la partides que corresponguin, de la qual es va realitzar la corresponent retenció.
ANNEX 1
RESUM PER PARTIDES :

ANY

PROG

ECONÒMICA

DESCRIPCIÓ

IMPORT

2017

454

210

Material camp de treball 2013

4.737,15

2017

454

210

Treballs manteniment neteja llera riu Sió 2013

18.514,21

2017

454

210

Manteniment tanatori 2014

2.160,00

2017

454

210

Manteniment espais municipals 2014

423,00

2017

454

210

Manteniment enllumenat poble 2015

2.819,99

2017

454

210

Manteniment camins 2016

1.687,95

2017

342

63100

Material pel camp esports 2016

1.037,94

2017

342

63100

Sauló camp futbol 2016

2.444,89

2017

920

224

Pòlissa assegurança 59351940, 2015

586,73
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SUMA TOTAL……………………….

34.411,86

6. PROPOSTA INICIAR EXPEDIENT D’ADOPCIÓ DE L’ESCUT HERÀLDIC DEL MUNICIPI DE
LA SENTIU DE SIÓ I SOL·LICITAR A LA DIRECCIÓ GENERAL D’ADMINISTRACIÓ LOCAL
ASSISTÈNCIA TÈCNICA
El municipi de la Sentiu de Sió no disposa d’escut heràldic oficial reconegut i el Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge ofereix als ens locals l’assistència necessària
per elaborar-ne el projecte, a l’efecte de regularitzar l’escut, de conformitat amb els requisits que
estableixen el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i el Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la
denominació, els símbols i el registre d’ens locals de Catalunya
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels cinc regidors assistents dels set que conformen la
corporació, els acords següents:

Primer.- Iniciar l’expedient d’adopció de l’escut heràldic oficial del municipi de la Sentiu de Sió i
sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local l’assistència tècnica que preveu l’article 39.3
del Decret 139/2007.

7. PROPOSTA APROVAR LA SUPRESSIÓ DEL REGISTRE MUNICIPAL DE PARELLES DE
FET DE L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ I LA DEROGACIÓ DEL SEU REGLAMENT
REGULADOR
L’Ajuntament de la Sentiu de Sió, en sessió plenària de data 8 d’octubre de 2012, va aprovar el
Registre municipal de parelles de fet i el seu reglament regulador
Vista l’Ordre JUS/44/2017, de 28 de març, per la qual s’aprova el Reglament del Registre de
parelles estables de Catalunya (DOGC número 7341 de 31.03.2017).
Atès que el Reglament esmentat té per objecte regular l’organització, el funcionament i la publicitat
del Registre de parelles estables de Catalunya, té caràcter administratiu i es gestiona en suport
informàtic.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels cinc regidors assistents dels set que conformen la
corporació, els acords següents:

Primer. Aprovar la supressió del Registre Municipal de parelles de fet de l’Ajuntament de la Sentiu
de Sió
Segon. Aprovar inicialment la derogació del Reglament del registre municipal de parelles de fet de
l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, per considerar que la competència correspon al Registre únic de
parelles estables de Catalunya, sense perjudici del dret de les persones interessades a demanar
certificació de les inscripcions realitzades durant la seva vigència.
Tercer. Publicar els presents acords al tauler d’anuncis de la Corporació i al Butlletí Oficial de la
Província de Lleida, durant el termini de 30 dies hàbils, a fi que els interessats puguin presentar
al·legacions o reclamacions de conformitat amb el que estableix l’article 49 de la LRBRL. En cas
que no es presentin al·legacions en el termini indicat, s’entendran aprovats definitivament els
acords adoptats.
Quart. El Registre Municipal de parelles de fet continuarà causant efectes per a les parelles que
constin inscrites, pel que fa a l’expedició de certificats d’assentaments que hi constin fins a la data
de supressió, a instància de qualsevol dels membres de la unió interessada o Tribunals de
Justícia.
10

8. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 30/2017, SOBRE SOL·LICITUD SUBVENCIÓ AL
DEPARTAMENT D’AFERS I RELACIONS INSTITUCIONALS EXTERIORS I TRANSPARÈNCIA
Vista ORDRE EXI/115/2017, d'1 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de les subvencions a ens locals per a projectes adreçats a recuperar la memòria
democràtica a través de la posada en valor i difusió del patrimoni memorial de Catalunya del
període 1931-1980 (DOGC núm. 7390 - 14.6.2017)
Vista la RESOLUCIÓ EXI/1700/2017, de 12 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la
concessió de les subvencions de les línies 1 i 2 a ens locals per a projectes adreçats a recuperar
la memòria democràtica a través de la posada en valor i difusió del patrimoni memorial de
Catalunya del període 1931-198 (DOGC núm. 7414 - 18.7.2017)
Atès que aquest Ajuntament creu convenient concórrer a aquesta convocatòria, concretament a la
que fa referència a la línea 1 “Projectes adreçats al manteniment, conservació, senyalització,
reparació i difusió del patrimoni memorial democràtic dels espais de memòria ja existents en el
moment de la convocatòria”, ja que existeixen al terme dos espais de la Guerra Civil, un al Tossal
de les Forques i l’altre a l’Ermita de la Mare de Déu de la Guardiola, en els qual es considera
necessari realitzar tasques de reparació i manteniment.
Vista la memòria titulada “Manteniment dels espais de memòria de la Guerra Civil al municipi de la
Sentiu de Sió”, amb un pressupost de 4.143,25 euros (3.424,17 euros de base imposable més
719,08 en concepte d’IVA) redactada pel senyor Pol Galitó Martí
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels cinc regidors assistents dels set que conformen la
corporació, els acords següents:

Ratificar íntegrament i en els seus propis termes la resolució d’alcaldia de 10 d’agost de 2017
següent:
Primer.- Aprovar sol·licitar la subvenció al Departament d’Afers i Relacions Institucionals Exteriors
i Transparència per un import de 3.314,00 euros per fer front a part de les despeses que
suposaran executar l’actuació titulada “Manteniment dels espais de memòria de la Guerra Civil al
municipi de la Sentiu de Sió”, amb un pressupost de 4.143,25 euros (3.424,17 euros de base
imposable més 719,08 en concepte d’IVA) redactada pel senyor Pol Galitó Martí
Segon.- Aprovar la realització de l'actuació esmentada per a la qual se sol·licita la subvenció.
Tercer.- Aprovar la memòria titulada “Manteniment dels espais de memòria de la Guerra Civil al
municipi de la Sentiu de Sió”, amb un pressupost de 4.143,25 euros (3.424,17 euros de base
imposable més 719,08 en concepte d’IVA) redactada pel senyor Pol Galitó Martí
Quart.- L’Ajuntament de la Sentiu de Sió disposa de crèdit suficient a les partides 212.00, 221.99 i
22.799 per afrontar l'aportació pròpia que preveu el pla de finançament.
Cinquè.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.

9. PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI ENTRE L´AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ I LA
PROTECTORA D´ANIMALS AMICS DELS ANIMALS DE LA NOGUERA PER LA RECOLLIDA
DE GOSSOS ABANDONATS AL MUNICIPI
Atès que, a través dels Agents Rurals, l’Ajuntament ha rebut avisos formals de l’existència al
municipi de gossos abandonats i que és responsabilitat de l’Ajuntament dur-los a un centre de
recollida.
Atès que l’Ajuntament de la Sentiu de Sió s’ha posat en contacte amb l’Associació Amics dels
Animals de la Noguera (Foradada), per tal de regular la recollida de gossos abandonats de la
població.
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Atès que el municipi de la Sentiu de Sió no disposa de cap centre de recollida d’animals tal i com
disposa la normativa vigent, ni tampoc ha signat cap conveni amb cap altra protectora d’animals.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels cinc regidors assistents dels set que conformen la
corporació, els acords següents:

Primer.- Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament de la Sentiu de Sió i la protectora d’animals Amics
dels Animals de la Noguera per a la recollida de gossos abandonats al municipi.
Segon.- Autoritzar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per a la signatura del
present conveni i de qualsevol altre document que se’n pugui derivar.

10.MOCIÓ DE REBUIG ALS ATEMPTATS TERRORISTES DE BARCELONA I CAMBRILS I DE
RECONEIXEMENT A LA TASCA REALITZADA PELS COSSOS POLICIALS I
D’EMERGÈNCIES
Els atemptats terroristes comesos a Barcelona i Cambrils el passat 17 d’agost de 2017, van
provocar la mort de 15 persones i més d’un centenar de ferits i van produir una sensació de por i
alarma entre la nostra societat.
La ràpida i eficient intervenció dels cossos de seguretat, Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana,
agents de policies locals i dels serveis d’emergències mèdiques, juntament amb molts ciutadans
anònims va ser cabdal per afrontar els primers moments i la posterior detenció i desarticulació dels
terroristes causants de l’atac.
Les mostres de solidaritat i condol van ser nombroses durant els següents dies, així com la
indignació i el rebuig unànime a la violència, defensada des de qualsevol idea o religió.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels cinc regidors assistents dels set que conformen la
corporació, els acords següents:

PRIMER.‐‐ Expressar el rebuig contundent als atemptats terroristes perpetrats a les ciutats de
Barcelona i de Cambrils i reivindicats posteriorment per Estat Islàmic.
SEGON.‐‐ Condemnar aquest atac i qualsevol tipus de violència que propaguen l’odi i la barbàrie
arreu del món i a casa nostra.
TERCER.- Donar el condol i el suport total a les víctimes i ferits dels atemptats, les seves famílies i
amics. Sempre estarem al costat de la convivència i la cohesió social.
QUART.- Agrair i reconèixer la gran tasca realitzada per tots els cossos d’emergències, seguretat,
prevenció i entitats ciutadanes que, en moments de màxima tensió, van saber complir amb la seva
feina amb voluntat de servei. Al mateix temps, demanar que la policia dels Mossos d’Esquadra
s’incorpori, de forma immediata, en les reunions dels grups de treball sobre la lluita antiterrorista,
liderades per la Interpol, per assegurar la més eficient coordinació entre totes les forces i cossos
de seguretat de l’Estat.
CINQUÈ.- Deixar clar que aquests atacs contra la convivència no canviaran la voluntat de la
nostra societat d’apostar per la llibertat, l’acollida i la tolerància, apostant pels valors que potenciïn
el respecte a totes les formes de pensar, religions i cultures.
SISÈ.- Ratificar la voluntat dels governs locals de continuar treballant per la cohesió social de les
nostres viles i ciutats. Només així avançarem cap a la convivència i la inclusió de la societat”.

12

11.SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES MUNICIPALS D’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:
•
•
•
•
•

Expd. 30/2017, a Joan Torres, per col·locar tanca d’obra a la part del darrera de la casa del
carrer del Riu Sió, 16 i per col·locar porta metàl·lica també a la part del darrera de la casa.
Expd. 31/2017, a Alejandro Fernando Llaser Albiñana per la construcció d’una piscina
situada al carrer de les Acàcies de la Urbanització Sant Miquel.
Expd. 32/2017, a Pepita Vilaseca Santaularia, per arreglar la teulada del cobert situat al
polígon 1, parcel·la 10 (la Boga).
Expd. 33/2017, a Ramon Baró Viles, per enrajolar l’entrada de la casa del carrer del Sió,
14.
Expd. 34/2017, a Magdalena Vilaltella, per reforçar amb dos bigues un cavall de fusta i
refer un pilar, al carrer de la Solana, 10

12.- INFORMES ALCALDIA
El senyor alcalde informa al Ple dels següents assumptes:
•

•
•
•

Que en relació a la sol·licitud d’ajut a la gestió forestal sostenible, per realitzar una aclarida
de millora al Pla de l’Om i altres, es va resoldre la convocatòria i l’Ajuntament està en llista
d’espera.
Que ja s’estan executant les obres de l’enllumenat de Cal Morros.
Que avui, dia 12, ha arribat la picadora d’herba nova.
Que ja han sortit publicades les convocatòries de subvenció de la Diputació per a
inversions per a obres

13.- PREGUNTES I PROPOSTES
No se’n formulen

I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 21.10 hores, de la
que s’estén la present acta, que com a Secretari certifico.

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

Identificació de la sessió
Núm.: 10/2017
Caràcter: ordinari
Data: dilluns, dia 9 d’octubre de 2017
Horari: de les 20.30 hores a les 21.05 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Assistents
Alcalde-President
Antonio López Trabalón
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Regidors
Francesc Sumalla Pla
Albert Bergadà Alburquerque
José Torres Flores
Francisco Marcelino Camarasa
Carles Terré Carreño
Joan Camats i Campabadal, secretari

S’han excusat d’assistir-hi:
Joan Mª Guillaumet Badia

A la Sentiu de Sió, a 9 d’octubre de 2017, a les 20:30 hores, a la sala d’actes de la Casa
Consistorial, es constitueix en sessió pública ordinària el Ple d’aquest Ajuntament, conformat pels
membres, el nom i el càrrec dels quals figura en aquesta acta, presidit pel senyor Alcalde, amb
l’assistència del Secretari de la Corporació.
Abans de donar inici al Ple, el senyor alcalde expressa el seu condol a les famílies Sumalla
Sánchez i Olives Mateu pel recés dels seus familiars.
Seguidament s’obre l’acte i es passa a deliberar sobre el següent ordre del dia:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovació, si s’escau, acta sessió anterior
Donar compte dels decrets d’alcaldia
Donar compte decrets relació de pagaments
Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 2 del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió , any 2017
Proposta aprovació reconeixement de crèdit 2/2017
Proposta ratificació decret 35/2017 aprovar la presentació sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida, Pla
d’arrendaments i subministraments, anualitats 2017, 2018 i 2019
7. Proposta ratificació decret 37/2017 aprovar la presentació sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida, Pla extraordinari
d’inversions locals, anualitats 2017 i 2018
8. Moció de condemna de la violència dels cossos policials l'1 d'octubre
9. Sol·licitud llicències d’obres
10. Informes d’alcaldia
11. Precs i preguntes

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
L’acta de la sessió ordinària del dia 12 de setembre de 2017 es dóna per llegida, de conformitat
amb l’establert a l’art. 110.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i s’aprova per unanimitat dels cinc dels set
regidors assistents.

2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
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 Decrets dictats, la part dispositiva de la
qual és la següent:
•

Decret 34/2017 sobre aprovació de factura
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Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar la factura per import de 650,00 euros (exempta d’IVA), presentada pel grup
Associació Grup d’Havaneres Veus del Segrià, per la seva actuació dins el actes de la Festa de
Sant Joan 2017.
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a
terme

la Sentiu de Sió, 18 de setembre de 2017.

•

Decret 35/2017 aprovar la presentació sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida, Pla
d’Arrendaments i Subministraments, anualitats 2017, 2018 i 2019

Per tot l’exposat, RESOLC:

Primer.- Aprovar presentar la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida, Pla d’Arrendaments
i Subministraments, anualitats 2017, 2018 i 2019, per un import de 18.352,57€ que es reparteixen
en 6.117,52€ per les anualitat 2017 i 2018 i 6.117,53€ per l’anualitat del 2019, per fer front a part
de les despeses d’energia elèctrica i de combustibles i carburants de l’Ajuntament durant els anys
2017 a 2019

Segon.- Aprovar inicialment la memòria descriptiva redactada per l’Ajuntament per un
import de 121.500,00 euros (d’aquesta quantitat s’imputa a la subvenció 18.360,00 euros).
Tercer.- Tramitar aquestes sol·licituds de forma telemàtica a través de l’EACAT.
Quart.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme
la Sentiu de Sió, 22 de setembre de 2017.
•

Decret 36/2017, relatiu a la modificació pressupostària per generació de crèdits 1/2017.

Per tot l’exposat, RESOLC:

Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits per generació de crèdits 1/2017 que es
detalla tot seguit:
EXCÉS INGRÉS
Pressupost Ingressos 2017
Econòmica
750.80

Descripció
“Subv. Diputació claveguera Joan Solsona”

Import
6.916,00€

AUGMENT DESPESES
Pressupost Despeses 2017
Programa
160

Econòmica
631

Descripció
“Inversió Claveguera Carrer Joan Solsona“

Import
6.916,00€

Segon.- Trametre còpia de l’expedient al Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge i a la Delegació Provincial d’Hisenda.
terme.

Tercer.- Donar compte aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui a
la Sentiu de Sió, 27 de setembre de 2017

•

Decret 37/2017 aprovar la presentació sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida, Pla
Extraordinari d’Inversions Locals, anualitats 2017 i 2018

Per tot l’exposat, RESOLC:

Primer.- Aprovar presentar la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida, Pla Extraordinari
d’Inversions Locals de la Diputació de Lleida, anualitats 2017 i 2018 les obres següents:

Any 2017
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1. Obra:Substitució d'un tram de 62 m de clavegueram del c. Joan Solsona de la Sentiu de
Sió (anualitat 2017), amb un pressupost de 25.319,46 euros (20.925,17 euros de base
imposable + 4.394,29 euros en concepte d’IVA).
Subvenció sol·licitada: 24.053,49 euros.

Any 2018
2. Obra: 1ra. fase de les obres de substitució de l'enllumenat públic del municipi de la Sentiu
de Sió" (anualitat 2018), amb un pressupost de 48.138,13 euros (39.783,58 euros de base
imposable + 8.354,55 euros en concepte d’IVA).
Subvenció sol·licitada: 44.805,50 euros

Segon.- Aprovar inicialment les memòries valorades redactades pels serveis tècnics
municipals i que es detallen a continuació:
1. Substitució d'un tram de 62 m de clavegueram del c. Joan Solsona de la Sentiu de Sió
(anualitat 2017), amb un pressupost de 25.319,46 euros (20.925,17 euros de base
imposable + 4.394,29 euros en concepte d’IVA).
2. 1ra. fase de les obres de substitució de l'enllumenat públic del municipi de la Sentiu de
Sió" (anualitat 2018), amb un pressupost de 48.138,13 euros (39.783,58 euros de base
imposable + 8.354,55 euros en concepte d’IVA).

Tercer.- Tramitar aquestes sol·licituds de forma telemàtica a través de l’EACAT.

Quart.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, 5 d’octubre de 2017

•

•

Decret 38/2017 sobre aprovació de la relació de factures mes de setembre de 2017
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA
Decret 39/2017, de convocatòria de Ple ordinari
Per tot l’exposat, RESOLC:

Primer.- Convocar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, pel
proper dilluns dia 9 d’octubre de 2017, a les 20.30 hores, a la Sala de Plens de
l’Ajuntament, segons el següent:
ORDRE DEL DIA

1.
2.
3.
4.

Aprovació, si s’escau, acta sessió anterior
Donar compte dels decrets d’alcaldia
Donar compte decrets relació de pagaments
Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 2 del pressupost de l’Ajuntament de la
Sentiu de Sió , any 2017
5. Proposta aprovació reconeixement de crèdit 2/2017
6. Proposta ratificació decret 35/2017 aprovar la presentació sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida,
Pla d’arrendaments i subministraments, anualitats 2017, 2018 i 2019
7. Proposta ratificació decret 37/2017 aprovar la presentació sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida,
Pla extraordinari d’inversions locals, anualitats 2017 i 2018
8. Moció de condemna de la violència dels cossos policials l'1 d'octubre
9. Sol·licitud llicències d’obres
10. Informes d’alcaldia
11. Precs i preguntes

Segon.- Notificar-ho a tots els regidors i fer-ho públic pels mitjans habituals.
la Sentiu de Sió, 6 d’octubre de 2017.

3. DONAR COMPTE DECRETS RELACIÓ DE PAGAMENTS
Decret 38/2017 sobre aprovació de la relació de factures mes de setembre de 2017
Per tot l’exposat, RESOLC:
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Primer.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions, les factures pendents
d’aplicació (si és el cas), així com el seu pagament, incloses en la relació del mes de setembre de 2017 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 40.205,66€.
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, 6 d’octubre de 2017.
PAGAMENTS SETEMBRE "LA CAIXA"
PRÉSTEC 2006

598,34

CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES)

159,72

DIARI SEGRE, S.L.

40,00

MANTENIMENT WIFI

308,79

TELEFONIA FIXA (MFE)

217,61

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC)

31,25

RENTING COPIADORA

95,59

CONSELL COMARCAL (RECOLLIDA RESTA I FORM)

1.137,36

CONSELL COMARCAL (TDIC)

113,10

CONSELL COMARCAL ( Taxa serv. Trac. Elim. Residus)

382,20

CONSELL COMARCAL (Arquitectura urbanisme)

233,00

ENDESA ENERGIA XXI. S.L.U.

13,06

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

24,77

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

128,56

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

445,09

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U.

307,52

SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA, S.L.

31,57

J. FARRE, S.A.

182,48

MECANOCAMP

39,14

HIERROS LLEIDA, S.L.

1.310,18

O.C. FUTBOL SALA

2.620,00

ATM

461,44

CAL JORDI

677,93

AMICS DELS ANIMALS DE LA NOGUERA

200,00

EXCAVACIONS LAO

181,50

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.

1.731,14

NOVOQUIMICA ECOLÓGICA, S.L.

538,52

NOVOQUIMICA ECOLÓGICA, S.L.

571,24

7 DE 7 ALTERNATIU

544,50

HIERROS LLEIDA, S.L.

434,09
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FERRETERIA VIOLA, S.L.

112,47

VIVES SERVEIS I LLOGUERS, S.L.U.

33,81

EUROFINS AGROAMBIENTAL, S.A.

149,99

GESTIÓ PUBLICITAT SEGRE

241,87

JOAN MONTOLIU, S.L.

116,16

DECORA BALAGUER, S.L.

19,03

MARTINEZ MONTOLIU, S.C.P.

26,62

COMPSAONLINE, S.L.

213,35

CONSTRUCCIONES MECÁNICAS ALCAY, S.L.

8.470,00

ARGELICH MORIANA, ADRIÀ

263,67

ARGELICH MORIANA, ADRIÀ

205,70

INFORMACIÓ DE COMARQUES, S.L.

320,17

GARCIA SALA, VICENÇ

2.367,10

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.

308,64

GUTISA ELEVADORES, S.L.

199,65

NOVOQUÍMICA ECOLÓGICA, S.L.

191,17

PROMASOL

24,81

PROMASOL

153,59

SADA MULTISERVEIS (NETGES PONENT)

786,50

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

128,56

SEGURETAT SOCIAL

4.246,66

NOMINES

7.081,62
39.420,83

Despeses de Caixa Corporació

784,83

TOTAL PAGAMENTS SETEMBRE 2017

40.205,66

4. PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 2 DEL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ , ANY 2017
Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a continuació, per a les
quals la consignació és insuficient en el pressupost ordinari actual, es necessita tramitar
l’expedient de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari que es finançarà mitjançant majors
ingressos, amb subjecció a les disposicions vigents.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la
corporació, els acords següents:

Primer: Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 2 del pressupost de l’ajuntament de
la Sentiu de Sió, any 2017, d'acord amb el quadre següent:
SUPLEMENTS DE CRÈDIT:
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PARTIDA

DENOMINACIÓ

161. 225.01.00

CONSIGNACIÓ
INICIAL

PROPOSTA
D'INCREMENT

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

Cànon de l’Aigua

14.000,00

1.783.71

15.783,71

338. 226.09

Festes locals

27.000,00

33.326,72

60.326,72

920.227.99

Altres serveis professionals

21.000,00

1.754,56

22.754,56

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT

36.864,99

CRÈDITS EXTRAORDINARIS
PARTIDA

DENOMINACIÓ

CONSIGNACIÓ
INICIAL

PROPOSTA
INCREMENT

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

623.00

Compra màquina trituradora
herba

0,00

8.470,00

8.470,00

625.00

Foc terra local social

0,00

2.367,10

2.367,10

0,00

10.837,10

10.837,10

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 47.702,09
MAJORS INGRESSOS

PARTIDA
450.00.01
4 480

DENOMINACIÓ

CONSIGNACIÓ
INICIAL

Fons Cooperació Local 2016
Àrea Local de Caça (Aportació)

PROPOSTA
INCREMENT/DIS
M.

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

0,00

44.202,09

44.202,09

3.500,00

3.500,00

7.000,00

TOTAL:

47.702,09

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 47.702,09

Segon: L'import de les despeses es finança amb majors ingressos, 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 APROVACIÓ RECONEIXEMENT DE CRÈDIT 2/2017
Vist l’informe de Secretaria emès al respecte en relació amb el procediment i la legislació aplicable
per procedir al reconeixement dels crèdits que s’annexen, corresponents a altres exercicis
pressupostaris.
Vist l’informe de la Intervenció en el què s’estableix que és possible aquest reconeixement de
crèdit.
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Atès el que disposa l'article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, estableix la possibilitat del
reconeixement d'obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol causa, no ho haguessin
estat en aquell al que corresponien, atribuint al Ple de la Corporació tal reconeixement sempre que no
existeixi dotació pressupostària, operacions especials de crèdit, o concessions de quitació i espera,
mitjançant l'assignació puntual i específica d'obligacions procedents d'exercicis anteriors al pressupost
vigent.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:

PRIMER Aprovar el reconeixement dels crèdits 2/2017 corresponents a exercicis anteriors que es
relacionen en l’annex 1

SEGON. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l'exercici 2017, els corresponents crèdits, amb
càrrec a la partides que corresponguin, de la qual es va realitzar la corresponent retenció.
6. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 35/2017 APROVAR LA PRESENTACIÓ SOL·LICITUD DE
SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, PLA D’ARRENDAMENTS I SUBMINISTRAMENTS,
ANUALITATS 2017, 2018 I 2019

En data 7 de juliol de 2017, el BOP de Lleida número 131, va publicar l’edicte d’aprovació
definitiva de les bases reguladores del Pla d’Arrendaments i Subministraments de la Diputació de
Lleida, anualitats 2017, 2018 i 2019.

En data 8 de setembre de 2017, el BOP de Lleida número 175, va publicar l’extracte de l’acord de
Ple de la Diputació de Lleida de l’aprovació de la convocatòria de subministraments i
arrendaments, 2017, 2018 i 2019.
L’article Sisè de les bases estableix que entre les despeses subvencionables hi ha les referides a
energia elèctrica i combustibles i carburants.
Vista memòria descriptiva redactada per l’Ajuntament de la Sentiu de Sió que inclou la relació
valorada de les despeses esmentades que es vol incloure en aquesta línia de subvenció i que puja
la quantitat de 121.500,00 euros durant els tres anys (d’aquesta quantitat s’imputa a la subvenció
18.360,00 euros).
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:

Ratificar íntegrament i en els seus propis termes la resolució d’alcaldia de 22 de setembre de 2017
següent:
Primer.- Aprovar presentar la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida, Pla d’Arrendaments i
Subministraments, anualitats 2017, 2018 i 2019, per un import de 18.352,57€ que es reparteixen en
6.117,52€ per les anualitat 2017 i 2018 i 6.117,53€ per l’anualitat del 2019, per fer front a part de les
despeses d’energia elèctrica i de combustibles i carburants de l’Ajuntament durant els anys 2017 a 2019

Segon.- Aprovar inicialment la memòria descriptiva redactada per l’Ajuntament per un import de
121.500,00 euros (d’aquesta quantitat s’imputa a la subvenció 18.360,00 euros).
Tercer.- Tramitar aquestes sol·licituds de forma telemàtica a través de l’EACAT.
Quart.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme.”

7. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 37/2017 APROVAR LA PRESENTACIÓ SOL·LICITUD DE
SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, PLA EXTRAORDINARI D’INVERSIONS LOCALS,
ANUALITATS 2017 I 2018
En data 7 de juliol de 2017, el BOP de Lleida número 131, va publicar l’edicte d’aprovació definitiva de les
bases reguladores del Pla Extraordinari d’Inversions Locals de la Diputació de Lleida, anualitats 2017 i 2018.

En data 8 de setembre de 2017, el BOP de Lleida número 175, va publicar l’extracte de l’acord de
Ple de la Diputació de Lleida de l’aprovació de la convocatòria del Pla Extraordinari d’Inversions
Locals de la Diputació de Lleida 2017-2017.
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La Diputació de Lleida, per aquest Pla, ha previst prèviament una aportació a l’Ajuntament de la
Sentiu per import de 68.858,99 euros.
L’article sisè de les bases estableix que entre les despeses subvencionables hi ha les referides a
obres de primer establiment, reforma, enderroc, restauració, rehabilitació o gran reparació.
Atès que l’Ajuntament de la Sentiu creu oportú concórrer a aquesta convocatòria i presentar
sol·licitud de subvenció per les obres següents:
•

•

Substitució d'un tram de 62 m de clavegueram del c. Joan Solsona de la Sentiu de Sió (anualitat
2017), amb un pressupost de 25.319,46 euros (20.925,17 euros de base imposable + 4.394,29
euros en concepte d’IVA).
1ra. fase de les obres de substitució de l'enllumenat públic del municipi de la Sentiu de Sió"
(anualitat 2018), amb un pressupost de 48.138,13 euros (39.783,58 euros de base imposable +
8.354,55 euros en concepte d’IVA).

Vistes les memòries valorades redactades pels Serveis Tècnics Municipals per les obres i pels
imports esmentats.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:

Ratificar íntegrament i en els seus propis termes la resolució d’alcaldia de 5 d’octubre de 2017
següent:
Primer.- Aprovar presentar la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida, Pla Extraordinari
d’Inversions Locals de la Diputació de Lleida, anualitats 2017 i 2018 les obres següents:

Any 2017
•

•

Obra:Substitució d'un tram de 62 m de clavegueram del c. Joan Solsona de la Sentiu de Sió
(anualitat 2017), amb un pressupost de 25.319,46 euros (20.925,17 euros de base imposable +
4.394,29 euros en concepte d’IVA).
Subvenció sol·licitada: 24.053,49 euros.

Any 2018
•

•

Obra: 1ra. fase de les obres de substitució de l'enllumenat públic del municipi de la Sentiu de Sió"
(anualitat 2018), amb un pressupost de 48.138,13 euros (39.783,58 euros de base imposable +
8.354,55 euros en concepte d’IVA).
Subvenció sol·licitada: 44.805,50 euros.

Segon.- Aprovar inicialment les memòries valorades redactades pels serveis tècnics municipals i
que es detallen a continuació:
•

•

Substitució d'un tram de 62 m de clavegueram del c. Joan Solsona de la Sentiu de Sió (anualitat
2017), amb un pressupost de 25.319,46 euros (20.925,17 euros de base imposable + 4.394,29
euros en concepte d’IVA).
1ra. fase de les obres de substitució de l'enllumenat públic del municipi de la Sentiu de Sió"
(anualitat 2018), amb un pressupost de 48.138,13 euros (39.783,58 euros de base imposable +
8.354,55 euros en concepte d’IVA).

Tercer.- Tramitar aquestes sol·licituds de forma telemàtica a través de l’EACAT.

Quart.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
8. MOCIÓ DE CONDEMNA DE LA VIOLÈNCIA DELS COSSOS POLICIALS L'1 D'OCTUBRE
El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya d’un Estat espanyol
repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns ciutadans absolutament indefensos. Però sobretot
restarà en els nostres cors i en la nostra memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent
d’uns ciutadans que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por.
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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PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada generada per l’Estat
espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats que l’únic que volien
és decidir i exercir la democràcia. Unes agressions dictades pel govern de l’Estat que van provocar més de
900 ferits, quatre d’ells ingressats en centres hospitalaris.
SEGON. Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials d’ahir a Catalunya.
TERCER.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la Guardia Civil enviats
de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en un referèndum, reprimint amb violència les
llibertats i drets fonamentals de la ciutadania. Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi totes les
responsabilitats pels danys personals i materials conseqüència d’aquesta brutal repressió.
QUART.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric Millo, com a un dels
principals responsables per l’actuació violenta i desproporcionada dels cossos policials espanyols en molts
col·legis electorals i declarar-lo persona non grata al nostre municipi.
CINQUÈ.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2 milions de persones
que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i l’estat de terror que va voler imposar l’Estat
espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja dipositat dins d’urnes requisades.
SISÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat internacional.
SETÈ.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran al costat d’allò que
decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de Catalunya.

9.SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES MUNICIPALS D’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:
•

•

Expd. 35/2017, a Antonia Rosauro Utrilla, per la construcció d’un embassament de cabuda
9.500 m3 a la finca del polígon 2, parcel·la 24. En relació a aquesta llicència s’acorda que
queda condicionada als informes tècnics que estan pendents d’emetre (que hauran de ser
favorables).
Expd. 36/2017, a Jacint del Castillo Figueres, per repassar la teulada de la casa del carrer
Joan Solsona, número 3.

10.- INFORMES ALCALDIA
El senyor alcalde informa al Ple dels següents assumptes:
•

•

•

•

Que en relació a la sol·licitud d’ajut a la gestió forestal sostenible, per realitzar una aclarida
de millora al Pla de l’Om i altres, es va resoldre la convocatòria i l’Ajuntament està en llista
d’espera.
Que està pendent de resoldre’s la convocatòria d’ajuts per a inversions en camins del
Departament de Governació en la que es va demanar 50.000,00 euros per la construcció
de la cuneta que falta de la carretera vella.
Que s’estan acabant la construcció dels nínxols i d’un lavabo al cementiri municipal. Està
previst que el dia 1 de novembre estigui tot a punt. S’han fet 12 nínxols i ja en tenim
compromesos 6.
Que s’està treballant a Cal Morros per col·locar el comptador elèctric i les bombes de calor.
Es preveu una despesa d’uns 14.500 euros i hi ha concedida una subvenció de l’Institut
d’Estudis Ilerdencs de 13.000 euros.

11.- PREGUNTES I PROPOSTES
No se’n formulen
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I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 21.05 hores, de la
que s’estén la present acta, que com a Secretari certifico.

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE LA SENTIU DE SIÓ
Identificació de la sessió
Núm.: 11/2017
Caràcter: extraordinari i urgent
Data: dijous, dia 26 d’octubre de 2017
Horari: de les 14.00 hores a les 14.05 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Assistents
Alcalde-President
Antonio López Trabalón
Regidors
Joan Mª Guillaumet Badia
Francesc Sumalla Pla
Albert Bergadà Alburquerque
José Torres Flores
Joan Camats i Campabadal, secretari
S’han excusat d’assistir-hi:
Francisco Marcelino Camarasa
Carles Terré Carreño
A la Sentiu de Sió, a 26 d’octubre de 2017, a les 14.00 hores, a la sala d’actes de la Casa
Consistorial, es constitueix en sessió pública extraordinària i urgent 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. Ratificació del caràcter extraordinari i urgent de la sessió
2. Aprovació de la Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya
1. RATIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL PLE EXTRAORDINARI DE CARÀCTER URGENT.

De conformitat amb l’article 46.2.b de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local l’article
98.b 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 els articles 47 i 48.2 del TRRL, s’estableix que les sessions
extraordinàries que hagin estat convocades amb caràcter urgent hauran de ser ratificades pel Ple.
L’ACM i l’AMI, davant la situació que viu Catalunya per la possible aplicació de l’article 155 de la
Constitució Espanyola que, en cas d’aplicar-se, liquidarà, de facto, l’autonomia catalana, han
tramès urgentment una Moció als Ajuntaments per aturar la suspensió de l’autonomia de
Catalunya que s’hauria d’aprovar preferentment entre els dies 23, 24, 25 i 26 d’octubre.
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No havent-hi temps per a la convocatòria d’un ple extraordinari respectant els terminis legals de
notificació, ni possibilitat material a efectes de terminis per a incorporar aquest punt a l’ordre del
dia del proper ple ordinari, la convocatòria urgent de ple extraordinari és la única opció per a donar
compliment a la normativa d’aplicació.
Atesos aquests motius, que són exposats als membres assistents, el senyor alcalde proposa que
els assistents confirmin la recepció de la convocatòria del present ple i ratifiquin el caràcter
d’urgència del ple, donant per acceptada la convocatòria del mateix i tots els acords que s’adoptin
en el marc del mateix.
S’acorda, per unanimitat dels cinc regidors assistents, dels set que formen la corporació, aprovar
la ratificació del caràcter extraordinari i urgent del ple.

2.MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE CATALUNYA
Exposició de Motius
L’acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos per a la suspensió
de l’autonomia de Catalunya, evidencia que davant d’un problema polític la resposta de l’Estat
espanyol es basa en la repressió i en la retallada de drets. Trenta-vuit anys després de recuperar
l’autonomia catalana amb l’aprovació de l’Estatut, després de les llargues dècades de dictadura
franquista, són ara tres partits polítics en el marc democràtic els qui volen tornar a sotmetre
Catalunya a aquella situació d’anul·lació política.
L’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola liquida, de facto, l’autonomia catalana a
través d’un fort atac als drets dels catalans i les catalanes per la incapacitat de diàleg de l’Estat
espanyol i que s’ha concretat en la seva resposta repressiva a través de la vulneració de drets
fonamentals, la censura d’internet i de mitjans de comunicació, la violació del secret postal, les
detencions de càrrecs públics, querelles i processos judicials contra el govern, la mesa del
parlament i més de 700 alcaldes i alcaldesses, la brutal violència policial exercida contra població
pacífica l’1 d’octubre, l’empresonament dels líders de la societat civil, el gran desplegament de
forces policials que encara es manté a Catalunya i la intervenció i congelació dels comptes de la
Generalitat de Catalunya.
El Govern espanyol i els partits polítics que li donen suport continuen optant per la via de la
repressió i la vulneració de drets enlloc d’escoltar el clam del poble i les institucions de Catalunya
que en les eleccions del passat 27 de setembre de 2015 van concedir la majoria absoluta del
Parlament a les forces independentistes i que el passat 1 d’octubre, en el referèndum
d’autodeterminació de Catalunya, van ser novament refermat el mandat democràtic per a la
independència de Catalunya.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels cinc regidors assistents dels set que conformen la
corporació, els acords següents:

Primer. Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el mandat
popular del passat 1 d'Octubre en els termes que estableix la Llei del Referèndum
d'Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República aprovades pel
Parlament de Catalunya.
Segon. Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les mesures
repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i les institucions catalanes.
Tercer. Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensió de
l’autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen reblar amb l’aplicació de l’article
155 de la Constitució Espanyola.
Quart. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del
Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació de Municipis per la
Independència, al Govern espanyol i als grups polítics del Parlament de Catalunya.
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I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 14.05 hores, de la
que s’estén la present acta, que com a Secretari certifico.

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE LA SENTIU DE SIÓ
Identificació de la sessió
Núm.: 12/2017
Caràcter: extraordinari i urgent
Data: dijous, dia 2 de novembre de 2017
Horari: de les 20.30 hores a les 20.45 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Assistents
Alcalde-President
Antonio López Trabalón
Regidors
Joan Mª Guillaumet Badia
Francesc Sumalla Pla
Albert Bergadà Alburquerque
José Torres Flores
Francisco Marcelino Camarasa
Carles Terré Carreño
Joan Camats i Campabadal, secretari

S’han excusat d’assistir-hi:

A la Sentiu de Sió, a 2 de novembre de 2017, a les 20.30 hores, a la sala d’actes de la Casa
Consistorial, es constitueix en sessió pública extraordinària i urgent 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. Ratificació del caràcter extraordinari i urgent de la sessió
2. Proposta aprovar provisionalment per a l’exercici 2018 i següents la modificació de l’ordenança
fiscal núm. 10, reguladora de la Taxa per la recollida d’escombraries que fa referència a l’article 6
(quota tributària)

1. RATIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DEL PLE EXTRAORDINARI DE CARÀCTER URGENT.
El Consell Comarcal de la Noguera ha tramés, en data 27 d’octubre de 2017, les noves tarifes de prestació
del servei de recollida i tractament de residus com a conseqüència de la nova adjudicació del servei de
recollida. Aquestes tarifes noves suposen que s’hagi de modificar l’ordenança fiscal núm. 10 reguladora de
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la Taxa per recollida d’escombraries d’acord amb la memòria econòmica que figura a l’expedient. Per a que
pugui entrar en vigor aquesta modificació l’any 2018, la data màxima de publicació d’aquest acord al BOP
de Lleida és el 8 de novembre de 2017.

De conformitat amb l’article 46.2.b de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local l’article
98.b 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 els articles 47 i 48.2 del TRRL, estableixen que, les sessions
extraordinàries que hagin estat convocades amb caràcter urgent hauran de ser ratificades pel Ple.
No havent-hi temps per a la convocatòria d’un ple extraordinari respectant els terminis legals de
notificació, ni possibilitat material a efectes de terminis per a incorporar aquest punt a l’ordre del
dia del proper ple ordinari, la convocatòria urgent de ple extraordinari és la única opció per a donar
compliment a la normativa d’aplicació.
Atesos aquests motius, que són exposats als membres assistents, el senyor alcalde proposa que
els assistents confirmin la recepció de la convocatòria del present ple i ratifiquin el caràcter
d’urgència del ple, donant per acceptada la convocatòria del mateix i tots els acords que s’adoptin
en el marc del mateix.
S’acorda, per unanimitat dels set regidors assistents que formen la corporació, aprovar la
ratificació del caràcter extraordinari i urgent del ple.

2. PROPOSTA APROVAR PROVISIONALMENT PER A L’EXERCICI 2018 I SEGÜENTS LA
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10, REGULADORA DE LA TAXA PER LA
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES QUE FA REFERÈNCIA A L’ARTICLE 6 (QUOTA TRIBUTÀRIA)
Per resolució de l’Alcaldia, de data 2 de novembre de 2017, s’ha acordat iniciar l’expedient de modificació
de l’ordenança fiscal número 10, reguladora de la Taxa per recollida d’escombraries degut a l’increment de
les tarifes de prestació del servei que ha aprovat el Consell Comarcal de la Noguera com a conseqüència de
la nova adjudicació del servei de recollida.
El Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març estableix en els seus
articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels
tributs locals.
Els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.

En particular, l’article 16.1 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5
de març estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la
seva aplicació.
Vist el projecte de modificació de l’ordenança fiscal número 10, reguladora de la Taxa per recollida
d’escombraries.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents que conformen la corporació, els
acords següents:

Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de
l’Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la Taxa per recollida d’escombraries.

El text de l’article de l’Ordenança modificat és l’article 6, que queda redactat de la següent
manera:
“Article 6. Quota tributària

La quota tributària consistirà en una quantitat fixa per habitatge en el que s’hi resideix tot l’any més
una altra quantitat que anirà en funció del nombre de persones que hi resideixen.
També s’estableix una quantia fixa pels habitatges en els que s’hi resideix esporàdicament i pels
habitatges tancats així com pels locals comercials i/o industrials. El detall és el següent:

Concepte tributari
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Per cada habitatge en el que s’hi resideix tot l’any.........................................................90,00€ +
12,00€ per persona que hi resideix
Per cada habitatge en el que s’hi resideix esporàdicament...................................................105,00€
Per cada habitatge tancat......................................................................................................105,00€
Per cada local comercial i/o industrial....................................................................................145,00€
La quota tributària resultant es fraccionarà en dos pagaments, una al mes de maig i l’altra al mes
de novembre”.

Segon. Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 2018 i
següents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:
1) Es publicaran íntegrament els apartats dels articles que hagin estat objecte de modificació i que
facin referència als elements tributaris de determinació obligatoris per part de l’ajuntament.
Tercer. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, durant el
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el
Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat
per RDL 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que
creguin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats i es publicarà en el Butlletí
Oficial de la Província el text íntegre de les modificacions efectuades.

I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 20.45 hores, de la
que s’estén la present acta, que com a Secretari certifico.
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