AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ

FESTA MAJOR DEL ROSER
El proper cap de setmana del 12 i 13 de Maig celebrarem les
Festes del Roser.
Finalment, el dia 14 de Maig serà dia de Festa Local enlloc del
dia 7 escollit inicialment.

1

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

Identificació de la sessió
Núm.: 2/2018
Caràcter: ordinari
Data: dilluns, dia 12 de febrer de 2018
Horari: de les 20.30 hores a les 21.00 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
Joan Camats i Campabadal, secretari
S’han excusat d’assistir-hi:
Carles Terré Carreño

A la Sentiu de Sió, a 12 de febrer de 2018, 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 condol a la família Borda Gabernet pel
traspàs del senyor Miquel Borda Call.
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, de l’acta de la 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 2018
Proposta aprovació reconeixement de crèdit 4/2017
Proposta portar a terme les obres relatives a “Construcció cuneta transitable al camí de l’antiga carretera de la Sentiu de Sió
a Balaguer.”
7. Proposta portar a terme les obres relatives a “Primera fase de les obres de substitució de l’enllumenat públic del municipi de
la Sentiu de Sió.”
8. Proposta prorrogar el contracte de l’arrendament del local destinat a perruqueria situat al carrer de la Solana
9. Proposta ratificació decret 5/2018 sobre aprovar l’addenda al Contracte Programa 2016-19 entre el Consell Comarcal de la
Noguera i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i les
polítiques d’igualtat, per a l’any 2017
10. Proposta ratificació decret 11/2018 sobre concórrer a la convocatòria per a l’any 2017 per als ajuts a la gestió forestal
sostenible
11. Moció en defensa de les institucions de Catalunya i dels seus representants electes
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12. Sol·licituds llicències d’obres
13. Informes d’alcaldia
14. Precs i preguntes

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
L’acta de la sessió ordinària del dia 8 de gener de 2018 es dona per llegida, de conformitat amb
l’establert a l’art. 110.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya i s’aprova per unanimitat del sis regidors assistents
dels set que conformen la corporació.
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 dels
quals és la següent:
•

Decret 3/2018 sobre acceptació subvenció de la Diputació i aprovació de documents
acreditatius de la despesa
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Acceptar la subvenció de 4.626,00 euros atorgada a l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, per
acord de la Junta de Govern 31/2017 de la Diputació de Lleida, de 23 d’octubre de 2017, per
atendre les despeses de funcionament del consultori mèdic local de la Sentiu de Sió.
Segon.- Els documents acreditatius de la despesa per import de 5.170,22 euros s’han aprovat
durant l’any 2017 en les diferents relacions mensuals d’aprovació de despeses.
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a
terme.

la Sentiu de Sió, 9 de gener de 2018

•

Decret 4/2018 sobre canvi de titularitat de llicència ambiental

Per tot l’exposat, RESOLC

PRIMER. Prendre coneixement de la comunicació del canvi de titularitat de la llicència
ambiental de l’activitat de porcí d’engreix de l’explotació porcina amb Marca Oficial:
0740AZ, que fins ara figurava a nom de la senyora Emilia Alòs Trepat (NIF 78.059.348-Q),
a favor del senyor Miquel Camarasa Darbra, NIF 49.256.862Q, que se subrogarà en els
drets i deures derivats de l’autorització o llicència ambiental atorgada, de conformitat amb
el previst a l’article 64 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats
SEGON. Inscriure en els registres municipals corresponents el canvi de titularitat de la
llicència.
TERCER. Notificar als interessats als efectes oportuns.
QUART. Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es
dugui a terme.
la Sentiu de Sió, 11 de gener de 2018
•

Decret 5/2018 sobre aprovació addenda al Contracte Programa 2016-19, per a l’any
2017, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i les
polítiques d’igualtat
Per tot l’exposat, RESOLC
Primer.- Aprovar l’addenda al Contracte Programa 2016-19 entre el Consell Comarcal de
la Noguera i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió en matèria de serveis socials i altres
programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat, per a l’any 2017.
Segon.- Facultar l’alcalde per a la signatura d’aquesta addenda i de qualsevol altre document que
se’n pugui derivar.
Tercer . Comunicar aquesta resolució al Consell Comarcal de la Noguera.
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Quart.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.

la Sentiu de Sió, 15 de gener de 2018
•

Decret 6/2018, d’aprovació de padrons fiscals
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar els padrons fiscals següents:
Taxa d’escombraires (primera cobrança), clavegueram i cementiri, any 2018
Taxa de subministrament d’aigua potable, any 2017

Segon.- Exposar al públic els padrons pel termini d’un mes, mitjançant la inserció d’un
edicte al BOP. En el supòsit de no presentar-se reclamacions en el període d’informació
pública, els esmentats padrons quedaran aprovats definitivament.
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució en la primera sessió ordinària del Ple que es
dugui a terme.
la Sentiu de Sió, 17 de gener de 2018
En relació al padró d’escombreries, el senyor alcalde manifesta que una empresa de les
que va concursar al Consell Comarcal ha presentat recurs i el tema està parat, però que
nosaltres ens veiem amb l’obligació de tirar endavant els preus nous perquè des del
Consell Comarcal ens cobraran també l’import amb la puja pel 2018.
•

Decret 7/2018, relatiu a la modificació pressupostària per generació de crèdits 1/2018.

Per tot l’exposat, RESOLC:

Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits per generació de crèdits 1/2018 que es
detalla tot seguit:
EXCÉS INGRÉS
Pressupost Ingressos 2018
Econòmica
750.80.00

Descripció
“Generalitat Catalunya. Dep. Gov. Cuneta carretera”

Import
47.500,00€

AUGMENT DESPESES
Pressupost Despeses 2018
Programa
454

Econòmica
Descripció
631.02
“Construcció cuneta camí antiga carretera de la Sentiu”

Import
47.500,00€

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, 17 de gener de 2018

•

Decret 8/2018 sobre prendre coneixement d’inici d’activitat ramadera

Per tot l’exposat, RESOLC

PRIMER. Prendre coneixement de la comunicació d’inici d’activitat de: “Explotació
ramadera intensiva amb 600 places de vedells d’engreix, situada al polígon 4, parcel·la 75
d’aquest terme municipal, el promotor de la qual és el senyor Gerard Valls Camí, ja que la
documentació aportada és suficient i idònia. L’activitat, però, queda condicionada al que
s’estableix a l’informe emès pels Serveis Tècnics Comarcals, de data 11 de gener de 2018.
SEGON. Inscriure en els registres municipals corresponents l’activitat corresponent
TERCER. Notificar als interessats als efectes oportuns.
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QUART.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es
dugui a terme.
la Sentiu de Sió, 19 de gener de 2018
•

Decret 9/2018 sobre atorgament ajut econòmic a l’AMPA de l’Escola Mare de Déu de
la Guardiola
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Atorgar a l’AMPA de l’Escola Mare de Déu de la Guardiola (G25259474) una
subvenció de 50,00 euros mensuals per fer front a les despeses ocasionades per l’exercici
de les activitats extraescolars durant l’any 2018, sempre i quan aquestes activitats es
continuïn realitzant.
Segon.- Pel cobrament de l’ajut concedit, l’entitat beneficiària haurà d'aportar, en un termini
màxim d'un any a partir de la data de la concessió de l'ajut, la documentació següent:
o

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

Tercer.- Autoritzar aquesta despesa amb càrrec a la partida 320.480,00 del pressupost
municipal vigent.
la Sentiu de Sió, 29 de gener de 2018
•

Decret 10/2018 sobre atorgament ajut econòmic a l’Olímpic Club Futbol Sala la
Sentiu de Sió
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Atorgar a l’Olímpic Club Futbol Sala la Sentiu de Sió (G25578956) una subvenció
de 6.000,00 euros per fer front a les despeses de la temporada 2017-2018.
Segon.- Pel cobrament de l’ajut concedit, l’entitat beneficiària haurà d'aportar, en un termini
màxim d'un any a partir de la data de la concessió de l'ajut, la documentació següent:
o

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

Tercer.- Autoritzar aquesta despesa amb càrrec a la partida 340.480,00 del pressupost
municipal vigent.
la Sentiu de Sió, 29 de gener de 2018
•

Decret 11/2018 sobre concórrer a la convocatòria per a l’any 2017 per als ajuts a la
gestió forestal sostenible
Per tot l’exposat RESOLC:
Primer.- Concórrer a la convocatòria per a l’any 2017 per als ajuts a la gestió forestal
sostenible a que es refereix la Resolució ARP/2806/2017, de 23 de novembre, esmentada
anteriorment, per destinar-los a l’aclarida de millora de la forest “Pla de l’Om i altres”.
Segon.- Aprovar la memòria tècnica i pressupost a l’efecte redactats per l’Enginyeria AgroForestal Garriga, S.L.
Tercer.- Que el representant d’aquest Ajuntament que ha de constar en la sol·licitud d’ajut
a l’efecte és el mateix Alcalde, senyor Antonio López Trabalón, amb DNI número
78059167L
Quart.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, 30 de gener de 2018
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El senyor alcalde explica que s’ha demanat el mateix de l’any passat, una aclarida al Pla
de l’Om, tenint en compte que l’any passat estàvem en llista d’espera. Acaba dient que els
tècnics el van informar que per camins no hi ha cap opció.
•

•

Decret 12/2018 sobre aprovació de la relació de factures mes de gener de 2018

EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA

Decret 13/2018, 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 12 de febrer de 2018, a les 20.30 hores, a la Sala de Plens de
l’Ajuntament, segons el següent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ORDRE DEL DIA
Aprovació, si s’escau, de l’acta de la 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
2018
Proposta aprovació reconeixement de crèdit 4/2017
Proposta portar a terme les obres relatives a “Construcció cuneta transitable al camí de l’antiga carretera de la Sentiu de
Sió a Balaguer.”
Proposta portar a terme les obres relatives a “Primera fase de les obres de substitució de l’enllumenat públic del
municipi de la Sentiu de Sió.”
Proposta prorrogar el contracte de l’arrendament del local destinat a perruqueria situat al carrer de la Solana
Proposta aprovar l’addenda al Contracte Programa 2016-19 entre el Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de
la Sentiu de Sió en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat, per
a l’any 2017
Proposta ratificació decret 11/2018 sobre concórrer a la convocatòria per a l’any 2017 per als ajuts a la gestió forestal
sostenible
Moció en defensa de les institucions de Catalunya i dels seus representants electes
Sol·licituds llicències d’obres
Informes d’alcaldia
Precs i preguntes

Segon.- Notificar-ho a tots els regidors i fer-ho públic pels mitjans habituals.
la Sentiu de Sió, 6 de febrer de 2018

3. DONAR COMPTE DECRETS RELACIÓ DE PAGAMENTS
Decret 12/2018 sobre aprovació de la relació de factures mes de gener de 2018
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 gener de 2018 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 37.511,32€.
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 febrer de 2018
PAGAMENTS PER "LA CAIXA" - GENER 2018
PRÉSTEC 2006

598,34

CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES)

159,72

DIARI SEGRE, S.L.

40,00

MANTENIMENT WIFI

308,79

TELEFONIA FIXA (MFE)

208,31

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC)

34,69
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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)

323,68

CONSELL COMARCAL (Arquitectura urbanisme)

250,00

CONSELL COMARCAL (SERVEIS INFORMÀTICS)

209,63

ENDESA ENERGIA XXI, S.L. (Llum església i casal)

53,71

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. (enllumenat Tossal)

190,73

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. (Llum Tanatori)

54,39

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. (Llum bàscula)

29,19

ENDESA ENERGIA, S.A. (llum Urb. St. Miquel)

654,96

ENDESA ENERGIA S.A. (Llum potabilitzadora)

129,09

J. FARRÉ, S.A.

8,72

CREU ROJA (Conveni de col·laboració)

250,00

AUTOMOTOR, S.A.

55,94

NEUMATICOS DIAZ SUBIAS

95,00

RECANVIS MIRÓ

53,63

SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA

70,83

COMPSAONLINE, S.L.

23,76

E.S. ALGERRI

355,00

E.S. ALGERRI

766,80

E.S. ALGERRI

653,20

COMUNITAT GRAL. DE REGANTS DELS CANALS D'URGELL

3.206,50

EUROFINS AGROAMBIENTAL S.A.

116,32

MTB DISTRIBUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L.

181,31

JOAN MONTOLIU, S.L.

87,12

E.S. ALGERRI

949,73

O.C. FUTBOL SALA LA SENTIU

500,00

ARGELICH MORIANA, ADRIÀ

328,90

ARGELICH MORIANA, ADRIÀ

1841,00

COMERCIAL MONESMA SAIZ, S.L.

235,95

CONSTRUCCIONS MANUEL ESPEJO, S.L.

262,35

EBANDO DIGITAL, S.L.U.

72,60

EXCAVACIONS LAO

467,33

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. (11 FRAS.)

2.541,73

COMPSAONLINE, S.L.

32,28

HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN

113,74
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CELLER DALMAU

185,35

FERRETERIA VIOLA, S.L.

17,00

HOLDER SOLUTIONS

297,84

RECANVIS MIRÓ

54,86

RODENAS VARGAS, GENIS

517,26

SAN AGUSTIN LLINAS, GERARD

140,00

SPECIALS CHECK, S.L.U.

1.437,48

ANGEL GARRIGA PARÍS

60,00

ASSISTÈNCIES CÀRRECS ELECTES

150,00

AMPA (EXTRAESCOLARS GENER)

50,00

IRPF

4.435,76

SEGURETAT SOCIAL

4.386,48

NOMINES

7.452,10
37.045,15

PAGAMENTS "CAIXA CORPORACIÓ" GENER 2018

DESPESES DIVERSES

466,17

TOTAL DESPESES GENER 2018

37.511,32

4. PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 2
DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ, ANY 2018
L’Ajuntament ha d’executar l’actuació “Instal·lació elèctrica local sociocultural Cal Morros” amb un
pressupost de 14.389,00 euros i el seu finançament ve donat per una subvenció rebuda de
l’Institut d’Estudis Ilerdencs per import de 12.772,88 euros i, la resta, per recursos propis.
Per tant, la modificació queda finançada amb majors ingressos, provinents de transferències de la Diputació
de Lleida (Institut Estudis Ilerdencs) i amb anul·lacions o baixes del crèdit de partides que es consideren
que es poden reduir.
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 2018, d'acord amb el quadre següent:

DESPESES A FINANÇAR:

CRÈDITS EXTRAORDINARIS
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PARTIDA
330 631.03

DENOMINACIÓ

CONSIGNACIÓ
INICIAL

Instal·lació elèctrica Cal Morros

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS

PROPOSTA
INCREMENT

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

0,00

14.389,00

14.389,00

0,00

14.389,00

14.389,00

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 14.389,00
BAIXES PER TRANSFERÈNCIES

PARTIDA
165.221.00

DENOMINACIÓ
Enllumenat públic

CONSIGNACIÓ
INICIAL
25.000,00

MINORACIÓ
1.616,12

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA
23.579,88

TOTAL:

MAJORS INGRESSOS
PARTIDA
761.03

DENOMINACIÓ

CONSIGNACIÓ
PROPOSTA
INICIAL
INCREMENT/DISM.

Subvenció IEI Cal Morros

TOTAL:

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

0,00

12.772,88

12.772,88

0,00

12.772,88

12.772,88

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 14.389,00

Segon: L'import de les despeses queda finançat amb majors ingressos i/o anul·lacions o baixes
del crèdit de partides que es consideren que es poden reduir, 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 4/2017
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 sis regidors assistents, dels set que conformen la
corporació, els acords següents
PRIMER Aprovar el reconeixement dels crèdits 4/2017 corresponents a exercicis anteriors que es
relacionen en l’annex 1 per import de 5.263,68 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.
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6. PROPOSTA PORTAR A TERME LES OBRES “CONSTRUCCIÓ CUNETA TRANSITABLE AL
CAMÍ DE L’ANTIGA CARRETERA DE LA SENTIU DE SIÓ A BALAGUER” MITJANÇANT EL
PROCEDIMENT DEL CONTRACTE MENOR, AMB EL CONTRACTISTA ESTANISLAO
PROFITÓS CERVERÓ, AMB NIF 43712570N, PER UN IMPORT DE 50.000,00 EUROS
(41.322,31 EUROS DE BASE IMPOSABLE MÉS 8.677,69 EUROS EN CONCEPTE D’IVA)
El senyor alcalde diu que properament es començaran les obres i que el que cal concretar és el
nombre i on aniran situats els desaigües.
Atès que mitjançant provisió d’Alcaldia, de data 18 de gener de 2018 , es va acreditar la necessitat
d’aquest Ajuntament de contractar les obres “Construcció cuneta transitable al camí de l’antiga
carretera de la Sentiu de Sió a Balaguer”.
Vista la memòria valorada redactada pels Serveis Tècnics Comarcals aprovada definitivament per aquest
Ajuntament, titulada “Construcció cuneta transitable al camí de l’antiga carretera de la Sentiu de Sió a
Balaguer”, amb un pressupost de 50.000,00 euros (41.322,31 euros de base imposable més 8.677,69 euros
en concepte d’IVA).

Atès que l’empresa Estanislao Profitós Cerveró, amb NIF 43712570N, ha presentat un pressupost
per import de 50.000,00 euros (41.322,31 euros de base imposable més 8.677,69 euros en
concepte d’IVA) per executar el contracte d’obres esmentat.
Atès que en data 18 de gener de 2018, es va emetre informe d’Intervenció, en què s’acreditava l’existència
de crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que comporta la celebració del contracte; i es va emetre
informe sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del
pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per contractar. Malgrat ésser competent
l’alcalde, des de la mateixa alcaldia s’ha considerat oportú que l’adjudicació es faci per acord de Ple.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’Informe de Secretaria de data 16 de gener de 2018, i
de conformitat amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents, dels set que conformen la
corporació, els acords següents:
PRIMER. Portar a terme les obres relatives a “Construcció cuneta transitable al camí de l’antiga
carretera de la Sentiu de Sió a Balaguer”, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el
contractista Estanislao Profitós Cerveró, amb NIF 43712570N, per un import de 50.000,00 euros
(41.322,31 euros de base imposable més 8.677,69 euros en concepte d’IVA).
SEGON. L'objecte del present contracte és: “Construcció cuneta transitable al camí de l’antiga
carretera de la Sentiu de Sió a Balaguer”.
TERCER. Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de l’execució de l’obra amb càrrec a l’aplicació
454.631.02 del Pressupost vigent.
QUART. Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del pagament si escau.
CINQUÈ. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la signatura de
la Resolució.

7. PROPOSTA PORTAR A TERME LES OBRES “PRIMERA FASE DE LES OBRES DE
SUBSTITUCIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI DE LA SENTIU DE SIÓ”
MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DEL CONTRACTE MENOR, AMB EL CONTRACTISTA
ELECTRICITAT JAINA SLU, AMB NIF B25774274, PER IMPORT DE 48.138,13 EUROS
(39.783,58 EUROS DE BASE IMPOSABLE MÉS 8.354,55 EUROS EN CONCEPTE D’IVA)
El senyor alcalde explica que estan a punt d’arribar i recorda que l’actuació consisteix en substituir
les làmpades de vapor de mercuri que són les de llum blanca de la part vella del poble.
Atès que mitjançant provisió d’Alcaldia, de data 16 de gener de 2018 , es va acreditar la necessitat
d’aquest Ajuntament de contractar les obres “Primera fase de les obres de substitució de
l’enllumenat públic del municipi de la Sentiu de Sió”.
Vista la memòria valorada redactada pels Serveis Tècnics Comarcals aprovada definitivament per aquest
Ajuntament, titulada “1ra. fase de les obres de substitució de l'enllumenat públic del municipi de la Sentiu de
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Sió", amb un pressupost de 48.138,13 euros (39.783,58 euros de base imposable més 8.354,55 euros en
concepte d’IVA).

Atès que l’empresa Electricitat Jaina SLU, amb NIF B25774274, ha presentat un pressupost per
import de 48.138,13 euros (39.783,58 euros de base imposable més 8.354,55 euros en concepte
d’IVA) per executar el contracte d’obres esmentat.
Atès que en data 16 de gener de 2018, es va emetre informe d’Intervenció, en què s’acreditava l’existència
de crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que comporta la celebració del contracte; i es va emetre
informe sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del
pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per contractar. Malgrat ésser competent
l’alcalde, des de la mateixa alcaldia s’ha considerat oportú que l’adjudicació es faci per acord de Ple.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’Informe de Secretaria de data 16 de gener de 2018, i
de conformitat amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents, dels set que conformen la
corporació, els acords següents:
PRIMER. Portar a terme les obres relatives a “Primera fase de les obres de substitució de
l’enllumenat públic del municipi de la Sentiu de Sió”, mitjançant el procediment del contracte
menor, amb el contractista Electricitat Jaina SLU, amb NIF B25774274, ha presentat un
pressupost per import de 48.138,13 euros (39.783,58 euros de base imposable més 8.354,55
euros en concepte d’IVA).
SEGON. L'objecte del present contracte és: “Primera fase de les obres de substitució de
l’enllumenat públic del municipi de la Sentiu de Sió”.
TERCER. Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de l’execució de l’obra amb càrrec a l’aplicació
165 639.01 del Pressupost vigent.
QUART. Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del pagament si escau.
CINQUÈ. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la signatura de
la Resolució.

8. PROPOSTA PRORROGAR EL CONTRACTE DE L’ARRENDAMENT DEL LOCAL DESTINAT
A PERRUQUERIA SITUAT AL CARRER DE LA SOLANA, S/N
PROPIETAT DE
L'AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIO, AMB LA SENYORA VANESSA GALAN SORRIBES,
AMB NIF 78093873H, PER UN TERMINI D’UN ANY, DES DEL DIA 2 DE MARÇ DE 2018 FINS
EL 2 DE MARÇ DE 2019
El senyor alcalde explica que es renova el contracte amb les mateixes condicions de cada any.
En data 1 de març de 2007, l'Ajuntament de la Sentiu de Sió i la senyora Vanessa Galan
Sorribes, amb NIF 78093873H, veïna d'Agramunt, i domiciliada al carrer Ensenyament, número 26
van signar el contracte d’arrendament del local destinat a perruqueria situat al carrer de la
Solana, s/n, propietat de l'Ajuntament de la Sentiu de Sió.
La clàusula tercera del contracte, estableix literalment:
“el contracte començarà a regir el dia 1 del mes de març de 2007, concertant-se l'arrendament per
1 any prorrogable. Si abans del seu acabament l'arrendatària el renúncia, haurà d'abonar
indemnització per quantitat equivalent a la renda de 2 mesos”.
Atès que les parts estan d’acord en prorrogar aquest contracte per un termini d’un any, de
conformitat amb les condicions previstes a la clàusula tercera del contracte signat el 1 de març de
2017
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents, dels set que conformen la
corporació, els acords següents:
PRIMER.- Prorrogar el contracte de l’arrendament del local destinat a perruqueria situat al carrer
de la Solana, s/n propietat de l'ajuntament de la Sentiu de Sió amb la senyora Vanessa Galan
Sorribes, amb NIF 78093873H, per un termini d’un any, des del dia 2 de març de 2018 fins el 2 de
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març de 2019, per un import de 292,29 euros anuals IVA exclòs, amb l’increment de l’IVA i l’IPC, si
es produeix.
SEGON.- Autoritzar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per a la signatura del
document de pròrroga i de qualsevol altre document que se’n pugui derivar.
TERCER.- Notificar aquest acord a la interessada i convocar-la per procedir a la signatura del
corresponent document administratiu de pròrroga.

9. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 5/2018 SOBRE APROVACIÓ ADDENDA AL
CONTRACTE PROGRAMA 2016-19, PER A L’ANY 2017, EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS
I ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal de la Noguera van
signar, en data 28 de setembre de 2016, el contracte programa per a la coordinació, cooperació i
col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i les
polítiques d’igualtat per al període 2016-19, on s’establien els criteris, les condicions i els
compromisos per cada un dels serveis i programes que incloïa el contracte programa.
El Ple del Consell Comarcal de la Noguera, en sessió ordinària de 21 de desembre de 2016, va
aprovar el Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Noguera i els
ajuntaments de la comarca en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar
social i polítiques d’igualtat per al període 2016-19.
El Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, van formalitzar, en data 29
de desembre de 2016, el conveni corresponent.
En data 27 d’octubre de 2017 el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell
Comarcal de la Noguera han formalitzat l’addenda al contracte programa per a la coordinació,
cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar
social i les polítiques d’igualtat per al període 2016-19, per a l’any 2017, mitjançant la qual
s’amplien i es milloren els serveis inclosos en el contracte programa segons els nous models
aprovats dels serveis i les línies d’actuació previstes per al període 2017-19.
Per tal d’adaptar el conveni de col·laboració formalitzat entre el Consell Comarcal de la Noguera i
l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, a aquesta ampliació i millora dels serveis del contracte programa
(bàsicament es refereix a un nou sistema de suport als plans locals i comarcal de joventut de
forma que les aportacions econòmiques de la Direcció General de Joventut es canalitzen dins del
contracte programa esmentat i que en el cas de la Sentiu de Sió ens correspon una assignació de
1.200,00 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 15 de gener de 2018
següent:
Primer.- Aprovar l’addenda al Contracte Programa 2016-19 entre el Consell Comarcal de la
Noguera i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió en matèria de serveis socials i altres programes relatius
al benestar social i les polítiques d’igualtat, per a l’any 2017.
Segon.- Facultar l’alcalde per a la signatura d’aquesta addenda i de qualsevol altre document que
se’n pugui derivar.
Tercer.- Comunicar aquesta resolució al Consell Comarcal de la Noguera.
Quart.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.
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10. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 11/2018 SOBRE CONCÓRRER A LA
CONVOCATÒRIA PER A L’ANY 2017 PER ALS AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL
SOSTENIBLE
Atès el contingut de la Resolució ARP/2806/2017, de 23 de novembre, per la qual es convoquen
per a l’any 2017 els ajuts a la gestió forestal sostenible destinats, entre altres, a actuacions
silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació del PDR 08/05/01). Tenim en
compte que dits ajuts a la gestió forestal sostenible són regulats per l’Ordre ARP/222/2015 de 15
de Juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores al seu efecte.
Atès que aquest Ajuntament és el propietari dels terrenys on existeix la massa forestal anomenada
Pla de l’Om i altres.
Atès que la densitat i la desproporció de la pineda que configura la zona de la forest que resta
millorar no permet una densitat ideal definida a l’instrument d’ordenació forestal aprovat (IOF),
s’actuarà sobre els peus de diàmetres inferiors a 15, per tal de millorar l’estat global de la massa
tant pel que fa distribució de l’espai i els diàmetres i la conformació vital dels arbres romanents.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents, dels set que conformen la
corporació, els acords següents:
Ratificar íntegrament i en els seus propis termes la resolució d’alcaldia, de 30 de gener de 2018,
següent:
Primer.- Concórrer a la convocatòria per a l’any 2017 per als ajuts a la gestió forestal sostenible a
que es refereix la Resolució ARP/2806/2017, de 23 de novembre, esmentada anteriorment, per
destinar-los a l’aclarida de millora de la forest “Pla de l’Om i altres”.
Segon.- Aprovar la memòria tècnica i pressupost a l’efecte redactats per l’Enginyeria Agro-Forestal
Garriga, S.L.
Tercer.- Que el representant d’aquest Ajuntament que ha de constar en la sol·licitud d’ajut a
l’efecte és el mateix Alcalde, senyor Antonio López Trabalón, amb DNI número 78059167L
Quart.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
11. MOCIÓ EN DEFENSA DE LES INSTITUCIONS DE CATALUNYA I DELS SEUS
REPRESENTANTS ELECTES
La democràcia sempre s’expressa a través del poder de decisió dels seus ciutadans i, per això, la
sobirania de Catalunya rau en la voluntat d’autogovern del poble català. Aquests dos conceptes
són els pilars de la societat catalana que sempre ha defensat, de manera exemplar, discutir i
debatre idees de forma pacífica, cívica i en un context de diàleg polític.
El Govern de la Generalitat ha expressat de forma reiterada la voluntat de revisar el marc
d’autogovern, adaptant-lo als anhels i demandes dels seus ciutadans, per disposar dels
mecanismes per garantir i millorar la seva qualitat de vida. Aquest procés també ha anat
acompanyat de propostes per obtenir un nou finançament, més just i adequat als esforços fiscals
de la societat catalana. Malauradament, totes les peticions han topat sempre amb una paret per
part dels diversos governs de l’Estat espanyol. I fins i tot, amb l’excusa de la crisi econòmica s’ha
fet el contrari: recentralitzar i intervenir les finances de la Generalitat.
Les constants negatives han generat que a Catalunya la majoria de ciutadans tinguin avui en dia
un sentiment de reivindicació molt més fort. S’ha vist constantment des del 2012 en les
multitudinàries manifestacions i mobilitzacions en defensa de les llibertats i del dret legítim a
decidir a través de les urnes. La consulta del 9 de novembre de 2014 i el referèndum de l’1
d’octubre de 2017 són exemples clars de la voluntat democràtica de decidir, sempre sota
paràmetres conciliadors, cívics i serens.
Davant d’aquestes reclamacions legítimes, no hi ha hagut cap política de mà estesa per part de
l’Estat espanyol. L’absència de mecanismes d’arbitratge, d’institucions mediadores i la utilització
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abusiva, partidista i parcial del Tribunal Constitucional per part del Govern de l’Estat ha donat lloc
a una crisi de legitimitat democràtica. El Govern de l’Estat, enlloc d’afrontar de forma racional un
problema polític per la via del diàleg institucional, ha volgut anul·lar la voluntat del poble de
Catalunya a través de la judicialització de la política pels tribunals de justícia. Només cal recordar
la petició de la Fiscalia General de l’Estat d’investigar més de 700 alcaldes i alcaldesses
compromesos amb el dret a decidir a través de les urnes, que ha comportat haver de declarar
davant d’un jutge.
L’aplicació barroera de l’article 155 de la Constitució espanyola, una mesura excepcional que s’ha
imposat en uns termes que generen seriosos dubtes de sobre la seva constitucionalitat, ha
comportat que el Govern de l‘Estat ha dissolt i substituït les nostres institucions. Així, ha limitat
l’activitat i la capacitat de decisió del Parlament de Catalunya, ha cessat també el Govern de la
Generalitat i els seus responsables polítics, ha aplicat mesures d’intervenció extraordinàries per
controlar les finances de la Generalitat i per dissoldre i liquidar organismes administratius,
acomiadar personal i facilitar l’espoli del nostre patrimoni cultural, entre d’altres. També a l’empara
d’aquest article s’han convocat les eleccions al Parlament de Catalunya del passat 21 de
desembre.
De forma simultània el Govern central va acordar donar ordres a la Fiscalia perquè instés
l’acusació contra els representants del Consell Executiu, cosa que va comportar que membres del
Govern català, començant pel seu President, haguessin de marxar obligats a l’exili i vuit consellers
i conselleres van ser detinguts i empresonats desprès de ser interrogats a l’Audiència Nacional
pels presumptes delictes de rebel·lió, sedició, malbaratament de cabals públics i desobediència.
Sis consellers han estat un mes a la presó, i el vicepresident Oriol Junqueras i el conseller
d’Interior Joaquim Forn encara hi són des de fa més de 79 dies. També s’ha acusat de greus
delictes a sis membres de la Mesa del Parlament, i la mateixa Presidenta del Parlament va haver
de passar una nit a la presó, i va sortir l’endemà després de dipositar una quantiosa fiança i s’han
adoptat mesures cautelars contra els altres membres de la Mesa. Prèviament també es van
empresonar de forma preventiva i sense fiança a Jordi Sánchez, president de l’Assemblea
Nacional Catalana, i Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural, i encara romanen a la presó des
de fa més tres mesos, malgrat haver actuat sempre de forma cívica i pacífica. Igualment, es
mantenen diverses actuacions judicials obertes contra altres alts càrrecs del Govern, i dirigents
sobiranistes.
La presó provisional és una mesura cautelar que només s’hauria d’aplicar en circumstàncies
excepcionals i ben justificades, que clarament no es donen en aquests casos, i resulta evident la
manca de solidesa dels arguments legals per mantenir-los a la presó.
El món local de Catalunya sempre s’ha caracteritzat per la seva proximitat, voluntat de servei i
compromís amb la ciutadania, actuant amb lleialtat i respecte a les institucions de Catalunya, i
defensant la democràcia.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents, dels set que conformen la
corporació, els acords següents:
Primer.- Instar a les institucions de l’Estat a respectar i acceptar la voluntat inequívoca dels
ciutadans de Catalunya expressada a les urnes el 21D. La legitimació de les institucions rau en la
voluntat democràtica de la ciutadania quan aquesta expressa lliurement el seu vot, i encara que ha
estat en circumstàncies excepcionals i sense igualtat de condicions, el resultat ha estat diàfan i
inequívoc.
Segon.- Exigir la derogació de forma immediata de la intervenció de les institucions de Catalunya i
la finalització de qualsevol tutela externa del nostre autogovern, tant per la via emparada
formalment en l’article 155 de la Constitució Espanyola, com mitjançant la intervenció de les
finances de la Generalitat a través d’un control més basat en criteris d’oportunitat i arbitrarietat que
de legalitat.
Tercer.- Instar a l’alliberament dels presos polítics catalans, tres d’ells representants polítics
catalans elegits pel poble de Catalunya, que continuen empresonats, en aplicació
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desproporcionada d’una mesura cautelar que no té raó de ser perquè no hi ha cap risc de
reiteració presumptament delictiva ni d’actuació violenta.
Quart.- Exigir la fi de la persecució judicial de la qual són víctimes les institucions de Catalunya, i
els polítics i líders socials que s’han implicat en el procés polític català, demanant que s’afronti la
solució d’aquest conflicte polític per la via del diàleg, la negociació i el reconeixement polític, i en
cap cas per la persecució i repressió.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució al President del Parlament de Catalunya i a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques (ACM).

12.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. 45/2017, a GERMANS PEDRA SCCL, per construir una bassa d’aigua de cabuda
5.000 m3, a la finca situada al polígon 1, parcel·la 64 del terme municipal de la Sentiu de
Sió.

13. INFORMES ALCALDIA
•
•
•

Que el cap de setmana passat hi va haver una nova trenca d’aigua a la Urbanització Sant Miquel i
que ja està reparada.
Que s’està treballant en el pas elevat de la carretera al costat del Cementiri.
Que no ha pogut arribar a cap acord amb la família Borrell per a que l’Ajuntament adquireixi el
bancal de la seva propietat situat a l’entrada de la carretera vella i així poder eliminar la corba que
tant molesta. Acaba dient que, de tota manera, ha parlat amb l’adjudicatari de l’obra i aquest s’ha
compromès a deixar aquesta zona de la corba ben arreglada.

14. PREGUNTES I PROPOSTES
No se’n formulen.
I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 21.00 hores, de la
que s’estén la present acta, que com a Secretari certifico.
Vist i plau
L’alcalde

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

Identificació de la sessió
Núm.: 3/2018
Caràcter: ordinari
Data: dilluns, dia 12 de març de 2018
Horari: de les 20.30 hores a les 20.55 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 12 de març de 2018, 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 condol a la família Call Mollet pel traspàs
de la senyora Neus Mollet Gual.
Seguidament s’obre l’acte i es passa a deliberar sobre el següent ordre del dia:
1.
2.
3.
4.

Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
Donar compte dels decrets d’alcaldia
Donar compte decrets relació de pagaments
Proposta aprovació inicial de l’auditoria energètica de les instal·lacions de l’enllumenat públic exterior al
municipi de la Sentiu Sió a la província de Lleida
5. Proposta de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió sobre les dues festes locals del municipi de la Sentiu de Sió per a
l’any 2019.
6. Proposta ratificació decret 16/2018 sobre aprovació del conveni marc de cooperació interadministrativa entre el
Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, per a l’execució del projecte puntual i
específic de neteja viària, de salubritat i sanejament d’espais públics a la comarca inclòs dins el programa
treball i formació del Servei d’Ocupació de Catalunya adreçat a les persones en situació d’atur, 2017
7. Proposta ratificació decret 17/2018, sobre aprovació del Pla pressupostari a mig termini (2019-2021)
8. Moció en defensa de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística
9. Sol·licituds llicències d’obres
10. Informes d’alcaldia
11. Precs i preguntes
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1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
L’acta de la sessió ordinària del dia 12 de febrer de 2018 es dona per llegida, de conformitat amb
l’establert a l’art. 110.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya i s’aprova per unanimitat dels set regidors assistents
que conformen la corporació.
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 dels
quals és la següent:
•

Decret 14/2018 sobre atorgament ajut econòmic a la Zona Escolar Rural “El Romaní”
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Atorgar a la Zona Escolar Rural “El Romaní” un ajut de 96,00 euros (equivalent a
8,00 euros per alumne/a per a un total de 12 alumnes), per poder fer front a part de les
despeses de la XVII Trobada Pedagògica de la ZER que se celebrarà el proper dia 6 de
març a Montgai .
Segon.- Pel cobrament de l’ajut concedit, l’entitat beneficiària haurà d'aportar, en un termini
màxim d'un any a partir de la data de la concessió de l'ajut, la documentació següent:
•

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

Tercer.- Autoritzar aquesta despesa amb càrrec a la partida 320.480,00 del pressupost
municipal vigent.
la Sentiu de Sió, 12 de febrer de 2018
•

Decret 15/2018 sobre acceptació subvenció de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i
aprovació de documents acreditatius de la despesa
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Acceptar la subvenció de 12.772,88 euros atorgada a l’Ajuntament de la Sentiu de
Sió, per acord de la Junta Rectora de l’IEI número 5, de 6 d’octubre de 2016, dins la línia
d’equipaments culturals: béns immobles (Ens Locals), per atendre part de les despeses
que suposarà executar l’actuació “Instal·lació elèctrica local sociocultural Cal Morros”.
Segon.- Els documents acreditatius de la despesa per import de 14.388,36 euros consten
en la relació d’aprovació de despeses del mes de febrer de 2018.
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es
dugui a terme.
la Sentiu de Sió, 13 de febrer de 2018

•

Decret 16/2018 sobre aprovació del Conveni marc de cooperació interadministrativa
entre el Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, per a
l’execució del Projecte puntual i específic de neteja viària, de salubritat i sanejament
d’espais públics a la comarca inclòs dins el programa Treball i Formació del Servei
d’Ocupació de Catalunya adreçat a les persones en situació d’atur, 2017
El senyor alcalde explica que aquest decret fa referència al Pla d’ocupació i que tenim
assignades dues persones que compartim amb Camarasa i Cubells. Afegeix que de
moment, pel que ens diuen del Consell, continuarem així fins al juliol.
Per tot l’exposat, RESOLC
Primer.- Aprovar el Conveni marc de cooperació interadministrativa entre el Consell
Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, per a l’execució del Projecte
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puntual i específic de neteja viària, de salubritat i sanejament d’espais públics a la comarca
inclòs dins el programa Treball i Formació del Servei d’Ocupació de Catalunya adreçat a
les persones en situació d’atur, 2017.
Segon.- Facultar l’alcalde per a la signatura d’aquest conveni i de qualsevol altre document
que se’n pugui derivar.
Tercer . Comunicar aquesta resolució al Consell Comarcal de la Noguera.
Quart.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a
terme.
la Sentiu de Sió, 19 de febrer de 2018
•

Decret 17/2018, sobre aprovació del Pla pressupostari a mig termini (2019-2021)
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar el Pla pressupostari a mig termini ( 2019-2021) de l’Ajuntament de la
Sentiu de Sió.
Segon.- Que l’Interventor comuniqui al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
les dades anteriorment esmentades.

terme.

Tercer.- Ratificar aquest decret en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a
la Sentiu de Sió, 20 de febrer de 2018

•

•

Decret 18/2018 sobre aprovació de la relació de factures mes de febrer de 2018
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA

Decret 19/2018, de convocatòria de Ple ordinari
Primer.- Convocar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, pel
proper dilluns dia 12 de març de 2018, a les 20.30 hores, a la Sala de Plens de
l’Ajuntament, segons el següent:
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
Donar compte dels decrets d’alcaldia
Donar compte decrets relació de pagaments
Proposta aprovació inicial de l’auditoria energètica de les instal·lacions de l’enllumenat públic exterior al
municipi de la Sentiu Sió a la província de Lleida
5. Proposta de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió sobre les dues festes locals del municipi de la Sentiu de Sió
per a l’any 2019.
6. Proposta ratificació decret 16/2018 sobre aprovació del conveni marc de cooperació interadministrativa
entre el Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, per a l’execució del projecte
puntual i específic de neteja viària, de salubritat i sanejament d’espais públics a la comarca inclòs dins el
programa treball i formació del Servei d’Ocupació de Catalunya adreçat a les persones en situació d’atur,
2017
7. Proposta ratificació decret 17/2018, sobre aprovació del Pla pressupostari a mig termini (2019-2021)
8. Moció en defensa de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística
9. Sol·licituds 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 de març de 2018

3. DONAR COMPTE DECRETS RELACIÓ DE PAGAMENTS
Decret 18/2018 sobre aprovació de la relació de factures mes de febrer de 2018
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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 febrer de 2018 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 60.991,16€.
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 de març de 2018
PAGAMENTS PER "LA CAIXA" - FEBRER 2018
PRÉSTEC 2006

598,34

CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES)

159,72

DIARI SEGRE, S.L.

40,00

MANTENIMENT WIFI

308,79

TELEFONIA FIXA (MFE)

208,80

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC)

34,70

RENTING COPIADORA

95,59

CONSELL COMARCAL (RECOLLIDA RESTA I FORM)

1.137,36

CONSELL COMARCAL (TDIC)

113,10

CONSELL COMARCAL ( CANON DEPOSICIÓ RESIDUS)

1.105,80

CONSELL COMARCAL (Arquitectura urbanisme)

125,00

CONSELL COMARCAL (Taxa deixalleria)

339,66

CONSELL COMARCAL (Serveis Socials)

139,11

CONSELL COMARCAL (Servei tract. Elim. Residus)

329,84

CONSELL COMARCAL ( SERVEI DEIXALLERIA)

213,44

CONSELL COMARCAL (SERVEIS INFORMÀTICS)

25,41

SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA

83,89

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U.

221,55

CUDÓS (ASSESSORIA JURÍDICA)

355,74

SERVEI ANÀLISI EL PLA, S.L.U.

57,17

CUDOS 1 (CONFECCIÓ ANUAL IVA)

83,48

CUDOS 1 ( QUOTA TRIMESTRAL)

45,38

SERVEI ANÀLISI EL PLA, S.L.U.

85,09

INSTAL.LACIONS ANTONI MORA, S.L. (CAL MORROS)

4.817,58

INSTAL.LACIONS ANTONI MORA, S.L. (CAL MORROS)

4.988,98

FERRETERIA VIOLA, S.L.

1.501,83

COMPSAONLINE, S.L.

857,03

COMPSAONLINE, S.L.

16,14

E.S. ALGERRI (Gasoil ajuntament)

215,70
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E.S. ALGERRI (Gasoil magatzem)

575,20

E.S. ALGERRI (Gasoil escoles)

719,00

O.C. FUTBOL SALA LA SENTIU

1.000,00

JOAN MONTOLIU, S.L.

101,64

DISTRIBUCIONS ARENY, S.L.

61,59

ACA - CANON CONSUMS AIGUA 2017

12.286,44

SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA

60,74

APEIRON SOFTWARE, S.L.

642,24

ACM (QUOTA 2018)

154,00

ARGELICH MORIANA, ADRIA

270,00

ASSOCIACIÓ MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA

75,5

CONSORCI AOC (CERTIFICAT CDS)

81,07

CONSORCI LOCALRET

100

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.

4.808,63

J.A. GOMEZ

3.024,40

NOVOQUÍMICA, S.L.

191,17

RCT ENGINYERIA, S.L.U.

3.067,35

TREPAT BARCELÓ, MIQUEL (Pas elevat cal Torrent)

531,19

TREPAT BARCELÓ, MIQUEL (Pas elevat carretera)

531,19

ASSISTÈNCIES CÀRRECS ELECTES

112,50

AMPA (EXTRAESCOLARS FEBRER)

50,00

BANCO POPULAR (AMORTITZACIÓ PRÉSTEC FFPP)

2.536,62

SEGURETAT SOCIAL

4.386,48

NOMINES

7.009,20
60.680,37

PAGAMENTS "CAIXA CORPORACIÓ" FEBRER 2018

DESPESES DIVERSES

310,79

TOTAL DESPESES FEBRER

60.991,16

4. PROPOSTA APROVACIO INICIAL DE L’AUDITORIA ENERGÈTICA DE LES
INSTAL·LACIONS DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR AL MUNICIPI DE LA SENTIU SIÓ
A LA PROVÍNCIA DE LLEIDA
El senyor alcalde explica que aquest document serveix de base per a tot tipus d’actuacions que es
vulguin fer a l’enllumenat de la Sentiu de Sió i que també ens serveix de base per a qualsevol
subvenció que es vulgui demanar tant a nivell d’aquí com a nivell de la Unió Europea.
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La reducció de les emissions de CO2 i del consum d’energia és un repte per a la societat actual,
també pel municipi de la Sentiu de Sió. La despesa energètica és un problema econòmic per als
ajuntaments, pel medi ambient i per l’economia en general. Ajudar a disminuir la factura energètica
és un objectiu immediat.
Des de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió es creu necessari que s’ha d’actuar en aquests àmbits i
per això ha encarregat la redacció d’una auditoria energètica de les instal·lacions de l’enllumenat
públic exterior amb l’objectiu de reduir les emissions de CO2, mitjançant la implantació de
mesures d’estalvi i eficiència energètica.
Vist el document tècnic d’auditoria energètica redactat per RCT Enginyeria SLU, amb CIF
B25625062.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents que conformen la
corporació, els acords següents:
Primer.- Aprovar inicialment l’auditoria energètica de les instal·lacions de l’enllumenat públic
exterior al municipi de la Sentiu Sió a la província de Lleida, redactat per RCT Enginyeria SLU,
amb CIF B25625062.
Segon.- De conformitat amb allò que disposen els articles 37.2 del Decret 179/1995 de 13 de juny
del ROAS i 235 del Text refós de la Llei MRLC, sotmetre l’acord a informació pública per un
període de 30 dies hàbils mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, en el
tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i a l’e-Tauler, durant els quals es podrà examinar i formular-hi les
reclamacions i al·legacions que hom cregui convenients.
En el cas de no presentar-se cap reclamació o al·legació durant el termini d’exposició pública es
consideraran aprovat definitivament aquest acord.

5. PROPOSTA DE L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ SOBRE LES DUES FESTES
LOCALS DEL MUNICIPI DE LA SENTIU DE SIÓ PER A L’ANY 2019.
Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que de les catorze festes laborals de
cada any, dues seran locals.
Atès que per Decret de la Generalitat de Catalunya 177/1980 s’estableix que les dues festes locals
seran fixades per Ordre de la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels
municipis respectius.
Atès que d’acord amb el que estableix l’article 46 del RD 2001/83, de 28 de juliol, l’acord ha de ser
adoptat pel Ple.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents que conformen la
corporació, els acords següents:
Primer.- Proposar a la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies com a festes locals del
municipi de la Sentiu de Sió per a l’any 2019 els dies: 13 de maig de 2019 (Festa del Roser) i 27
de setembre de 2019 (Festa Major de Sant Miquel).
Segon.- Notificar-ho als Serveis Territorials a Lleida del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies als efectes pertinents.
6. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 16/2018 SOBRE APROVACIÓ DEL CONVENI MARC
DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA
NOGUERA I L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ, PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE
PUNTUAL I ESPECÍFIC DE NETEJA VIÀRIA, DE SALUBRITAT I SANEJAMENT D’ESPAIS
PÚBLICS A LA COMARCA INCLÒS DINS EL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ DEL
SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA ADREÇAT A LES PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR,
2017
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Per Resolució de la Directora del Servei d’Ocupació de Catalunya, de 24 de novembre de 2017,
es va aprovar atorgar al Consell Comarcal una subvenció per un import de 254.545,00 euros,
distribuïda en: Línia PANP (persones en situació d’atur no perceptores de prestació i/o subsidi),
Línia PRMI (persones en situació d’atur perceptores de la renda mínima d’inserció), Línia DONA
(dones en situació d’atur), Línia COOR (personal tècnic i de coordinació). Les contractacions
corresponents a les tres primeres línies s’han assignat al Projecte puntual i específic de neteja
viària, de salubritat i sanejament d’espais públics a la comarca.
L’Ajuntament de la Sentiu de Sió va comunicar al Consell Comarcal de la Noguera la seva voluntat
de participar en aquest projecte i que es duguessin a terme treballs de neteja viària, de salubritat i
sanejament d’espais públics al municipi per part dels treballadors contractats.
Per tal de regular l’execució dels treballs esmentats així com el finançament de les despeses no
subvencionables, es necessària l’aprovació d’un conveni marc de cooperació interadministrativa a
signar entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, en relació al projecte
subvencionat. El Consell Comarcal ha aprovat aquest conveni en sessió plenària de data 1 de
febrer de 2018.
Vista la proposta d’aprovació del conveni marc esmentat presentada pel Consell Comarcal de la
Noguera.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents que conformen la
corporació, els acords següents:
Ratificar íntegrament i en els seus propis termes la resolució d’alcaldia de 19 de febrer de 2018
següent:
Primer.- Aprovar el Conveni marc de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal de
la Noguera i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, per a l’execució del Projecte puntual i específic de
neteja viària, de salubritat i sanejament d’espais públics a la comarca inclòs dins el programa
Treball i Formació del Servei d’Ocupació de Catalunya adreçat a les persones en situació d’atur,
2017.
Segon.- Facultar l’alcalde per a la signatura d’aquest conveni i de qualsevol altre document que
se’n pugui derivar.
Tercer.- Comunicar aquesta resolució al Consell Comarcal de la Noguera.
Quart.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.
7. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 17/2018,
PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI (2019-2021)

SOBRE

APROVACIÓ

DEL

PLA

El senyor secretari explica que s’ha d’aprovar i enviar al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques una estimació dels pressupostos pels anys 2019, 2020 i 2021 per donar compliment a la
Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
L’Ordre HAP/2015/2012/ d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, estableix en el seu article 6 l’obligació de retre informació
sobre els plans pressupostaris a mig termini, recollits a l’article 29 de la Llei orgànica 2/2012
esmentada, en els que s’emmarca l’elaboració dels pressupostos dels ens locals i a través dels
quals es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat
pressupostària i amb el deute públic i de conformitat amb la regla de la despesa
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents que conformen la
corporació, els acords següents:
Ratificar íntegrament i en els seus propis termes la resolució d’alcaldia, de 20 de febrer de 2018,
següent:
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Primer.- Aprovar el Pla pressupostari a mig termini ( 2019-2021) de l’Ajuntament de la Sentiu de
Sió.
Segon.- Que l’Interventor comuniqui al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas les
dades anteriorment esmentades.
Tercer.- Ratificar aquest decret en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.
8. MOCIÓ EN DEFENSA DE L’ESCOLA CATALANA I DEL MODEL D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA

Massa vegades des del món local hem hagut de sortir a denunciar les continues agressions del
Govern Espanyol al model català d’escola. Des del món local reconeixem que el model d’escola
catalana i el model d’immersió lingüística és un model d’èxit. Ha estat producte d’una voluntat
política, del treball de molts professionals de l’ensenyament, del compromís de les famílies i dels
ajuntaments. Aquest model fa que el català sigui la llengua vehicular i comuna d’aprenentatge dins
dels centres educatius del nostre país i, una eina de cohesió social i cultural.
El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la seva capacitació per
a conviure democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments pedagògics que possibiliten la
construcció crítica del coneixement i l’autonomia de pensament i d’aprenentatge de tots i
cadascun dels infants, independentment d’origen, llengua o condicions individuals.
El país es va dotar d’una llei amb un ampli suport, la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com a la
legislació pròpia del país en matèria d’educació, que garanteix un model educatiu que dóna bons
resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells adequats de coneixement d’ambdues
llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els resultats de les proves
d’avaluació efectuades. Durant aquests més de 30 anys, el model d’immersió lingüística ha
contribuït de manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent la
igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada. No és la primera vegada que s’ataca la
solidesa del sistema educatiu català, la LOMCE fou un exemple més d’invasió de competències i
d’utilització política d’un model educatiu català d’èxit. El Tribunal Constitucional ha anul·lat,
recentment, el finançament de l’escolarització en castellà a càrrec de fons públics a Catalunya en
centres privats per envair competències autonòmiques.
Els professionals del sistema educatiu, les famílies i els ajuntaments garanteixen i fan possible
aquest model educatiu català. Davant de la judicialització de la seva tasca educativa i de l’actitud
bel·ligerant d’alguns partits polítics, concretament Partit Popular i Ciudadanos, que utilitzen l’atac
al model d’escola catalana com a plataforma per obtenir beneficis electoralistes a l’Estat Espanyol,
és obligat reconèixer que han estat claus per mantenir la funció de cohesió social i de convivència
democràtica en un context, també, de tensions encara vinculades a la crisi econòmica.
Tornen els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa uniformitzadora,
l’adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i la segregació lingüística. Tots
aquests arguments estan buits de raonaments pedagògics, es mouen simplement per l’afany de
desfer qualsevol tret propi de la nostra societat catalana. Els atacs del govern espanyol del Partit
Popular amb el suport de Ciutadans volen posar en risc aquest model educatiu català compromès
amb la igualtat d’oportunitat dels infants i amb els valors cívics i democràtics de convivència de la
nostra societat.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents que conformen la
corporació, els acords següents:
Primer.- Rebutjar l’intent de segregació dels infants per motiu lingüístic de la LOMCE
Segon.- Rebutjar tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya.
Tercer.- Rebutjar la voluntat d’alguns partits polítics de trencar el model d’escola catalana i
incorporar una casella per triar el castellà com a llengua vehicular a l’escola catalana. Iniciativa
que busca dividir i segregar la nostra societat per motius de llengua en contra de l’Estatut de
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Catalunya i de la consensuada Llei d’Educació. La cohesió social és una línia vermella
infranquejable.
Quart.- Donar suport al nostre model d’escola, com a model compromès amb la cohesió social,
exitós i estimat, garanteix la cohesió social i la igualtat d’oportunitats per a l’alumnat i assegura el
coneixement de les dues llengües per part de l’alumnat
Cinquè.- Defensar la institució escolar que ha mantingut vives la llengua i les tradicions del país.
És fruit de tot això el fet que avui Catalunya compti amb una molt rica experiència pedagògica i
d’innovació educativa, amb un ampli i molt divers teixit associatiu i amb un conjunt plural
d’iniciatives educatives.
Sisè.- Ens comprometem a actuar de manera activa en suport del model educatiu català, que
contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure, i que no separi els
infants i joves per la seva llengua d’origen.
Setè.- Reiterar el compromís amb l’escola catalana com a eina clau per a la
cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa a través del consens que hem
construït els darrers 30 anys.
Vuitè.- Donar trasllat d’aquesta moció: al Ministre d’Educació, Cultura i Esports del Govern de
l’Estat Espanyol, que és qui vol aplicar-ho; als Grups Parlamentaris; al Consell de Direcció del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als òrgans i associacions de
representants dels directors i docents dels centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya;
a les Federacions d’Associacions de Mares i Pares d’alumnes de Catalunya; als grups
Parlamentaris dels Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes (ACM i FMC) i als
centres educatius del nostre municipi.”

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. 02/2018, a Dolors Galceran Solà, per repassar teulada de la casa del carrer Gaudí,
10 i posar un perfil metàl·lic a la part lateral.
Expd. 03/2018, a Àngela Batalla Camarasa, per arrebossar una paret de les golfes i
canviar la banyera per un plat de dutxa a la casa del carrer de la Solana, 16.
Expd. 04/2018, a Jaume Prat Beltran, per arreglar sostre de la casa del carrer de
l’Església, 11.
Expd. 06/2018, a Lourdes Figueras Pedrós, per arreglar la claraboia del garatge situat al
carrer de la Solana, 29.
Expd. 07/2018, a Joaquim Orus Saba, per enderrocar el balcó de la casa del carrer de la
Solana, 18 i arrebossar el tros de paret que quedi deixant una finestra.
Expd. 08/2017, a Agro Sorigué SAU pel canvi del sistema de reg per gravetat actual al
sistema de reg per aspersió i pivots a les parcel·les 1 i 2 del polígon 6 (finca Mollé)

10. INFORMES ALCALDIA
•

•

•
•

Que avui mateix s’han començat a substituir les làmpades de vapor de mercuri per les de LED. Que
s’ha començat per la part de dalt del poble, concretament pel camí de Bellcaire i Cal Llinàs, perquè
és el lloc on els braços estan en bon estat.
Pel que fa a la cuneta de la carretera vella, informa que l’empresa Excavacions Lao ja ha fet treballs
de neteja i que el dimecres començaran a fer la cuneta. Acaba dient que la carretera quedarà
tallada mentre durin les obres.
Que ja s’està acabant el tercer pas elevat, el del costat de l’Ajuntament.
Que proper dia 18 de març a Vallfogona de Balaguer hi ha una trobada en defensa de la República.
Que es faran activitats durant tot el dia i que tothom hi està convidat.
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11. PREGUNTES I PROPOSTES
No se’n formulen.

I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 20.55 hores, de la
que s’estén la present acta, que com a Secretari certifico.

Vist i plau
L’alcalde

El secretari
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