
 

1 

 

 

 

 

 

  

 AJUNTAMENT  DE LA SENTIU DE SIÓ  

 
     

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

DE LA SENTIU DE SIÓ 

 

Identificació de la sessió 
Núm.: 4/2018 
Caràcter: ordinari 
Data:  dilluns, dia 9 d’abril de 2018 
Horari: de les 20.30 hores a les 20.50 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 9 d’abril 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 Mercé Rafel pel 
traspàs de la senyora Montserrat Rafel Niubó. 

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

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2. Donar compte dels decrets d’alcaldia 
3. Donar compte decrets relació de pagaments 
4. Donar compte decret aprovació liquidació pressupost 2017 
5. Proposta aprovació d’un Pla Econòmic Financer, anualitats 2018-2019 
6. Moció per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de 

l’Estat Espanyol 
7. Sol·licituds llicències d’obres 
8. Informes d’alcaldia 
9. 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 març 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 
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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 20/2018, d’aprovació de padró fiscal  

 Per tot l’exposat, RESOLC: 
 Primer.- Aprovar els padrons fiscals següents: 
 Taxa d’escombraires (segona cobrança), any 2018 

Segon.- Exposar al públic el padró 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, l’esmentat padró quedaran 
aprovat definitivament. 
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució en la primera sessió ordinària del Ple que es dugui a terme. 
la Sentiu de Sió, 6 de març de 2018 

 
Decret 21/2018 sobre aprovació liquidació d’ingrés directe 
Per l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Aprovar la liquidació d’ingrés directe a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SL, la qual haurà 
d’ingressar a l’ajuntament de la Sentiu de Sió una quota per import de 5.008,84 euros en aplicació de 
l’ordenança fiscal núm. 30, reguladora de la taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministraments que afectin a la generalitat del veïnat, per uns ingressos 
obtinguts per un import de 333.922,52 euros procedents del total de la facturació per subministraments 
d’energia elèctrica, peatges d’accés i altres conceptes. 
Segon.- Notificar al deutor amb indicació de termini i lloc de pagament, i recursos que contra la mateixa 
resultin procedents. 
Tercer.- Donar compte de la present resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 
la Sentiu de Sió, 8 de març de 2018 
 
Decret 22/2018 sobre aprovació liquidació d’ingrés directe 
Per l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Aprovar la liquidació d’ingrés directe a ENDESA ENERGIA SAU, la qual haurà d’ingressar a 
l’ajuntament de la Sentiu de Sió una quota per import de 3.797,81 euros en aplicació de l’ordenança fiscal 
núm. 30, reguladora de la taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments que afectin a la generalitat del veïnat, per uns ingressos obtinguts per un import de 
253.187,30 euros procedents del total de la facturació per subministraments d’energia elèctrica, peatges 
d’accés i altres conceptes. 
Segon.- Notificar al deutor amb indicació de termini i lloc de pagament, i recursos que contra la mateixa 
resultin procedents. 
Tercer.- Donar compte de la present resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 
la Sentiu de Sió, 8 de març de 2018 

 

Decret 23/2018 sobre aprovació liquidació d’ingrés directe 
Per l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Aprovar la liquidació d’ingrés directe a ENDESA ENERGIA SAU, la qual haurà d’ingressar a 
l’ajuntament de la Sentiu de Sió una quota per import de 607,89 euros en aplicació de l’ordenança fiscal 
núm. 30, reguladora de la taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments que afectin a la generalitat del veïnat, per uns ingressos obtinguts per un import de 
40.525,83 euros procedents del total de la facturació per subministraments d’energia elèctrica, peatges 
d’accés i altres conceptes. 
Segon.- Notificar al deutor amb indicació de termini i lloc de pagament, i recursos que contra la mateixa 
resultin procedents. 
Tercer.- Donar compte de la present resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 
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la Sentiu de Sió, 8 de març de 2018 
 

Decret 24/2018 sobre aprovació liquidació d’ingrés directe 
Per l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Aprovar la liquidació d’ingrés directe a ENDESA ENERGIA XXI SLU, la qual haurà d’ingressar a 
l’ajuntament de la Sentiu de Sió una quota per import de 410,52 euros en aplicació de l’ordenança fiscal 
núm. 30, reguladora de la taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments que afectin a la generalitat del veïnat, per uns ingressos obtinguts per un import de 
27.368,02 euros procedents del total de la facturació per subministraments d’energia elèctrica, peatges 
d’accés i altres conceptes. 
Segon.- Notificar al deutor amb indicació de termini i lloc de pagament, i recursos que contra la mateixa 
resultin procedents. 
Tercer.- Donar compte de la present resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 
la Sentiu de Sió, 8 de març de 2018 

 
 Decret 25/2018 sobre sol·licitud de subvenció a la Diputació i d’aprovació d’un document tècnic  

Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida, d’acord amb la convocatòria del Pla de manteniment de camins 
de titularitat municipal, per a l’anualitat 2017, una subvenció per import de 5.598,00 euros per finançar 
l’actuació “Obres de conservació del ferm del camí Real”. 
Segon.- Aprovar el document tècnic redactat pels serveis tècnics municipals titulat  “Obres de conservació 
del ferm del camí Real”, per un import de 5.598,00 euros (4.626.45 euros de base imposable més 971,55 
euros en concepte d’IVA).  
Tercer.- Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 
la Sentiu de Sió, 8 de març de 2018 

 
 Decret 26/2018 sobre canvi de titularitat de llicència ambiental 

Per tot l’exposat, RESOLC 
PRIMER. Prendre coneixement de la comunicació del canvi de titularitat a favor de la societat Ramaderies 
Guardia SCP (CIF J25826124) de l’expedient iniciat en referència al “Projecte bàsic i executiu de canvi 
d’orientació d’una explotació avícola i porcina”, amb marca oficial: 0740CX, que fins ara figurava a nom del 
senyor Josep Maria Guardia Pijuan (NIF 40865194J) 
SEGON. Ramaderies Guardia SCP (CIF J25826124) 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, atès que el canvi de la titularitat de 
l’expedient comporta també el canvi de titularitat de la llicència ambiental de l’explotació ramadera amb 
marca oficial 0740CX, que serà a favor de la societat Ramaderies Guardia SCP (CIF J25826124). 
TERCER. Que a partir de la data d’aquesta resolució tota la tramitació de l’expedient esmentat es realitzarà 
a nom de Ramaderies Guardia SCP (CIF J25826124). 
QUART. Inscriure en els registres corresponents el canvi de titularitat de la llicència. 
CINQUÈ. Notificar aquesta resolució als interessats als efectes oportuns. 
SISÈ. Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme. 
la Sentiu de Sió, 16 de març de 2018 
 
Decret 27/2018 sobre aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017 
EL DECRET D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L’ANY 2017 ES DETALLA AL PUNT 4 DE L’ACTA 
 
Decret 28/2018, sobre concessió de targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitatPer 
tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Concedir al senyor Gabino Camarasa Canelles, amb DNI 78064948G, la targeta d’aparcament 
individual per a persones amb discapacitat en la modalitat de TITULAR CONDUCTOR amb el número 1-
2018. La data de validesa de la targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat serà de 10 
anys, és a dir, des del 27 de març de 2018 fins el 27 de març de 2028, o fins que l’usuari causi baixa per 
defunció o altres motius que ho justifiquin. Quan es causi baixa caldrà retornar la targeta a l’Ajuntament. 
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Segon.- Notificar a l’interessat aquesta resolució i assabentar-lo que contra aquesta resolució, que 
exhaureix la via administrativa, pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant 
l’alcalde d'aquest Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la recepció de la 
present notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o bé interposar directament recurs 
contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Lleida, en el termini de dos 
mesos, a comptar des de l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el 
recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui 
resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que pugui 
interposar vostè qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
 

  Decret 29/2018 sobre aprovació de la relació de factures mes de març de 2018 
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA 
 
Decret 30/2018 sobre aprovació liquidació d’ingrés directe    
Per l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Aprovar la liquidació d’ingrés directe a IBERDROLA CLIENTES SAU, la qual haurà d’ingressar a 
l’ajuntament de la Sentiu de Sió una quota per import de 59,73 euros. 
Segon.- Notificar al deutor amb indicació de termini i lloc de pagament, i recursos que contra la mateixa 
resultin procedents. 
Tercer.- Donar compte de la present resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme.la Sentiu 
de Sió, (document signat electrònicament) 
 
Decret 31/2018, de convocatòria de Ple ordinariPer tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Convocar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, pel proper dilluns dia 9 
d’abril de 2018, a les 20.30 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, segons el següent:  

ORDRE DEL DIA 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2. Donar compte dels decrets d’alcaldia 
3. Donar compte decrets relació de pagaments 
4. Donar compte decret aprovació liquidació pressupost 2017 
5. Proposta aprovació d’un Pla Econòmic Financer, anualitats 2018-2019 
6. Moció per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de 

l’Estat Espanyol 
7. Sol·licituds llicències d’obres 
8. Informes d’alcaldia   
9. Precs i preguntes 

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

signat electrònicament) 
 
3. DONAR COMPTE DECRETS RELACIÓ DE PAGAMENTS  
Decret 29/2018 sobre aprovació de la relació de factures mes de març 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 març 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 47.722,50€.  
Segon.- Donar conformitat al pagament de les obligacions carregades directament al compte corrent. Els 
pagaments s’efectuaran per ordre de l’alcaldia i de conformitat amb la disposició de fons de la Tresoreria. 

Tercer.- Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
 

PAGAMENTS "LA CAIXA" MES DE MARÇ 2018 
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PRÉSTEC 2006 598,34 

CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES) 159,72 

DIARI SEGRE, S.L. 40,00 

MANTENIMENT WIFI 308,79 

TELEFONIA FIXA (MFE)  215,35 

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC) 33,57 

RENTING COPIADORA 95,59 

CONSELL COMARCAL (informes Pepita Quintillà) 80,00 

CONSELL COMARCAL (Serveis socials) 784,18 

CONSELL COMARCAL ( TDIC) 113,10 

CONSELL COMARCAL (Recollida selecctiva-vidre) 117,49 

CONSELL COMARCAL (Recollida selectiva-paper-cartró) 174,71 

CONSELL COMARCAL (Recollida selectiva-orgànica)) 608,96 

CONSELL COMARCAL (Servei tract. Elim. Residus) 391,68 

CONSELL COMARCAL ( Recollida selectiva-Rebuig) 866,52 

CONSELL COMARCAL (Servei d'arquitectura) 225,00 

CONSELL COMARCAL (Recollida i transport selectiva) 116,73 

CUDOS 1, S.L. 145,00 

AUTOMOTOR, S.A. 178,18 

FERRETERIA VIOLA, S.L. 23,27 

EXCLUSIVAS RAMIREZ ARQUERO, S.L. 104,24 

DECORA BALAGUER, S.L. 95,24 

ENDESA ENERGIA, S.A. (Llum cal Morros) 55,28 

FERRETERIA VIOLA, S.L. 198,26 

J. FARRE, S.A. 11,58 

LYRECO ESPAÑA, S.A. 306,26 

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U. 391,01 

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. (enllumenat Tossal) 157,00 

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. (enllumenat Tossal) 715,94 

ENDESA ENERGIA,S.A. (cal Morros) 463,27 

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. (Llum bàscula) 28,82 

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. (Llum tanatori) 46,62 

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. (Llum tanatori) 86,96 

ENDESA ENRGIA XXI, S.L.U. (Potabilitzadora) 136,60 

INSTAL.LACIONS ANTONI MORA, S.L. (CAL MORROS) 4.581,80 

SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA 95,75 

COMPSAONLINE, S.L. 35,05 
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INK 30 377,46 

E.S. ALGERRI, S.L. 355,00 

E.S. ALGERRI, S.L. 355,00 

E.S. ALGERRI, S.L. 710,00 

E.S. ALGERRI, S.L. 710,00 

J. FARRE, S.A. 158,41 

EXCAVACIONS LAO 7.744,00 

EXCAVACIONS LAO 4.932,57 

MIQUEL TREPAT BARCELÓ 1.211,94 

FERRAN FONT MONTPEAT 117,76 

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 2.239,08 

IES ERMENGOL IV (BELLCAIRE) 50,00 

SGAE (TARIFA SIMPLIFICADA 2018) 719,05 

TREPAT BARCELÓ, MIQUEL 1.211,94 

COMUNITAT GRA. DE REGANTS (DERRAMA 2018) 2.015,49 

ASSISTÈNCIES CÀRRECS ELECTES 150,00 

AMPA (EXTRAESCOLARS MARÇ) 50,00 

SEGURETAT SOCIAL 4.201,14 

NOMINES  7.424,80 

 

47.519,50 

  PAGAMENTS "CAIXA CORPORACIÓ" 

 Despeses diverses 203,00  

TOTAL PAGAMENTS MES DE MARÇ 47.722,50 

 

4. DONAR COMPTE DECRET APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2017 
El senyor secretari explica el contingut del decret de liquidació del pressupost de l’any 2017 
 

Decret 27/2018 sobre aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017 
1. Presentada la liquidació del pressupost de 2017 per part d’aquesta intervenció, s’ha obtingut el següent 
resultat. 

A) Respecte al Pressupost de despeses:  

1- Exercici en curs: 

DESCRIPCIÓ TEXT IMPORT EUROS 

PRESSUPOST INICIAL DE DESPESES 541.528,00 

MODIFICACIÓ DE DESPESES 64.618,09 

PRESSUPOST DEFINITIU DE DESPESES 606.146,09 
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DESPESES COMPROMESES 567.607,02 

OBLIGACIONS RECONEGUDES 567.607,02 

DESPESES ORDENADES 556.875,00 

PAGAMENTS REALITZATS 556.875,00 

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 10.732,02 

 

2- Exercicis tancats: 

DESCRIPCIÓ TEXT IMPORT EUROS 

OBLIGAC.PENDENTS DE PAG.CORRESPON.ALS PRESS.DE DESP. 
EXERC.TANC. 

0,00 

 

3- Obligacions derivades de devolució d’ingress.press.: 

DESCRIPCIÓ TEXT IMPORT EUROS 

OBLIGACIONS DERIVADES DE DEVOLUC.D’INGRESS. PRESS. 0,00 

 

4- Ròssec dels comptes de creditors no pressup.: 

DESCRIPCIÓ TEXT IMPORT EUROS 

RÒSSECS DELS COMPTES DE CREDITORS NO PRESSUPOST. 8.161,66 

 

5- Pagaments realitzats pendents d’aplicació:    

DESCRIPCIÓ TEXT IMPORT EUROS 

PAGAMENTS REALITZATS PENDENTS D’APLIC. 28.380,48 

 

TOTAL CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT: 

DESCRIPCIÓ TEXT IMPORT EUROS 

TOTAL CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT (1)+(2)+(3)+(4)-(5) -9.486,80 

 

B) Respecte al Pressupost d’ingressos: 

1- Exercici en curs: 

DESCRIPCIÓ TEXT IMPORT EUROS 

PRESSUPOST INICIAL D’INGRESSOS  541.528,00 

MODIFICACIONS D’INGRESSOS 64.618,09 

PRESSUPOST DEFINITU D’INGRESSOS 606.146,09 

DRETS RECONEGUTS 584.164,12 



 

9 

 

DRETS ANUL·LATS 14.379,77 

DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS 0,00 

RECAPTACIÓ NETA 468.928,20 

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 100.856,15 

 

2- Exercicis tancats: 

Drets pressupostaris liquidats en exercicis anteriors pendents de cobrament:                                          

DESCRIPCIÓ TEXT IMPORT EUROS 

DRETS LIQUIDATS EN EXERCICIS ANTERIORS PENDENTS DE 
COBRAMENT 

0,00 

 

3- Els ròssecs dels comptes de deutors no pressupostaris:       

DESCRIPCIÓ TEXT IMPORT EUROS 

RÒSSECS DELS COMPTES DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS 944,57 

 

4- Ingressos realitzats pendents d’aplicació: 

DESCRIPCIÓ TEXT IMPORT EUROS 

INGRESSOS REALITATS PENDENTS D’APLICACIÓ 14,52 

 
TOTAL DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT 
 

DESCRIPCIÓ TEXT IMPORT EUROS 

TOTAL DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENTS  1+2+3-4 101.786,20 

 

C) Resultat pressupostari de l’exercici: 

DESCRIPCIÓ TEXT IMPORT EUROS 

1. DRETS RECONEGUTS NETS 569.784,35 

2. OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES 567.607,02 

3. RESULTAT PRESSUPOSTARI   (1-2) 2.177,33 

4. -DESVIACIONES POSITIVES DE FINANÇAMENT 0,00 

5. +DESVIACIONS NEGATIVES DE FINANÇAMENT 0,00 

6. + DESPESES FINANÇADES AMB ROMANENTS LIQ. DE TRESORERIA 0,00 

7.+ RESULTAT D’OPERACIONS COMERCIALS  

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (3-4+5+6+7) 2.177,33 
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D) Romanents de crèdit: 

DESCRIPCIÓ TEXT IMPORT EUROS 

1. PRESSUPOST DEFINITIU 606.146,09 

2. OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES 567.607,02 

3. ROMANENT DE CRÈDIT (1-2) 38.539,07 

4. CRÈDITS D’INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA (ART. 163.3 LLRHL)  

     - COMPROMESOS  

     - NO COMPROMESOS  

5.CRÈDITS D’INCORPORACIÓ NO OBLIGATÒRIA (ART.163.1 LLRHL)  

     -  COMPROMESOS  

     -  NO COMPROMESOS  

     -  NO COMPROMESOS (SENSE AUTORITZACIONS)  

     -  NO COMPROMESOS (SENSE CRÈDIT DISPONIBLE)  

6. TOTAL CRÈDITS INCORPORABLES (4+5)  

7 – CRÈDITS NO INCORPORABLES (1-2-6) 38.539,07 

 

E) Romanent de tresoreria: 

El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació: 

DESCRIPCIÓ TEXT 
IMPORT 
EUROS 

IMPORT 
EUROS 

   

1.   (+) FONS LÍQUIDS   199.169,78 

   

2.   (+)   DRETS PENDENTS DE COBRAMENT  101.786,20 

             DEL PRESSUPOSTCORRENT 100.856,15  

             DE PRESSUPOSTOS TANCATS 0,00  

             D’OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 944,57  

          - COBRAMENTS REALIT. PENDENTS D’APLIC DEFINITIVA 14,52  

   

3.   (-)   OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT  -9.486,80 

             DEL PRESSUPOST CORRENT 10.732,02  
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             DE PRESSUPOSTOS TANCATS 0,00  

             D’OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 8.161,66  

             - PAGAMENTS REALITZATS PEND.D’APLIC. DEFINITIVA 28.380,48  

   

I.  ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)  310.442,78 

   

II  SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT  4.531,58 

   

III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT  0,00 

   

IV. ROMANENT DE TRESOR.PER A DESP.GENERALS (I-II-III)  305.911,20 

 
FONAMENTS JURÍDICS 
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària, 
els crèdits inicials, les modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les 
obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats. 
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les previsions 
inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així com la 
recaptació neta. 
3. S'ha complert el que estableix l'art. 92  i següents del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, segons el qual 
es desenvolupa el capítol primer del títol sisè 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, en matèria de pressupostos. 
4. Pel  secretari i l’interventor s’han emès els corresponents informes d’acord amb l'art. 191.3 Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
Per tot l’exposat,  RESOLC: 
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici de 2017 
Segon.- Donar compte al Ple en la primera sessió que es dugui a terme 
Tercer.- Trametre còpia de l’expedient a l’efecte al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas i al 
Departament de Governació i Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.  
la Sentiu de Sió, 19 de març de 2018 
 
5. PROPOSTA APROVACIÓ D’UN PLA ECONÒMIC FINANCER (ANUALITATS 2018-2019) 
El senyor secretari explica que aquest Pla econòmic financer és degut a que durant el 2017 s’ha hagut 
d’incorporar al pressupost una part molt important del saldo del compte 555 i això ha suposat que no 
s’hagi complert l’objectiu de la regla de la despesa. Recorda que el saldo del compte 555 a dia 1 de gener 
de 2017 era de 106.512,28 euros i a dia d’avui és de 8.523,18 euros. 
Vist el Pla Econòmic Financer, la necessitat del qual s'origina per incompliment de l’objectiu de la regla de la 
despesa en la liquidació del pressupost de l’any 2017.Resultant que el Pla proposat és conforme a 
l'establert en l'article 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, en relació amb l'article 9.2 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i de conformitat amb el que es disposa en 
l’esmentat article. 
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents que conformen la corporació, els 
acords següents: 
PRIMER. Quedar assabentat del resultat de l'avaluació de la regla de despesa  efectuat per la Secretaria-
Intervenció, mitjançant Informe de data 19 de març de 2018. 
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SEGON. Aprovar el Pla Econòmic Financer que aconsegueix donar compliment a l’objectiu de la regla de la 

despesa durant l'any 2018 i 2019 de l'Ajuntament de la Sentiu de Sió en els termes que consten en els 
documents annexos i que es considera part integrant del present Acord. 
TERCER. Remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per a la seva publicació al seu portal 
web, en el termini de cinc dies naturals des de l'aprovació del Pla Econòmic Financer. 
QUART. A efectes merament informatius, publicar el Pla Econòmic Financer en el Butlletí Oficial de la 
Província de Lleida. Així mateix, una còpia del Pla es trobarà a la disposició del públic des de la seva 
aprovació fins a la finalització de la seva vigència. 
 
6. MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL RETORN DELS EXILIATS I LA DENÚNCIA DE LA 
DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I AUTORITÀRIA DE L’ESTAT ESPANYOL 
Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de Mariano Rajoy i el 
bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat. L’onada repressiva contra els catalans i les 
catalanes és majúscula i el govern espanyol està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i 
humans més bàsics per tal d’erradicar qualsevol signe de dignitat del poble català. Intenten esclafar la 
voluntat de la sobirania popular empresonant injustament els nostres legítims representants públics, tots 
ells gent de pau.  
El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un nou dia trist i negre. 
L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i diputades Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül 
Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de Marta Rovira tornarà a ressonar en els annals de la història del 
nostre país com un nou episodi fosc de repressió i de vulneració dels principis democràtics més elementals. 
Un escenari que queda agreujat per la recent detenció del President legítim de Catalunya, Carles 
Puigdemont, totalment incomprensible davant la comunitat internacional. 
Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada vegada i amb més 
intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més bàsics i inviolables en qualsevol país 
que es pretengui a si mateix com a democràtic i civilitzat. 
Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme intransigent que ens 
recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de l’Espanya del segle XX, des del món local no 
podem restar impertèrrits i ens alcem per dir sense vacil·lar que continuarem defensant les nostres idees 
polítiques. No hi haurà prou barrots per silenciar-les. Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre 
estarem al costat d’aquells representants que defensen la voluntat del poble, del mandat de l’1 d’octubre i 
el resultat de les eleccions del 21 de desembre. 
I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el motor de la cohesió de la 
societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, humiliació, amenaces i, finalment, presó. Una causa 
general contra l’independentisme, una autèntica cacera de bruixes, feroç i salvatge, sense mesura.  
Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, Carles Puigdemont, Carme 
Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep 
Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens 
rendirem i dimitirem d’exercir el nostre mandat democràtic, emanat directament dels ciutadans i 
ciutadans. Res més lluny de la realitat. Ens mantindrem ferms en defensa de la causa més justa que hi pot 
haver: la llibertat i el ple exercici de la democràcia.  
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra lluita és la lluita dels 
homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a ciutadans i no com a súbdits.  
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents que conformen la corporació, els 
acords següents: 
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi 
Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. 
SEGON.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats:  Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, 
Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel, i la garantia del respecte absolut als 
seus drets polítics, ciutadans i humans sense veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític. 
TERCER. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en tots els tractats 
internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la vulneració dels drets polítics i humans i 
del dret a decidir dels ciutadans per part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal. 
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QUART.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així com la manipulació i 
coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat. 
CINQUÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions pròpies d’una dictadura i 
apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera immediata i garanteixi el respecte als drets 
dels ciutadans catalans. 
SISÈ.- Instem a totes les entitats de la Sentiu de Sió a defensar els drets fonamentals, civils, polítics, la 
llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits democràticament del Parlament de 
Catalunya. 
SETÈ.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, el Sr. Roger Torrent, 
aquest ajuntament vol mostrar el seu suport la crida unitària del President i a la plataforma “Espai 
Democràcia i Convivència” que té com a objectius “la defensa de les institucions catalanes, la convivència, 
la cohesió social i els drets i llibertats de la ciutadania”. 
VUITÈ .- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, a l’Oficina 
de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) així com a l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la present moció. 
 
7.SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES MUNICIPALS D’OBRES 
No n’hi ha 
 
8. INFORMES ALCALDIA 
El senyor alcalde informa al Ple dels següents assumptes: 
Que ja s’estan acabant les obres de la carretera vella i que segurament el proper dimecres ja es podrà obrir 
a la circulació. 
Que va parlar amb els Agents Rurals i, en principi, ens han autoritzat a treure el morro de terra que hi ha 
entre la cruïlla del camí de Bellcaire i l’entrada al poble ja que tapa la visibilitat i no deixa veure el nou 
reductor de velocitat la qual cosa suposa un perill per als conductors. 
Que finalment serà l’arquitecte del Consell Comarcal, Josep Rull, qui redactarà la memòria valorada dels 
nous vestidors i del camp de futbol. 
Que properament es repararan els aparells de gimnàstica de la gent gran situats a la Urbanització. 
Que ja falta poc per acabar la primera fase de les obres de col·locació de les LED i que, pel que fa a la 
segona fase, estem esperant la resolució de la sol·licitud de subvenció presentada a l’IDAE. 
 
9. PREGUNTES I PROPOSTES 
No se’n formulen. 
 
I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 20.50 hores, de la que s’estén 
la present acta, que com a Secretari certifico. 
 
            Vist i plau 
El secretari                          L’alcalde 
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DE LA SENTIU DE SIÓ 

  
Identificació de la sessió 
Núm.: 5/2018 
Caràcter: ordinari 
Data:  dimarts, dia 15 de maig de 2018 
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 
Albert Bergadà Alburquerque 
José Torres Flores 
Francisco Marcelino Camarasa 
Carles Terré Carreño 
 
Joan Camats i Campabadal, secretari 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
Francesc Sumalla Pla 
 
A  la Sentiu de Sió, a 15 de maig 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 Camps Viola pel 
traspàs de la senyora Dolors Viola Agulló. 
 
Seguidament s’obre l’acte i es passa a deliberar sobre el següent ordre del dia: 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2. Donar compte dels decrets d’alcaldia 
3. Donar compte decrets relació de pagaments 
4. Proposta aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Sentiu de Sió i el Consell Esportiu de la Noguera que té 

per objecte contribuir mútuament en el desenvolupament del projecte de gestió esportiva al municipi de la Sentiu de Sió.  
5. Proposta ratificació decret 36/2018, sobre sol·licitud subvenció càrrecs electes, any 2018 
6. Sol·licituds llicències d’obres 
7. Informes d’alcaldia 
8. Precs i preguntes 

 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ  ANTERIOR  
L’acta de la sessió ordinària del dia 9 d’abril 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 sis regidors assistents dels set que conformen la 
corporació. 
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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 32/2018 sobre aprovació liquidació d’ingrés directe 
Per l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Aprovar la liquidació d’ingrés directe a ATLAS ENERGIA COMERCIAL SL, la qual haurà d’ingressar a 
l’ajuntament de la Sentiu de Sió una quota per import de 736,99 euros. 
Segon.- Notificar al deutor amb indicació de termini i lloc de pagament, i recursos que contra la mateixa 
resultin procedents. 
Tercer.- Donar compte de la present resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
 
Decret 33/2018 sobre aprovació liquidació d’ingrés directe 
Per l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Aprovar la liquidació d’ingrés directe a ORANGE ESPAGNE SA, la qual haurà d’ingressar a 
l’ajuntament de la Sentiu de Sió una quota per import de 187,63 euros. 
Segon.- Notificar al deutor amb indicació de termini i lloc de pagament, i recursos que contra la mateixa 
resultin procedents. 
Tercer.- Donar compte de la present resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme.la Sentiu 
de Sió, (document signat electrònicament) 
 
Decret 34/2018 sobre aprovació liquidació d’ingrés directe 
Per l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Aprovar la liquidació d’ingrés directe a VIESGO ENERGIA SL, la qual haurà d’ingressar a 
l’ajuntament de la Sentiu de Sió una quota per import de 11,58 euros. 
Segon.- Notificar al deutor amb indicació de termini i lloc de pagament, i recursos que contra la mateixa 
resultin procedents. 
Tercer.- Donar compte de la present resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
 
Decret 35/2018 sobre prendre coneixement del canvi d’orientació productiva d’explotació ramadera 
Per tot l’exposat, RESOLC 
PRIMER. Prendre coneixement del canvi d’orientació productiva d’explotació ramadera, promoguda pel 
senyor Gerard Fondevila Cortada, situada al polígon 1, parcel·la 54 d’aquest terme municipal,  en el sentit 
següent: 
Activitat Inicial: Explotació ramadera intensiva porcina amb 1079 places de porcs d’engreix i 5000 porcs de 
cria, 9 cabres, 1 boc , 5 cabres de cria, 3 cavalls.  
Amb el canvi d’orientació sol·licitat: Explotació ramadera intensiva amb 1900 places de porcs d’engreix, 9 
cabres, 1 boc, 5 cabres de cria i 3 cavalls. 
Es considera 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 23 de març de 2018.  
SEGON. Inscriure en els registres municipals corresponents el canvi de l’activitat corresponent 
TERCER. Notificar als interessats als efectes oportuns. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
 
Decret 36/2018, sobre sol·licitud subvenció càrrecs electes, any 2018 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Sol·licitar al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge una compensació 
econòmica per poder fer front a part del total de les retribucions que percep el senyor alcalde per dedicació 
del 62% de la jornada.  
Segon.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
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Decret 37/2018 sobre inici tramitació compte general 2017 
Per tant, RESOLC: 
Primer.- Iniciar la tramitació administrativa del compte general de l’exercici 2017 
Segon.-  Que la Intervenció elabori el compte general i emeti l’informi preceptiu 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
 
Decret 38/2018 sobre convocatòria Comissió Comptes 
Convé considerar les atribucions que em confereix l’article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
Per tot l’exposat RESOLC: 
Convocar la Comissió Especial de Comptes el proper dimarts dia 15 de maig de 2018, a les 21.15 hores a 
l’Ajuntament, per tal d’examinar el compte general de la corporació de l’exercici 2017, juntament amb els 
justificants i antecedents, i emetre’n el corresponent dictamen. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
 

Decret 39/2018 sobre acceptació indemnització i autorització de pagament a Mapfre España, Compañia 
de Seguros y Reaseguros SA, en relació a expedient reclamació prèvia per responsabilitat patrimonial de 
l’Administració 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Acceptar la quantitat, per import de 3.548,18 euros, fixada per la companyia Mapfre España, 
Compañia de Seguros y Reaseguros SA, en concepte d’indemnització al senyor Josep Ramon Vendrell 
Marquillas, amb DNI 40871788Y per danys ocasionats al mur perimetral del seu habitatge, situat al carrer 
de Balaguer, número 11 de la Sentiu de Sió per una trenca de la canonada de la xarxa d’aigua potable. 
Segon.- Autoritzar a la companyia Mapfre España, Compañia de Seguros y Reaseguros SA a que aboni 
directament al perjudicat, senyor Josep Ramon Vendrell Marquillas, la quantitat de 3.548,18 euros. 
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.la 
Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
 
Decret 40/2018, sobre aprovació de les factures de l’obra “Construcció de cuneta transitable al camí de 
l’antiga carretera de la Sentiu de Sió a Balaguer”  
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Aprovar la relació de factures presentades pel contractista Estanislao Profitós Cerveró, amb NIF 
43712570N per import de de 50.000,00 euros (41.322,31 euros de base imposable més 8.677,69 euros en 
concepte d’IVA) corresponents a l’obra “Construcció de cuneta transitable al camí de l’antiga carretera de 
la Sentiu de Sió a Balaguer” que es detallen a continuació: 
 Fra. número 29 de 15.03.2018, per import de 4.932,57 euros 
 Fra. número 30 de 20.03.2018, per import de 7.744,00 euros 
 Fra. número 41 de 01.04.2018, per import de 9.922,61 euros 
 Fra. número 43 de 16.04.2018, per import de 13.700,41 euros 
 Fra. número 44 de 23.04.2018, per import de 13.700,41 euros 
Segon.- Les esmentades factures corresponen als treballs realitzats d'acord amb el document tècnic 
presentat amb la sol·licitud de subvenció i s'adeqüen als requisits de les bases reguladores de les 
subvencions, aprovades mitjançant l'Ordre GAH/105/2017, de 31 de maig,  
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
 
Decret 41/2018 sobre adjudicació, mitjançant contracte menor, de la prestació del servei de salvament i 
socorrisme a les piscines municipals de la Sentiu de Sió, temporada d’estiu 2018 
Per tot l’exposat, RESOLC 
PRIMER. Adjudicar, mitjançant contracte menor, al Consell Esportiu de la Noguera (CIF G25034000), la 
prestació del servei de salvament i socorrisme a les piscines municipals de la Sentiu de Sió, temporada 
d’estiu 2018, descrita en els antecedents per un import de 8.645,00 euros (7.144,63 BI + 1.500,37 IVA). 
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SEGON. Justificar la celebració del contracte menor pels següents motius: el servei de salvament i 
socorrisme a les piscines municipals, té una durada de 81 dies l’any, és a dir, la temporada d’estiu 2018. 
Amb el contracte menor es cobreix la totalitat de la prestació del servei de l’any 2018, que no excedeix dels 
15.000,00 euros, quedant acreditat, per tant, que la contractació mitjançant un contracte menor de serveis 
és la forma més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament. 
TERCER. Aprovar la despesa corresponent: 

Exercici Aplicació pressupostària Import 

2018 920 22799 
7.144,63 BI + 1.500,37 IVA = 
8.645,00 euros 

QUART. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si escau. 
CINQUÈ. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la signatura de 
la Resolució. 
SISÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte incloent la 

identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent de l'Impost 

sobre el Valor Afegit. 

la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
 
Decret 42/2018 sobre acceptació subvenció de la Diputació i aprovació de documents acreditatius de la 
despesa 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Acceptar la subvenció de 6.117,52 euros atorgada a l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, atorgada per 
acord de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida, en sessió núm. 7/2018 de 5.03.2018, per l’actuació 
“Despeses de subministrament i manteniment”, any 2017. L’actuació subvencionada s’ha realitzat amb el 
compliment de totes les obligacions imposades en l’instrument regulador de la seva concessió. 
Segon.- Els justificants inclosos en la relació de despeses (o els percentatges imputats a l’activitat 
subvencionada) tenen una relació directa amb l’objecte de l’actuació subvencionada. 
Tercer.-  Els documents acreditatius de la despesa per import de 6.380,95 euros s’han aprovat per l’òrgan 
competent durant l’any 2017 en les diferents relacions mensuals d’aprovació de despeses i s’han 
comptabilitzat amb càrrec al pressupost del mateix any 2017. 
Quart.-  En els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha inclòs l’IVA deduïble i 
tots el documents originals que hi consten es troben arxivats i a disposició de la Diputació de Lleida i seran 
conservats per un període no inferior a 6 anys. 
Cinquè.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

 
Decret 43/2018 sobre aprovació de la relació de factures mes d’abril de 2018 
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA 
 
Decret 44/2018, 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 dimarts dia 15 de 
maig de 2018, a les 20.30 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, segons el següent:  

ORDRE DEL DIA 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2. Donar compte dels decrets d’alcaldia 
3. Donar compte decrets relació de pagaments 
4. Proposta aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Sentiu de Sió i el Consell Esportiu de la Noguera que té 

per objecte contribuir mútuament en el desenvolupament del projecte de gestió esportiva al municipi de la Sentiu de Sió.  
5. Proposta ratificació decret 36/2018, sobre sol·licitud subvenció càrrecs electes, any 2018 
6. Sol·licituds llicències d’obres 
7. Informes d’alcaldia 
8. Precs i preguntes 

Segon.-  Notificar-ho a tots els regidors i fer-ho públic pels mitjans habituals. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
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3. DONAR COMPTE DECRETS RELACIÓ DE PAGAMENTS  
Decret 43/2018 sobre aprovació de la relació de factures mes d’abril 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 d‘abril 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 54.389,31€.  
Segon.- Donar conformitat al pagament de les obligacions carregades directament al compte corrent. Els 
pagaments s’efectuaran per ordre de l’alcaldia i de conformitat amb la disposició de fons de la Tresoreria. 

Tercer.- Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
PAGAMENTS FETS PER "LA CAIXA" ABRIL 2018 

 PRÉSTEC 2006 598,33 

CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES) 159,72 

DIARI SEGRE, S.L. 40,00 

MANTENIMENT WIFI 308,79 

TELEFONIA FIXA (MFE)  218,60 

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC) 35,44 

RENTING COPIADORA 95,59 

CONSELL COMARCAL (informes Pepita Quintillà) 69,00 

CONSELL COMARCAL (Serveis intervenció socioeducativa) 60,04 

CONSELL COMARCAL (Serveis socials 2on. TR) 724,14 

CONSELL COMARCAL ( TDIC) 113,10 

CONSELL COMARCAL (Recollida selecctiva-vidre) 117,49 

CONSELL COMARCAL (Recollida selectiva-paper-cartró) 174,71 

CONSELL COMARCAL (Recollida selectiva-orgànica)) 608,96 

CONSELL COMARCAL (Servei tract. Elim. Residus) 385,90 

CONSELL COMARCAL ( Recollida selectiva-Rebuig) 866,52 

CONSELL COMARCAL (Servei d'arquitectura) 362,50 

CONSELL COMARCAL (Recollida i transport selectiva) 116,73 

CONSELL COMARCAL (Serveis informàtics des. 17) 19,06 

CONSELL COMARCAL (Serveis informàtics gen. 18) 63,53 

SUBVENCIÓ FUTBOL SALA (ENTREGA A CTE.) 2.000,00 

AGROPECUARIS FORTUNY, S.L. 432,63 

DECORA BALAGUER, S.L. 110,94 

J. FARRE, S.A. 95,43 

MATERIALS FARRENY, S.L. 16,58 

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. (enllumenat Tossal) 149,68 

ENDESA ENERGIA, SA ( Llum Cal Morros) 134,10 

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. (llum bàscula) 28,33 
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ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. (llum tanatori) 59,12 

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U. 21,05 

FERRETERIA VIOLA, S.L. 11,25 

JOAN MONTOLIU, S.L. 130,68 

SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA 97,91 

FERRETERIA VIOLA, S.L. 22,93 

DECORA BALAGUER, S.L. 85,40 

HIERROS LLEIDA, S.L. 35,26 

HIERROS LLEIDA, S.L. 191,91 

BIF MAT OCHOA 47,92 

PROFITÓS CERVERO, ESTANISLAO 9.922,61 

PROFITÓS CERVERO, ESTANISLAO 13.700,41 

COL.LECTIVITAT DE REGANTS Nº 1 CANALS URGELL 2.112,85 

ARGELICH MORIANA, ADRIA 286,33 

ELECTROMECANICA BALAGUER 588,59 

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A 449,58 

TREPAT BARCELÓ, MIQUEL 606,21 

NOVOQUIMICA ECOLOGICA, S.L. 319,21 

SIGNUM NORDEST, S.L. 385,48 

AUTO-GABI 137,08 

AMICS DELS ANIMALS DE LA NOGUERA 200,00 

VIVERS PLA 172,21 

VIVERS PLA 256,35 

ASSISTÈNCIES CÀRRECS ELECTES 150,00 

AMPA (EXTRAESCOLARS MARÇ) 50,00 

IRPF 1ER. TR 2018 3.707,51 

SEGURETAT SOCIAL 4.310,48 

NOMINES  7.354,02 

 

53.518,19 

  PAGAMENTS CAIXA CORPORACIÓ ABRIL 2018 

 SUBVENCIÓ FUTBOL SALA (ENTREGA A CTE) 500 

GABRIEL BARON (AUTO GABI) 137,08 

PAGAMENTS DIVERSOS 234,04 

 

871,12 

 

  

TOTAL PAGAMENTS MES D'ABRIL 54.389,31 
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4. PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ I EL 
CONSELL ESPORTIU DE LA NOGUERA QUE TÉ PER OBJECTE CONTRIBUIR MÚTUAMENT EN EL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE DE GESTIÓ ESPORTIVA AL MUNICIPI DE LA SENTIU DE SIÓ 
El senyor alcalde explica que se signa aquest conveni amb el Consell Esportiu per poder disposar d’un tècnic 
seu així com material esportiu per fomentar l’esport al municipi i també per aconseguir una rebaixa amb el 
preu dels socorristes. A canvi l’Ajuntament aportarà 1,33 euros per habitant. 
Atès que l’Ajuntament de la Sentiu de Sió i el Consell Esportiu de la Noguera tenen objectius comuns i/o 
complementaris en el desenvolupament de l’esport al municipi de la Sentiu de Sió i, que per tant, la 
col·laboració permetrà aprofitar al màxim els seus potencials.  
Que és d’interès positiu la unió i la coordinació de les dues institucions per tal de sumar esforços per 
establir camins d’actuació que afavoreixin i incrementin el benefici mutu.  
Que en base al que s’ha exposat anteriorment s’obre un ampli espectre de possibilitats de col·laboració, 
per la qual cosa en considera oportú subscriure un protocol que permeti un millor aprofitament dels 
recursos i una cooperació activa en el desenvolupament d’activitats d’esport escolar, activitats d’esport per 
a tothom i activitats al medi natural. 
Vista la proposta de conveni de col·laboració presentada pel Consell Esportiu de la Noguera.  
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la 
corporació, els acords següents: 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Sentiu de Sió i el Consell Esportiu de 
la Noguera que té per objecte contribuir mútuament en el desenvolupament del projecte de gestió 
esportiva al municipi de la Sentiu de Sió.  
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. 
Tercer.- Comunicar aquest acord al Consell Esportiu de la Noguera. 
 
5. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 36/2018, SOBRE SOL·LICITUD SUBVENCIÓ CÀRRECS ELECTES, ANY 
2018 
Atès que la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge, ha obert la convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments 
perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l’exercici 2018 (RESOLUCIÓ 
GAH/664/2018, de 4 d’abril,  DOGC 7596 de 11.04.2018). 
Atès que la quantia màxima anual de compensació que determina el Decret 69/2008, d’1 d’abril, per a 
municipis de 101 a 500 habitants és de 12.398,76 euros. 
Atès que es creu convenient concórrer a aquesta convocatòria per poder fer front al total de les 
retribucions que percep el senyor alcalde per dedicació del 62% de la jornada. 
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 12 d’abril de 2018 següent: 
Primer.- Sol·licitar al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge una compensació 
econòmica per poder fer front a part del total de les retribucions que percep el senyor alcalde per dedicació 
del 62% de la jornada.  
Segon.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme. 
 
6. 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. 11/2018, a Sisco Figueres Utgés, per enrajolar terrassa de la casa del carrer de la Solana, número 

55. 

 
7. INFORMES ALCALDIA 
El senyor alcalde informa al Ple dels següents assumptes: 
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Que es va reunir amb responsables del Departament d’Agricultura per valorar els danys de la pedregada del 
passat dissabte. Afegeix que els tècnics del Departament faran un informe de valoració i que ens el faran 
arribar perquè puguem fer les nostres aportacions. 
Que ja s’ha tret el morro de terra que hi havia entre la cruïlla del camí de Bellcaire i l’entrada al poble ja que 
tapa la visibilitat i que no deixava veure el nou reductor de velocitat. 
Que ja s’han reparat els aparells de gimnàstica de la gent gran situats a la Urbanització. 
Que s’ha fet la neteja de l’embassament i també, juntament amb els tècnics del Canal d’Urgell, s’ha 
aprofitat per fer un tractament per eliminar el musclo zebrat. Ara ja està ple. 
 
9. PREGUNTES I PROPOSTES 

No se’n formulen. 

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. 

 
                           Vist i plau 
El secretari                                         L’alcalde 
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

DE LA SENTIU DE SIÓ 

  

Identificació de la sessió 
Núm.: 6/2018 
Caràcter: ordinari 
Data:  dilluns, 11 de juny de 2018 
Horari: de les 20.30 hores a les 20.48 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 11 de juny 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 Batalla Vilimelis pel 
traspàs de la seva filla Maria Àngels i a la família Valero París pel traspàs d’un familiar del senyor Eusebio 
París. 

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

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2. Donar compte dels decrets d’alcaldia 
3. Donar compte decrets relació de pagaments 
4. Proposta ratificació decret 51/2018, sobre sol·licitud d’alta al consorci AOC a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 

(PSCP): Serveis Perfil del Contractant i e-Licita 
5. Proposta ratificació decret 53/2018, sobre sol·licitud d’alta al servei del consorci AOC, Registre Públic de Contractes 
6. Sol·licituds llicències d’obres 
7. Informes d’alcaldia 
8. 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 15 de maig 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 45/2018 sobre adjudicació, mitjançant contracte menor, de la prestació del servei consistent en 
donar compliment a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, període que va del 4 de maig 
de 2018 al 3 de maig de 2019 
Per tot l’exposat, RESOLC 
PRIMER. Adjudicar, mitjançant contracte menor, a SEGURDADES SL (CIF B43706498), la prestació del servei 
consistent en donar compliment a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, període que va del 
4 de maig de 2018 al 3 de maig de 2019, descrita en els antecedents per un import de 1.157,39 euros 
(956,52 BI + 200,87 IVA). 
SEGON. Justificar la celebració del contracte menor pels següents motius: per valorar com l’empresa presta 
el servei, es considera que el període d’1 any és el necessari. Amb el contracte menor es cobreix la totalitat 
de la prestació del servei des del 4 de maig de 2018 al 3 de maig de l’any 2019, que no excedeix dels 
15.000,00 euros, quedant acreditat, per tant, que la contractació mitjançant un contracte menor de serveis 
és la forma més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament. 

TERCER. Aprovar la despesa corresponent: 

Exercici Aplicació pressupostària Import 

2018 920 22799 
956,52 BI + 200,87 IVA = 1.157,39 
euros 

QUART. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si escau. 
CINQUÈ. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la signatura de 
la Resolució. 
SISÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte incloent la 

identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent de l'Impost 

sobre el Valor Afegit. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

 
Decret 46/2018 sobre atorgament ajut econòmic al Bisbat d’Urgell (Parròquia de la Sentiu de Sió) 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Atorgar una subvenció de 1.000,00 euros al Bisbat d’Urgell, CIF R2500008D, (Parròquia de la Sentiu 
de Sió) per fer front a les despeses que han suposat la millora del servei de megafonia a l’Església de Sant 
Miquel. 
Segon.- Pel cobrament de l’ajut concedit, l’entitat beneficiària haurà d'aportar, en un termini màxim d'un any a 
partir de la data de la concessió de l'ajut, la documentació següent: 
Factures (còpies compulsades) justificatives de les despeses de l'activitat objecte de l'ajut que superin almenys 
l’import de la subvenció atorgada. 
Tercer.- Autoritzar aquesta despesa amb càrrec a la partida 340.480,00 del pressupost municipal vigent. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
 
Decret 47/2018 sobre atorgament ajut econòmic a l’Associació de Dones Verge de la Guardiola  
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Atorgar una subvenció de 350,00 euros a l’Associació de Dones Verge de la Guardiola, CIF 
G25505777, per fer front a les despeses de les activitats de la seva associació de l’any 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: 
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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 330.480,00 del pressupost municipal vigent. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

 

Decret 48/2018, sobre aprovació de l’expedient de contractació, mitjançant contracte menor, i de les 
condicions per la prestació del servei de l’explotació del bar de les piscines municipals, temporada estiu 
2018 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant contracte menor, per la prestació del servei de 
l’explotació del bar de les piscines municipals, temporada estiu 2018. 
Segon.- Aprovar les condicions que han de regir el contracte menor i obrir el termini per presentar 
propostes que finalitzarà el dia 8 de juny. 
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

 

Decret 49/2018, sobre sol·licitud anul·lació de rebut a l’OAGRTL  
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Sol·licitar a l’OAGRTL que anul·li el rebut 19128915 del padró fiscal de contribuents, a nom de MTE, 
amb DNI núm. 40*******. 
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
 
Decret 50/2018, sobre sol·licitud anul·lació de rebut a l’OAGRTL  
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Sol·licitar a l’OAGRTL que anul·li el rebut 19082118 del padró fiscal de contribuents, a nom de JPV, 
amb DNI núm. 78*******. 
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
 

Decret 51/2018, sobre sol·licitud d’alta al Consorci AOC a la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública (PSCP): serveis Perfil del contractant i e-Licita 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Sol·licitar l’alta al Consorci AOC a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP): serveis 
Perfil del contractant i e-Licita. 
Segon.- Cedir les dades de caràcter personals necessàries per la correcta prestació dels servei. 
Tercer.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
 
Decret 52/2018 sobre aprovació de la relació de factures mes de maig de 2018 
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA 
 
Decret 53/2018, sobre sol·licitud d’alta al servei del Consorci AOC, Registre Públic de Contractes 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Sol·licitar l’alta al Consorci AOC del servei: Registre Públic de Contractes 
Segon.- Cedir les dades de caràcter personals necessàries per la correcta prestació dels servei. 
Tercer.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
 
Decret 54/2018, 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 11 de 
juny de 2018, a les 20.30 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, segons el següent:  

ORDRE DEL DIA 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
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2. Donar compte dels decrets d’alcaldia 
3. Donar compte decrets relació de pagaments 
4. Proposta ratificació decret 51/2018, sobre sol·licitud d’alta al consorci AOC a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 

(PSCP): Serveis Perfil del Contractant i e-Licita 
5. Proposta ratificació decret 53/2018, sobre sol·licitud d’alta al servei del consorci AOC, Registre Públic de Contractes 
6. Sol·licituds llicències d’obres 
7. Informes d’alcaldia 
8. Precs i preguntes 

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

signat electrònicament) 

 

3. DONAR COMPTE DECRETS RELACIÓ DE PAGAMENTS  
Decret 52/2018 sobre aprovació de la relació de factures mes de maig 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 maig 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 86.189,50€.  
Segon.- Donar conformitat al pagament de les obligacions carregades directament al compte corrent. Els 
pagaments s’efectuaran per ordre de l’alcaldia i de conformitat amb la disposició de fons de la Tresoreria. 
Tercer.- Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

 

PAGAMENTS FEET PER "LA CAIXA" 

 PRÉSTEC 2006 598,33 

CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES) 159,72 

DIARI SEGRE, S.L. 40,00 

MANTENIMENT WIFI 275,40 

TELEFONIA FIXA (MFE)  218,60 

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC) 34,53 

RENTING COPIADORA 95,59 

CONSELL COMARCAL ( TDIC) 113,10 

CONSELL COMARCAL (Recollida selecctiva-vidre) 117,49 

CONSELL COMARCAL (Recollida selectiva-paper-cartró) 174,71 

CONSELL COMARCAL (Recollida selectiva-orgànica)) 608,96 

CONSELL COMARCAL (Servei tract. Elim. Residus) 528,70 

CONSELL COMARCAL ( Recollida selectiva-Rebuig) 866,52 

CONSELL COMARCAL (Servei d'arquitectura) 550,00 

CONSELL COMARCAL (Recollida selectiva-envasos) 116,73 

CONSELL COMARCAL (Gestió voluminosos) 341,88 

CONSELL COMARCAL (Serveis deixalleria-gest. Resid.) 316,47 

CONSELL COMARCAL (Cànon deposició residus) 1.367,75 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. (LLUM ESGLESIA I SALA) 42,65 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. (ENLLUMENAT ST. MIQUEL) 534,37 
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ENDESA ENERGIA, S.A.U. 128,30 

SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA 91,54 

FERRETERIA VIOLA, S.L. 41,18 

SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA 51,73 

AGROPECUARIS FORTUNY, S.L. 200,53 

INK 30 492,47 

COMPSAONLINE 54,44 

J. FARRE, S.A. 47,14 

EXCLUSIVAS RAMÍREZ ARQUERO, S.L. 72,36 

NOMINALIA 54,09 

BIGMAT OCHOA, S.L. 65,58 

DECORA BALAGUER, S.L. 21,83 

SERVISEGURIDAD LLEIDA, S.L. 384,78 

SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA 79,42 

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U. 28.882,87 

BISBAT D'URGELL 1.000,00 

ESPORTS QUEROL, S.C.P. 580,80 

SPAY SEGURIDAD Y SALUD, S.L. 935,17 

SPECIALS CHECK, S.L.U. 6.033,33 

COL.LECTIVITAT DE REGANTS Nº 1 CANALS URGELL 2.112,86 

AISLACAT DISTRIBUCIONES, S.L. 94,49 

CELLER DALMAU 177,14 

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 1.175,38 

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 1.737,50 

GRUP ESCÈNIC AGRAMUNTÍ 600,00 

PROFITÓS CERVERO, ESTANISLAO 13.700,41 

RAPI PLANT 1, S.L.U. 50,00 

RAPI PLANT 1, S.L.U. 377,52 

SEGURDADES, S.L. 565,68 

TASHIA 428,35 

FERNANDO SANCHEZ TORTRAS 1.113,20 

CHE - CANON CONTROL DE VERTIDOS 1.550,46 

ACA - CANON ÚS ABASTAMENT 1.143,15 

ASSISTÈNCIES CÀRRECS ELECTES 150,00 

AMPA (EXTRAESCOLARS MARÇ) 50,00 

AMORTITZACIÓ PRÉSTEC FFPP (POPULAR) 2.557,97 

SEGURETAT SOCIAL 4.264,80 
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NOMINES  7.424,66 

 

85.592,63 

  PAGAMENTS FETS DE CAIXA CORPORACIÓ 

 

  Pagaments diversos 596,87 

  TOTAL PAGAMENTS MES DE MAIG 86.189,50 
 

   

4. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 51/2018, SOBRE SOL·LICITUD D’ALTA AL CONSORCI AOC A LA 
PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA (PSCP): SERVEIS PERFIL DEL CONTRACTANT I E-
LICITA 
La Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) permetrà crear un espai únic d’informació global i 
integrat per a la difusió de la informació de l’activitat contractual de cadascuna de les administracions 
públiques adherides al servei i de difusió dels corresponents perfils de contractant dels seus òrgans de 
contractació. 
Les licitacions electròniques a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP), estan 
pensades per donar compliment a la Llei de Contractes del Sector Públic (9/2017), en quant a l’obligació 
d’ús de mitjans electrònics en tots els procediments de contractació administrativa, la presentació d’ofertes 
per part de les empreses licitadores. 
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 31 de maig de 2018 següent: 
Primer.- Sol·licitar l’alta al Consorci AOC a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP): serveis 
Perfil del contractant i e-Licita. 
Segon.- Cedir les dades de caràcter personals necessàries per la correcta prestació dels servei. 
Tercer.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 
 
5. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 53/2018, SOBRE SOL·LICITUD D’ALTA AL SERVEI DEL CONSORCI AOC, 
REGISTRE PÚBLIC DE CONTRACTES 
Atès que les entitats de l’Administració local catalana, han de donar compliment a les previsions de l’article 
347 i concordants de la  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público  i de l’article 1.2 de 
l’Ordre ECO/47/2013, de 15 de març, per la qual es regula el funcionament i s’aprova l’aplicació del Registre 
públic de contractes de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la tramesa de les seves dades contractuals 
al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya, qui s’encarregarà de fer la tramesa de totes 
aquestes dades al Registre de Contractes del Sector Públic estatal. 
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 6 de juny de 2018 següent: 
Primer.- Sol·licitar l’alta al Consorci AOC del servei: Registre Públic de Contractes 
Segon.- Cedir les dades de caràcter personals necessàries per la correcta prestació dels servei. 
Tercer.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 
 

6. 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. 09/2018, a Joan Maria Guillaumet Badia, per tirar a terra una paret i tornar-la a fer situada a 

l’edifici del carrer Gaudí, 1 
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• Expd. 12/2018, a Endesa Distribución Eléctrica SLU per la construcció d’una nova línia subterrània de BT 

a l’Urbanització Sant Miquel 

 
7. INFORMES ALCALDIA 
El senyor alcalde informa al Ple dels següents assumptes: 
Que ja s’està acabant la primera fase de les obres de col·locació de les làmpades LED. Que només queden 
pendents algunes petites actuacions. 
Que properament l’empresa Arnó asfaltarà el tram d’uns 500 metres que falta del camí del Pedrís ja que ho 
hem de fer abans de segar. També asfaltarà una part important del triangle del camí de l’Ermita i també 
repararà un tram d’asfalt d’uns 40 metres del camí d’Agramunt que està en mal estat. Acaba dient que per 
aquestes obres tenim concedida una subvenció de la Diputació del 50%. 
Que properament l’empresa Estanislao Profitós repararà el camí de la Plana que està en molt mal estat 
degut a les pluges caigudes. 
Que el bar de les piscines s’ha adjudicat al senyor Gerard Hernàndez Aliana. 
 
8. PREGUNTES I PROPOSTES 
No se’n formulen. 
 
I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 20.48 hores, de la que s’estén 
la present acta, que com a Secretari certifico. 
 
                           Vist i plau 
El secretari                                         L’alcalde 

 
 

 

             
             
              

 

 


