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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

DE LA SENTIU DE SIÓ 

  

Identificació de la sessió 

Núm.: 7/2018 
Caràcter: ordinari 
Data:  dilluns, 6 d’agost 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 
Albert Bergadà Alburquerque 
José Torres Flores 
Carles Terré Carreño 
 

Joan Camats i Campabadal, secretari 

S’han excusat d’assistir-hi: 

Francesc Sumalla Pla 
Francisco Marcelino Camarasa 
 

A  la Sentiu de Sió, 6 d’agost 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.  

 

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 aprovació definitiva del Compte General de la Corporació de l’exercici 2017 
5. Proposta ratificació decret 58/2018, sobre comparèixer i personar-se com a part demandada al recurs contenciós 

administratiu en matèria de responsabilitat patrimonial, interposat per la senyora Maria Dolors Galceran Solà. 
6. Proposta ratificació decret 61/2018 sobre designació del delegat de protecció de dades de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió 
7. Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 3  del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, any 2018 
8. Proposta ratificació decret 63/2018 sobre sol·licitud de subvenció a la Diputació  
9. Proposta ratificació decret 64/2018 sobre sol·licitud de subvenció a la Diputació  
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10. Sol·licituds llicències d’obres 
11. Informes d’alcaldia 
12. Precs i preguntes 

 

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ  ANTERIOR  

L’acta de la sessió ordinària del dia 11 de juny 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 cinc 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 55/2018, sobre sol·licitud anul·lació de rebuts a l’OAGRTL  
Per tot l’exposat, RESOLC: 

Primer.- Sol·licitar a l’OAGRTL que anul·li els rebuts núm. 19082059 (Primera Cobrança) i núm. fixe 
1018 (Segona Cobrança) del padró fiscal de contribuents de la taxa d’escombraires 2018, a nom de 
MGB, amb DNI núm. ******05J 

Segon.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 

la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

 

• Decret 56/2018, sobre adjudicació de la contractació , mitjançant contracte menor, per a la 
prestació del servei de l’explotació del bar de les piscines municipals, temporada estiu 2018 
Per tot l’exposat, RESOLC: 

Primer.- Adjudicar la contractació, mitjançant contracte menor, per a la prestació del servei de l’explotació 
del bar de les piscines municipals, temporada estiu 2018, situat al carrer de les Escoles, número 2 de la Sentiu 
de Sió i propietat de l’Ajuntament a l’empresa LEARN PLAYING  SCP , amb CIF J25829623, amb subjecció als 
plecs de clàusules i proposta presentada. 

Segon.- Requerir a l’adjudicatari per a que en el termini de 15  dies, des de la notificació d’aquest 
acord, concorri a la signatura del corresponent contracte administratiu. 
Tercer.- Autoritzar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per a la signatura de tots els 
documents precisos per a l’execució d’aquest acord i en particular del contracte esmentat. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

• Decret 57/2018 sobre acceptació ajuda de la Diputació i aprovació de documents acreditatius de 
la despesa 
Per tot l’exposat, RESOLC: 

Primer.- Acceptar l’ajuda de 24.053,49 euros atorgada per la Junta de Govern de la Diputació de 
Lleida, en la sessió de 23 d’abril de 2018, per finançar l’actuació “Substitució d’un tram de 62 m. de 
clavegueram del c/ Joan Solsona de la Sentiu de Sió”, amb un pressupost de 25.319,46 euros 
inclosa dins el Pla Extraordinari d’Inversions Locals de la Diputació de Lleida, 2017 i 2018 (Pla de 
Reforç Municipal),  així com les bases reguladores de la convocatòria. 



 

4 

 

Segon.- La documentació tècnica corresponent a aquesta actuació s’adapta a les normatives 
urbanístiques vigents, s’ha sotmès a la tramitació reglamentària i s’ha aprovat amb caràcter 
definitiu. 

Tercer.- Que aquesta Corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com també de les 
autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i l’execució de l’actuació així 
com la seva posada en servei. 

Quart.- Que de conformitat amb l’informe d’Intervenció, en la partida pressupostària 160.631.00 
del pressupost municipal de l’any 2017 hi ha consignació suficient per atendre el finançament de 
l’actuació. 

Cinquè.- Que els justificants, inclosos en la relació de despeses tenen una relació directa amb 
l’objecte de l’actuació subvencionada. 

Sisè.- Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha inclòs l’IVA 
deduïble. 

Setè.- Que els documents acreditatius de la despesa per import de 25.319,46 euros han estat 
aprovats en les diferents relacions mensuals d’aprovació de despesa de l’any 2017. 

Vuitè.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a 
terme.  

la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

 

• Decret 58/2018, sobre comparèixer i personar-se com a part demandada al recurs contenciós 
administratiu en matèria de responsabilitat patrimonial, interposat per la senyora Maria Dolors 
Galceran Solà. 
Per tot l’exposat RESOLC: 

Primer.- Comunicar al Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida la recepció del seu requeriment de 
remissió de l’expedient en el recurs contenciós administratiu abreujat que s’hi tramita amb el 
número 219/2018. 

Segon.- Remetre l’expedient administratiu a què es refereix el requeriment judicial. 

Tercer.- Notificar aquest acord a MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 
com a persona jurídica que figura com interessada en l’expedient, amb còpia de l’ofici rebut, citant-
la perquè pugui comparèixer i personar-se com a demandada en aquest Jutjat en el termini de 9 
dies. 

Quart.- Comparèixer i personar-se com a part demandada al recurs contenciós administratiu de 
referència, encomanar la defensa de l’Ajuntament, senyor Santiago Solsona Fígols, i la seva 
representació al procurador dels Tribunals que aquest designi d’entre els que tinguin poders per a 
plets atorgats per aquest Ajuntament. 

Cinquè.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 

la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

 

• Decret 59/2018, sobre nomenament de personal per assumir les funcions de secretaria 
intervenció 
Per tot l’exposat RESOLC: 
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Primer.- Nomenar la senyora Joana Font Montpeat, auxiliar administrativa de l’Ajuntament de la 
Sentiu de Sió, secretaria interventora accidental de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, des del 20 de 
juny de 2018 al 20 de juliol de 2018, que és el període d’absència del secretari interventor titular de 
la Corporació. 

Segon.- Comunicar-ho a la persona interessada. 

la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

• Decret 60/2018 sobre acceptació ajuda de la Diputació i aprovació de documents acreditatius de 
la despesa 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Acceptar l’ajuda de 44.805,50 euros atorgada per la Junta de Govern de la Diputació de 
Lleida, en la sessió de 23 d’abril de 2018, per finançar l’actuació “Obres de substitució de 
l’enllumenat públic de la Sentiu de Sió, 1ra. fase”, amb un pressupost de 48.138,13 euros inclosa 
dins el Pla Extraordinari d’Inversions Locals de la Diputació de Lleida, 2017 i 2018 (Pla de Reforç 
Municipal),  així com les bases reguladores de la convocatòria. 

Segon.- La documentació tècnica corresponent a aquesta actuació s’adapta a les normatives 
urbanístiques vigents, s’ha sotmès a la tramitació reglamentària i s’ha aprovat amb caràcter 
definitiu. 

Tercer.- Que aquesta Corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com també de les 
autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i l’execució de l’actuació així 
com la seva posada en servei. 

Quart.- Que de conformitat amb l’informe d’Intervenció, en la partida pressupostària 165.639.01 
del pressupost municipal de l’any 2018 hi ha consignació suficient per atendre el finançament de 
l’actuació. 

Cinquè.- Que els justificants, inclosos en la relació de despeses tenen una relació directa amb 
l’objecte de l’actuació subvencionada. 

Sisè.- Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha inclòs l’IVA 
deduïble. 

Setè.- Que els documents acreditatius de la despesa per import de 48.138,13 euros han estat 
aprovats en les diferents relacions mensuals d’aprovació de despesa de l’any 2018. 

Vuitè.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a 
terme.  

la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

• Decret 61/2018 sobre designació del delegat de protecció de dades de l’Ajuntament de la Sentiu 
de Sió 
Per tot l’exposat RESOLC: 
Primer.- Designar com a delegat de protecció de dades de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, a 
SEGURDADES, SL, amb CIF B43706498, que és l’empresa encarregada pe l’Ajuntament de la Sentiu 
per la prestació del servei consistent en donar compliment a la legislació vigent en matèria de 
protecció de dades. 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’Agència Catalana de Protecció de Dades, que és l’autoritat de 
control a Catalunya. 
Tercer.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
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• Decret 62/2018 sobre aprovació de la clàusula addicional cinquena, corresponent a l’any 2018, al 
Conveni de col·laboració entre el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió que 
fa referència a les despeses de funcionament i manteniment del Consultori Mèdic. 
Per tot l’exposat RESOLC: 

Primer.- Aprovar la clàusula addicional cinquena, corresponent a l’any 2018, al Conveni de 
col·laboració entre el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió que fa referència 
a les despeses de funcionament i manteniment del Consultori Mèdic. 

Segon.- D’acord amb aquesta clàusula l’import màxim que aportarà el Servei Català de la Salut per 
l’any 2018 són 1.548,84 euros. 

Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 

la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

 

• Decret 63/2018 sobre sol·licitud de subvenció a la Diputació  
Per tot l’exposat, RESOLC: 

Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida una subvenció de 8.484,06 euros per fer front a part de 
les despeses que suposaran les despeses de funcionament i administració del consultori mèdic 
local, anualitat 2018.  

Segon.- Aprovar la fitxa tècnica de l’actuació en la que hi figura la memòria de l’activitat i el 
pressupost per import de  8.940,00  euros. 

Tercer.- Ratificar aquest decret en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 

la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

 

• Decret 64/2018 sobre sol·licitud de subvenció a la Diputació  
Per tot l’exposat, RESOLC: 

Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida una subvenció de 7.500,00 euros per fer front a part de 
les despeses que suposarà la contractació d’una empresa per a dur a terme les tasques de 
salvament i socorrisme de les piscines municipals, durant la temporada d’estiu de l’anualitat 2018. 

Segon.- Ratificar aquest decret en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme. 

la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

• Decret 65/2018 sobre aprovació de la relació de factures mes de juny de 2018 
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA 
 

• Decret 66/2018 sobre aprovació de la relació de factures mes de juliol de 2018 
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA 
 

• Decret 67/2018, 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 6 d’agost 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 aprovació definitiva del Compte General de la Corporació de l’exercici 2017 
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5. Proposta ratificació decret 58/2018, sobre comparèixer i personar-se com a part demandada al recurs contenciós 
administratiu en matèria de responsabilitat patrimonial, interposat per la senyora Maria Dolors Galceran Solà. 

6. Proposta ratificació decret 61/2018 sobre designació del delegat de protecció de dades de l’Ajuntament de la Sentiu 
de Sió 

7. Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 3  del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, 
any 2018 

8. Proposta ratificació decret 63/2018 sobre sol·licitud de subvenció a la Diputació  
9. Proposta ratificació decret 64/2018 sobre sol·licitud de subvenció a la Diputació  
10. Sol·licituds llicències d’obres 
11. Informes d’alcaldia 
12. 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 65/2018 sobre aprovació de la relació de factures mes de juny 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 juny 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 56.512,16€.  

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, (document signat electrònicament) 

PAGAMENTS JUNY  "La Caixa"  

PRÉSTEC 2006 598,33 

CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES) 159,72 

DIARI SEGRE, S.L. 40,00 

MANTENIMENT WIFI 209,72 

TELEFONIA FIXA (MFE)  33,00 

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC) 38,74 

RENTING COPIADORA 95,59 

CONSELL COMARCAL ( TDIC) 113,10 

CONSELL COMARCAL (Recollida selectiva - vidre) 117,49 

CONSELL COMARCAL (Recollida selectiva – paper - 
cartró) 

174,71 

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

CONSELL COMARCAL (Servei tract. Elim. Residus) 500,48 

CONSELL COMARCAL ( Recollida selectiva - Rebuig) 866,52 

CONSELL COMARCAL (Servei d'arquitectura) 187,50 

CONSELL COMARCAL (Recollida selectiva - envasos) 116,73 

I.B.I. CAMBRA AGRÀRIA 9,36 

ENDESA ENERGIA, S.A. (Llum Cal Morros) 167,57 

SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA, S.L. 79,42 

FERRETERIA VIOLA, S.L. 134,19 

HIERROS LLEIDA, S.L. 40,08 

SPAY SEGURIDAD Y SALUD, S.L. 12,50 

ARGELICH MORIANA, ADRIÀ 1.301,11 
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AISLACAT 94,49 

TASHIA, S.L. 428,35 

LOGIGRUP BALAGUER, S.L. 1.348,58 

MAPFRE (SEGURO D'ACCIDENTS) 300,11 

E.S. ALGERRI, S.L. 751,63 

FERRETERIA VIOLA, S.L. 78,87 

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. (TANATORI - 
MAGATZEM) 

89,90 

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. (Llum Tossal Forques) 101,48 

AGROPECUARIS FORTUNY, S.L. 387,09 

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. (Llum bàscula) 27,09 

CUESTA CAMARASA, FCO. JAVIER 5.566,00 

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

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

APEIRON SOFTWARE, S.L. 1.452,00 

ARGELICH MORIANA, ADRIÀ 850,30 

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U. 19.255,26 

NOVOQUIMICA ECOLÓGICA, S.L. 639,90 

TASHIA, S.A. 11,10 

WOLTERS KLUWER ESPAÑA 98,80 

GAS NATURAL SERVICIOS SDG 1.405,48 

LABORATORI D'ANÀLISIS I CONTROL DE CONTAM.  57,17 

ASSISTÈNCIES CÀRRECS ELECTES 150,00 

SEGURETAT SOCIAL 4.310,48 

PAGUES EXTRA DE JUNY 5.431,50 

NOMINES  7.424,66 

 56.292,58 

  
Pagaments Juliol Caixa corporació  
Despeses diverses 219,58 

  

TOTAL PAGAMENTS JUNY  56.512,16 

 

Decret 66/2018 sobre aprovació de la relació de factures mes de juliol 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 juliol 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 36.129,89€.  

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 JULIOL   

PRÉSTEC 2006 598,34  
CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES) 159,72  
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DIARI SEGRE, S.L. 40,00  
MANTENIMENT WIFI 297,66  
TELEFONIA FIXA (MFE)  210,42  
TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC) 33,95  
RENTING COPIADORA 95,59  
CONSELL COMARCAL ( TDIC) 113,10  
CONSELL COMARCAL (Recollida selectiva -
vidre) 

117,49  

CONSELL COMARCAL (Recollida selectiva –
paper - cartró) 

174,71  

CONSELL COMARCAL (Recollida selectiva -
orgànica)) 

608,96  

CONSELL COMARCAL ( Recollida selectiva -
Rebuig) 

866,52  

CONSELL COMARCAL (Servei d'arquitectura) 450,00  
CONSELL COMARCAL (Recollida selectiva -
envasos) 

116,73  

CONSELL COMARCAL (Servei tract. Residus 
abocador) 

667,08  

CONSELL COMARCAL (Serveis socials 3er. 
TR) 

724,14  

ENDESA (Llum església i sala) 35,92  
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. (Llum Tossal 
Forques) 

134,85  

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. (Llum Tanatori) 39,41  
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. (Llum bàscula) 29,79  
ENDESA ENERGIA, S.A. (Llum 
potabilitzadora) 

133,15  

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

464,95  

CUESTA CAMARASA, FCO. JAVIER 225,50  
J. FARRE, S.A. 77,89  
DECORA BALAGUER, SL 272,76  
FERRETERIA VIOLA, S.L. 115,35  
AGROPECUARIS FORTUNY, S.L. 258,06  
RAPI PLANT 1, S.L.U. 80,00  
DISTRIBUCIONS ARENY, S.L. 114,61  
SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I 
TARRAGONA, S.L. 

95,05  

AUTOMOTOR, S.A. 100,89  
LAICONA 85,09  
MATERIALS FARRENY, S.L. 63,86  
DOSSIER P&M 88,25  
RAPI PLANT 1, S.L.U. 11,80  
INK 30 187,47  
DECORA BALAGUER, SL 16,90  
EXCLUSIVES ERA 101,22  
JOAN MONTOLIU, S.L. 406,03  
MTB DISTRIBUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L. 21,59  
J. FARRE, S.A. 116,27  
AGROPECUARIS FORTUNY, S.L. 432,63  
DECORA BALAGUER, SL 251,92  
ENDESA ENERGIA XXI, SLU  115,95  
ENDESA ENERGIA XXI, SLU  23,49  
ENDESA ENERGIA XXI, SLU  25,42  
ASSOCIACIÓ DE DONES (SUBVENCIÓ) 350,00  
AISLACAT 1.137,40  
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BENITO URBAN, S.L.U. 1.004,30  
CONSELL ESPORTIU DE LA NOGUERA 561,00  
HAVANERES VEUS DEL SIÓ 665,50  
CELLER DALMAU 107,45  
CONSELL ESPORTIU DE LA NOGUERA 871,00  
ESPORTS MONTSEC, S.C.P. 101,05  
EXCAVACIONS LAO 1.447,47  
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 1.261,79  
LABORMAN EQUIPAMENTS, S.L.U. 42,96  
NOVOQUIMICA ECOLÓGICA, S.L. 578,28  
NOVOQUIMICA ECOLÓGICA, S.L. 150,54  
NOVOQUIMICA ECOLÓGICA, S.L. 577,61  
TASHIA, S.L. 115,42  
TASHIA, S.L. 34,10  
HIDROLLEIDA, SA 189,93  
COMPSAONLINE 96,92  
IRPF 2ON TR. 2018 4.242,20  
SEGURETAT SOCIAL 4.348,91  
NOMINES  7.488,58  

   
Pagaments Juny Caixa corporació   
MÚSIQUES DIVERSES 600,00  
TRANSPORT SANG AL CAP BALAGUER 218,40  
COQUES ST. JOAN 288,00  
DESPESES DIVERSES 250,60  

 1.357,00  

   

TOTAL PAGAMENTS JULIOL  36.129,89  

 

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ DE L’EXERCICI 2017 

Finalitzat l’exercici pressupostari de 2017, cal elaborar el compte general de l’entitat local.  

El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, 
patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària i annexos. 

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari de 2017 s’ha sotmès a l’informe de la Comissió 
Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 15 de maig de 2018. Exposats  al 
públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 98, de data 22 de maig de 2018, pel període reglamentari, 
així com al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a l’eTauler, no s’han presentat reclamacions i/o al·legacions. 

D’acord amb els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local i 
altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut. 

Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels cinc regidors assistents dels set que conformen la 
corporació, els acords següents: 

Primer.- Aprovar definitivament el compte general de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió corresponent a 
l’exercici 2017.  

Segon.- Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels justificants dels estats i 
comptes anuals i pels seus annexos. 
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Tercer.- Retre l’esmentat compte de la corporació, esdevingut com a resultat de l’exercici econòmic de 
l’any 2017 a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles mencionats en la part 
expositiva.  

5. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 58/2018, SOBRE COMPARÈIXER I PERSONAR-SE COM A PART 
DEMANDADA AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU EN MATÈRIA DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL, INTERPOSAT PER LA SENYORA MARIA DOLORS GALCERAN SOLÀ. 

Vist l’ofici rebut del Jutjat contenciós administratiu de Lleida, dictat en el procés de recurs contenciós 
administratiu abreujat número 219/2018, mitjançant el qual la Sra. Maria Dolors Galceran Solà formula 
demanda per la qual sol·licita el pagament d’una indemnització de 6.815,22 euros pels suposats danys 
causats per les fuites d’aigua de la xarxa municipal, atesa l’assegurança de responsabilitat civil contractada 
per l’Ajuntament a Mapfre amb núm. de pòlissa 0468502507230, i tenint en compte allò que disposen els 
articles 48 i 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  

Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels cinc regidors assistents dels set que conformen la 
corporació, els acords següents: 

Ratificar íntegrament i en els seus propis termes la resolució d’alcaldia de 18 de juny de 2018 següent: 

Primer.- Comunicar al Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida la recepció del seu requeriment de remissió 
de l’expedient en el recurs contenciós administratiu abreujat que s’hi tramita amb el número 219/2018. 

Segon.- Remetre l’expedient administratiu a què es refereix el requeriment judicial. 

Tercer.- Notificar aquest acord a MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. com a 
persona jurídica que figura com interessada en l’expedient, amb còpia de l’ofici rebut, citant-la perquè 
pugui comparèixer i personar-se com a demandada en aquest Jutjat en el termini de 9 dies. 

Quart.- Comparèixer i personar-se com a part demandada al recurs contenciós administratiu de referència, 
encomanar la defensa de l’Ajuntament, senyor Santiago Solsona Fígols, i la seva representació al 
procurador dels Tribunals que aquest designi d’entre els que tinguin poders per a plets atorgats per aquest 
Ajuntament. 

Cinquè.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme.  

 
6. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 61/2018 SOBRE DESIGNACIÓ DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES 
DE L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ 
Atès que el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016, relatiu a 
la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació de les esmentades dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de 
protecció de dades), està en vigor des del 24 de maig. 
Atès que l’article 37.1.a del Reglament 2016/679 estableix que el responsable i l'encarregat del tractament 
designaran un delegat de protecció de dades sempre que el tractament ho dugui a terme una autoritat o 
organisme públic, excepte els tribunals que actuïn en exercici de la seva funció judicial;  
Atès que l’article 37.5 del Reglament estableix que el delegat de protecció de dades serà designat atenent a 
les seves qualitats professionals i, en particular, als seus coneixements especialitzats del Dret i la pràctica 
en matèria de protecció de dades i a la seva capacitat per exercir les funcions indicades en l'article 39.  
Atès que l’article 37.6 del Reglament estableix que el delegat de protecció de dades podrà formar part de la 
plantilla del responsable o de l'encarregat del tractament o exercir les seves funcions en el marc d'un 
contracte de serveis.  
Atès que l’article 37.7 del Reglament estableix que el responsable o l'encarregat del tractament publicaran 
les dades de contacte del delegat de protecció de dades i els comunicaran a l'autoritat de control.  
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels cinc regidors assistents dels set que conformen la 
corporació, els acords següents: 
Ratificar íntegrament i en els seus propis termes la resolució d’alcaldia de 12 de juliol de 2018 següent: 
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Primer.- Designar com a delegat de protecció de dades de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, a SEGURDADES, 
SL, amb CIF B43706498, que és l’empresa encarregada pe l’Ajuntament de la Sentiu per la prestació del 
servei consistent en donar compliment a la legislació vigent en matèria de protecció de dades. 

Segon.- Comunicar aquest acord a l’Agència Catalana de Protecció de Dades, que és l’autoritat de control a 
Catalunya. 

Tercer.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme.  

 

7. PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3  DEL 
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ, ANY 2018 

L’Ajuntament ha d’executar l’actuació “Arranjament camí del Pedrís (Camí del Papell)” amb un pressupost de 
30.410,69 euros i el seu finançament ve donat per una subvenció directa (nous ingressos) rebuda de la Diputació de 
Lleida per import de 15.000,00 euros i, per majors ingressos, provinents de la mateixa Diputació de Lleida (5.598,00 
euros de camins), del vedat de caça (8.000,00 euros) i la resta per recursos propis. 

Per tant, la modificació queda finançada amb majors ingressos, provinents de transferències de la Diputació de Lleida, 
del vedat de caça  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 cinc regidors assistents dels set que conformen la 
corporació, els acords següents: 
Primer: Aprovar  l'expedient de  modificació de  crèdits núm. 3 del  pressupost de l’Ajuntament         de la 
Sentiu de Sió, any 2018, d'acord amb el quadre següent: 

 

DESPESES A FINANÇAR:    

     

CRÈDITS EXTRAORDINARIS    

PARTIDA DENOMINACIÓ 
CONSIGNACIÓ 

INICIAL 
PROPOSTA 

INCREMENT 
CONSIGNACIÓ 

DEFINITIVA 

454 631.04 
Arranjament camí del Pedrís 

(camí del Papell) 
0,00 30.410,69 30.410,69 

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 0,00 30.410,69 30.410,69 

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 30.410,69 

 

BAIXES PER TRANSFERÈNCIES    

PARTIDA  DENOMINACIÓ 
CONSIGNACIÓ 

INICIAL 
MINORACIÓ 

CONSIGNACIÓ 
DEFINITIVA 

920.213.00 Maquinària, instal i utillatge 15.000,00 -1.812,69 13.187,31 

TOTAL:  -1.812,69  
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MAJORS/NOUS INGRESSOS 

PARTIDA DENOMINACIÓ 
CONSIGNACIÓ 

INICIAL 

PROPOSTA 
INCREMENT/DI

S 

CONSIGNACI
Ó DEFINITIVA 

461.04 
Subvenció Diputació Pla 

manteniment camins 
0,00 5.598,00  

559.00 Àrea de caça 2.000,00 8.000,00  

761.03 Subvenció  directa Diputació 0,00 15.000,00  

TOTAL:   28.598,00  

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 30.410,69 

 

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. 

8. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 63/2018 SOBRE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ  

Atès que el consultori mèdic municipal genera una sèrie de despeses de funcionament i administració 
anuals molt importants i molt difícils d’assumir per l’ajuntament, com puguin ésser de personal, de 
manteniment, de subministraments...  

Vista la convocatòria de la Diputació de Lleida per a la concessió d’ajuts als ens local per al funcionament i 
administració dels consultoris mèdics locals, anualitat 2018 (BOP número 146 de data 27.07.2018). 

Vista la fitxa tècnica de l’actuació en la que hi figura la memòria i el pressupost per import de 8.940,00 
euros. 

Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels cinc regidors assistents dels set que conformen la 
corporació, els acords següents: 
Ratificar íntegrament i en els seus propis termes la resolució d’alcaldia de 30 de juliol de 2018 següent: 

Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida una subvenció de 8.484,06 euros per fer front a part de les 
despeses que suposaran les despeses de funcionament i administració del consultori mèdic local, anualitat 
2018.  

Segon.- Aprovar la fitxa tècnica de l’actuació en la que hi figura la memòria de l’activitat i el pressupost per 
import de  8.940,00  euros. 

Tercer.- Ratificar aquest decret en la propera sessió plenària que es dugui a terme.  

9. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 64/2018 SOBRE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ  

Atès que properament s’ha de procedir a obrir les piscines municipals i que es necessari, per a que estiguin 
en funcionament, tenir contractat el servei de socorristes. 

Atès que, per la temporada 2018, s’ha adjudicat la prestació d’aquest servei al Consell Esportiu de la 
Noguera (CIF G25034000), per un import de 8.645,00 euros (7.144,63 BI + 1.500,37 IVA). 
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Vista la convocatòria de la Diputació de Lleida publicada al BOP núm. (BOP número 146 de data 
27.07.2018), per a la concessió de subvencions als ens locals de la demarcació  de Lleida per finançar el 
servei de salvament i socorrisme de les piscines municipals durant la temporada d’estiu de l’anualitat 2018. 

Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels cinc regidors assistents dels set que conformen la 
corporació, els acords següents: 
Ratificar íntegrament i en els seus propis termes la resolució d’alcaldia de 30 de juliol de 2018 següent: 

Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida una subvenció de 7.500,00 euros per fer front a part de les 
despeses que suposarà la contractació d’una empresa per a dur a terme les tasques de salvament i 
socorrisme de les piscines municipals, durant la temporada d’estiu de l’anualitat 2018. 

Segon.- Ratificar aquest decret en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.  
 
10. ASSUMPTE D’URGÈNCIA: PROPOSTA D’APROVAR, SI S’ESCAU, L’INCREMENT DE LES RETRIBUCIONS 
ÍNTEGRES DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ DE 
CONFORMITAT AMB LA LLEI 6/2018, DE 3 DE JULIOL, DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER A 
L’ANY 2018. 
Prèvia unànime declaració d’urgència es passa seguidament a tractar el següent punt que inicialment no 
estava inclòs a l’ordre del dia. 
Atès que el dimecres 4 de juliol de 2018, en el Butlletí Oficial de l’Estat número 161, es va publicar la Ley 
6/2018, de 3 de juliol, de Presupuestos Generales del Estado Per a l’any 2018, l’article 18.Dos. de la qual diu 
literalment: 
Dos. En el año 2018, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un 
incremento global superior al 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, en términos 
de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de 
personal como a la antigüedad del mismo. 

Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes en 2017 
alcanzara o superase el 3,1 por ciento se añadiría, con efectos de 1 de julio de 2018, otro 0,25 por ciento de 
incremento salarial. 

De conformitat amb els articles 22.2i), 93 i 104 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local; l’article 52.2.j) 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; l’article 18.Dos de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017;  

Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels cinc regidors assistents dels set que conformen la 
corporació, els acords següents: 
PRIMER- Fixar, per a l’any 2018, un increment de les retribucions íntegres del personal funcionari i laboral 
al servei de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, de l’1,5% amb efectes del dia 1 de gener de 2018, i un 
increment addicional del 0,25%, amb efectes del dia 1 de juliol de 2018. 
SEGON- Aplicar a la nòmina del mes d’agost aquests increments així com la regularització de l’import de 
l’increment corresponent a les retribucions percebudes des del dia 1 de gener de 2018 fins al 31 de juliol de 
2018. 
TERCER- Facultar l’alcalde de la Sentiu de Sió per al desenvolupament d’aquest acord.  
 

11. SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES MUNICIPALS D’OBRES 

Salvant el dret de propietat, sense perjudici de tercers i d’acord amb el vigent Planejament Urbanístic Local, 
el Ple, per unanimitat, acorda atorgar les següents: 

• Expd. 10/2018, a Ferran Font Montpeat, per reformes interiors a l’habitatge situat al carrer del Riu 
Sió, núm. 5. 

• Exp. 13/2018, a Pere Mirada Amorós, per reformes a la cuina, tirar rajoles velles, posar-ne de noves 
i adreçar parets, al carrer del Raval, núm. 20. 
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• Exp. 14/2018, Antonia Clariana Marvà, per anivellar terra de la primera i de la segona planta de 
l’habitatge del carrer de la Solana, núm. 63. 

• Exp. 15/2018, a Dolors Galceran Solà, per reparar goteres a la teulada de l’habitatge del carrer 
Gaudí, número 8. 

• Expd. 17/2018, a Endesa Distribución Eléctrica SLU per la construcció d’una nova línia subterrània 
de BT per nou subministrament elèctric a la zona de la Plana de la Sentiu de Sió. El senyor alcalde 
informa que aquesta llicència s’atorga condicionada a l’informe favorable del tècnic municipal. Que 
es fa així perquè la companyia pugui disposar de la llicència el més aviat possible i pugui començar 
aquesta actuació que és necessària per a tot el poble. 

• Expd. 18/2018, a Agropecuària la Ràpita, per la construcció d’una explotació ramadera porcina 
d’engreix (2 naus i 1 magatzem), situada al polígon4, parcel·la 32. 

• Expd. 19/2018, a Joan Guillaumet Badia per la construcció d’una explotació ramadera bovina 
d’engreix, situada al polígon 2, parcel·la 385. 

 

12. INFORMES ALCALDIA 

El senyor alcalde informa al Ple dels següents assumptes: 

• Que un dels actes de la Festa Major de setembre d’enguany serà la Festa de la Gent Gran que la 
fem cada quatre anys. Hem comptat més de 40 persones.  

• Que s’ha asfaltat el tram del camí del Papell i també pel mateix preu hem aconseguit millorar el 
camí de Montgai i la cruïlla dels camins de Bellcaire, d’Agramunt i de Montgai. Acaba dient que la 
Diputació ens ha atorgat un ajut del 50%. 

• Que encara quedar pendent l’actuació de l’entrada de la carretera de Montgai i que buscarem 
finançament per tirar-ho endavant a la Delegació de Carreteres. 

 

13. 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 (document signat electrònicament). 

 
                           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.: 8/2018 

Caràcter: ordinari 
Data:  dilluns, 17 de setembre 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 
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, 17 de setembre 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 Papell Vilanova pel  traspàs del 
senyor Josep Papell Vidal i a la família Gil Garcia pel traspàs del senyor Esteban Gil Quílez 

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

13. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
14. Donar compte dels decrets d’alcaldia 
15. Donar compte decret relació de pagaments 
16. Proposta ratificació decret 71/2018, sobre aprovació línies fonamentals dels Pressupostos 2019 
17. Proposta ratificació decret 72/2018 sobre sol·licitud de subvenció financerament sostenible a la Diputació de Lleida 
18. Sol·licituds llicències d’obres 
19. Informes d’alcaldia 
20. 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 6 d’agost 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. 

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  68/2018 sobre inici expedient baixa d’ofici padró habitants per inscripció indeguda 
Per tot l’exposat RESOLC: 

Primer.- Iniciar l’expedient per declarar baixa d’ofici per inscripció indeguda del senyor DAINIS 

KARLOVICS (NIE Y0821229M), per ser desconeguda en el domicili situat al carrer de les AFORES, S. 

Segon.- Concedir audiència a l’interessat durant un termini de quinze dies, a comptar des del dia 

hàbil següent al de la notificació d'aquesta resolució. Dins del termini d'audiència la persona 

interessada pot manifestar si està o no d'acord amb la baixa. En cas de disconformitat amb la baixa, 

es pot al·legar i presentar els documents i justificacions que estimin pertinents.  

Tercer.- En cas que no es pugui practicar la notificació a la persona interessada, publicar aquest 
acord al Butlletí Oficial de l’Estat, a l’eTauler i al tauler d’anuncis de l’ajuntament, als efectes de 
notificació als interessats. 

Quart.- Sol·licitar l’informe favorable al Consell d’Empadronament per a dur a terme la baixa d’ofici 

per inscripció indeguda al padró d’habitants d’aquest municipi, quan els interessats no manifestin 

expressament la seva conformitat amb la baixa.  

Cinquè .- Notificar la incoació del present procediment a l’interessat.  

Sisè.- Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 

la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

• Decret  69/2018 sobre aprovació d’una memòria valorada 
Per tot l’exposat, RESOLC: 

Primer.- Aprovar inicialment la memòria valorada, redactada pel serveis tècnics municipals, titulada 
“Arranjament del camí del Pedrís (camí del Papell), amb un pressupost de 30.410,69 euros 
(25.132,80 euros de base imposable més 5.277,89 euros en concepte d’IVA). 

Segon.- Exposar al públic aquest acord a fi i efecte que dins el termini de trenta (30) dies, a comptar 
des de l’endemà de la data de l’última publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, a 
l’eTauler i al tauler d’anuncis, hom pugui presentar les reclamacions o al·legacions que estimi 
oportunes. En el cas de no presentar-se cap reclamació o al·legació durant el termini d’exposició 
pública es considerarà aprovada definitivament aquesta memòria valorada. 

Tercer.- Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 

la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament 
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• Decret 70/2018 sobre adjudicació, mitjançant contracte menor, de les obres d’arranjament del 
camí del Pedrís (camí del Papell). 

Per tot l’exposat, RESOLC 

PRIMER. Adjudicar, mitjançant contracte menor, a l’empresa ARNÓ INFRAESTRUCTURAS SLU (B-
25303611), les obres  d’arranjament del camí del Pedrís (camí del Papell), descrites en els 
antecedents per un import de 30.410,69 euros (25.132,80 euros BI + 5.277,89 euros en concepte 
d’IVA). 

SEGON. Justificar la celebració del contracte menor pels següents motius: és una actuació que s’ha 
d’executar amb caràcter d’urgència i té un valor estimat de 30.410,69€ (IVA inclòs). Aquí es 
contempla la totalitat de l’obra i el límit del contracte menor en obres és 40.000€ + IVA. Per tant, la 
contractació mitjançant un contracte menor d’obres és la forma més àgil, idònia i eficient de dur a 
terme les finalitats de l'Ajuntament. 

TERCER. Aprovar la despesa corresponent: 

Exercici Aplicació pressupostària Import 

2018 454 63104 25.132,80€ BI + 5.277,89€ IVA = 30.410,69€ 

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 71/2018, sobre aprovació línies fonamentals dels Pressupostos 2019 
Per tot l’exposat, RESOLC: 

Primer.- Aprovar les línies fonamentals dels pressupostos de l’any 2019 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. 

la Sentiu de Sió (document signat electrònicament). 

 

• Decret  72/2018 sobre sol·licitud de subvenció financerament sostenible a la Diputació de Lleida 
Per tot l’exposat, RESOLC: 

Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida una subvenció financerament sostenible per import de 
15.000,00 euros per fer front a part de les despeses de l’execució de  les obres d’asfaltar el tram del 
camí anomenat del Papell. 

Segon.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 

la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
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• Decret 73/2018 sobre aprovació de la relació de factures mes d’agost de 2018 
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA 

• Decret 74/2018, 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 17 de setembre 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 decret relació de pagaments 
4. Proposta ratificació decret 71/2018, sobre aprovació línies fonamentals dels Pressupostos 2019 
5. Proposta ratificació decret 72/2018 sobre sol·licitud de subvenció financerament sostenible a la 

Diputació de Lleida 
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 73/2018 sobre aprovació de la relació de factures mes d’agost 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’agost 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 40.709,54€.  

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 PER "LA CAIXA" MES D'AGOST 

 
PRÉSTEC 2006 598,33 

CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES) 159,72 

DIARI SEGRE, S.L. 40,00 

MANTENIMENT WIFI 297,66 

TELEFONIA FIXA (MFE)  208,20 

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC) 34,03 

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 ( Recollida selectiva-Rebuig) 866,52 

CONSELL COMARCAL (Servei d'arquitectura) 537,50 

CONSELL COMARCAL (Recollida selectiva-envasos) 116,73 

CONSELL COMARCAL (Servei tract. Residus abocador) 471,24 
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CONSELL COMARCAL (Servei deixalleria-gest. Residus) 316,47 

CONSELL COMARCAL (Serveis socials ) 140,01 

CONSELL COMARCAL ( Servei voluminosos) 341,88 

CONSELL COMARCAL (Canon dep. residus aboc.) 1.715,92 

IBI COOPERATIVA DEL CAMP 9,36 

CONSELL ESPORTIU DE LA NOGUERA 3.341,00 

J. FARRE, S.A. 42,75 

FERRETERIA VIOLA, S.L. 7,85 

RECANVIS MIRÓ 48,63 

TUBS 1313, S.A. 45,98 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 100,13 

CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA 152,46 

INK 30 26,62 

SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA, S.L. 46,42 

SERVEI ANÀLISI EL PLA, SLU 151,64 

FERRETERIA VIOLA, S.L. 24,13 

SERVEI ANÀLISI EL PLA, S.L.U. 151,64 

O.C. FUTBOL SALA LA SENTIU 2.000,00 

INSTAL.LACIONS ANTONI MORA, S.L. 554,34 

SPECIALS CHECK, SLU 465,85 

ELECTRICITAT JAINA, SLU 3.968,68 

ELECTRICITAT JAINA, SLU 990,35 

Ferran Font 62,56 

Josep Sáez Rabell 413,40 

Miquel Trepat Barceló 567,97 

NOVOQUIMICA ECOLOGICA, S.L. 556,84 

NOVOQUIMICA ECOLOGICA, S.L. 298,14 

NOVOQUIMICA ECOLOGICA, S.L. 773,04 

EXCAVACIONS LAO 172,23 

PLA BIEL, JORDI 692,12 

PROMASOL, S.L. 55,66 

GAS NATURAL SERVICIOS SDG 1.450,75 

FLORISTERIA EL RAM 80,00 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 27,25 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 122,59 

COMPSAONLINE 115,06 

ASSISTÈNCIES CÀRRECS ELECTES PLE AGOST 112,50 

AMORTITZACIÓ FFPP BANCO POPULAR 2.522,67 

SEGURETAT SOCIAL 4.422,13 

NOMINES  8.036,12 

 
39.562,92 

  
PAGAMENTS FETS PER CAIXA CORPORACIÓ 

 

  
Pagaments diversos mes d'Agost 2018 1.146,62 

 
  

  TOTAL PAGAMENTS MES D'AGOST 2018 40.709,54 
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4. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 71/2018, SOBRE APROVACIÓ LÍNIES FONAMENTALS DELS 
PRESSUPOSTOS 2019 

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 15 l’obligació de retre informació sobre les línies fonamentals dels 
Pressupostos per a l’exercici següent. 

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 d’agost de 2018 següent: 

Primer.- Aprovar les línies fonamentals dels pressupostos de l’any 2019 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. 
 

5.PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 72/2018 SOBRE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ FINANCERAMENT 
SOSTENIBLE A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA 

Atès que l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, a través de l’empresa ARNÓ INFRAESTRUCTURAS SLU (B-
25303611), ha executat les obres d’arranjament del tram pendent d’asfaltar del camí anomenat del Papell, 
per un import de 30.410,69 euros (25.132,80 euros de base imposable més 5.277,89 euros en concepte 
d’IVA). 

Atès que paral·lelament a l’execució d’aquestes obres s’ha estat tramitant una sol·licitud de subvenció a la 
Diputació de Lleida, de les anomenades financerament sostenibles, per un import de 15.000,00 euros.  

Vista la memòria valorada d’arranjament d’aquest camí, redactada pel serveis tècnics municipals. 

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 4 de setembre de 2018 següent: 

Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida una subvenció financerament sostenible per import de 15.000,00 
euros per fer front a part de les despeses de l’execució de  les obres d’asfaltar el tram del camí anomenat 
del Papell. 

Segon.- 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. 16/2018, a Francesc Soberana Triquell per treure teules i col·locar sandwich a la teulada de 
l’edifici del carrer de la Solana, número 76. 

 

7. INFORMES ALCALDIA 

El regidor José Torres informa al Ple que hi ha hagut un canvi generacional a l’associació de jovent del poble 
i que tenen ganes de fer moltes coses. 
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8. 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 (document signat electrònicament). 

                           Vist i plau 
El secretari                                         L’alcalde 
 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

DE LA SENTIU DE SIÓ 

  

Identificació de la sessió 

Núm.: 9/2018 
Caràcter: extraordinari 
Data:  dijous, 27 de setembre de 2018 
Horari: de les 13.30 hores a les 13.40 hores   
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
 

Assistents  

Alcalde-President 
Antonio López Trabalón 
 

Regidors  

Francesc Sumalla Pla 
Albert Bergadà Alburquerque 
José Torres Flores 
Carles Terré Carreño 
 

Joan Camats i Campabadal, secretari 

S’han excusat d’assistir-hi: 

Joan Mª Guillaumet Badia 
Francisco Marcelino Camarasa 
 

A  la Sentiu de Sió, 27 de setembre de 2018, a les 13:30 hores, a la sala d’actes de la Casa Consistorial, es 
constitueix en sessió pública extraordinària el Ple d’aquest Ajuntament, conformat pels membres, el nom i 
el càrrec dels quals figura en aquesta acta, presidit pel senyor Alcalde, amb l’assistència del Secretari de la 
Corporació.  

Seguidament s’obre l’acte i es passa a deliberar sobre el següent ordre del dia: 
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1. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert per la concessió del servei 
consistent en l’adjudicació de l’ús privatiu per a l’explotació del bar, amb servei de menjars, de 
menys de 50 places, enclavat al recinte municipal de caràcter social, cultural i esportiu, situat al 
carrer de les Escoles, número 6, propietat de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, convocant la seva 
licitació, aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que 
regiran el contracte  i designar els membres de la mesa. 

 

1. APROVAR L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT PER LA CONCESSIÓ 
DEL SERVEI CONSISTENT EN L’ADJUDICACIÓ DE L’ÚS PRIVATIU PER A L’EXPLOTACIÓ DEL BAR, AMB SERVEI 
DE MENJARS, DE MENYS DE 50 PLACES, ENCLAVAT AL RECINTE MUNICIPAL DE CARÀCTER SOCIAL, 
CULTURAL I ESPORTIU, SITUAT AL CARRER DE LES ESCOLES, NÚMERO 6, PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT 
DE LA SENTIU DE SIÓ, CONVOCANT LA SEVA LICITACIÓ, APROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN EL CONTRACTE  I 
DESIGNAR ELS MEMBRES DE LA MESA. 

Atès que s’ha de procedir a licitar, mitjançant un contracte administratiu de concessió de serveis, 
l’adjudicació de l’ús privatiu per a l’explotació del bar, amb servei de menjars, de menys de 50 places, 
enclavat al recinte municipal de caràcter social, cultural i esportiu, situat al carrer de les Escoles, número 6, 
propietat de l’ajuntament de la Sentiu de Sió. Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe 
de Secretaria, i de conformitat amb l’establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, 

Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels cinc regidors assistents dels set que conformen la 
corporació, els acords següents: 
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert per la concessió del servei 
consistent en l’adjudicació de l’ús privatiu per a l’explotació del bar, amb servei de menjars, de menys de 50 
places, enclavat al recinte municipal de caràcter social, cultural i esportiu, situat al carrer de les Escoles, 
número 6, propietat de l’ajuntament de la Sentiu de Sió, convocant la seva licitació. 

SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que regiran 
el contracte. 

TERCER. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant. 

QUART. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de contractació, 
en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques. 

CINQUÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el perfil de 
contractant: 

• Antonio López Trabalón, que actuarà com a President de la mesa. 

• Joan Camats Campabadal, Vocal (Secretari Interventor de la Corporació). 

• Marc González Capdevila, Vocal (Personal laboral de la Corporació) 

• Janet Font Montpeat, que actuarà com a Secretari de la Mesa (personal laboral de la         
Corporació. 

 

I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 13.40 hores, de la que s’estén 
la present acta, que com a Secretari certifico (document signat electrònicament). 

 
                           Vist i plau 
El secretari                                         L’alcalde 

 


