AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE LA SENTIU DE SIÓ
Identificació de la sessió
Núm.: 02/2019
Caràcter: ordinari
Data: dilluns, 11 de febrer de 2019
Horari: de les 20.30 hores a les 21.05 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Assistents
Alcalde-President
Antonio López Trabalón
Regidors
Joan Mª Guillaumet Badia
Francesc Sumalla Pla
José Torres Flores
Francisco Marcelino Camarasa
Joan Camats i Campabadal, secretari
S’han excusat d’assistir-hi:
Albert Bergadà Alburquerque
Carles Terré Carreño
A la Sentiu de Sió, 11 de febrer de 2019, 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 Amorós Júlvez pel traspàs de la
senyora Maria Júlvez, a la família Terré Carreño pel traspàs del senyor Jaume Giralt i a la família Gómez
Tugues pel traspàs del senyor Emili Gómez
Seguidament s’obre l’acte i es passa a deliberar sobre el següent ordre del dia:
1.
2.
3.
4.

Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
Donar compte dels decrets d’alcaldia
Donar compte del decret de relació de pagaments
Proposta prorrogar el contracte de l’arrendament del local destinat a perruqueria situat al carrer de la
Solana, s/n propietat de l'Ajuntament de la Sentiu de Sió amb la senyora Vanessa Galan Sorribes, amb
NIF 78093873H, per un termini d’un any, des del dia 2 de març de 2019 fins el 2 de març de 2020

5.
6.
7.

Sol·licituds llicències d’obres

Informes d’alcaldia
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 14 de gener de 2019, es dóna per llegida, de conformitat amb l’establert
a l’art. 110.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya i s’aprova per unanimitat dels cinc 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 07/2019, sobre sol·licitud de subvenció per a actuacions d’ordenació ambiental de la
il·luminació exterior
Per tot l’exposat RESOLC:
Primer.- Sol·licitar a la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i
Sostenibilitat una subvenció per import de 8.965,76 euros, per l’actuació SUBSTITUCIÓ DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR DE LA URBANITZACIÓ SANT MIQUEL AL MUNICIPI DE LA SENTIU,
amb un pressupost de 18.080,95 euros (14.942,93 euros de base imposable més 3.138,02 euros en
concepte d ‘IVA), en el marc de la convocatòria de subvencions per a actuacions d'ordenació
ambiental de la il·luminació exterior realitzades durant els anys 2016, 2017 i 2018 o a realitzar
durant l'any 2019.
Segon.- Prendre el compromís d’executar l’actuació per a la qual es demana la subvenció, en cas
d’obtenir-la.
Tercer.- Aprovar la memòria valorada titulada SUBSTITUCIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR
DE LA URBANITZACIÓ SANT MIQUEL AL MUNICIPI DE LA SENTIU i redactada per RCT ENGINYERIA,
SLU, amb un pressupost de 18.080,95 euros (14.942,93 euros de base imposable més 3.138,02
euros en concepte d ‘IVA).
Quart.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 08/2019, d’aprovació de padrons fiscals
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar els padrons fiscals següents:
• Taxa d’escombraires (primera cobrança), clavegueram i cementiri, any 2019
• Taxa de subministrament d’aigua potable, any 2018
Segon.- Exposar al públic els padrons pel termini d’un mes, mitjançant la inserció d’un edicte al
BOP. En el supòsit de no presentar-se reclamacions en el període d’informació pública, els
esmentats padrons quedaran aprovats definitivament.
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució en la primera sessió ordinària del Ple que es dugui a
terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 09/2019 sobre atorgament ajut econòmic a l’Olímpic Club Futbol Sala la Sentiu de Sió
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Atorgar a l’Olímpic Club Futbol Sala la Sentiu de Sió (G25578956) una subvenció de
6.000,00 euros per fer front a les despeses de la temporada 2018-2019.
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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 10/2019 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 2018. 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 6.296,64 euros s’han aprovat per
l’òrgan competent durant l’any 2018 en les diferents relacions mensuals d’aprovació de despeses i
s’han comptabilitzat amb càrrec al pressupost del mateix any 2018.
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 11/2019 sobre adjudicació, mitjançant contracte menor, de les obres de millora en el
tractament de l’aigua a les piscines municipals de la Sentiu de Sió
Per tot l’exposat, RESOLC
PRIMER. Adjudicar, mitjançant contracte menor, a l’empresa CONSTRUCCIONS MANUEL ESPEJO SL
(CIF: B25347832), les obres de millora en el tractament de l’aigua a les piscines municipals de la
Sentiu de Sió, per un import de 47.898,99 € (39.585,95 BI + 8.313,04 en concepte d’IVA).
SEGON. Justificar la celebració del contracte menor pels següents motius: el pressupost de
39.585,95 euros (més IVA) cobreix la totalitat de les obres necessàries per a la millora del
tractament de l’aigua a les piscines municipals de la Sentiu de Sió. Amb el contracte menor es
podran executar la totalitat de les obres, que no excedeixen de 40.000,00 euros (valor estimat del
contracte).
TERCER. Aprovar la despesa corresponent:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2019

342 622,01

39.585,95 BI + 8.313,04 IVA = 47.898,99 €

QUART. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si escau.
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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 12/2019 sobre aprovació de la relació de factures mes de gener de 2019
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA

•

Decret 13/2019, 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 febrer de 2019, 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 del decret de relació de pagaments
4. Proposta prorrogar el contracte de l’arrendament del local destinat a perruqueria situat al
carrer de la Solana, s/n propietat de l'Ajuntament de la Sentiu de Sió amb la senyora Vanessa
Galan Sorribes, amb NIF 78093873H, per un termini d’un any, des del dia 2 de març de 2019
fins el 2 de març de 2020
5. Sol·licituds llicències d’obres
6. Informes d’alcaldia
7. 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 DECRET RELACIÓ DE PAGAMENTS
Decret 12/2019 sobre aprovació de la relació de factures mes de gener de 2019
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions, les factures pendents
d’aplicació (si és el cas), així com el seu pagament, incloses en la relació del mes de gener de 2019 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 42.998,67€.
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"
CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES)

159,72

DIARI SEGRE, S.L.

40,00

MANTENIMENT WIFI

275,40

TELEFONIA FIXA (MFE)

220,10

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC)

37,39
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RENTING COPIADORA

95,59

CONSELL COMARCAL ( TDIC)

113,10

CONSELL COMARCAL (Arquitectura )

475,00

CONSELL COMARCAL (Servei tract. Residus abocador)

296,14

CONSELL COMARCAL (Informes organ. Tècnic ambiental)

300,00

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

689,40

ENDESA ENERGIA, S.A.(Llum església)

51,40

ENDESA ENERGIA, S.A.U. (POTABILITZADORA)

140,02

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

152,90

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

22,42

J. FARRE, S.A.

233,63

BÁSCULAS MOR, S.L.

457,20

E-BANDO DIGITAL, S.L.U.

71,39

E.S. ALGERRI, SL (Gasoil Escoles)

375,00

E.S. ALGERRI, SL (Gasoil Ajuntament)

750,00

E.S. ALGERRI, S.L. (Gasoil Consultori)

363,00

VERO RADU

303,00

SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA

71,41

MATERIALS FARRENY, S.L.

37,75

FERRETERIA VIOLA, S.L.

23,87

FACTOR ENERGIA, S.A.

346,42

EUROFINS AGROAMBIENTAL, S.A.

117,59

NATURGY IBERIA, SA

59,86

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

34,22

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

236,08

T-QUATTRE TANCAMENTS, S.L.U. (tancaments escoles)

14.415,50

SPECIALS CHECK, S.L.U.

1.580,26

PROMASOL

3,75

ANNA CALAFELL

79,86

ANNA CALAFELL

665,50

NATURGY IBERIA, S.A.

563,00

ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA

75,50

ESTANC SANAGUSTIN

446,60

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U.

298,35

LA MAÑANA

297,84

COSITAL (SEMINARI ACTUALITZACIÓ JURÍDICA)

220,00

AMPA - EXTRAESCOLARS

50,00
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ASSISTÈNCIES CÀRRECS ELECTES

150,00

IRPF

5.073,91

SEGURETAT SOCIAL

3.671,28

NOMINES

7.639,12

TOTAL

41.779,47

PAGAMENTS PER CAIXA CORPORACIÓ
Despeses diverses

519,20

Premis carrosses

300,00

Lo Pau de Ponts

400,00

TOTAL

1.219,20

TOTAL PAGAMENTS GENER

42.998,67

4. PROPOSTA PRORROGAR EL CONTRACTE DE L’ARRENDAMENT DEL LOCAL DESTINAT A PERRUQUERIA
SITUAT AL CARRER DE LA SOLANA, S/N PROPIETAT DE L'AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIO, AMB LA
SENYORA VANESSA GALAN SORRIBES, AMB NIF 78093873H, PER UN TERMINI D’UN ANY, DES DEL DIA 2
DE MARÇ DE 2019 FINS EL 2 DE MARÇ DE 2020
En data 1 de març de 2007, l'Ajuntament de la Sentiu de Sió i la senyora Vanessa Galan Sorribes, amb NIF
78093873H, veïna d'Agramunt, i domiciliada al carrer Ensenyament, número 26 van signar el contracte
d’arrendament del local destinat a perruqueria situat al carrer de la Solana, s/n, propietat de l'Ajuntament
de la Sentiu de Sió.
La clàusula tercera del contracte, estableix literalment:
“el contracte començarà a regir el dia 1 del mes de març de 2007, concertant-se l'arrendament per 1 any
prorrogable. Si abans del seu acabament l'arrendatària el renúncia, haurà d'abonar indemnització per
quantitat equivalent a la renda de 2 mesos”.
Atès que les parts estan d’acord en prorrogar aquest contracte per un termini d’un any, de conformitat
amb les condicions previstes a la clàusula tercera del contracte signat el 1 de març de 2007
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels cinc regidors assistents dels set que conformen la
corporació, els acords següents:
PRIMER.- Prorrogar el contracte de l’arrendament del local destinat a perruqueria situat al carrer de la
Solana, s/n propietat de l'Ajuntament de la Sentiu de Sió amb la senyora Vanessa Galan Sorribes, amb NIF
78093873H, per un termini d’un any, des del dia 2 de març de 2019 fins el 2 de març de 2020, per un
import de 294,04 euros anuals IVA exclòs, amb l’increment de l’IVA i l’IPC, si es produeix.
SEGON.- Autoritzar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per a la signatura del document de
pròrroga i de qualsevol altre document que se’n pugui derivar.
TERCER.- Notificar aquest acord a la interessada i convocar-la per procedir a la signatura del corresponent
document administratiu de pròrroga.
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5. 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. 25/2018, a Jaume Trepat Palou, per les obres de construcció d’un vestidor a la granja situada
al polígon 6, parcel·la 21.

6. INFORMES ALCALDIA
El senyor alcalde informa dels següents temes:
•

•
•

•

•
•

•

•
•
•
•

Que hi ha averies als dos pantans. Al petit haurem de tapar amb un pegat un tub que es va trencar
quan es va construir el pantà nou i no es va arreglar. L’aigua que surt perjudica a una canonada del
pantà nou i això s’ha de reparar. Al gran, el problema que tenim és que perd el drenatge de sota la
lona i l’aigua que surt va a parar a la finca d’un particular i això també s’ha d’arreglar.
Que l’empresa Tashia ha reparat la sonda de la potabilitzadora. La va netejar i la va regular.
Que properament l’empresa Estanislao Profitós començarà les obres d’arranjament del camí Real.
Aquesta actuació, que puja uns 5.600,00 euros, està subvencionada al 100% per la Diputació de
Lleida.
Que properament s’iniciaran les obres de la piscina. Que una part important de les obres estan
finançades amb dues subvencions de la Diputació, una del Pla d’aigües per import de 20.000,00
euros i una subvenció directa de Presidència per import de 19.000,00 euros.
Que el proper dimecres dia 13 a les 11.30 hores les tècniques del Consell Comarcal faran a la sala
dels Jubilats una xerrada sobre la recollida selectiva.
Que des del Consell Comarcal ens han fet arribar un informe sobre la recollida de residus i, si es
compara el mes de desembre de l’any 2017 amb el de l’any 2018, en el que ja va funcionar el nou
sistema de recollida, la millora és important, ja que d’envasos lleugers s’ha reciclat un 80% més, de
vidre un 6% més, de paper i cartró un 109% més, d’orgànica un 71% més i de rebuig, sense
Balaguer, s’ha reduït un 32%.
Que l’Ajuntament d’Agramunt ens ha comunicat que els dies 23 i 24 de febrer celebren la fira
Agr’auto i que una de les activitats previstes pel diumenge dia 24 és una concentració de motos i
una ruta turística que passarà per la Sentiu de Sió. Que es farà pregons i eBando.
Que el dia 16 de febrer l’AMPA organitza la Xocolatada Solidària en la que hi col·laboren totes les
entitats del poble i l’Ajuntament
Que s’ha resolt la convocatòria dels Plans d’ocupació i enguany tindrem dues persones fins al mes
de juliol. La seva feina bàsicament serà la de pintar mobiliari municipal i netejar carrers.
Que l’avaria d’aigua de la Urbanització Sant Miquel ja està reparada.
Que l’Ajuntament està treballant en el projecte d’enllumenat que va des de la baixada del
cementiri fins al carrer Gaudí, cruïlla carrer 7.

7. PRECS I PREGUNTES
No se’n formulen.

I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 21.05 hores, de la que s’estén
la present acta, que com a Secretari certifico (document signat electrònicament).
Vist i plau
L’alcalde

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

Identificació de la sessió
Núm.: 03/2019
Caràcter: ordinari
Data: dilluns, 11 de març de 2019
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
Francesc Sumalla Pla
Albert Bergadà Alburquerque
José Torres Flores
Francisco Marcelino Camarasa
Carles Terré Carreño
Joan Camats i Campabadal, secretari
S’han excusat d’assistir-hi:
Joan Mª Guillaumet Badia
A la Sentiu de Sió, 11 de març de 2019, 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.
2.
3.
4.
5.

Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
Donar compte dels decrets d’alcaldia
Donar compte del decret de relació de pagaments
Donar compte decret aprovació liquidació pressupost 2018
Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 1 del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, any
2019
6. Proposta ratificació decret 20/2019 sobre aprovació del conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell
Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, per a l’execució del projecte puntual i específic de neteja
viària, de salubritat i sanejament d’espais públics a la comarca inclòs dins el programa treball i formació del Servei
d’Ocupació de Catalunya adreçat a les persones en situació d’atur, 2018
7. Proposta ratificació decret 21/2019, sobre aprovació del Pla pressupostari a mig termini (2020-2022)
8. Sol·licituds llicències d’obres
9. Informes d’alcaldia
10. 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 11 de febrer de 2019, es dóna per llegida, de conformitat amb
l’establert a l’art. 110.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i s’aprova per unanimitat dels cinc 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 14/2019 sobre atorgament ajut econòmic a l’AMPA de l’Escola Mare de Déu de la
Guardiola
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Atorgar a l’AMPA de l’Escola Mare de Déu de la Guardiola (G25259474) una subvenció de
300,00 euros per fer front a les despeses ocasionades per l’exercici de totes les activitats durant
l’any 2019.
Segon.- Pel cobrament de l’ajut concedit, l’entitat beneficiària haurà d'aportar, en un termini màxim
d'un any a partir de la data de la concessió de l'ajut, la documentació següent:
Factures (còpies compulsades) justificatives de les despeses de l'activitat objecte de l'ajut
que superin almenys l’import de la subvenció atorgada.
Tercer.- Autoritzar aquesta despesa amb càrrec a la partida 320.480,00 del pressupost municipal
vigent.
•

la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
•

Decret 15/2019 sobre atorgament ajut econòmic a la Zona Escolar Rural “El Romaní”
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Atorgar a la Zona Escolar Rural “El Romaní” un ajut de 112,00 euros (equivalent a 8,00
euros per alumne/a per a un total de 14 alumnes), per poder fer front a part de les despeses de la
XVIII Trobada Pedagògica de la ZER que se celebrarà el proper dia 27 de març a l’escola de Cubells .
Segon.- Pel cobrament de l’ajut concedit, l’entitat beneficiària haurà d'aportar, en un termini màxim
d'un any a partir de la data de la concessió de l'ajut, la documentació següent:
Factures (còpies compulsades) justificatives de les despeses de l'activitat objecte de l'ajut
que superin almenys l’import de la subvenció atorgada.
Tercer.- Autoritzar aquesta despesa amb càrrec a la partida 320.480,00 del pressupost municipal
vigent.
•

la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
•

Decret 16/2019, sobre concessió de targeta d’aparcament individual per a persones amb
discapacitat
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Concedir al senyor Antonio Burgos Ventura, amb DNI 38046921E, la targeta d’aparcament
individual per a persones amb discapacitat en la modalitat de TITULAR CONDUCTOR amb el número
1-2019. La data de validesa de la targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat
serà de 10 anys, és a dir, des del 18 de febrer de 2019 fins el 18 de febrer de 2029, o fins que
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l’usuari causi baixa per defunció o altres motius que ho justifiquin. Quan es causi baixa caldrà
retornar la targeta a l’Ajuntament.
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 17/2019 sobre aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2018

Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici de 2018
Segon.- Donar compte al Ple en la primera sessió que es dugui a terme
Tercer.- Trametre còpia de l’expedient a l’òrgan que correspongui de la Comunitat Autònoma i al
centre o dependència del Ministeri d'Hisenda que aquest determini (article 193.5 del TRLHL i 91 del
RD 500/90).
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
•

Decret 18/2019 sobre inici tramitació compte general 2018
Per tant, RESOLC:
Primer.- Iniciar la tramitació administrativa del compte general de l’exercici 2018
Segon.- Que la Intervenció elabori el compte general i emeti l’informi preceptiu
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 19/2019 sobre convocatòria Comissió Comptes
Per tot l’exposat RESOLC:
Convocar la Comissió Especial de Comptes el proper dilluns dia 8 d’abril de 2019, a les 21.15 hores
a l’Ajuntament, per tal d’examinar el compte general de la corporació de l’exercici 2018, juntament
amb els justificants i antecedents, i emetre’n el corresponent dictamen.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 20/2019 sobre aprovació del Conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell
Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, per a l’execució del Projecte puntual i
específic de neteja viària, de salubritat i sanejament d’espais públics a la comarca inclòs dins el
programa Treball i Formació del Servei d’Ocupació de Catalunya adreçat a les persones en
situació d’atur, 2018
Per tot l’exposat, RESOLC
Primer.- Aprovar el Conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal de la
Noguera i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, per a l’execució del Projecte puntual i específic de
neteja viària, de salubritat i sanejament d’espais públics a la comarca inclòs dins el programa
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Treball i Formació del Servei d’Ocupació de Catalunya adreçat a les persones en situació d’atur,
2018.
Segon.- Facultar l’alcalde per a la signatura d’aquest conveni i de qualsevol altre document que se’n
pugui derivar.
Tercer.- Comunicar aquesta resolució al Consell Comarcal de la Noguera.
Quart.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
•

Decret 21/2019, sobre aprovació del Pla pressupostari a mig termini (2020-2022)
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar el Pla pressupostari a mig termini ( 2020-2022) 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 22/2019 sobre aprovació de la relació de factures mes de febrer de 2019
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA

•

Decret 23/2019, 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 març de 2019, 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 del decret de relació de pagaments
4.
Donar compte decret aprovació liquidació pressupost 2018
5.
Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 1 del pressupost de
l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, any 2019
6.
Proposta ratificació decret 20/2019 sobre aprovació del conveni de cooperació
interadministrativa entre el Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió,
per a l’execució del projecte puntual i específic de neteja viària, de salubritat i sanejament
d’espais públics a la comarca inclòs dins el programa treball i formació del Servei d’Ocupació
de Catalunya adreçat a les persones en situació d’atur, 2018
7.
Proposta ratificació decret 21/2019, sobre aprovació del Pla pressupostari a mig termini (20202022)
8.
Sol·licituds llicències d’obres
9.
Informes d’alcaldia
10. Precs i preguntes
11.

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 DECRET RELACIÓ DE PAGAMENTS
Decret 22/2019 sobre aprovació de la relació de factures mes de febrer de 2019
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions, les factures pendents
d’aplicació (si és el cas), així com el seu pagament, incloses en la relació del mes de febrer de 2019 i que es
detallen en l’annex 1 d’aquesta resolució corresponents a obres, subministraments i serveis efectuats a
l'Ajuntament, per un import total de 37.823,07€.
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" FEBRER 2019
CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES)

162,91

DIARI SEGRE, S.L.

40,00

MANTENIMENT WIFI

253,53

TELEFONIA FIXA (MFE)

216,59

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC)

38,13

RENTING COPIADORA

95,59

CONSELL COMARCAL ( TDIC)

113,10

CONSELL COMARCAL (Arquitectura )

325,00

CONSELL COMARCAL (Servei tract. Residus abocador)

236,30

CONSELL COMARCAL (Cànon deposició residus aboc.)

1.013,89

CONSELL COMARCAL (Taxa deixall. -Gestió
voluminosos)

341,88

CONSELL COMARCAL (Taxa deixall.-Gestió residus)

316,47

EXCLUSIVAS RAMIREZ ARQUERO, S.L.

34,85

SISTEMA DE OFICINA INTEGRA, S.L.

83,94

E.S. ALGERRI, S.L. (Gasoil per l'Ajuntament)

989,52

SERVEI ANÀLISI EL PLA, S.L.U.

86,09

CUDOS I, SL (Resum anual IVA)

121,00

CUDOS I, SL (QUOTA TRIMESTRAL IVA)

48,40

ACA (CÀNON AIGUA 2018)

11.990,53

FERRETERIA VIOLA, S.L.

10,39

MARTINEZ MONTOLIU, S.C.P.

317,58

MATERIALS FARRENY, S.L.

33,03

INK 30

10,81

ENDESA ENERGIA

149,25

SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA, SL

53,29

NATURGY IBERIA, S.L.

68,46
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APERION SOFTWARE, S.L.

653,16

ACM

154,00

CONSORCI LOCALRET

100,00

EXCAVACIONS LAO

1.356,76

LABORMAN EQUIPAMENTS, S.L.U.

174,05

LABORMAN EQUIPAMENTS, S.L.U.

68,24

NATURGY IBERIA, S.A.

3.974,35

NOVOQUIMICA ECOLOGICA, S.L.

978,60

HIERROS LLEIDA, S.L.

152,73

TASHIA, S.L.

167,95

SISTEMA DE OFICINA INTEGRA, S.L.

53,29

SERVEI ANÀLISI EL PLA, S.L.U.

57,86

AMPA - EXTRAESCOLARS

50,00

ASSISTÈNCIES CÀRRECS ELECTES

75,00

SEGURETAT SOCIAL

4.453,91

NOMINES

7.639,12
37.259,55

PAGAMENTS FETS PER CAIXA CORPORACIÓ
Despeses diverses

235,52

Gasoil

125

Festa Sant Antoni

203
563,52

TOTAL DESPESES MES DE FEBRER

37.823,07

4. DONAR COMPTE DECRET APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2018
Es dóna compte del decret de la liquidació del pressupost de l’any 2018:
“Decret 17/2019 sobre aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2018
1. En data 19 de febrer de 2019 es va incoar procediment per aprovar la liquidació del Pressupost de
l'exercici 2018.
2. Pel secretari i l’interventor, en data 19 de febrer de 2019, 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. De l’informe de l’interventor s’ha obtingut el següent resultat:
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A) Respecte al Pressupost de despeses:
1- Exercici en curs:
DESCRIPCIÓ TEXT

IMPORT EUROS

PRESSUPOST INICIAL DE DESPESES

556.004,13

MODIFICACIÓ DE DESPESES

152.306,64

PRESSUPOST DEFINITIU DE DESPESES

708.310,77

DESPESES COMPROMESES

684.515,81

OBLIGACIONS RECONEGUDES

684.515,81

DESPESES ORDENADES

678.110,44

PAGAMENTS REALITZATS

678.110,44

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

6.405,37

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.

4- Ròssec dels comptes de creditors no pressup.:
DESCRIPCIÓ TEXT

0,00

IMPORT EUROS

RÒSSECS DELS COMPTES DE CREDITORS NO PRESSUPOST.

8.766,00

5- Pagaments realitzats pendents d’aplicació:
DESCRIPCIÓ TEXT

IMPORT EUROS

PAGAMENTS REALITZATS PENDENTS D’APLIC.

0,00

TOTAL CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:
DESCRIPCIÓ TEXT

IMPORT EUROS

TOTAL CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT (1)+(2)+(3)+(4)-(5)
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15.171,37

B) Respecte al Pressupost d’ingressos:
1- Exercici en curs:
DESCRIPCIÓ TEXT

IMPORT EUROS

PRESSUPOST INICIAL D’INGRESSOS

556.004,13

MODIFICACIONS D’INGRESSOS

152.306,64

PRESSUPOST DEFINITU D’INGRESSOS

708.310,77

DRETS RECONEGUTS

632.542,34

DRETS ANUL·LATS

9.232,75

DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS

0,00

RECAPTACIÓ NETA

514.252,94

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

109.056,65

2- Exercicis tancats:
Drets pressupostaris liquidats en exercicis
anteriors pendents de cobrament:
DESCRIPCIÓ TEXT

IMPORT EUROS

DRETS LIQUIDATS EN EXERCICIS ANTERIORS PENDENTS DE
COBRAMENT

3- Els ròssecs dels comptes de deutors no pressupostaris:
DESCRIPCIÓ TEXT
RÒSSECS DELS COMPTES DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS

4- Ingressos realitzats pendents d’aplicació:
DESCRIPCIÓ TEXT

19.095,38

IMPORT EUROS
255,02

IMPORT EUROS

INGRESSOS REALITATS PENDENTS D’APLICACIÓ

0,00

TOTAL DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT

DESCRIPCIÓ TEXT

IMPORT EUROS

TOTAL DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENTS 1+2+3-4

128.407,05

C) Resultat pressupostari de l’exercici:
DESCRIPCIÓ TEXT

IMPORT EUROS
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1. DRETS RECONEGUTS NETS

623.309,59

2. OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

684.515,81

3. RESULTAT PRESSUPOSTARI (1-2)

-61.206,22

4. -DESVIACIONES POSITIVES DE FINANÇAMENT

0,00

5. +DESVIACIONS NEGATIVES DE FINANÇAMENT

0,00

6. + DESPESES FINANÇADES AMB ROMANENTS LIQ. DE
TRESORERIA

63.435,76

7.+ RESULTAT D’OPERACIONS COMERCIALS
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (3-4+5+6+7)

2.229,54

D) Romanents de crèdit:
DESCRIPCIÓ TEXT

IMPORT EUROS

1. PRESSUPOST DEFINITIU

708.310,77

2. OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

684.515,81

3. ROMANENT DE CRÈDIT (1-2)

23.794,96

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)

23.794,96

E) Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
IMPORT
EUROS

DESCRIPCIÓ TEXT
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IMPORT
EUROS

1. (+) FONS LÍQUIDS

139.776,21

2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

128.407,05

DEL PRESSUPOSTCORRENT

109.056,65

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

19.095,38

D’OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES

255,02

- COBRAMENTS REALIT. PENDENTS D’APLIC DEFINITIVA

0,00

3. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

15.171,37

DEL PRESSUPOST CORRENT

6.405,37

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

0,00

D’OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES

8.766,00

- PAGAMENTS REALITZATS PEND.D’APLIC.
DEFINITIVA

0,00

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

253.011,89

II SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT

5.557,48

III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT

0,00

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

247.454,41

3. En data 19 de febrer de 2019, s’han emès els informes sobre el compliment de la regla de la despesa i
l’estabilitat pressupostària
4. 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 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.
5. 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.
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6. De conformitat amb l'article 191.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb l'article 90.1 del Reial decret 500/1990, sobre matèria
pressupostària.
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici de 2018
Segon.- Donar compte al Ple en la primera sessió que es dugui a terme
Tercer.- Trametre còpia de l’expedient a l’òrgan que correspongui de la Comunitat Autònoma i al centre o
dependència del Ministeri d'Hisenda que aquest determini (article 193.5 del TRLHL i 91 del RD 500/90).
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)”

5. PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 1
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ, ANY 2019

DEL

L’Ajuntament té la necessitat d’adquirir un vehicle nou per al normal funcionament dels serveis, especialment els de la
brigada municipal ja que l’existent és un vehicle obsolet, molt antic, deteriorat i contínuament s’està reparant la qual
cosa suposa una despesa considerable que no té cap sentit. El seu finançament ve donat per recursos propis,
mitjançant la fórmula baixes entre partides.
Per tant, la modificació queda finançada amb anul·lacions o baixes del crèdit de partides que es consideren que es
poden reduir.

Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la
corporació, els acords següents:
Primer: Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 1 del pressupost de l’Ajuntament
Sentiu de Sió, any 2019, d'acord amb el quadre següent:
CRÈDITS EXTRAORDINARIS
PARTIDA
440 624 00

DENOMINACIÓ

CONSIGNACIÓ
INICIAL

Adquisició de vehicle

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS

PROPOSTA
INCREMENT

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

0,00

15.800,01

15.800,01

0,00

15.800,01

15.800,01

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 15.800,01
PARTIDA

DENOMINACIÓ

920.204,00 Rènting vehicle
920.213.00 Maquinària, instal i utillatge
0 911,00

Amortització préstecs ll/t

CONSIGNACIÓ
INICIAL

MINORACIÓ

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

4.000,00

-4.000,00

0,00

14.000,00

-2.250,01

11.749,99

9.550,00

-9.550,00

0,00

TOTAL:

-15.800,01
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de la

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 15.800,01
Segon: L'import de les despeses queda finançat amb 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.
6. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 20/2019 SOBRE APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ
INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA I L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU
DE SIÓ, PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE PUNTUAL I ESPECÍFIC DE NETEJA VIÀRIA, DE SALUBRITAT I
SANEJAMENT D’ESPAIS PÚBLICS A LA COMARCA INCLÒS DINS EL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ DEL
SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA ADREÇAT A LES PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR, 2018
El senyor alcalde explica que la proposta es refereix al conveni que regula el Pla d’ocupació del Consell
Comarcal. Que per aquest any tenim dues persones fins el mes de juliol i que durant aquests dies i fins el
dia 19 aquestes persones estan fent curset de formació.
Per Resolució de la Directora del Servei d’Ocupació de Catalunya, de 14 de desembre de 2018, es va
aprovar atorgar al Consell Comarcal una subvenció per un import de 227.901,36 euros, distribuïda en: Línia
PANP (persones en situació d’atur no perceptores de prestació i/o subsidi), Línia PRCG (persones en
situació d’atur destinatàries de la renda garantida de ciutadania), Línia DONA (dones en situació d’atur),
Línia COOR (personal tècnic i de coordinació).
Amb anterioritat a la Resolució esmentada, l’Ajuntament de la Sentiu de Sió va comunicar al Consell
Comarcal de la Noguera la seva voluntat de participar en aquest projecte i que es duguessin a terme
treballs de neteja viària, de salubritat i sanejament d’espais públics al municipi per part dels treballadors
contractats i el Consell Comarcal ha acceptat aquesta proposta.
Per tal de regular l’execució dels treballs esmentats així com el finançament de les despeses no
subvencionables, es necessària l’aprovació d’un conveni marc de cooperació interadministrativa a signar
entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, en relació al projecte subvencionat. El Consell
Comarcal ha aprovat aquest conveni per decret de presidència de data 19 de febrer de 2019.
Vista la proposta d’aprovació del conveni marc esmentat presentada pel Consell Comarcal de la Noguera.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels 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 1 de març de 2019 següent:
Primer.- Aprovar el Conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal de la Noguera i
l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, per a l’execució del Projecte puntual i específic de neteja viària, de
salubritat i sanejament d’espais públics a la comarca inclòs dins el programa Treball i Formació del Servei
d’Ocupació de Catalunya adreçat a les persones en situació d’atur, 2018.
Segon.- Facultar l’alcalde per a la signatura d’aquest conveni i de qualsevol altre document que se’n pugui
derivar.
Tercer.- Comunicar aquesta resolució al Consell Comarcal de la Noguera.
Quart.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.

7. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 21/2019, SOBRE APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG
TERMINI (2020-2022)

20

L’Ordre HAP/2015/2012/ d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament
d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, estableix en el seu article 6 l’obligació de retre informació sobre els plans pressupostaris a mig
termini, recollits a l’article 29 de la Llei orgànica 2/2012 esmentada, en els que s’emmarca l’elaboració dels
pressupostos dels ens locals i a través dels quals es garantirà una programació pressupostària coherent
amb els objectius d’estabilitat pressupostària i amb el deute públic i de conformitat amb la regla de la
despesa.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels 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 1 de març de 2019, següent:
Primer.- Aprovar el Pla pressupostari a mig termini ( 2020-2022) 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.
Dades de previsió econòmica del Pla Pressupostaria a Mig Termini

2019

% var

2020

Ingressos
Corrents
Capital
Financers

558.893
508.498
50.395
0,00

1,00
1,00
1,00
0,00

564.482
513.583
50.899
0,00

Despeses
Corrents
Capital
Financers
Saldo operacions
no financeres
Ajustos SEC
Capacitat
finançament
Deute viu 31/12
A curt termini
A llarg termini
Ràtio deute/ingrés
corrent

558.893
481.323
68.020
9.550
9.550

1,00
1,00
15,18
-100

564.482
486.136
78.346
0,00
0,00

0,00
9.550,00
3.307,65
1653,84
1.653,81
0,01

%
var
1,50
1,50
1,50
0,00
1,50
1,50
1,50
0,00

0,00
0,00
-50
0,00
-100
-100

1.653,81
1.653,81
0,00
0,00

2021
572.949
521.287
51.662
0,00
572.949
493.428
79.251
0,00
0,00

%
var
2,00
2,00
2,00
0,00
2,00
2,00
2,00
0,00

0,00
0,00
-100
-100
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2022
584.408
531.712
52.696
0,00
584.408
503.297
81.111
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

8. 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. 50/2019, a Francesc Marcelino Camarasa, per les obres de pavimentació d’un caminet de 12
metres de llarg x 2 metres d’ample a la parcel·la número 16 de la Urbanització Sant Miquel

9. INFORMES ALCALDIA
El senyor alcalde informa dels següents temes:
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•
•
•

•

Que s’han acabat les obres de la segla del Camp. Que aquestes obres les ha contractat la Casa Canal
i l’Ajuntament hi ha aportat un 50%.
Que el dia 18 de febrer van començar les obres a les piscines i que TV de Balaguer ha vingut a
gravar.
Que les obres del camí Real s’adjudicaran a l’empresa Estanislao Profitós i que estan
subvencionades en un 100% per la Diputació. La subvenció puja 5.598 euros i les obres començaran
en breu.
Que s’ha demanat a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre autorització per netejar la llera del riu i
que ens han contestat que han tramés l’expedient a l’Agència Catalana de l’Aigua i estem esperant
resposta. Afegeix que el Subdelegat del Gobierno va visitar l’Ajuntament el passat dia 5 i va prendre
nota d’aquest fet.

10. PRECS I PREGUNTES
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 (document signat electrònicament).
Vist i plau
L’alcalde

El secretari
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