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

Identificació de la sessió
Núm.: 04/2019
Caràcter: ordinari
Data: dilluns, 1 d’abril de 2019
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
Francisco Marcelino Camarasa
Carles Terré Carreño
Joan Camats i Campabadal, secretari

S’han excusat d’assistir-hi:
Francesc Sumalla Pla

A la Sentiu de Sió, 1 d’abril 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.
6.
7.
8.
9.

Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
Sorteig membres mesa electoral eleccions Corts Generals, 2019
Donar compte dels decrets d’alcaldia
Donar compte del decret de relació de pagaments
Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 2 del pressupost de l’Ajuntament de la
Sentiu de Sió, any 2019
Proposta d’aprovació del Registre d’interessos de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió i aprovació dels nous
models de Declaració d’activitats i béns patrimonials
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 11 de març 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 sis regidors assistents dels set que conformen la
corporació.

2.-SORTEIG MEMBRES MESA ELECTORAL ELECCIONS CORTS GENERALS, 2019
Atesa la convocatòria d’eleccions a les Corts Generals 2019 a celebrar el proper dia 28 d’abril (Reial Decret
129/2019 de 4 de març).
Atès que segons disposa l’article 26.4 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general,
la formació de les meses correspon als Ajuntaments, amb la supervisió de les Juntes Electorals de Zona, i el
sorteig per a la designació dels membres de les esmentades meses s’ha de realitzar entre els dies 30 de
març i 3 d’abril.
Atès que s’ha efectuat el sorteig electrònic mitjançant el programa CONOCE de l’Institut Nacional
d’Estadística.
Vist tot l’exposat es dóna compte al Ple del sorteig esmentat que és el següent:
TITULARS
President: Jordi Castellana Benseny
1r Vocal: Ramon Baró Viles
2n Vocal: Alba Coll Riba
SUPLENTS
1r de President: Mònica Fonoll Sort
2n de President: Montserrat Borda Gabernet
1r de 1r Vocal: Maria Amèlia Alburquerque Egido
2n de 1r Vocal: Lídia Revés Camps
1r de 2n Vocal: Ana Maria Toribio Teruel
2n de 2n Vocal: Miquel Camarasa Darbra
3.- 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 24/2019, d’aprovació de padró fiscal
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar els padrons fiscals següents:
• Taxa d’escombraires (segona cobrança), any 2019
Segon.- Exposar al públic el padró pel termini d’un mes, mitjançant la inserció d’un edicte al BOP.
En el supòsit de no presentar-se reclamacions en el període d’informació pública, l’esmentat padró
quedaran aprovat definitivament.
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució en la primera sessió ordinària del Ple que es dugui a
terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
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•

Decret 25/2019 sobre aprovació liquidació d’ingrés directe
Per l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar la liquidació d’ingrés directe a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SL
UNIPERSONAL, la qual haurà d’ingressar a l’Ajuntament de la Sentiu de Sió una quota per import de
5.600,11 euros en aplicació de l’ordenança fiscal núm. 30, reguladora de la taxa per aprofitaments
especials a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments que afectin a la
generalitat del veïnat, per uns ingressos obtinguts l’any 2018 per un import de 373.340,69 euros
procedents del total de la facturació per subministraments d’energia elèctrica, peatges d’accés i
altres conceptes.
Segon.- Notificar al deutor amb indicació de termini i lloc de pagament, i recursos que contra la
mateixa resultin procedents.
Tercer.- Donar compte de la present resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
• Decret 26/2019 sobre aprovació liquidació d’ingrés directe
Per l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar la liquidació d’ingrés directe a ENDESA ENERGIA SAU, la qual haurà d’ingressar a
l’Ajuntament de la Sentiu de Sió una quota per import de 5.421,02 euros en aplicació de
l’ordenança fiscal núm. 30, reguladora de la taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments que afectin a la generalitat del veïnat, per uns
ingressos obtinguts l’any 2018 per un import de 361.401,48 euros procedents del total de la
facturació per subministraments d’energia elèctrica, peatges d’accés i altres conceptes.
Segon.- Notificar al deutor amb indicació de termini i lloc de pagament, i recursos que contra la
mateixa resultin procedents.
Tercer.- Donar compte de la present resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
• Decret 27/2019 sobre aprovació liquidació d’ingrés directe
Per l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar la liquidació d’ingrés directe a ENDESA ENERGIA SAU, la qual haurà d’ingressar a
l’Ajuntament de la Sentiu de Sió una quota per import de 1.110,46 euros en aplicació de
l’ordenança fiscal núm. 30, reguladora de la taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments que afectin a la generalitat del veïnat, per uns
ingressos obtinguts l’any 2018 per un import de 74.030,87 euros procedents del total de la
facturació per subministraments d’energia elèctrica, peatges d’accés i altres conceptes.
Segon.- Notificar al deutor amb indicació de termini i lloc de pagament, i recursos que contra la
mateixa resultin procedents.
Tercer.- Donar compte de la present resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
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• Decret 28/2019 sobre aprovació liquidació d’ingrés directe
Per l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar la liquidació d’ingrés directe a ENDESA ENERGIA XXI, SLU, la qual haurà d’ingressar
a l’Ajuntament de la Sentiu de Sió una quota per import de 422,51 euros en aplicació de
l’ordenança fiscal núm. 30, reguladora de la taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments que afectin a la generalitat del veïnat, per uns
ingressos obtinguts l’any 2018 per un import de 28.167,15 euros procedents del total de la
facturació per subministraments d’energia elèctrica, peatges d’accés i altres conceptes.
Segon.- Notificar al deutor amb indicació de termini i lloc de pagament, i recursos que contra la
mateixa resultin procedents.
Tercer.- Donar compte de la present resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
• Decret 29/2019, d’aprovació d’un Pla de Seguretat i Salut en el Treball
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar, amb efectes del dia 25 de febrer de 2019, el Pla de Seguretat i Salut en el Treball
de les obres de millora en el tractament de l’aigua a les piscines municipals de la Sentiu de Sió
redactat per l’empresa adjudicatària CONSTRUCCIONS MANUEL ESPEJO SL (CIF: B25347832) i
aprovat pel tècnic director de l’obra.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
• Decret 30/2019 sobre adjudicació, mitjançant contracte menor, de les obres de conservació del
ferm del camí Real
Per tot l’exposat, RESOLC
PRIMER. Adjudicar, mitjançant contracte menor, a l’empresa ESTANISLAO PROFITÓS CERVERÓ
(43712570N), les obres de conservació del ferm del camí Real, per un import de 5.598,67 €
(4.627,00€ BI + 971,67€, en concepte d’IVA).
SEGON. Justificar la celebració del contracte menor pels següents motius: el pressupost de
4.627,00€ (més IVA) cobreix la totalitat de les obres necessàries per a la conservació del ferm del
camí real. 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

454 21000

4.627,00 BI + 971,67 IVA = 5.598,67€

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)

5

• Decret 31/2019 sobre reconeixement de triennis
Per tot l'exposat, RESOLC:
Primer.- Reconèixer, amb efectes del dia 1 de març de 2019, a:
Anna Serés Batalla, personal de neteja de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, el seu segon
trienni
Segon.- Aquest reconeixement suposa adquirir els drets econòmics assenyalats a l'apartat b) de
l'article 102 de la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública aprovada pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre i als
articles 160 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals i demés disposicions aplicables.
•

Tercer.- Comunicar aquesta resolució al registre personal, a intervenció i ha tresoreria, per la seva
efectivitat.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
• Decret 32/2019, 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 2019
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 2019, situat al carrer de les Escoles, número 6 de la Sentiu
de Sió i propietat de l’Ajuntament a la senyora Veronica Radu, amb NIE X5867782E.

Segon.- Requerir a l’adjudicatària 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 33/2019 sobre deixar sense efectes el Decret d’Alcaldia 19/2019, i de nova convocatòria
de la Comissió Especial Comptes
Per tot l’exposat RESOLC:
Primer.- Deixar sense efectes el Decret de l’Alcaldia 19/2019, de data 1 de març de 2019, pel qual
es convocava la Comissió Especial de Comptes pel proper dilluns dia 8 d’abril de 2019, a les 21.15
hores a l’Ajuntament.
Segon.- Convocar de nou la Comissió Especial de Comptes pel proper dilluns dia 1 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 34/2019, sobre concessió de targeta d’aparcament individual per a persones amb
discapacitat
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Concedir a la senyora Mercè Solà Terradellas, amb DNI 36342596C, la targeta
d’aparcament individual per a persones amb discapacitat en la modalitat de TITULAR NO
CONDUCTORA amb el número 2-2019. La data de validesa de la targeta d’aparcament individual
per a persones amb discapacitat serà de 10 anys, és a dir, des del 19 de març de 2019 fins el 19 de
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març de 2029, o fins que l’usuari causi baixa per defunció o altres motius que ho justifiquin. Quan
es causi baixa caldrà retornar la targeta a l’Ajuntament.
Segon.- Notificar a la interessada 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 35/2019 sobre acceptació subvenció de la Diputació i aprovació de documents acreditatius
de la despesa
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Acceptar la subvenció de 10.000,00 euros atorgada per Decret de Presidència de la
Diputació de Lleida número 682, de 11 de març de 2019, per l’actuació “Substitució dels
tancaments de l’Escola Verge de la Guardiola”, amb un pressupost de 14.414,50 euros.
Segon.- Els documents acreditatius de la despesa, per import de 14.414,50 euros, han estat
aprovats a la relació de factures aprovades del mes de gener de 2019 .
Tercer.- Comptabilitzar aquesta despesa amb càrrec a la partida 321 62200 del Pressupost vigent de
l’any 2019.
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a
terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

• Decret 36/2019 sobre aprovació de la certificació número 1 de les obres “Millora en el tractament
de l’aigua a les piscines municipals de la Sentiu de Sió”
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar la certificació d’obres número 1 de les obres “Millora en el tractament de l’aigua a
les piscines municipals de la Sentiu de Sió”, per import de 17.861,38 euros (14.761,47 euros de base
imposable més 3.099,91 euros en concepte d’IVA) presentada i signada per l’adjudicatari
CONSTRUCCIONS MANUEL ESPEJO SL i pels Serveis Tècnics Municipals.
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a
terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
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• Decret 37/2019, 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 1 d’abril de 2019, a les 20.30 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, segons el següent:
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
Sorteig membres mesa electoral eleccions Corts Generals, 2019
Donar compte dels decrets d’alcaldia
Donar compte del decret de relació de pagaments
Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 2 del pressupost de
l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, any 2019
Proposta d’aprovació del Registre d’interessos de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió i
aprovació dels nous models de Declaració d’activitats i béns patrimonials
Sol·licituds llicències d’obres

Informes d’alcaldia
Precs i preguntes
Segon.- Notificar-ho a tots els regidors i fer-ho públic pels mitjans habituals.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
4. DONAR COMPTE DECRET RELACIÓ DE PAGAMENTS
Decret 39/2019 sobre aprovació de la relació de factures mes de març 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 març 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 52.135,30€.
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"
CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES)

162,91

DIARI SEGRE, S.L.

40,00

MANTENIMENT WIFI

253,13

TELEFONIA FIXA (MFE)

217,20

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC)

36,28

RENTING COPIADORA

95,59

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - REBUIG)

903,41

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ORGÀNICA)

552,3

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - PAOER)

195,51

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - VIDRE)

117,09

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ENVASOS)

116,73
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CONSELL COMARCAL ( SERVEIS SOCIALS 1ER TR.)

695,15

CONSELL COMARCAL (TAXA SAT-ENGINYERIA GENER)

89

CONSELL COMARCAL (SERVEIS INTERV. SOCIOEDUCAT.)

57,65

CONSELL COMARCAL (Arquitectura Gener)

429,00

CONSELL COMARCAL (Servei tract. Residus abocador)

219,64

ENDESA ENERGIA (Enllumenat St. Miquel)

637,44

J. FARRE, S.A.

92,47

EXCLUSIVAS RAMIREZ ARQUERO, S.L.

134,49

ENDESA ENERGIA XXI, SLU (Llum bàscula)

26,41

ENDESA ENERGIA XXI, SLU (Enllumenat Tossal Forques)

166,59

SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L.

81,47

COMPSAONLINE

211,75

FERRETERIA VIOLA, S.L.

70,95

ENDESA ENERGIA, S.A. (Llum potabilitzacora)

138,57

VERO RADU

390,00

JOAN MONTOLIU, S.L.

110,11

E.S. ALGERRI, S.L.

1.071,46

E.S. ALGERRI, S.L.

458,41

E.S. ALGERRI, S.L.

394,50

E.S. ALGERRI, S.L.

370,83

DECORA BALAGUER, S.L.

380,51

FERRETERIA VIOLA, S.L.

93,04

CONSTRUCCIONS MANUEL ESPEJO, S.L.

17.861,38

DISTRIBUCIONS JAUME ARENY, S.L.

94,61

NATURGY IBERIA, S.A.

42,86

COMUNITAT GRAL. DE REGANTS (derrama 1er vt)

1.845,67

CONSTRUCCIONS SAMPER

3.897,17

AMICS DELS ANIMALS DE LA NOGUERA

200,00

CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA

155,63

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U.

726,64

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U.

344,46

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U.

235,21

SGAE

727,68

TASHIA, S.L.

69,21

NATURGY IBERIA, S.A. (6 factures)

1.686,73

EXCAVACIONS LAO

5.598,67

AMPA - EXTRAESCOLARS

50,00
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ASSISTÈNCIES CÀRRECS ELECTES

150,00

SEGURETAT SOCIAL

4.437,18

NOMINES

4.643,05
51.775,74

PAGAMENTS FETS PER CAIXA
CORPORACIÓ

DESPESES DIVERSES

359,56

TOTAL DESPESES MARÇ 2019

52.135,30

5. PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 2
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ, ANY 2019

DEL

Des de l’equip de govern, es creu que és millor que l’acabament de la piscina no sigui en pintura sinó que es faci amb
gresite ja que amb la col·locació de rajoles la vida útil de la piscina s’allarga considerablement i no cal procedir a
pintar-la cada any i també suposarà un millor confort pels banyistes, la qual cosa suposa una despesa per import de
19.456,45 euros que no està prevista al pressupost de l’any 2019 i també s’ha previst una compra de bancs per import
de 2.097,76 euros.
La modificació queda finançada amb romanent de tresoreria per despeses generals.

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. 2 del pressupost de l’Ajuntament de la
Sentiu de Sió, any 2019, d'acord amb el quadre següent:
DESPESES A FINANÇAR:
CRÈDITS EXTRAORDINARIS
PARTIDA

DENOMINACIÓ

CONSIGNACIÓ
INICIAL

PROPOSTA
INCREMENT

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

342 622,02

Col·locació gresite a les
piscines

0,00

19.456,45

19.456,45

342 633,00

Maquinària, instal·lacions i
utillatge

0,00

2.097,76

2.097,76

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS

21.554,21

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 21.554,21
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INGRESSOS
PARTIDA

87000

DENOMINACIÓ

CONSIG
INICIAL

Romanent de tresoreria
despeses grals

ROMANENT DE
CRÈDIT (2)

CONSIG.
DEFINITIVA

21.554,21

TOTAL:

21.554,21

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 21.554,21
Segon: L'import de les despeses queda finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals,
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 D’APROVACIÓ DEL REGISTRE D’INTERESSOS DE L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ I
APROVACIÓ DELS NOUS MODELS DE DECLARACIÓ D’ACTIVITATS I BÉNS PATRIMONIALS
L’apartat 3 de la disposició addicional novena de la Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl («B.O.E.» 29 maig) va
modificar l’art. 75 de la Llei 7/1985, modificant el contingut de l’apartat 5 que s’ocupava del registre
d’interessos que passà a ser l’apartat 7 del precepte, que quedà redactat de la següent manera:
“Els representants locals, així com els membres no electes de la Junta de Govern Local, formularan
declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o
pugui proporcionar ingressos econòmics.
Formularan així mateix declaració dels seus béns patrimonials i de la participació en societats de tot
tipus, amb informació de les societats per elles participades i de les liquidacions dels impostos sobre
la Renda, Patrimoni i, si escau, Societats.
Aquestes declaracions, efectuades en els models aprovats pels plens respectius, es portaran a terme
abans de la presa de possessió, en ocasió del cessament i al final del mandat, així com quan es
modifiquin les circumstàncies de fet.
Les declaracions anuals de béns i activitats seran publicades amb caràcter anual, i en tot cas en el
moment de la finalització del mandat, en els termes que fixi l'Estatut municipal.
Aquestes declaracions s'inscriuran en els següents Registres d'interessos, que tindran caràcter públic:
a) La declaració sobre causes de possible incompatibilitat i activitats que proporcionin o puguin
proporcionar ingressos econòmics, s'inscriurà, en el Registre d'Activitats constituït en cada Entitat
local.
b) La declaració sobre béns i drets patrimonials s'inscriurà en el Registre de Béns Patrimonials de cada
Entitat local, en els termes que estableixi el seu respectiu estatut.
Els representants locals i membres no electes de la Junta de Govern Local respecte als quals, en virtut
del seu càrrec, resulti amenaçada la seva seguretat personal o la dels seus béns o negocis, la dels seus
familiars, socis, empleats o persones amb qui tinguessin relació econòmica o professional podran
realitzar la declaració dels seus béns i drets patrimonials davant el Secretari o la Secretària de la
Diputació Provincial o, si escau, davant l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma corresponent.
Aquests declaracions s'inscriuran en el Registre Especial de Béns Patrimonials, creat a aquests efectes
en aquelles institucions.
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En aquest supòsit, aportaran al Secretari o Secretària de la seva respectiva entitat mera certificació
simple i succinta, acreditativa d'haver emplenat les seves declaracions, i que aquestes estan inscrites
en el Registre Especial d'Interessos que es refereix el paràgraf anterior, que sigui expedida pel
funcionari encarregat del Registre.”
Ja amb anterioritat, la Llei Orgànica 1/2003, de 10 de març, per a la garantia de la democràcia en els
Ajuntaments i la seguretat dels Regidors, havia introduït algunes modificacions en la regulació dels registres
esmentats en el sentit de permetre que les persones que accedeixen a la condició de membres electes de
les corporacions locals que es trobin amenaçades poguessin efectuar la seva declaració davant la Secretaria
de la Diputació Provincial, aportant a l’Ajuntament el certificat acreditatiu d’haver complimentat aquest
tràmit.
El canvi d’estructura del registre així com el contingut respecte de les dades que han de constar inscrites
obliguen a reformar la pròpia arquitectura del registre així com també els models en què han de formularse les respectives declaracions. Cosa que de conformitat amb la normativa citada és competència del ple de
la corporació.
Cal esmentar també que la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, així com el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, també afecten aquest registre en quant conté dades de caràcter personal, i s’han de contemplar
les seves prescripcions a l’hora de redactar els models en què han de formular-se les declaracions.
D’acord amb l’anterior i fent ús de les atribucions que li confereix la legislació aplicable
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la
corporació, els acords següents:
Primer.- CREAR el Registre d’Interessos de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, que substituirà el vigent en
l’actualitat, dividit en dues seccions: Secció 1a d’Activitats i Secció 2a de Béns Patrimonials.
Segon.- APROVAR els models de declaració, que s’acompanyen com a annex I i II
Tercer.- APROVAR el nou sistema de gestió del Registre d’Interessos i del Registre Especial de Béns
Patrimonials, que es regirà per les seves Instruccions específiques de funcionament.
Quart.- DISPOSAR que la Secretaria de la Corporació sigui l’encarregada de la direcció, custòdia i gestió del
Registre d’Interessos i del Registre Especial de Béns Patrimonials de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió.
Cinquè.- DETERMINAR que el sistema de gestió i els nous Registres entri en vigor, juntament amb els nous
models aprovats, amb l’inici del proper mandat.
Sisè- FACULTAR tan àmpliament com sigui necessari a l’Alcaldia per a l’adopció de qualsevol resolució per al
desenvolupament dels acords adoptats, i en particular, per a l’aprovació de les instruccions de
funcionament del sistema de gestió del Registre d’Interessos i del Registre Especial de Béns Patrimonials, i
de la creació dels fitxers i els continguts de les bases de dades.
7. 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. 83/2019, a Enric Serra Cercós, per les obres de substitució de les teules de la teulada sense
afectar l’estructura ni les bigues de l’immoble situat al carrer Raval, 4.
Expd. 84/2019, a Marta Benabarre Eroles, per rebaixar el terra d’una sala, pavimentar-la de nou i
arrebossar parets de l’immoble situat al carrer Verge de la Guardiola, 7.
Exp. 86/2019, a Maria Pilar Sala Quintillà, per canviar rajoles de la part de fora de l’entrada de
l’immoble situat al carrer de les Acàcies, 42.
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•

Exp. 87/2019, a Dolors Galceran Solà, per repassar el teulat i les xemeneies amb pintura
impermeable de l’immoble de carrer Gaudí, 8.

8. PROPOSTA ELECCIÓ JUTGE DE PAU TITULAR DE LA SENTIU DE SIÓ
Prèvia unànime declaració d’urgència es passa a tractar aquest punt que no estava inclòs a l’ordre del dia.
Atès que ha de procedir-se a l’elecció del Jutge de Pau titular d’aquest municipi per haver transcorregut el
període reglamentari de les seves funcions.
Atès el que estableix l’article 101.1 de la Llei orgànica del poder judicial i l’article 4, 5, 6 i 7 del Reglament
3/95 dels Jutges de pau.
Vist l’informe emès per secretaria.
Atès que la vacant s’ha anunciat per aquest Ajuntament amb antelació suficient i que s’ha fet convocatòria
pública mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 48, de 8 de març de 2019, i
edictes al tauler d’anuncis municipal i del Jutjat de pau i al Jutjat de primera instància i instrucció degà de
Balaguer.
Estudiada la sol·licitud presentada per a Jutge titular, concretament la del senyor Ramon Juan Ticó Cocurull,
amb DNI 78048510B, actual Jutge de Pau titular de la Sentiu de Sió, es considera oportú proposar
l’esmentat senyor, tenint en compte les circumstàncies personals del sol·licitant, la seva idoneïtat
demostrada en l’exercici del càrrec de Jutge de Pau titular i considerant, a més a més, que reuneix els
requisits legalment establerts.
Atès que el senyor Ramon Juan Ticó Cocurull, no està sotmès a cap tipus d’incapacitat ni d’incompatibilitat
per exercir el càrrec, amb inclusió dels casos que estableix l’article 13 i següents del Reglament 3/1995, de
7 de juny dels jutges de pau, i els dels que estableix l’article 303 de la Llei orgànica del poder judicial: “Estan
incapacitats per a l’ingrés a la carrera judicial els impedits físicament o psíquicament per a la funció judicial;
els condemnats per delicte dolós mentre no hagin obtingut la rehabilitació; els processats o inculpats per
un delicte dolós fins que no siguin absolts o es dicti una interlocutòria de sobreseïment, i els que no
estiguin en ple exercici dels seus drets civils”.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la
corporació, i, per tant, per majoria absoluta, els acords següents:
Primer.- Elegir Jutge de pau titular de la Sentiu de Sió el senyor Ramon Juan Ticó Cocurull, amb DNI
78048510B, casat, de 71 anys, jubilat i domiciliat al carrer de la Solana, número 69 d’aquest municipi.
Segon.- Trametre aquest acord al Jutjat de Primera Instància i Instrucció Degà de Balaguer, d’acord amb el
previst a l’article 101.3 de la Llei orgànica del poder judicial i a l’article 7 del Reglament dels Jutges de pau.

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

•

Que les obres de les piscines segueixen el seu curs i van bé. Estem dins de termini per després tenir
temps de fer proves, sembrar gespa i col·locar bancs.
Que s’ha hagut de construir un mur a la urbanització del Tossal ja que hi va haver una esllavissada.
Afegeix també que el Departament de Carreteres ha col·locat la reixa que faltava prop de la
carretera i una tanca per evitar que els cotxes puguin caure a la cuneta quan surten de la
urbanització.
Que va assistir a una reunió amb els veïns i les veïnes de la urbanització Sant Miquel i que
l’Ajuntament es va comprometre a assumir despeses de la urbanització per import de 3.700,00
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•

euros IVA inclòs. Afegeix també que els va informar de la subvenció que està demanada per la
substitució de l’enllumenat existent per làmpades LED.
Que les obres d’arranjament del camí Real ja estan acabades i que les ha executat l’empresa
Estanislao Profitós Cerveró.

10. PRECS I PREGUNTES
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
L’alcalde

El secretari

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

Identificació de la sessió
Núm.: 05/2019
Caràcter: extraordinari
Data: dilluns, 29 d’abril de 2019
Horari: de les 14.00 hores a les 14.10 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Assistents
Alcalde-President
Antonio López Trabalón
Regidors
Joan Mª Guillaumet Badia
José Torres Flores
Carles Terré Carreño
Joan Camats i Campabadal, secretari
S’han excusat d’assistir-hi:
Francesc Sumalla Pla
Albert Bergadà Alburquerque
Francisco Marcelino Camarasa
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A la Sentiu de Sió, 29 d’abril de 2019, a les 14.00 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:
10.

Sorteig membres mesa electoral eleccions Locals i Parlament Europeu, 2019

1.SORTEIG MEMBRES MESA ELECTORAL ELECCIONS LOCALS I PARLAMENT EUROPEU, 2019
Atesa la convocatòria d’eleccions locals 2019 (Reial Decret 209/2019 d’1 d’abril) i d’eleccions de Diputats al
Parlament Europeu (Reial Decret 206/2019, d’1 d’abril) a celebrar el proper dia 26 de maig de 2019.
Atès que segons disposa l’article 26.4 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general,
la formació de les meses correspon als Ajuntaments, amb la supervisió de les Juntes Electorals de Zona, i el
sorteig per a la designació dels membres de les esmentades meses s’ha de realitzar entre els dies 27 d’abril
i 1 de maig.
Atès que s’ha efectuat el sorteig electrònic mitjançant el programa CONOCE de l’Institut Nacional
d’Estadística.
Vist tot l’exposat es dóna compte al Ple del sorteig esmentat que és el següent:
TITULARS
President/a: Yolanda Martínez Quílez
1r Vocal: Marc Sánchez Pérez
2n Vocal: Rut Maria Duarte Sánchez
SUPLENTS
1r de President/a: Anna Bou Abellana
2n de President/a: Albert Martínez Aguilà
1r de 1r Vocal: Marcelino Guillaumet Badia
2n de 1r Vocal: Marc Soberana Figueres
1r de 2n Vocal: Salvador Torné Giralt
2n de 2n Vocal: Meritxell Barreal Barja
I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 14.10 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.: 06/2019
Caràcter: ordinari
Data: dimecres, 22 de maig de 2019
Horari: de les 20.30 hores a les 20.55 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Assistents
Alcalde-President
Antonio López Trabalón
Regidors
Joan Mª Guillaumet Badia
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, 22 de maig 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 Ossorio González pel traspàs de
la senyora Andrea Sánchez Sánchez i a la família Bergadà Alburquerque pel traspàs de la senyora Basi
Egido.
Seguidament s’obre l’acte i es passa a deliberar sobre el següent ordre del dia:
Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors
Donar compte dels decrets d’alcaldia
Donar compte del decret de relació de pagaments
Proposta d’aprovació definitiva del Compte General de la corporació de l’exercici 2018
Proposta aprovar sol·licitar a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) la inscripció en el
Registre Cartogràfic de Catalunya de la informació digital referent a les adreces del municipi vigent a
data d’avui així com de les posteriors actualitzacions
16. Proposta d’aprovació de l’increment de les retribucions del personal de l’Ajuntament de la Sentiu de
Sió per a l’any 2019 en aplicació del reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre
11.
12.
13.
14.
15.
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Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 3 del pressupost de l’Ajuntament de la
Sentiu de Sió, any 2019
18. Proposta ratificació decret 41/2019, sobre sol·licitud subvenció càrrecs electes, any 2019
17.

19. Sol·licituds llicències d’obres
20. Informes d’alcaldia
21. Precs i preguntes

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
L’acta de la sessió ordinària del dia 1 d’abril de 2019 i de la sessió extraordinària del dia 29 d’abril de 2019,
es donen per llegides, 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 38/2019 sobre acceptació subvenció de la Diputació i aprovació de documents
acreditatius de la despesa
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Acceptar la subvenció de 5.5998,00 euros atorgada per acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Lleida (sessió 29/2018), de data 17 de setembre de 2018, dins la línia “ Pla de Camins
de titularitat municipal”, per l’actuació “Obres de conservació del ferm del camí Real””, amb un
pressupost inicial de 5.598,00 euros.
Segon.- Aprovar els documents acreditatius de la despesa, per import de 5.598,67 euros.
Tercer.- Comptabilitzar aquesta despesa amb càrrec a la partida 454.210,00 del Pressupost vigent
de l’any 2019.
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a
terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 39/2019 sobre aprovació de la relació de factures mes de març 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 març 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 52.135,30€.
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)
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•

Decret 40/2019 sobre l’adjudicació, mitjançant contracte menor de subministrament, consistent
en l’adquisició d’un vehicle marca Peugeot Pro Standard 600 Kg Blue HDi 75
Per tot l’exposat, RESOLC:
PRIMER. Adjudicar a l’empresa AUTODILER 3000, SL (CIF B25741919) el contracte menor de
subministrament consistent en l’adquisició d’un vehicle de la marca Peugeot, model Pro Standard
600 Kg Blue HDi 75, per un import de 12.822,31 euros més 2.692,69 euros en concepte d’IVA més
285,01 euros de despeses de matriculació.
SEGON. Justificar la celebració del contracte menor pels següents motius: el pressupost de
11.912,81 euros (més IVA) cobreix la totalitat de les despeses que suposen la compra i posada en
circulació del vehicle. Amb el contracte menor es cobreix, per tant, la totalitat del subministrament,
que no excedeix de 15.000,00 euros.
TERCER. Aprovar la despesa corresponent:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2019

440 624 00

12.822,31 BI + 2.692,69 IVA =
15.515,00 euros + 285,01 despeses
matriculació

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 41/2019, sobre sol·licitud subvenció càrrecs electes, any 2019
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Sol·licitar al Departament de la Presidència una compensació econòmica per poder fer
front a part del total de les retribucions que percep el senyor alcalde per dedicació del 62% de la
jornada.
Segon.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 42/2019, sobre desestimació de recurs de reposició presentat pel senyor Miquel Camarasa
Darbra
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat pel senyor Miquel Camarasa Darbra contra el
Decret d’Alcaldia dictat, en data 2 d’octubre de 2018, en el que es va resoldre declarar la no
idoneïtat del “Projecte d’implantació d’una explotació porcina d’engreix, situada en el polígon 5,
parcel·la 184”, d’acord amb l’informe, de data 9 d’abril de 2019, emès per la Subdirecció General de
Biodiversitat i Medi Natural en el qual s’informa desfavorablement la sol·licitud de revocació de la
resolució de no idoneïtat per a la implantació d’una explotació porcina d’engreix situada en el
polígon 5, parcel·la 184.
Segon.- Trametre còpia d’aquesta resolució a l’OGAU.
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Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’interessat indicant el peu de recursos que pot interposar.
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a
terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 43/2019 sobre aprovació de la certificació número 2 de les obres “Millora en el
tractament de l’aigua a les piscines municipals de la Sentiu de Sió”
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar la certificació d’obres número 2 de les obres “Millora en el tractament de l’aigua a
les piscines municipals de la Sentiu de Sió”, per import de 25.501,92 euros (21.075,97 euros de base
imposable més 4.425,95 euros en concepte d’IVA) presentada i signada per l’adjudicatari
CONSTRUCCIONS MANUEL ESPEJO SL i pels Serveis Tècnics Municipals.
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a
terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 44/2019, de convocatòria de Ple extraordinari
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Convocar sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, pel proper
dilluns dia 29 d’abril de 2019, a les 14.00 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, segons el
següent:
ORDRE DEL DIA
1. Sorteig membres mesa electoral eleccions Locals i Parlament Europeu, 2019
Segon.- Notificar-ho a tots els regidors i fer-ho públic pels mitjans habituals.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 45/2019 sobre adjudicació, mitjançant contracte menor, de les obres de col·locació de
gresite a la piscina gran municipal
Per tot l’exposat, RESOLC
PRIMER. Adjudicar, mitjançant contracte menor, a l’empresa ESTRUCTURAS Y EDIFICIOS MANU
ESPEJO SL (CIF: B25710278), les obres de col·locació de gresite a la piscina gran municipal, per un
import de 19.456,45 € (16.079,71 BI + 3.376,74 en concepte d’IVA).
SEGON. Justificar la celebració del contracte menor pels següents motius: el pressupost de
16.079,71 euros (més IVA) cobreix la totalitat de les obres necessàries per a la col·locació del gresite
a la piscina gran. 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

342 622,02

16.079,71 BI + 3.376,74 IVA = 19.456,45 €
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QUART. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si escau.
CINQUÈ. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
signatura de la Resolució.
SISÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte incloent
la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent
de l'Impost sobre el Valor Afegit.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 46/2019 sobre atorgament ajut econòmic a l’Associació de Dones Verge de la Guardiola
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Atorgar una subvenció de 400,00 euros a l’Associació de Dones Verge de la Guardiola , CIF
G25505777, per fer front a les despeses de les activitats de la seva associació de l’any 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 330.480,00 del pressupost municipal
vigent.
•

la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 47/2019 sobre adjudicació, mitjançant contracte menor, consistent en el subministrament
de set bancs de plàstic reciclat per a la zona enjardinada de les piscines municipals
Per tot l’exposat, RESOLC
PRIMER. Adjudicar, mitjançant contracte menor, a l’empresa ALQUI-ENVAS SL (CIF B25335332), el
subministrament de set bancs de plàstic reciclat per a la zona enjardinada de les piscines
municipals, descrita en els antecedents per un import de 2.097,76 euros (1.733,69 euros BI +
364,07 euros IVA).
SEGON. Justificar la celebració del contracte menor pels següents motius: el pressupost de 1.733,69
euros (més IVA) cobreix la totalitat dels set bancs de plàstic reciclat que es necessiten col·locar a la
zona enjardinada de les piscines municipals. Amb el contracte menor es cobreix, per tant, la
totalitat del subministrament, que no excedeix de 15.000,00 euros.
TERCER. Aprovar la despesa corresponent:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2019

342 633,00

1.733,69 BI + 364,07 IVA = 2.097,76 €

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)
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•

Decret 48/2019 sobre adjudicació, mitjançant contracte menor, de la prestació del servei de
salvament i socorrisme a les piscines municipals de la Sentiu de Sió, temporada d’estiu 2019
Per tot l’exposat, RESOLC
PRIMER. Adjudicar, mitjançant contracte menor, al Consell Esportiu de la Noguera (CIF
G25034000), la prestació del servei de salvament i socorrisme a les piscines municipals de la Sentiu
de Sió, temporada d’estiu 2019, descrita en els antecedents per un import de 9.548,00 euros
(7.890,91 BI + 1.657,09 IVA).
SEGON. Justificar la celebració del contracte menor pels següents motius: el servei de salvament i
socorrisme a les piscines municipals, té una durada de 83 dies l’any, és a dir, la temporada d’estiu
2019. Amb el contracte menor es cobreix la totalitat de la prestació del servei de l’any 2019, que no
excedeix dels 15.000,00 euros, quedant acreditat, per tant, que la contractació mitjançant un
contracte menor de serveis és la forma més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de
l'Ajuntament.
TERCER. Aprovar la despesa corresponent:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2019

920 22799

7.890,91 BI + 1.657,09 IVA = 9.548,00
euros

QUART. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si escau.
CINQUÈ. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
signatura de la Resolució.
SISÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte incloent
la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent
de l'Impost sobre el Valor Afegit.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 49/2019, sobre concessió de llicència urbanística a RAMADERIES GUARDIA SCP per la
ampliació i canvi d’orientació d’una explotació avícola i porcina que té per objecte la construcció
de dos naus de pollastres i un femer a les finques situades al polígon 2, parcel·les 435 i 489 del
terme municipal de la Sentiu de Sió (vinculada a la llicència d’activitat en règim de
llicència ambiental)
Per tot l’exposat, RESOLC:
PRIMER.- Concedir a RAMADERIES GUARDIA SCP, llicència urbanística per l’ampliació i canvi
d’orientació d’una explotació avícola i porcina que té per objecte la construcció de dos naus de
pollastres i un femer a les finques situades al polígon 2, parcel·les 435 i 489 del terme municipal de
la Sentiu de Sió, condicionada al compliment de les mesures proposades per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Lleida, en la sessió del 15 de març de 2019, i al compliment de les condicions
proposades en l’informe del tècnic municipal, de data 7 de maig de 2019, i que són:
1. Condicions indicades en l’informe integrat de la Ponència ambiental del Consell Comarcal de la
Noguera, en sessió 21/11/2018 i registre d’entrada 1048/2018 i data 22/11/2018.
2. Condicions indicades a l’informe del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
en matèria de distàncies referents al compliment del el Decret 40/2014 i allò establert al RD
348/2000, de 10 de març, relatiu a la protecció dels animals a les explotacions ramaderes i la
normativa específica de protecció i benestar a les explotacions avícoles.
3. Condicions complementàries a l’Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística ja que les que s’hi
indiquen són millorables en els següents aspectes:
a) Acabats exteriors:
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Cal donar acabats exteriors correctes, sempre acabats amb arrebossats i pintat,
utilitzant colors discrets i no brillants.
2. Cal basar els colors en la paleta terrosa com a criteri general.
3. Donar aquest mateix acabat a l’edificació a regularitzar.
4. Acabar la coberta utilitzant un material amb cromatisme semblant al de les cobertes d
les edificacions existents a l’explotació.
b) Vegetació:
1. Preveure plantacions d’acompanyament de les construccions.
2. Escollir espècies i patrons de plantació similars a les formacions vegetals de l’entorn
4. Condicions del compliment del planejament urbanístic,
a) S’haurà de realitzar l’enderroc descrit en l’Annex 5 del projecte (forjat primer del mòdul 2
de la nau 5), i així assolir la legalització de les construccions existents.
b) Compliment de la separació a volums existents regulats en l’article 173.4 i les condicions de
la integració paisatgística.
5. Assumeix de la direcció d’obra visat.
6. Els treballs s’ajustaran a la sol·licitud presentada i es duran a terme d’acord amb la
documentació tècnica que ha obtingut els informes favorables.
7. Altres condicions:
a) Abans de l'inici de les obres caldrà penjar el cartell de l'autorització en un lloc visible.
b) Caldrà portar la runa a un abocador autoritzat.
L’atorgament de la llicència també queda condicionada a les següents condicions generals:
1.

Les obres hauran de complir estrictament el Projecte presentat pel sol·licitant, llevat de
contradir normativa municipal.
b) Les obres han de complir estrictament l’establert en les Normes de Planejament Urbanístic
Local.
c) En cas de què per causa directa i/o indirecta de les obres que empara la llicència urbanística a
l’efecte fossin produïts danys en el domini públic d’aquest Ajuntament, i/o Serveis municipals,
serà d’aplicació el que al respecte determinen els articles 217.2 de la Llei 8/1987 de 15 d’abril,
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 175.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel què
s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals, en ambdós casos s’especifica que es podrà
sancionar, a les persones que els produeixin, amb una multa l’import de la qual podrà ser de
fins el doble del valor del perjudici provocat, independentment de fer-se càrrec del cost de la
reparació del dany.
d) El present document queda subjecte al compliment del què determina l’Ordenança Fiscal núm.
3 reguladora de l’ICIO, així com també l’Ordenança Fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per
LL.U.
a)

•

Decret 50/2019, sobre concessió de llicència ambiental a RAMADERIES GUARDIA SCP per la
ampliació i canvi d’orientació d’una explotació avícola i porcina que té per objecte la construcció
de dos naus de pollastres i un femer a les finques situades al polígon 2, parcel·les 435 i 489 del
terme municipal de la Sentiu de Sió
Per tot l’exposat, RESOLC:
PRIMER. Concedir a RAMADERIES GUARDIA SCP, llicència ambiental per l’ampliació i canvi
d’orientació d’una explotació avícola i porcina que té per objecte la construcció de dos naus de
pollastres i un femer a les finques situades al polígon 2, parcel·les 435 i 489 del terme municipal de
la Sentiu de Sió, condicionada al compliment de les mesures proposades per la Ponència Comarcal
d’Avaluació Ambiental, en la seva sessió data 21 de novembre de 2018 i, en relació a la Declaració
d’impacte ambiental, al compliment de les mesures correctores proposades per la Ponència
Ambiental de la Direcció General de Qualitat Ambient i Canvi Climàtic, en sessió duta a terme el dia
18 de juliol de 2018.
SEGON. Notificar la resolució definitiva als interessats als efectes oportuns.
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TERCER. Comunicar la resolució a l'Òrgan Ambiental del Consell Comarcal.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 51/2019 sobre reconeixement de triennis
Per tot l'exposat, RESOLC:
Primer.- Reconèixer, amb efectes del dia 1 de maig de 2019, a:
Joan Camats i Campabadal, secretari interventor interí de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió,
el seu cinquè trienni
Segon.- Aquest reconeixement suposa adquirir els drets econòmics assenyalats a l'apartat b) de
l'article 102 de la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública aprovada pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre i als
articles 160 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals i demés disposicions aplicables.
•

Tercer.- Comunicar aquesta resolució al registre personal, a intervenció i ha tresoreria, per la seva
efectivitat.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 52/2019, sobre concessió de llicència urbanística al senyor JORDI BARÓ AMIGÓ per
col·locar aïllament de poliuretà sota al teulat de la granja situada al polígon 2, parcel·la 356 de la
Sentiu de Sió
Per tot l’exposat, RESOLC:
PRIMER.- Concedir al senyor JORDI BARÓ AMIGÓ llicència urbanística per col·locar aïllament de
poliuretà sota al teulat de la granja situada al polígon 2, parcel·la 356 de la Sentiu de Sió.
L’atorgament de la llicència queda condicionada a les següents condicions generals:
Les obres hauran de complir estrictament el pressupost presentat pel sol·licitant, llevat de
contradir normativa municipal.
b) Les obres han de complir estrictament l’establert en les Normes de Planejament Urbanístic
Local.
c) En cas de què per causa directa i/o indirecta de les obres que empara la llicència urbanística a
l’efecte fossin produïts danys en el domini públic d’aquest Ajuntament, i/o Serveis municipals,
serà d’aplicació el que al respecte determinen els articles 217.2 de la Llei 8/1987 de 15 d’abril,
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 175.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel què
s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals, en ambdós casos s’especifica que es podrà
sancionar, a les persones que els produeixin, amb una multa l’import de la qual podrà ser de
fins el doble del valor del perjudici provocat, independentment de fer-se càrrec del cost de la
reparació del dany.
d) El present document queda subjecte al compliment del què determina l’Ordenança Fiscal núm.
3 reguladora de l’ICIO, així com també l’Ordenança Fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per
LL.U.
SEGON.- Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers. En tot cas,
les obres han d’iniciar-se en un termini màxim d’un any, comptat a partir de l’endemà de la data de
la Resolució. Així mateix, la durada màxima de l’execució de l’obra és de tres anys, comptats a partir
de l’endemà d’aquesta Resolució. La llicència urbanística caduca si, en acabar qualsevol dels
terminis anteriors, o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat les obres.
a)

Els titulars d’una llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini
d’acabament com del termini de començament, i l’obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del
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termini de què es tracti, si la sol·liciten d’una manera justificada abans d’exhaurir-se els terminis
establerts.
TERCER.- Notificar aquesta resolució a l’interessat als efectes oportuns.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
•

Decret 53/2019 sobre aprovació de la certificació número 3 de les obres “Millora en el
tractament de l’aigua a les piscines municipals de la Sentiu de Sió”
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar la certificació d’obres número 3 i última de les obres “Millora en el tractament de
l’aigua a les piscines municipals de la Sentiu de Sió”, per import de 4.535,69 euros (3.748,50 euros
de base imposable més 787,19 euros en concepte d’IVA) presentada i signada per l’adjudicatari
CONSTRUCCIONS MANUEL ESPEJO SL i pels Serveis Tècnics Municipals.
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a
terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 54/2019 sobre aprovació de la relació de factures mes d’abril 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 d’abril 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 72.393,53€.
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)

•

Decret 55/2019, 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 dimecres
dia 22 de maig de 2019, a les 20.30 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, segons el següent:
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors
Donar compte dels decrets d’alcaldia
Donar compte del decret de relació de pagaments
Proposta d’aprovació definitiva del Compte General de la corporació de l’exercici 2018
Proposta aprovar sol·licitar a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) la inscripció en
el Registre Cartogràfic de Catalunya de la informació digital referent a les adreces del municipi
vigent a data d’avui així com de les posteriors actualitzacions
Proposta d’aprovació de l’increment de les retribucions del personal de l’Ajuntament de la
Sentiu de Sió per a l’any 2019 en aplicació del reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre
Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 3 del pressupost de l’Ajuntament
de la Sentiu de Sió, any 2019
Proposta ratificació decret 41/2019, sobre sol·licitud subvenció càrrecs electes, any 2019

8.
9. Sol·licituds llicències d’obres
10. Informes d’alcaldia
11. Precs i preguntes

Segon.- Notificar-ho a tots els regidors i fer-ho públic pels mitjans habituals.
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la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
3. DONAR COMPTE DECRET RELACIÓ DE PAGAMENTS
Decret 54 /2019 sobre aprovació de la relació de factures mes d’abril de 2019
Primer.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions, les factures pendents
d’aplicació (si és el cas), així com el seu pagament, incloses en la relació del mes d’abril de 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 72.393,53€.
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 ABRIL FETS PER "LA CAIXA"
CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES)

162,91

DIARI SEGRE, S.L.

40,00

MANTENIMENT WIFI

242,00

TELEFONIA FIXA (MFE)

217,40

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC)

37,21

RENTING COPIADORA

95,59

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - REBUIG)

903,41

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ORGÀNICA)

552,3

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - PAOER)

195,51

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - VIDRE)

117,09

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ENVASOS)

116,73

CONSELL COMARCAL ( SERVEIS SOCIALS 1ER TR.)

695,15

CONSELL COMARCAL (SAT ARQUITECTURA FEBRER)

533

CONSELL COMARCAL (SERVEIS INFORMÀTICS)

5,51

CONSELL COMARCAL (TAXA SAT-ENGINYERIA FEBRER)

138

CONSELL COMARCAL (SERVEIS INTERV. SOCIOEDUCAT.)

57,65

CONSELL COMARCAL (TDIC)

74,19

BIG MAT OCHOA

86,59

JOAN MONTOLIU, S.L.

136,25

SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L.

97,95

FERRETERIA VIOLA, S.L.

180,96

TUBS 1313, S.A.

207,06

AGROPECUARIS FORTUNY, S.L.

94,88

J. FARRE, S.A.

105,67

RECANVIS MIRÓ

21,28
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DECORA BALAGUER, S.L.

229,34

DECORA BALAGUER, S.L.

57,72

ENDESA ENERGIA, S.A. (Llum de cal Morros)

182,64

AUTODILER 3000, S.L.

15.515,00

GRAN ESPAI D'AUTOMÒBILS (GEA)

285,01

GRAN ESPAI D'AUTOMÒBILS (GEA)

202,50

GABRIEL BARON FERNANDEZ

134,92

CONSTRUCCIONS MANUEL ESPEJO, S.L.

25.501,92

NATURGY IBERIA, S.A. (Llum Tanatori)

32,92

ENDESA ENERGIA XXI, SLU (Llum bàscula)

24,56

DECORA BALAGUER, S.L.

309,16

ENDESA ENERGIA XXI, SLU (Enllumenat Tossal)

145,42

RCT ENGINYERIA, S.L.U.

773,92

EXCAVACIONS LAO

2.320,18

ELECMA INSTAL.LACIONS I MANTENIMENT

1.286,85

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U.

302,48

NATIONAL PEN

278,30

NATURGY IBERIA, S.A. (20 FRAS.)

1.940,66

USER FEEDBACK PROGRAM S.L.

726,00

RETOLS AM

116,16

AMPA - EXTRAESCOLARS

50,00

ASSISTÈNCIES CÀRRECS ELECTES

225,00

IRPF 1er. TR. 2019

4.277,41

SEGURETAT SOCIAL

4.458,80

NOMINES

7.643,05
72.134,21

PAGAMENTS ABRIL PER CAIXA CORPORACIÓ

DESPESES DIVERSES

259,32

TOTAL DESPESA ABRIL

72.393,53

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ DE L’EXERCICI 2018
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2018, cal elaborar el compte general de l’entitat local.
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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 2018 s’ha sotmès a l’informe de la Comissió
Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 1 d’abril de 2019. Exposats al
públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 66, de data 3 d’abril de 2019, 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 2018.
Segon.- Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels justificants dels estats i
comptes anuals i pels seus annexos.
Tercer.- Retre l’esmentat compte de la corporació, esdevingut com a resultat de l’exercici econòmic de
l’any 2018 a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles mencionats en la part
expositiva.

5. PROPOSTA APROVAR SOL·LICITAR A L’INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA (ICGC) LA
INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA DE LA INFORMACIÓ DIGITAL REFERENT A LES
ADRECES DEL MUNICIPI VIGENT A DATA D’AVUI AIXÍ COM DE LES POSTERIORS ACTUALITZACIONS
El Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel que es modifica el Reglament de Població i Demarcació
Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol estableix:
La competència municipal en la nomenclatura i retolació de las vies públiques, la numeració dels
edificis i l’obligació de mantenir la corresponent cartografia o, quan no se’n disposi, referència
precisa de les adreces postals amb la cartografia elaborada per l’Administració competent.
• La necessitat de revisar, per part dels Ajuntaments, com a mínim un cop l’any, la relació d’entitats i
nuclis de població i la divisió en seccions del terme municipal i remetre-les a l’INE per a la seva
comprovació
La Resolución de 9 de abril de 1997, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación de la
Resolución de 1 de abril, de la Presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director general de
Cooperación Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión y
revisión del padrón municipal (actualment en revisió) especifica que els Ajuntaments:
•

Revisaran i actualitzaran la relació d’unitats poblacionals, realitzant les comprovacions sobre el
terreny que calgui
• Hauran de mantenir perfectament identificats sobre el terreny cada via urbana, entitat i nucli de
població, així com la numeració dels edificis
• Haurà d’aprovar el nom que designa cada via urbana, la qual ha d’estar designada per un nom
aprovat per l’Ajuntament
Per tant, la normativa padronal estableix l’obligatorietat de mantenir les dades actualitzades i la
responsabilitat de l’Ajuntament respecte la informació anteriorment esmentada.
•

Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels cinc regidors assistents dels set que conformen la
corporació, els acords següents:
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Primer.- L’Ajuntament de la Sentiu de Sió sol·licita a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) la
inscripció al Registre Cartogràfic de Catalunya de la informació digital referent a les adreces del municipi
vigent a data d’avui, i amb aquesta finalitat, autoritza a la Diputació de Lleida a fer el lliurament d’aquesta
informació, així com de les posteriors actualitzacions .
Segon.- També s’autoritza a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) a la lliure distribució
d’aquesta informació per a les finalitats que li són pròpies en l’exercici de les seves competències i en les
competències dels Departaments i organismes de la Generalitat de Catalunya .
Tercer.- Notificar aquest acords a la Diputació de Lleia i a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
(ICGC).
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’INCREMENT DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT
DE LA SENTIU DE SIÓ PER A L’ANY 2019 EN APLICACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI 24/2018, DE 21 DE
DESEMBRE
El Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de
retribucions en l’àmbit del sector públic, publicat en el BOE núm. 3112 de 27/12/2018, en el seu article 3
dos preveu un increment del 2,25% de les retribucions del personal del sector públic per a l’any 2019.
Tenint en compte que existeix consignació pressupostària suficient per atendre aquest increment retributiu
en el pressupost de l’Ajuntament de l’any 2019.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels cinc regidors assistents dels set que conformen la
corporació, els acords següents:
Primer.- Aprovar un increment de les retribucions del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de la
Sentiu de Sió del 2,25%, amb efectes del dia 1 de gener de 2019.
Segon.- Aplicar aquest increment en la propera nòmina del personal de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió.
Tercer.- Facultar el senyor alcalde per al desenvolupament d’aquest acord.
7. PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3 DEL PRESSUPOST DE
L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ, ANY 2019
Atès que en els propers mesos l’Ajuntament de la Sentiu ha d’executar una sèrie d’inversions que no poden
ajornar-se fins el proper exercici, com són la que fa referència a la gestió forestal sostenible (arranjament
camí Agramunt situat al Pla de l’Om), a la substitució de l’enllumenat de la urbanització Sant Miquel, i al Pla
de Dinamització Local de la Diputació de Lleida (millora de l’entorn i accessos a les piscines municipals), per
part de l’alcaldia s’ha incoat expedient de modificació de pressupost mitjançant suplement de crèdit i crèdit
extraordinari.
La modificació queda finançada amb nous o majors ingressos obtinguts i romanent de tresoreria per despeses
generals.
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 2019, d'acord amb el quadre següent:

DESPESES A FINANÇAR:

SUPLEMENTS DE CRÈDIT

28

PARTIDA

DENOMINACIÓ

CONSIGNACIÓ
INICIAL

PROPOSTA
INCREMENT

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

412-631.00

Inversió Gestió Forestal
Sostenible

510,00

1.402,50

1.912,50

165-639,02

Substitució enllumenat
públic urb. Sant Miquel

10,00

16.799,47

16.809,47

18.201,97

18.721,97

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS

CRÈDITS EXTRAORDINARIS
PARTIDA

DENOMINACIÓ

CONSIGNACIÓ
INICIAL

PROPOSTA
INCREMENT

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

459-629,00

Pla Dinamització Local
Diputació Lleida

0,00

45.000,00

45.000,00

0,00

45.000,00

45.000,00

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 63.201,97
MAJORS/NOUS INGRESSOS
PROPOSTA
CONSIGNACI
INCREMENT/DIS
Ó DEFINITIVA
M

PARTIDA

DENOMINACIÓ

CONSIGNACIÓ
INICIAL

750.80,01

Dep. Medi Ambient (Gestió
Forestal Sostenible)

10,00

916,61

926,61

750.80,02

Substitució enllumenat urb.
Sant Miquel

10,00

10.075,68

10.085,68

761.08

Subvenció PDL Diputació

0,00

34.317,31

34.317,31

794,00

Subvenció FEADER Gestió
Forestal Sostenible

0,00

699,01

699,01

20,00

46.008,61

46.028,61

CONSIG
INICIAL

ROMANENT DE
CRÈDIT (2)

CONSIG.
DEFINITIVA

21.554,21

17.193,36

38.747,57

TOTAL:

PARTIDA

87000

DENOMINACIÓ

Romanent de tresoreria
despeses generals
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TOTAL:

21.554,21

17.193,36

38.747,57

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 63.201,97

Segon: L'import de les despeses queda finançat amb nous o majors ingressos obtinguts i amb càrrec al
romanent de tresoreria per a despeses generals, 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 41/2019, SOBRE SOL·LICITUD SUBVENCIÓ CÀRRECS ELECTES, ANY
2019
Atès que la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de la Presidència, ha obert la convocatòria
per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a
determinats càrrecs electes locals, per a l’exercici 2019 (RESOLUCIÓ PRE/811/2019, de 15 de març, DOGC
7846 de 03.04.2019).
Atès que la quantia màxima anual de compensació que determina el Decret 69/2008, d’1 d’abril, per a
municipis de 101 a 500 habitants és de 12.398,76 euros.
Atès que es creu convenient concórrer a aquesta convocatòria per poder fer front al total de les
retribucions que percep el senyor alcalde per dedicació del 62% de la jornada.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels 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 09 d’abril de 2019, següent:
Primer.- Sol·licitar al Departament de la Presidència una compensació econòmica per poder fer front a part
del total de les retribucions que percep el senyor alcalde per dedicació del 62% de la jornada.
Segon.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.
9. SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES MUNICIPALS D’OBRES
Salvant el dret de propietat, sense perjudici de tercers i d’acord amb el vigent Planejament Urbanístic Local,
el Ple, per unanimitat, acorda atorgar les següents:
•
•
•
•

Expd. 93/2019, a Antonio Palou Carrera, per les obres de repicar juntes de pedra aplacada de la
façana de l’immoble situat a la plaça Major, 4.
Expd. 99/2019, a Montserrat París Pérez, per les obres d’enrajolat de la terrassa i netejar i rejuntar
canals exteriors de la teulada de l’immoble situat al carrer del Calvari,6.
Exp. 101/2019, a Maria del Mar Serés Batalla, per les obres consistents en canviar rajoles i mobles
de la cuina de l’immoble situat carrer de la Solana, 41.
Exp. 107/2019, a Maria Dolors Carbonell Masana, per les obres de substitució de teules de la
coberta d’un porxo de l’immoble situat al carrer de la Solana, 89.

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

Que l’empresa Estanislao Profitós Cerveró ha realitzat les tasques de neteja de la llera del riu Sió.
Que la setmana que ve es duran a terme les proves per comprovar si les piscines funcionen
correctament.
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•
•
•
•

Que pel dia 9 de juny està previst inaugurar les obres de les piscines i s’ha convidat a la Presidenta
de la Diputació.
Que durant el primer o segon trimestre de l’any que ve la Diputació farà arribar la fibra òptica al
polígon i a la porta de l’Ajuntament.
Que ha arribat la resolució definitiva del Departament de Territori i Sostenibilitat de l’atorgament
de la subvenció per la substitució de l’enllumenat de la urbanització Sant Miquel.
Que la Generalitat ha anunciat un nou Pla d’Obres i Serveis (anys 2020-2024), amb una dotació de
250 milions d’euros.

11. PRECS I PREGUNTES
No se’n formulen.

I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 20.55 hores, de la que s’estén
la present acta, que com a Secretari certifico (document signat electrònicament).
Vist i plau
L’alcalde e.f.

El secretari

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

Identificació de la sessió
Núm.: 07/2019
Caràcter: extraordinari
Data: dimecres, 12 de juny de 2019
Horari: de les 14.00 hores a les 14.10 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Assistents
Alcalde-President
Antonio López Trabalón
Regidors
Joan Mª Guillaumet Badia
Albert Bergadà Alburquerque
José Torres Flores
Joan Camats i Campabadal, secretari
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S’han excusat d’assistir-hi:
Francesc Sumalla Pla
Francisco Marcelino Camarasa
Carles Terré Carreño
A la Sentiu de Sió, 12 de juny de 2019, a les 14.00 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 amb l’objecte de donar compliment a allò que disposa l’article 36.1 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, en què es disposa que el tercer dia anterior a l’assenyalat per la Legislació electoral per a
la sessió constitutiva de l’Ajuntament els regidors cessants, es reuniran en sessió convocada a l’efecte
d’aprovar l’acta de l’última sessió convocada.
Abans de donar inici al Ple, el senyor alcalde expressa el condol a la família Orús Amorós pel traspàs de la
senyora Rosa Riasol Camarasa.
Seguidament s’obre l’acte i es passa a deliberar sobre el següent ordre del dia:
22.

Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
L’acta de la sessió ordinària del dia 22 de maig 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 quatre regidors assistents dels set que
conformen la corporació.

I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 14.10 hores, de la que s’estén
la present acta, que com a Secretari certifico (document signat electrònicament).
Vist i plau
L’alcalde e.f.

El secretari
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