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

Identificació de la sessió
Núm.: 08/2019
Caràcter: extraordinari (sessió constitutiva i d’elecció de l’alcalde)
Data: dissabte, 15 de juny de 2019
Horari: de les 12.00 hores a les 12:20 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Assistents
Albert Bergadà Alburquerque (Junts per la Sentiu de Sió)
Francesc Marcelino Camarasa (Junts per la Sentiu de Sió)
Asensi Masana Carricondo (Junts per la Sentiu de Sió)
Àngels Solà Figueres (Junts per la Sentiu de Sió)
Josep Torres Flores (Junts per la Sentiu de Sió)
Àngel Pérez Segarra (Independents per la Sentiu)
Dolors Teruel Artero (Independents per la Sentiu)
Joan Camats i Campabadal, secretari
S’han excusat d’assistir-hi:

ORDRE DEL DIA

1. Constitució de la nova Corporació Municipal i elecció de l’alcalde
A la Sala de Plens de la Casa Consistorial i essent les 12.00 hores del dia 15 DE JUNY DE 2019, concorren, de
conformitat amb els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral
General, i 37.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’
Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, els Regidors i Regidores electes en les
últimes eleccions locals segons la relació més amunt esmentada amb l’objecte de dur a terme la sessió
pública extraordinària de constitució de l’Ajuntament i d’elecció del nou alcalde de la Vila.
Pren la paraula el secretari i explica que l’objecte d’aquesta sessió és el de procedir a la constitució del nou
Ajuntament de la Sentiu de Sió i a l’eleccio de l’alcalde, a la vista dels resultats que es van produir el passat
26 de maig de 2019, data de celebració de les votacions per a la renovació de la totalitat dels membres de
les corporacions locals.

Explica que la sessió es desevoluparà de la següent manera:
1. Constitució de la Mesa d’edat
2. Comprovació de credencials
2

3.
4.
5.
6.

Promesa o jurament dels regidors i declaració de constitució de la corporació
Elecció de l’alcalde
Proclamació de l’alcalde
Acceptació del càrrec i presa de possessió

1.MESA D’EDAT
Declarada oberta la sessió, el secretari procedeix a cridar als regidors electes de major i menor edat dels
presents, a l’objecte de formar la mesa d’edat, que serà presidida pel de major edat i de la qual serà
secretari el de la Corporació.
Correspon a la regidora assistent de major edat, senyora DOLORS TERUEL ARTERO (nascuda el 24/10/1953)
i al Regidor de menor edat, senyor ALBERT BERGADÀ ALBURQUERQUE (nascut el 02/11/1978), que passen
a ocupar el seu lloc i queda constituïda la Mesa d’Edat.
2. COMPROVACIÓ DE CREDENCIALS
Seguidament, el secretari de la Mesa procedeix a la lectura de totes les credencials que li han estat
lliurades, acreditatives de la personalitat dels regidors electes, tot procedint a la comprovació de les
mateixes, i acreditant cada regidor electe la seva personalitat.
A continuació, es comprova que tots els regidors electes han formulat les declaracions del Registre
d’Interessos referides en l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
També es convida els regidors electes a que exposin si els afecta alguna causa d’incompatibilitat
sobrevinguda amb posterioritat a la seva declaració, sense que per part d’ells hi hagi cap manifestació.
Així mateix el secretari fa constar que sobre la taula hi roman un arqueig de caixa a 15 de juny de 2019.
3. PROMESA O JURAMENT DELS REGIDORS I DECLARACIÓ DE CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ
Tenint en compte que es compleix l’exigència de l’article 195.4 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny,
del Règim Electoral General i de l’article 37.4 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, i que concorren a aquesta sessió la majoria absoluta de regidors electes, es procedeix
al compliment del requisit legal previst en l’article 108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
Règim Electoral General de prestar jurament o promesa.
En primer lloc prenen possessió del càrrec davant del secretari els membres de la Mesa d’Edat, DOLORS
TERUEL ARTERO i ALBERT BERGADÀ ALBURQUERQUE, segons la fórmula reglamentària prevista en el Reial
Decret 707/1979:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor
de l’Ajuntament de LA SENTIU DE SIÓ, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució, com a
norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
El resultat és el següent:
DOLORS TERUEL ARTERO:
ALBERT BERGADÀ ALBURQUERQUE:

Si prometo
Si prometo

Tot seguit la senyora presidenta pren la promesa legal a la resta dels regidors electes, segons la fórmula
esmentada
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor
de l’Ajuntament de LA SENTIU DE SIÓ, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució, com a
norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”, amb el següent resultat:
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FRANCESC MARCELINO CAMARASA: Prometo per imperatiu legal
ASENSI MASANA CARRICONDO:
Si prometo per imperatiu legal
ÀNGEL PÉREZ SEGARRA:
Si prometo
ÀNGELS SOLÀ FIGUERES:
Si prometo per imperatiu legal. A continuació afegeix “Per expressió
democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la república catalana
i declaro que continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa,
econòmicament pròspera i territorialment equilibrada”.
JOSEP TORRES FLORES:
Si prometo
Els senyors i les senyores esmentats, per tant, prenen possessió del seu càrrec. Realitzades les operacions
anteriors, la PRESIDENTA DE LA MESA D’EDAT DECLARA CONSTITUÏT L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE
SIÓ, EN CONCÓRRER LA MAJORIA ABSOLUTA DELS REGIDORS ELECTES.
4. ELECCIÓ DE L’ALCALDE
Constituïda la Corporació, la presidenta de la Mesa d’edat anuncia que es procedirà a l’elecció de l’alcalde
entre els membres que el componen. La mesa pregunta als assistents qui es presenta com a candidat, a la qual
cosa responen afirmativament:
JOSEP TORRES FLORES, per Junts per la Sentiu de Sió
Efectuada la votació secreta (votació en una urna), es realitza l’escrutini i es verifica el recompte de vots que
dona el resultat següent:
JOSEP TORRES FLORES: 7 vots
VOTS EN BLANC: cap
5. PROCLAMACIO DE L’ALCALDE
En conseqüència i atès el resultat de la votació, LA PRESIDENTA DE LA MESA D’EDAT procedeix a les 12:10
hores a PROCLAMAR ALCALDE DE LA CORPORACIÓ EL SENYOR JOSEP TORRES FLORES cap de llista de Junts
per la Sentiu de Sió, atès que ha obtingut la majoria absoluta dels vots emesos.
6.ACCEPTACIÓ DEL CÀRREC I PRESA DE POSSESSIÓ
Acte seguit, la presidenta demana al senyor JOSEP TORRES FLORES que s’adreci a la Mesa d’edat, i li
formula la pregunta següent: “Accepteu el càrrec d’alcalde de l’Ajuntament de La Sentiu de Sió?”
El senyor JOSEP TORRES FLORES respon que accepta el càrrec i passa a formular el jurament o promesa
per PRENDRE POSSESSIÓ i així complir les obligacions del càrrec d’alcalde
La Presidenta procedeix a la lectura de la fórmula per a que juri o prometi el càrrec:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d’alcalde de La
Sentiu de Sió amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l'Estat, així
com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?".
El senyor JOSEP TORRES FLORES respon si prometo
A continuació, la senyora DOLORS TERUEL ARTERO pren la paraula i felicita el nou alcalde. Li ofereix
col·laboració i que pot comptar amb el seu grup. Així mateix li diu que el primer que s’hauria de fer és
col·locar un ascensor a l’Ajuntament per facilitar l’accessibilitat dels veïns i de les veïnes, millorar les
escales de la pujada de la Creu i arreglar l’esvoranc de l’entrada del poble. Li diu que les coses s’han de fer
amb il·lusió i amb ganes perquè fer-les a disgust no dóna resultat.
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Posteriorment, amb la vènia de la Mesa d’edat, el Sr. Alcalde en funcions, que és present a l’acte, fa
lliurament del bastó de comandament al nou Alcalde. Acomplert l’objecte de la convocatòria el senyor
JOSEP TORRES FLORES passa a ocupar l’alcaldia, dissolt la Mesa de edat i pren la paraula. En primer lloc
manifesta que ja s’està treballant amb el tema de l’ascensor. A continuació dóna les gràcies a l’anterior
alcalde i a la resta de regidors que han treballat junts aquests 4 últims anys. També dóna les gràcies als
companys i a les companyes de Junts per la Sentiu i de Junts per la Noguera, als veïns i a les veïnes que els
varen donar suport i als que no ho van fer. Recorda la necessitat de treballar amb les associacions que són
el motor del poble, i amb tots aquells i aquelles que aportin oportunitats pel desenvolupament local i que
facin de la Sentiu un poble viu. Continua dient que és un gran honor i un privilegi poder prendre part
d’aquest projecte i vol expressar el seu compromís i la il·lusió i les ganes de tot el seu grup. Finalment
agraeix a la seva família la paciència que han tingut i que hauran de tenir d’ara en endavant. Acaba dient
que espera estar a l’alçada del que la gent espera de nosaltres i que treballaran amb honradesa, humilitat i
bones maneres.
I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 12.20 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.: 09/2019
Caràcter: extraordinari
Data: dimarts, 9 de juliol de 2019
Horari: de les 20:30 hores a les 20:55 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Assistents
Albert Bergadà Alburquerque (Junts per la Sentiu de Sió)
Asensi Masana Carricondo (Junts per la Sentiu de Sió)
Àngels Solà Figueres (Junts per la Sentiu de Sió)
Josep Torres Flores (Junts per la Sentiu de Sió)
Àngel Pérez Segarra (Independents per la Sentiu)
Dolors Teruel Artero (Independents per la Sentiu)
Joan Camats i Campabadal, secretari
S’han excusat d’assistir-hi:
Francesc Marcelino Camarasa (Junts per la Sentiu de Sió)
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A la Sentiu de Sió, 9 de juliol de 2019, a les 20:30 hores, a la sala d’actes de la Casa Consistorial, es
constitueix en sessió pública extraordinària el Ple d’aquest Ajuntament, conformat pels membres, el nom i
el càrrec dels quals figura en aquesta acta, presidit pel senyor Alcalde, amb l’assistència del Secretari de la
Corporació.
Seguidament s’obre l’acte i es passa a deliberar sobre el següent ordre del dia:
1.

Proposta creació dels grups municipals de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió.

2. Proposta al ple de l’Ajuntament en relació a la periodicitat de les seves sessions
3.

Proposta al ple de l’Ajuntament en relació a la creació de la comissió especial de comptes

4. Proposta sobre règim de dedicació i de les retribucions i indemnitzacions dels membres de la
corporació
5. Proposta nomenaments representants al òrgans col·legiats
6.

Coneixement pel ple del nomenament de Tinents d’Alcalde i delegacions de competències.

7. Proposta aprovació sobre la forma d’exercici de la funció interventora de l’Ajuntament de la Sentiu
de Sió i de l’annex dels requisits bàsics a comprovar
8. Proposta elecció càrrec electe com a beneficiari de la compensació econòmica que atorga el
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, a partir del dia 15 de juny de
2019.
9. Proposta de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió sobre les dues festes locals del municipi per a l’any
2020.
10. Proposta ratificació decret 64/2019 sobre concórrer a la convocatòria per a l’any 2019 per als ajuts
a la gestió forestal sostenible.
11. Sol·licituds llicències d’obres

1. PROPOSTA CREACIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ.
Antecedents de fet
1. Un cop celebrades les eleccions locals i constituïda la nova Corporació municipal, en data 15 de
juny de 2019, s’han de crear els grups municipals per al millor funcionament dels òrgans de govern
de la Corporació.
2. En la forma i termini establerts a la legislació vigent, els responsables dels grups polítics amb
representació a l'Ajuntament, han presentat escrit en què manifesten la seva voluntat de
constituir-se en grup municipal.
Consideracions legals
1. L’article 50 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix, entre d’altres conceptes, que el ple
pot acordar la creació de grups municipals.
2. Article 73 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, sobre constitució de
grups polítics.
3. Articles 23 a 29 del ROF Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals (RD 2586/1986)
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la
corporació, els acords següents:
Primer.- Declarar constituïts els grups municipals de l'Ajuntament de la Sentiu de Sió que es detallen a
continuació, els quals s’estructuren en base a cada una de les llistes electorals que han obtingut
representació en el Consistori en les eleccions locals celebrades el 26 de maig de 2019:
1. Grup Municipal de JUNTS PER LA SENTIU DE SIÓ
2. Grup Municipal d’INDEPENDENTS PER LA SENTIU
Segon.- La composició dels grups i els seus portaveus serà la següent
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1. Grup Municipal de JUNTS PER LA SENTIU DE SIÓ
Composició:
• Josep Torres Flores
• Àngels Solà Figueres
• Asensi Masana Carricondo
• Albert Bergadà Alburquerque
• Francesc Marcelino Camarasa
Portaveu:
•

Josep Torres Flores

1. Grup Municipal d’INDEPENDENTS PER LA SENTIU
Composició:
• Dolors Teruel Artero
• Àngel Pérez Segarra
Portaveu:
•

Dolors Teruel Artero

2. PROPOSTA AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ EN RELACIÓ A LA PERIODICITAT DE LES
SEVES SESSIONS
L’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals assenyalada en
el seu apartat a) que dins dels 30 dies següents a la sessió constitutiva de l’Ajuntament, l’alcalde convocarà
la sessió o sessions extraordinàries del Ple de la Corporació que siguin necessàries amb la finalitat d’establir
la periodicitat de sessions del Ple.
Atès l’exposat, vist l’art. 46.2.a) de la Llei reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’art.
98.a) 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.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la
corporació, els acords següents:
Primer.- Les sessions ordinàries a celebrar pel Ple de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió seran cada dos mesos.
El dia de celebració serà el primer dilluns dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre, a
les 20.30 hores.
Segon.- Les sessions extraordinàries se celebraran quan així ho decideixi el senyor alcalde o sigui sol·licitada
per la quarta part, almenys, del nombre legal de membres de la Corporació, sense que cap regidor en pugui
sol·licitar més de tres anualment.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde per suspendre la celebració del Ple ordinari corresponent com a
conseqüència del període de vacances, quan això no afecti la gestió dels assumptes municipals, així com
per posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries del Ple, dins el mateix mes de la celebració,
quan el dia fixat sigui inhàbil o, es trobi inclòs en un període de vacances o existeixi qualsevol causa de
força major.
Quart.- Publicar els presents acords conforme estableix la vigent legislació.
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3. PROPOSTA AL PLE DE L’AJUNTAMENT EN RELACIO A LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE
COMPTES
D’acord amb l’article 48.1.c) 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, és un òrgan municipal d’obligada existència la comissió especial
de comptes, a la que correspon l’examen, estudi i l’informe dels comptes anuals de la corporació.
L’article 58 del Decret legislatiu 2/2003 esmentat estableix que ha d’estar integrada per membres de tots
els grups polítics integrants de l’ajuntament, proporcionalment a la seva representativitat en la corporació
o igual per a cada grup, en aquest últim cas amb aplicació del sistema de vot ponderat.
Les competències de l’esmentada comissió s’entenen sens perjudici de les que corresponen al Tribunal de
Cuentas i a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb llur legislació específica.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la
corporació, els acords següents:
Primer.- Crear la comissió especial de comptes, que quedarà integrada pel senyor alcalde, Josep Torres
Flores, un representant del grup de Junts per la Sentiu de Sió i un representant del grup d’Independents per
la Sentiu. A proposta del Junts per la Sentiu de Sió serà la senyora Àngels Solà Figueres i a proposta del grup
d’Independents per la Sentiu, serà la senyora Dolors Teruel Artero.
Segon.- El president de la mateixa serà nomenat pels seus integrants en la primera sessió que celebri.

4.PROPOSTA SOBRE RÈGIM DE DEDICACIÓ I DE LES RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES
DE LA CORPORACIÓ
La senyora Dolors Teruel explica que el seu grup renuncia a cobrar els 43,12 euros per assistència als Plens i
que aquests diners els donaran a l’Associació de Jubilats. Demana que consti als fulls informatius.
En relació al sou de l’alcalde diu que s’ha de saber els diners que aporta la Generalitat i la quantitat que es
paga de Seguretat Social. S’ha d’aconseguir el màxim de diners de subvenció.
El senyor secretari manifesta que la Seguretat Social puja uns 8.000 euros i que el senyor alcalde pot cobrar
com a màxim 31.839 euros amb una dedicació del 75%.
La senyora Teruel diu que segons els seus números, si sumem la Seguretat Social i la diferència de la
subvenció de la Generalitat amb el que cobra el senyor alcalde, l’Ajuntament haurà d’aportar uns 14.400,00
euros i que el seu grup no hi està d’acord. Afegeix que tenim recursos limitats i que som un poble petit que
no ens ho podem permetre. Continua dient que la gent se’n ha d’assabentar i que passaran aquesta
informació per les cases perquè els veïns puguin fer les seves valoracions.
El senyor alcalde contesta que faci el que cregui oportú i que no s’ha d’amagar de res, tenint en compte
que el seu sou és públic.
La senyora Teruel afegeix que aquest 14.000 euros es podrien aprofitar per contractar un tècnic per donar
suport a les dependències municipals.
A continuació li pregunta al senyor alcalde que si no cobrés s’hauria presentat per alcalde.
El senyor alcalde respon que evidentment i que ja ha estat 8 anys de regidor sense haver cobrat
pràcticament res.
La senyora Teruel li proposa que es pagui de la seva butxaca la Seguretat Social i li acaba dient que l’alcalde
ha de venir per voluntat pròpia a servir al poble i no a servir-se del poble.
L’article 166.1 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 estableix que els membres de les corporacions locals han de percebre
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retribucions per l’exercici de llurs càrrecs quan ho fan en règim de dedicació exclusiva o parcial i han d’ésser
donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social, assumint les corporacions el pagament de les
quotes empresarials, tot això d’acord amb el que s’estableix a l’article 75.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local.
La Llei Reguladora de les Bases de Règim Local fixa els criteris per a l’establiment d’uns límits màxims a les
quantitats que poden percebre els membres de les corporacions locals per tots els conceptes retributius i
assistències, en funció del nombre d’habitants del municipi. Les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat
hauran de determinar anualment aquests límits màxims. En l’actualitat són vigents els topalls màxims
establerts pel 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, en el qual es van fixar els següents límits:
A les corporacions locals de menys de 1.000 habitants, en què no s’admet cap dedicació exclusiva,
s’aplicarà la següent escala:
Dedicació

Referència màxima en euros

Dedicació parcial al 75%

31.839,20 euros

Dedicació parcial al 50%

23.348,55 euros

Dedicació parcial al 25%

15.920,13 euros

Atès que d'acord amb el que estableix l’art. 75.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local,
correspon al Ple de la Corporació l'establiment de les retribucions, indemnitzacions i assistències dels
membres de la Corporació.
De conformitat amb el que disposa l'article 75, 75 bis i 75 ter de la Llei 71985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local.
Per tot l’exposat, s’adopten, amb el vot a favor dels quatre regidors assistents del cinc que formen part del
grup de Junts per la Sentiu de Sió i amb el vot en contra dels dos regidors del grup Independents per la
Sentiu, els acords següents:
Primer.- Establir que el senyor alcalde, Josep Torres Flores, exercirà el seu càrrec amb dedicació parcial
(75% de la jornada laboral) i estarà donat d’alta, amb efectes del dia 15 de juny de 2019, al règim general
de la Seguretat Social, amb una retribució bruta anual de 24.681,00 euros.
Segon.- Establir que per cada assistència al Ple, els regidors percebran la quantitat de 43,12 euros.
Tercer.- Publicar íntegrament aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al Tauler
d’anuncis de la Corporació, segons el que s’estableix a l’article 75.5 de la Llei de Bases de Règim Local.

5. NOMENAMENTS REPRESENTANTS ALS ORGANS COL·LEGIATS
La senyora Teruel manifesta que el seu grup està d’acord amb la proposta. Afegeix que s’ha d’arreglar el
tema del vedat de caça ja que s’ha de fer el canvi al nou Ajuntament. Que s’ha de posar al dia.
L’Ajuntament de la Sentiu de Sió forma part del Consell Escolar de l’Escola Verge de la Guardiola que
pertany a la ZER Romaní.
És necessari procedir a una nova designació de representants municipals en les entitats anteriorment
esmentades, ja que com a conseqüència de les eleccions locals que van tenir lloc el passat dia 26 de maig
de 2019, s’ha procedit a la renovació de la Corporació, amb la constitució del nou ajuntament, que va tenir
lloc el passat dia 15 de juny.
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Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la
corporació, els acords següents:
Primer.- Nomenar com a representant municipal per formar part del Consell Escolar de l’Escola Verge de la
Guardiola que pertany a la ZER Romaní, el regidor Asensi Masana Carricondo.
Segon.- Comunicar aquests acords al Director dels centre docent afectat així com als regidors designats, pel
seu coneixement i efectes.
6. CONEIXEMENT PEL PLE DEL NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE I DELEGACIONS DE
COMPETÈNCIES.
El senyor alcalde dóna compte dels decrets números 70 i 71 la part dispositiva dels quals és la següent:
•

Decret 70/2019, sobre nomenament dels tinents d’alcalde
Per tot això, RESOLC:
Primer.- Nomenar tinents d’alcalde d’aquest Ajuntament els regidors membres de la que tot seguit es
relacionen:

•
•

Primera tinent d’alcalde: Àngels Solà Figueres
Segon tinent d’alcalde: Asensi Masana Carricondo

Segon.- Establir que en els casos d’absència, malaltia o vacant d’aquesta Alcaldia, les atribucions i
competències que em reconeix la legislació vigent seran realitzades pels tinents d’alcalde, d’acord amb
l’ordre anteriorment establert.
Tercer.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la corporació i publicar-la al Butlletí Oficial de la
Província.

la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 71/2019, sobre delegació d’atribucions
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer .- Realitzar a favor de la regidora Àngels Solà Figueres les següents DELEGACIONS:
Agricultura, Ramaderia, Medi Ambient, Infraestructura Rural, Relacions amb Entitats Locals,
Cultura, Sanitat i Serveis Socials. Abast de la delegació: a nivell d’informe.
Segon.- Realitzar a favor del regidor Asensi Masana Carricondo les següents DELEGACIONS:
Joventut, Ensenyament i Gent Gran.Abast de la delegació: a nivell d’informe.
Tercer.- Realitzar a favor del regidor Albert Bergadà Alburquerque les següents DELEGACIONS:
Esports. Abast de la delegació: a nivell d’informe.
Quart.- Realitzar a favor del regidor Francesc Marcelino Camarasa les següents DELEGACIONS:
Festes i relacions amb les urbanitzacions i disseminats del municipi. Abast de la delegació: a nivell
d’informe.
Cinquè.- La present delegació d’atribucions sortirà efectes des del dia següent al de la data del
present Decret, i pel període de tota la legislatura, mentre no se’n acordi la seva revocació.
Sisè.- D’aquesta Resolució se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
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7. PROPOSTA APROVACIÓ SOBRE LA FORMA D’EXERCICI DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA DE
L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ I DE L’ANNEX DELS REQUISITS BÀSICS A COMPROVAR
El control intern de l'activitat econòmic financera de l'Entitat Local, tal com estableix l'article 3 del Reial
decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector
Públic Local, s'estructura en dues modalitats:
la funció interventora i
el control financer, que al seu torn podrà exercir-se d'altres dues formes:
• el control permanent i
• la auditoria pública, mitjançant auditoria de comptes, de compliment i operativa.
D'acord amb el recollit en el article 3 del referit Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el
règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local i d'acord amb el recollit en l'article 214
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, l'objecte de la funció interventora serà controlar els actes de l'Entitat Local i dels seus organismes
autònoms, qualsevol que sigui la seva qualificació, que donin lloc a el reconeixement de drets o a la
realització de despeses, així com els ingressos i els pagaments que d'ells es derivin, i la inversió o
l'aplicació en general dels seus fons públics, amb la finalitat d'assegurar que la seva gestió s'ajusta a les
disposicions aplicables en cada cas.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la
corporació, els acords següents:
PRIMER.- Aprovar el règim de fiscalització limitada prèvia de totes les despeses i obligacions de
l’Ajuntament de la Sentiu de Sió.
1.
2.

En aquests casos, l'òrgan interventor es limitarà a comprovar els requisits bàsics següents:
a) L'existència de crèdit pressupostari i que el proposat és adequat a la naturalesa de la despesa o
obligació que es proposi contreure.
b) Que les obligacions o les despeses es generen per òrgan competent.
c) Aquells altres extrems fixats en l'Acord del Consell de Ministres, vigent a cada moment, pel que
fa a l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics, i que s’acompanyen al present acord en
forma d’annex.
Les obligacions o les despeses sotmesos a la fiscalització i intervenció limitada prèvia seran objecte d'una
altra plena amb posterioritat, en el marc de les actuacions del control financer que es planifiquin d’acord
amb el que fixa el RD 424/2017. En aquells expedients de despesa no previstos a l’annex s’aplicarà
igualment la fiscalització limitada prèvia.
SEGON.- Aprovar en relació a la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local,
organismes autònoms i consorcis, el control inherent a la presa de raó en comptabilitat i el control
posterior mitjançant l’exercici del control financer.

8. PROPOSTA ELECCIÓ DE CÀRREC ELECTE COM A BENEFICIARI DE LA COMPENSACIÓ ECONÒMICA QUE
ATORGA EL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE, A PARTIR DEL
DIA 15 DE JUNY DE 2019
La senyora Teruel manifesta que s’ha de saber la quantitat que aporta el Departament de Governació i
aconseguir el màxim de subvenció, que no es perdi res.
Atès que la convocatòria anual del Departament de Governació, Administracions Públiques per a
l’atorgament de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a
determinats càrrecs electes local estableix que s’ha d’elegir el càrrec o els càrrecs electes beneficiaris.
Atès que, en data 15 de juny de 2019, el senyor Josep Torres Flores ha pres possessió del càrrec d’Alcalde
de la Sentiu de Sió en substitució del senyor Antonio López Trabalón.
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Per tot l’exposat, s’adopten, amb el vot a favor dels quatre regidors assistents del cinc que formen part del
grup de Junts per la Sentiu de Sió i amb l’abstenció dels dos regidors del grup Independents per la Sentiu,
els acords següents:
Primer.- Elegir l’alcalde, senyor Josep Torres Flores, com a beneficiari de la compensació econòmica que
atorga el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge a partir del dia 15 de juny de
2019, amb la dedicació parcial que correspongui.

9. PROPOSTA DE L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ SOBRE LES DUES FESTES LOCALS DEL MUNICIPI DE
LA SENTIU DE SIÓ PER A L’ANY 2020.
Atès que l’article 37.2 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de l’Estatut dels treballadors indica que de les catorze festes laborals de cada any, dues seran locals.
Atès que per Decret de la Generalitat de Catalunya 177/1980, de 3 d’octubre, s’estableix que les dues
festes locals seran fixades per Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels
municipis respectius.
Atès que d’acord amb el que estableix l’article 46 del RD 2001/83, de 28 de juliol, l’acord ha de ser adoptat
pel Ple.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la
corporació, els acords següents:
Primer.- Proposar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies com a festes locals del municipi de la
Sentiu de Sió per a l’any 2020 els dies: 11 de maig de 2020 (Festa del Roser) i 29 de setembre de 2020
(Festa Major de Sant Miquel).
Segon.- Notificar-ho als Serveis Territorials a Lleida del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies als
efectes pertinents.

10. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 64/2019 SOBRE CONCÓRRER A LA CONVOCATÒRIA PER A L’ANY
2019 PER ALS AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE
El senyor alcalde explica que s’ha demanat ajut per l’arranjament del camí transversal que va entre el camí
Real i la Serra de les Guineus.
Atès el contingut de la RESOLUCIÓ ARP/1474/2019, de 20 de maig, per la qual es convoquen per a l'any
2019 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i
revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels
boscos (operació del PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics
(operació del PDR 08.05.01), la prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal (operació
del PDR 08.03.01) i les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals (operació
del PDR 08.06.02). Tenint en compte que els esmentats ajuts a la gestió forestal sostenible són regulats per
l’Ordre ARP/93/2018 de 19 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores al seu efecte.
Atès que aquest Ajuntament és el propietari d’un camí en mal estat que es troba situat al “Pla de l’Om i
altres” que pertany a la Xarxa Natura 2000 i que es tracta d’una via de terra de circulació permanent
construïda per a la millora de les infraestructures agrícoles, ramaderes i forestals, d’unió entre
infraestructures agrícoles, ramaderes i forestals, d’unió entre localitats o d’accés a cases o nuclis de
població situats en zones rurals.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la
corporació, els acords següents:
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Ratificar íntegrament i en els seus propis termes la resolució d’alcaldia, de 12 de juny de 2019, següent:
Primer.- Concórrer a la convocatòria per a l’any 2019 per als ajuts a la gestió forestal sostenible a que es
refereix la RESOLUCIÓ ARP/1474/2019, de 20 de maig, esmentada anteriorment, per destinar-los a la
millora del camí situat al “Pla de l’Om i altres” que pertany a la Xarxa Natura 2000.
Segon.- Aprovar la memòria tècnica i pressupost a l’efecte redactats per l’Enginyeria Agro-Forestal Garriga,
S.L.
Tercer.- Que el representant d’aquest Ajuntament que ha de constar en la sol·licitud d’ajut a l’efecte és el
mateix Alcalde, senyor Antonio López Trabalón, amb DNI número 78059167L
Quart.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme.

11.SOL·LICITUDS LLICÈNCIES 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. 117/2019, a Pere Anton Mola Pejuan, per les obres de canvi de banyera per un plat de dutxa i
enrajolar la paret a l’immoble situat al carrer del Riu Sió, núm. 10, 2n, 1ra.

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

El secretari

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

Identificació de la sessió
Núm.: 10/2019
Caràcter: extraordinari i urgent
Data: dijous, 11 de juliol de 2019
Horari: de les 13:45 hores a les 13:55 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Assistents
Albert Bergadà Alburquerque (Junts per la Sentiu de Sió)
Asensi Masana Carricondo (Junts per la Sentiu de Sió)
Àngels Solà Figueres (Junts per la Sentiu de Sió)
Josep Torres Flores (Junts per la Sentiu de Sió)
Àngel Pérez Segarra (Independents per la Sentiu)
Dolors Teruel Artero (Independents per la Sentiu)
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Joan Camats i Campabadal, secretari
S’han excusat d’assistir-hi:
Francesc Marcelino Camarasa (Junts per la Sentiu de Sió)
A la Sentiu de Sió, 11 de juliol de 2019, a les 13:45 hores, a la sala d’actes de la Casa Consistorial, es
constitueix en sessió pública extraordinària i urgent 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. Ratificació del caràcter extraordinari i urgent de la sessió
2. Proposta presentar sol·licitud d’ajut al Departament de la Presidència, dins la línea subvencions per
a la dinamització territorial per als anys 2018 i 2019, per finançar part de les actuacions: Millora de
les piscines municipals i Millora del camí del Papell d’accés al polígon industrial
1.RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER EXTRAORDINARI I URGENT DE LA SESSIÓ
El senyor secretari explica el motiu de la urgència del Ple. Explica que el Departament de Presidència va
publicar la Resolució PRE/1535/2019, per la qual es van convocar les subvencions per a la dinamització
territorial per als anys 2018 i 2019. Els serveis tècnics municipals han redactat el document tècnic per
concórrer a aquesta convocatòria que ha estat lliurat en data d’avui a aquesta secretaria. El termini per
presentar les sol·licituds, que demana un acord de l’òrgan competent, acaba el dimarts dia 16 de juliol. Atès
que l’expedient s’ha de tramitar per la plataforma EACAT no és recomanable esperar a l’últim dia ja que
podria haver-hi incidències que no permetessin la seva tramitació, amb el perjudici que això suposaria per
al municipi.
No havent-hi temps per a la convocatòria d’un ple extraordinari respectant els terminis legals de
notificació, ni possibilitat material a efectes de terminis per a incorporar aquest punt a l’ordre del dia del
proper ple ordinari, la convocatòria urgent de ple extraordinari és la única opció per a donar compliment a
la normativa d’aplicació.
La senyora Dolors Teruel manifesta que el seu grup hi votarà a favor però no veu la urgència del ple perquè
és un tema que s’hagués pogut solucionar abans. S’havia d’haver fet una previsió.
El senyor alcalde li respon que ha estat al cas des del primer dia de tota la feina que ha comportat, que és
una línia de subvenció molt complicada per tramitar i que encara sort que ho podrem tirar endavant.
Sotmesa a votació la ratificació de la urgència del Ple, s’aprova per unanimitat dels sis regidors assistents
dels set que conformen la corporació.

2. PROPOSTA PRESENTAR SOL·LICITUD D’AJUT AL DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA, DINS LA LÍNEA
SUBVENCIONS PER A LA DINAMITZACIÓ TERRITORIAL PER ALS ANYS 2018 I 2019, PER FINANÇAR PART DE
LES ACTUACIONS MILLORA DE LES PISCINES MUNICIPALS I MILLORA DEL CAMÍ DEL PAPELL D’ACCÉS AL
POLÍGON INDUSTRIAL
La senyora Teruel creu que una actuació s’hauria de fer al camp de futbol col·locant la gespa i el reg.
D’aquesta manera ja quedava preparat de cara al futur i es començava a donar forma al projecte del camp
de futbol que ens va presentar el senyor alcalde.
Continua dient que la segona actuació hauria de ser la construcció d’un refugi al secà amb aigua i llum per a
que els turistes i la gent que practica esport poguessin descansar.
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El senyor alcalde li respon que hi ha moltes actuacions a fer al poble però que amb les que es presenten
tenim la puntuació necessària per a poder entrar a la convocatòria.
El senyor Asensi Masana afegeix que amb l’actuació a la piscina petita s’acabarà tot el recinte i això és
important.
En data 11 de juny de 2019 el DOGC núm. 7894, de data 11 de juny de 2019, va publicar la Resolució
PRE/1535/2019, per la qual el Departament de la Presidència va convocar les subvencions per a la
dinamització territorial per als anys 2018 i 2019.
Les bases d’aquesta línia, aprovades per l’ORDRE PRE/108/2019, de 27 de maig, i publicades al DOGC núm.
7886, de 30 de maig de 2019, tenen per objecte regular la línia de subvencions per a la dinamització
territorial per als anys 2018 i 2019. En concret, cada ens podrà destinar l'ajut a finançar inversions de
millora de la connectivitat i d'infraestructures locals, executades des de l'1 de gener de 2018 al 31 de
desembre de 2019, així com a finançar inversions d'impuls a l'activitat econòmica i per a la millora dels
accessos a espais generadors d'activitat.Poden ser beneficiaris els municipis amb població inferior a 2.000
habitants en data 31 de desembre de 2017.
Atès que es considera que s’ha de concórrer a aquesta convocatòria sol·licitant subvenció per les
actuacions:
Millora de les piscines municipals, amb un pressupost de 42.354,16 euros. (35.003,44 euros de base
imposable més 7.350,72 euros en concepte d’IVA).
• Millora del camí del Papell d’accés al polígon industrial, amb un pressupost de 30.410,69 euros
(25.132,80 euros de base imposable més 5.277,89 euros en concepte d’IVA).
Vista la memòria valorada redactada pels serveis tècnics municipals, titulada “Millora de les piscines
municipals i del camí “el Papell” d’accés al polígon industrial”, amb un import total de 72.764,85 euros
(60.136,24 euros de base imposable més 12.628,61 en concepte d’IVA).
•

Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la
corporació, els acords següents:
Primer.- Presentar la sol·licitud d’ajut al Departament de la Presidència per un import de 48.883,33 euros
dins la línea subvencions per a la dinamització territorial per als anys 2018 i 2019, per finançar part de les
actuacions:
Millora de les piscines municipals, amb un pressupost de 42.354,16 euros. (35.003,44 euros de base
imposable més 7.350,72 euros en concepte d’IVA).
• Millora del camí del Papell d’accés al polígon industrial, amb un pressupost de 30.410,69 euros
(25.132,80 euros de base imposable més 5.277,89 euros en concepte d’IVA).
Segon.- Aprovar inicialment la memòria valorada redactada pels serveis tècnics municipals, titulada
“Millora de les piscines municipals i del camí “el Papell” d’accés al polígon industrial”, amb un import total
de 72.764,85 euros (60.136,24 euros de base imposable més 12.628,61 en concepte d’IVA) i exposar al
públic aquest segon acord a fi i efecte que dins el termini de trenta (30) dies, a comptar des de l’endemà de
la data de l’última publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, a l’eTauler i al tauler
d’anuncis, hom pugui presentar les reclamacions o al·legacions que estimi oportunes. En el cas de no
presentar-se cap reclamació o al·legació durant el termini d’exposició pública es considerarà aprovada
definitivament aquesta memòria valorada.
•

I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 13:55 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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