AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE LA SENTIU DE SIÓ
Identificació de la sessió
Núm.: 01/2020
Caràcter: ordinari
Data: dilluns, 20 de gener de 2020
Horari: de les 20.30 hores a les 21.15 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:
A la Sentiu de Sió, 20 de gener de 2020, 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:
Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors
Donar compte dels decrets d’alcaldia
Donar compte dels decrets de relació de pagaments
Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 4 del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió,
any 2019
5. Proposta elecció Jutge de Pau Substitut de la Sentiu de Sió
6. Proposta desistir de l’expedient d’adopció de l’escut heràldic oficial del municipi de la Sentiu de Sió.
7. Moció de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central respecte el M.H. President de la Generalitat Quim Torra
i l’eurodiputat Oriol Junqueras
8. Sol·licituds llicències d’obres
9. Informes d’alcaldia
10. Precs i preguntes
1.
2.
3.
4.

1.APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
L’acta de la sessió ordinària del dia 4 de novembre de 2019, de la sessió extraordinària i urgent del dia 12 de
novembre de 2019 i de la sessió extraordinària del dia 16 de desembre 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’aproven per unanimitat dels set regidors assistents
dels set que conformen la corporació.
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2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
La senyora Teruel, en relació al Decret 108/19, sobre el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cubells
pel tema de la sal i la potassa pregunta si s’ha d’anar a buscar a Cubells o bé la tindrem aquí.
El senyor alcalde li respon que s’ha d’anar a buscar.
La senyora Teruel manifesta que seria bo tenir una reserva de sal i de potassa al poble per si no es pot anar
a buscar pel motiu que sigui, com per exemple que t’agafi la nevada en plena nit o si la nevada és molt
important i no es pot circular per la carretera.
El senyor alcalde li respon que hi ha una previsió.
La senyora Teruel li pregunta si en aquest moment se’n té.
El senyor alcalde li respon que n’hi ha però no sap quanta.
La senyora Teruel, en relació al Decret 109/19, sobre la sol·licitud de subvenció per les obres de col·locació
de la goma al poliesportiu, manifesta que amb aquesta nova superfície el que estem fent és anul·lar la
possibilitat de fer altres activitats al poliesportiu.
El senyor alcalde li respon que no té perquè i que es poden fer altres activitats.
La senyora Teruel pregunta si es posarà una protecció a la pista.
El senyor alcalde li respon que es posarà una lona.
La senyora Teruel pregunta que per exemple si és Festa Major, es cobrirà el terra amb una lona
El senyor alcalde li respon que sí.
La senyora Teruel afegeix que això suposarà un cost afegit en cada activitat. Suggereix que s’esperi a col·locar
la goma a l’estiu perquè si l’equip de futbol sala perd la categoria ja no serà necessari. Afegeix que hi ha més
coses més enllà del futbol sala. Acaba dient que si l’equip manté la categoria perfecte però que si baixa
anul·larem totalment el poliesportiu.
El senyor alcalde li respon que és una aposta de l’equip de govern i no sols es fa pel futbol sala sinó que també
es fa pel bàsquet, per les classes d’educació física dels nens de l’escola...la idea és que se’n beneficiï tot el
poble. Aquesta superfície quedarà per sempre i és una gran millora per a tots. Tot el que suposa créixer és
bo, tant al futbol, com als jubilats, com a l’escola...és un tema que suposa tirar endavant el poble.
La senyora Teruel insisteix que amb la nova pista s’anul·la l’opció de fer altres activitats al poliesportiu i a
més a més d’un cost afegit que suposarà posar i treure la lona. Acaba dient que entén que, es mantingui o
no la categoria de l’equip de futbol sala, és farà l’obra igualment.
El senyor alcalde li respon que sí i que és un orgull poder tenir un equip de futbol sala a categoria Nacional.
Nosaltres mirem sempre pel poble. Acaba dient que si l’equip baixa també ens en gaudirem de la pista.
El senyor Àngel Pérez comenta que són molts diners a invertir.
El senyor alcalde li respon que és una subvenció de la Diputació.
El senyor Àngel Pérez afegeix que també s’haurà de mantenir.
El senyor alcalde respon que es farà el que calgui i que tant de bo el poble pogués créixer més.
La senyora Teruel afegeix que la resta de les activitats, com la Festa Major, el teatre, les cassoles, quedaran
afectades.
La senyora Àngels Solà li respon que l’equip de govern entén que ho ha de fer d’aquesta manera i que es
disposa d’una sala apart per fer les activitats que calguin.
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 102/2019 sobre aprovació de la clàusula addicional sisena, corresponent a l’any 2019, al
Conveni de col·laboració entre el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió que fa
referència a les despeses de funcionament i manteniment del Consultori Mèdic.
Per tot l’exposat RESOLC:
Primer.- Aprovar la clàusula addicional sisena, corresponent a l’any 2019, al Conveni de col·laboració
entre el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió que fa referència a les despeses
de funcionament i manteniment del Consultori Mèdic.
Segon.- D’acord amb aquesta clàusula l’import màxim que aportarà el Servei Català de la Salut per
l’any 2019 són 1.548,84 euros.
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
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•

Decret 103/2019, sobre contractació de personal programa Garantia Juvenil
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Contractar en pràctiques, amb caràcter de màxima urgència, amb efectes del dia 30
d’octubre de 2019, el senyor Joel Domínguez Martínez, amb DNI XXXX1241A, en règim laboral
temporal i a jornada complerta durant 6 mesos per desenvolupar tasques de neteja en espais oberts
i de jardineria, dins el programa Garantia Juvenil a Catalunya. Segon.- Aquest contracte de treball
està efectuat d’acord amb les condicions establertes en l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol,
cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un
cofinançament del 91,89%.
Tercer.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al tauler d’anuncis i a l’eTauler.
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 104/2019 sobre aprovació de la relació de factures mes d’octubre de 2019
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ESTAN DETALLATS EN L’ACTA DE 04.11.2019

•

Decret 105/2019 sobre incoar procediment de trasllat del vehicle al Centre Autoritzat de
Tractament de Vehicles.
Per tot l’exposat, RESOLC
PRIMER. Incoar procediment de trasllat del vehicle al Centre Autoritzat de Tractament de Vehicles.
SEGON. Requerir al titular del vehicle perquè, en el termini d'un mes, procedeixi a la seva retirada de
la via pública advertint-li que, en cas de no fer-ho, es procedirà al seu trasllat al Centre Autoritzat de
Tractament de Vehicles per a la seva posterior destrucció i descontaminació.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 106/2019, de convocatòria de Ple extraordinari i urgent
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Convocar sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, pel
dimarts dia 12 de novembre de 2019, a les 20.30 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, segons
el següent:
ORDRE DEL DIA
1. Ratificació del caràcter extraordinari i urgent de la sessió
2. Proposta aprovar presentar sol·licitud de subvenció al Departament de la Presidència, dins
la línea subvencions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, per finançar part de l’actuació
“Millora dels serveis existents amb la construcció d’un edifici de serveis per al municipi de la
Sentiu de Sió”
Segon.- Notificar-ho a tots els regidors i fer-ho públic, si és possible, pels mitjans habituals.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 107/2019 sobre sol·licitud de subvenció a la Diputació
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida un ajut directe per import de 4.500,00 euros per fer front
a part de les despeses que han suposat la despesa del muntatge de l’equip de so i il·luminació de
l’escenari de la festa Comarkalada 2019.
Segon.- Aprovar el pressupost presentat per l’empresa SPECIALS CHECK, SLU (CIF B25681693)) per
un import 4.500,00 euros (3.719,01 euros de base imposable més 780,99 euros d’IVA).
Tercer.- Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 108/2019 sobre aprovar conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Sentiu de Sió i
l’Ajuntament de Cubells
Per tot l’exposat, RESOLC:
4

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Sentiu de Sió i l’Ajuntament de
Cubells per a que els veïns i veïnes de la Sentiu de Sió, siguin beneficiaris dels serveis que es prestaran
en l’edifici del Graners de titularitat municipal abans esmentat.
Segon.- Autoritzar el senyor alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per a la signatura
d’aquest document i de qualsevol altre que se’n pugui derivar.
Tercer.-Ratificar aquest decret en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
•

Decret 109/2019 sobre sol·licitud de subvenció financerament sostenible a la Diputació de Lleida
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida una subvenció, financerament sostenible, per import de
44.830,00 euros, per fer front a part de les despeses de l’execució de l’actuació “Obres de col·locació
de paviment esportiu al poliesportiu municipal”.
Segon.- Aprovar inicialment la memòria valorada redactada pels serveis tècnics municipals, titulada
l’actuació “Obres de col·locació de paviment esportiu al poliesportiu municipal” per un import de
47.190,00 euros (39.000,00 euros de base imposable més 8.190,00 euros 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.
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 110/2019 sobre aprovació de la relació de factures mes de novembre de 2019
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA

•

Decret 111/2019, sobre concessió de targeta d’aparcament individual per a persones amb
discapacitat
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Concedir a la senyora Mercedes Moreso Punter, amb DNI 36491376J, la targeta
d’aparcament individual per a persones amb discapacitat en la modalitat de TITULAR CONDUCTORA
amb el número 3-2019. La data de validesa de la targeta d’aparcament individual per a persones amb
discapacitat serà de 10 anys, és a dir, des del 5 de desembre de 2019 fins el 5 de desembre 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 contenciósadministratiu 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 112/2019, sobre inici aprovació pressupost 2020
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Sotmetre el Pressupost general per al 2020 a informe de la Intervenció i trametre’l
posteriorment al Ple de la corporació juntament amb els annexos i la documentació a la qual fan
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referència els esmentats articles 168 i 166 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.
Segon.- Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
•

Decret 113/2019, 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 16 de desembre de 2019, a les 20.30 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, segons el
següent:
ORDRE DEL DIA
1. Proposta aprovació inicial del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, any 2020,
juntament amb les seves bases d’execució, plantilla de personal i relació de llocs de treball.
2. Proposta aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de la
Sentiu de Sió i de la despesa per al finançament de l’operació “PAISATGES DE PONENT”,
presentada a la convocatòria per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de
cofinançament del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.
3. Proposta elecció de càrrec electe com a beneficiari de la compensació econòmica que atorga el
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, per a l’any 2020
4. Proposta ratificació decret 108/2019 sobre aprovar conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
de la Sentiu de Sió i l’Ajuntament de Cubells
5. Sol·licituds llicències d’obres
Segon.- Notificar-ho a tots els regidors i fer-ho públic pels mitjans habituals.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 114/2019 sobre atorgament ajut econòmic a l’AMPA de l’Escola Mare de Déu de la
Guardiola
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Atorgar a l’AMPA de l’Escola Mare de Déu de la Guardiola (G25259474) una subvenció de
50,00 euros mensuals per fer front a les despeses ocasionades per l’exercici de les activitats
extraescolars durant l’any 2020, sempre i quan aquestes activitats es continuïn realitzant.
Segon.- Pel cobrament de l’ajut concedit, l’entitat beneficiària haurà d'aportar, en un termini màxim
d'un any a partir de la data de la concessió de l'ajut, la documentació següent:
• Factures (còpies compulsades) justificatives de les despeses de l'activitat objecte de l'ajut
que superin almenys l’import de la subvenció atorgada.
Tercer.- Autoritzar aquesta despesa amb càrrec a la partida 320.480,00 del pressupost municipal
vigent.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 115/2019 sobre acceptació ajuda de la Diputació i aprovació de documents acreditatius de
la despesa
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Acceptar l’ajuda de 4.000,00 euros atorgada per Decret de Presidència de la Diputació de
Lleida, número 6301 de 9 de desembre de 2019, per finançar part de l’actuació “Comarkalada 2019”,
amb un pressupost total de 4.500,00 euros IVA inclòs. Aquesta part fa referència a les despeses de
sonorització i il·luminació de la festa. L’actuació subvencionada s’ha realitzat amb el compliment de
totes les obligacions imposades en l’instrument regulador de la seva concessió .
Segon.- Que els justificants, inclosos en la relació de despeses, tenen una relació directa amb
l’objecte de l’actuació subvencionada.
Tercer.- Que els documents acreditatius de la despesa, per import de 4.500,00 euros, han estat
aprovats en les diferents relacions mensuals d’aprovació de despesa de l’any 2019 i s’ha procedit a a
la seva comptabilització amb càrrec al pressupost de l’any 2019.
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Quart.- Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha inclòs l’IVA
deduïble.
Cinquè.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a
terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
•

Decret 01/2020 sobre atorgament ajut econòmic a l’Olímpic Club Futbol Sala la Sentiu de Sió
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Atorgar a l’Olímpic Club Futbol Sala la Sentiu de Sió (G25578956) una subvenció de 6.000,00
euros per fer front a les despeses de l’any 2020.
Segon.- Pel cobrament de l’ajut concedit, l’entitat beneficiària haurà d'aportar, en un termini màxim
d'un any a partir de la data de la concessió de l'ajut, la documentació següent:
• Factures (còpies compulsades) justificatives de les despeses de l'activitat objecte de l'ajut
que superin almenys l’import de la subvenció atorgada.
Tercer.- Autoritzar aquesta despesa amb càrrec a la partida 340.480,00 del pressupost municipal
vigent.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 02/2020 sobre aprovació de la relació de factures mes de desembre de 2019
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA

•

Decret 03/2020 pel qual es declara com a residu municipal un vehicle abandonat
Per tot l’exposat, RESOLC
PRIMER. Declarar com a residu municipal, el vehicle descrit en els antecedents, en els termes
previstos en el Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2009, de
21 de juliol.
SEGON. Lliurar el vehicle per al seu tractament al Centre Autoritzat de Tractament de Vehicles
Desguaces Taeda, situat al Polígon Industrial Campllong de Balaguer (carrer Xaloc, número 19), per a
la seva destrucció i descontaminació, instant al centre perquè procedeixi d'acord amb l'article 5 del
Reial decret 20/2017, de 20 de gener, sobre els vehicles al final de la seva vida útil, i l'article segon
de l'Ordre INT/624/2008, de 26 de febrer, per la qual es regula la Baixa Electrònica dels Vehicles
Descontaminats al final de la seva vida, emeti:
• Certificat de destrucció.
• Tramiti baixa electrònica definitiva del vehicle en el Registre de Vehicles de la Direcció General
de Trànsit.
TERCER. Notificar al titular que el vehicle ha estat declarat residu domèstic i que es procedirà al seu
trasllat al Centre Autoritzat de Tractament de Vehicles situat al Polígon Industrial Campllong de
Balaguer (carrer Xaloc, número 19), per al seu tractament com a tal i que les despeses que s'originin
com a conseqüència de la retirada del vehicle hauran de ser abonades pel mateix titular.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 04/2020, 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
20 de gener de 2020, a les 20.30 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, segons el següent:

1.
2.
3.
4.
5.

ORDRE DEL DIA
Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors
Donar compte dels decrets d’alcaldia
Donar compte dels decrets de relació de pagaments
Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 4 del pressupost de l’Ajuntament
de la Sentiu de Sió, any 2019
Proposta elecció Jutge de Pau Substitut de la Sentiu de Sió
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6. Proposta desistir de l’expedient d’adopció de l’escut heràldic oficial del municipi de la Sentiu de
Sió.
7. Moció de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central respecte el M.H. President de la
Generalitat Quim Torra i l’eurodiputat Oriol Junqueras
8. Sol·licituds llicències d’obres
9. Informes d’alcaldia
10. Precs i preguntes
Segon.- Notificar-ho a tots els regidors i fer-ho públic pels mitjans habituals.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
3. DONAR COMPTE DECRETS RELACIÓ DE PAGAMENTS
Decret 110/2019 sobre aprovació de la relació de factures mes de novembre 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 novembre 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 43.658,02€ .
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)

PAGAMENT FETS PER "LA CAIXA" - NOVEMBRE 2019
CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES)

195,00

DIARI SEGRE, S.L.

40,00

MANTENIMENT WIFI

253,40

TELEFONIA FIXA (MFE)

207,20

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC)

42,56

RENTING COPIADORA

95,59

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - REBUIG)

903,41

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ORGÀNICA)

552,3

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - PAPER)

195,51

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - VIDRE)

117,09

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ENVASOS)

116,73

CONSELL COMARCAL (SERV. TRACT. RESIDUS ABOCADOR)

234,6

CONSELL COMARCAL (CANON DEPOS. RESIDUS 3ER TR)

998,22

CONSELL COMARCAL (VOLUMINOSOS 3ER TR)

329,3

CONSELL COMARCAL (Residus 3er tr)

304,83

CONSELL COMARCAL (SAT- ENGINYERIA SETEM. 2019)

182,00

CONSELL COMARCAL (SAT- ENGINYERIA SETEM. 2019)

33,00

CONSELL COMARCAL (TDIC)

74,19

CONSELL COMARCAL (Cofinançam. SAD. Dependència)

266,68

ENDESA ENERGIA XXI, S.L. (Llum Bisbat)

35,84

ENDESA ENERGIA SAU (Potabilitzadora)

134,60

OAGRTL (IBI urbana)

9,36

OAGRTL (IBI Rústica)

7,19

MAPFRE (Assegurança tractor)

134,05

FERRETERIA VIOLA, S.L.

40,29

RECANVIS MIRO

6,55

SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L.

146,45
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EXCLUSIVAS RAMIREZ ARQUERO. S-Ñ-

91,23

MARTINEZ MONTOLIU, SCP

192,66

COMPSAONLINE

44,77

CONSTRUCCIONS MANUEL ESPEJO, S.L.

256,46

NOVOQUIMICA ECOLOGICA, S.L.

699,68

NOVOQUIMICA ECOLOGICA, S.L.

143,99

ANTONIO RAMON FERNANDEZ

377,33

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U. (4 FRAS)

7.197,82

LABORMAN EQUIPAMENTS (6 FRAS.)

216,75

IMU, S.L.

1.149,50

JORDI FOIX SALLA

445,28

EXCAVACIONS LAO

1.496,59

PLAMECA, S.A.

438,50

EXCAVACIONS LAO

407,52

E.S. TERMENS (GASOIL 4 FRAS.)

3.012,00

SPECIALS CHECK, S.L.U.

4.500,00

SPECIALS CHECK, S.L.U.

185,37

NATURGY IBERIA, S.A. (14 FRAS.)

2.047,42

AMPA (Extraescolars octubre)

50,00

SEGURETAT SOCIAL

3.790,40

NOMINES

10.562,90
42.962,11

PAGAMENTS NOVEMBRE FETS PER CAIXA CORPORACIÓ

CORREUS

18,57

ELECCIONS

298,88

GASOIL FURGONETA I ALTRES

175,01

ÒMNIUM (CARTELL "LLIBERTAT" LLUMINÓS)

29,95

PARQUÍMETRES A LLEIDA

15,9

NESPRESSO (COMPRA CAFÈS)

78

RACÓ DEL DOMINIQUE (MENÚS ELECCIONS)

79,6
695,91

TOTAL DESPESA NOVEMBRE

43.658,02

Decret 02/2020 sobre aprovació de la relació de factures mes de desembre 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 desembre 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 31.565,41€ .
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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PAGAMENTS DESEMBRE PER "LA CAIXA"
CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES)

195,00

DIARI SEGRE, S.L.

40,00

MANTENIMENT WIFI

253,13

TELEFONIA FIXA (MFE)

216,59

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC)

41,54

RENTING COPIADORA

95,59

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - REBUIG)

903,41

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ORGÀNICA)

552,3

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - PAPER)

195,51

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - VIDRE)

117,09

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ENVASOS)

116,73

CONSELL COMARCAL (Serv. Tractament residus aboc.)

257,72

CONSELL COMARCAL (SAT- ENGINYERIA Octubre 2019)

832,00

CONSELL COMARCAL ( SAT INFORMÀTICA)

2,54

CONSELL COMARCAL (TDIC)

74,19

MATERIALS FARRENY, S.L.

66,15

DECORA BALAGUER

53,05

EXCLUSIVAS RAMIREZ ARQUERO. S-Ñ-

224,27

RECANVIS MIRÓ

8,71

FERRETERIA VIOLA, S.L.

137,63

ENDESA ENERGIA XXI, S.L. (Llum església i sala espec.)

42,23

ENDESA ENERGIA XXI, SLU (Llum bàscula)

24,43

ENDESA ENERGIA XXI, SLU (Enllumenat Tossal Forques)

135,74

ENDESA ENERGIA XXI, SLU (Enllumenat zona La Plana)

800,95

ENDESA ENERGIA, SAU (Llum Cal Morros)

113,84

NATURGY IBERIA, S.A. (Llum Tanatori)

45,18

SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L.

120,31

COMPSAONLINE

927,63

CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA

2,54

SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L.

53,29

NEUMÁTICOS DÍAZ SUBÍAS, SA

733,84

FERRETERIA VIOLA, S.L.

12,40

COMPSAONLINE

127,05

COMPSAONLINE

13,88

ENDESA ENERGIA, SAU (Enllumenat St. Miquel)

276,35

NATURGY IBERIA, S.A. (Llum Tanatori)

59,45

SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L.

74,44

NOVOQUIMICA ECOLOGICA, S.L.

87,62

NATURGY (9 FRAS.)

822,46

LYRECO ESPAÑA

58,18

AMPA (Extraescolars desembre)

50,00

ASSISTÈNCIES ALS PLENS

637,50

SEGURETAT SOCIAL

4.677,97

PAGUES EXTRA

6.317,27

NOMINES

10.266,84
30.864,54
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PAGAMENTS DESEMBRE FETS PER CAIXA CORPORACIÓ

MARATÓ DE TV3

50,00

LOTERIA AJUNTAMENT

20,00

SOPAR AJUNTAMENT

575,00

GASOIL FURGONETA

50,00

CORREUS

5,87
700,87

31.565,41

TOTAL DESPESA DESEMBRE

4. PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 4 DEL PRESSUPOST DE
L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ, ANY 2019
La senyora Teruel comenta que troba que hi ha manca d’informació en relació a la modificació de pressupost
i que per això el seu grup s’abstindrà.
Atès que s’han de suplementar algunes partides de personal i de despesa corrent tenint en compte el proper
exhauriment de diverses partides del pressupost de despeses i/o carència de les mateixes que no poden
ajornar-se fins el proper exercici.
Així mateix els comptes de les partides pendents d’aplicar a pressupost té un saldo de 36.419,90 euros.
Aquest import s’ha de saldar i per tant s’han d’incorporar al pressupost de l’any 2019 les despeses que hi
figuren.
La modificació queda finançada amb anul·lacions o baixes del crèdit de partides que es consideren que es
poden reduir i amb nous o majors ingressos obtinguts.
Per tot l’exposat, s’adopten, amb els vots a favor dels cinc regidors assistents del grup de Junts per la Sentiu
de Sió, i amb l’abstenció dels dos regidors assistents del grup Independents per la Sentiu , els acords següents:
Primer: Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 4 del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu
de Sió, any 2019, d'acord amb el quadre següent:
DESPESES A FINANÇAR:
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
PARTIDA

DENOMINACIÓ

1531 131
Retribucions laboral temporal
454 210 00
Infraestructura i béns naturals
920 221.99
Altres subministraments
338 226.09
Activitats culturals i esportives
920 226.99
Altres despeses diverses
920 227.99 Treballs realitz altres empreses
920 250.00.1
Serveis arquitectura
932 227.08 Serveis recaptació favor entitat

CONSIGNACIÓ
INICIAL
18.100,00
26.000,00
18.500,00
29.000,00
9.000,00
20.500,00
5.600,00
9.000,00

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS

PROPOSTA
INCREMENT
6.265,24
6.895,92
471,22
20.822,52
575,00
2.481,02
832,00
2.295,08

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA
24.365,24
32.895,92
18.971,22
49.822,52
9.575,00
22.981,02
6.432,00
11.295,08

40.638,00

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 40.638,00
BAIXES PER TRANSFERÈNCIES
PARTIDA

DENOMINACIÓ

920.121.00
1531.130.00
920.130.00

Complement destí funcionari
R. Bàsiques personal lab fix
R. Bàsiques personal lab fix

CONSIGNACIÓ
INICIAL
7.410,00
24.600,00
30.500,00
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MINORACIÓ
960,13
787,13
860,04

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA
6.449,87
23.812,87
29.639,96

920.130.01
323.221.03
1621 250.00.04
1623.250.00.07
1623 250.00.08
011 310.00
920 625.01
151.640,01

Hores extres personal fix
Combustibles i carburants
CC Noguera Recollida escom
CC Noguera Elimin. Residus
CC Noguera. Cànon residus
Interessos fora sector públic
Adquisició mobiliari
Honoraris projectes tècnics

500,00
2.800,00
24.000,00
6.000,00
7.200,00
750,00
800,00
2.000,00

TOTAL:

500,00
1.588,59
1.300,00
2.200,00
2.200,00
750,00
800,00
1.226,08

0,00
1.211,41
22.700,00
3.800,00
5.000,00
0,00
0,00
773,92

13.171,97

MAJORS/NOUS INGRESSOS
PARTIDA

DENOMINACIÓ

290
321
337
339.00
450.80.04
461.05
750.80.03
TOTAL:

Impost sobre construccions
Taxes per llicències urb.
Taxa aprofitament vol
Taxa piscines
Garantia Juvenil
Diputació. Comarkalada
Pla Dinamització Territorial

CONSIGNACIÓ
INICIAL
6.000,00
3.000,00
11.500,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PROPOSTA
CONSIGNACIÓ
INCREMENT/DISM
DEFINITIVA
5.179,92
2.469,82
2.342,02
4.255,00
3.765,65
4.000,00
5.453,62
27.466,03

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 40.638,00

Segon: L'import de les despeses queda finançat amb anul·lacions o baixes del crèdit de partides que es
consideren que es poden reduir i amb nous o majors ingressos obtinguts, 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.
5. PROPOSTA ELECCIÓ JUTGE DE PAU SUBSTITUT DE LA SENTIU DE SIÓ
Atès que ha de procedir-se a l’elecció del Jutge de Pau substitut 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. 240, de 13 de desembre 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 Antonio Figueres Vilaró,
amb DNI 78055404M, actual Jutge de Pau substitut 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 Antonio Figueres Vilaró, 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 set regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:
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Primer.- Elegir Jutge de pau substitut de la Sentiu de Sió el senyor Antonio Figueres Vilaró, amb DNI
78055404M, casat, de 68 anys, jubilat i domiciliat al carrer 18, número 26 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.
6. PROPOSTA DESISTIR DE L’EXPEDIENT D’ADOPCIÓ DE L’ESCUT HERÀLDIC OFICIAL DEL MUNICIPI DE LA
SENTIU DE SIÓ.
El senyor alcalde manifesta que l’equip de govern no li agrada la proposta de la Direcció General
d’Administració Local i que ho volen deixar estar.
La senyora Teruel creu que és més bonic l’escut que tenim ara.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària duta a terme el 12 de setembre de 2017, va adoptar l’acord
d’iniciar l’expedient d’adopció de l’escut heràldic oficial del municipi de la Sentiu de Sió i sol·licitar a la
Direcció General d’Administració Local l’assistència tècnica que preveu l’article 39.3 del Decret 139/2007.
La Sud-direcció General d’Assistència Jurídica i d’Innovació a l’Administració Local de la Direcció General
d’Administració Local ha presentat una proposta d’escut per al municipi de la Sentiu de Sió però es considera
que és insuficient i que es vol desistir del procediment.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:
Primer.- Desistir de l’expedient d’adopció de l’escut heràldic oficial del municipi de la Sentiu de Sió.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Sud-direcció General d’Assistència Jurídica i d’Innovació a
l’Administració Local de la Direcció General d’Administració Local.
7. MOCIÓ DE REBUIG A LA RESOLUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL RESPECTE EL M.H. PRESIDENT DE
LA GENERALITAT QUIM TORRA I L’EURODIPUTAT ORIOL JUNQUERAS
La senyora Teruel manifesta que el seu grup s’abstindrà perquè ara tothom a córrer a aprovar mocions en
contra de la inhabilitació del senyor Torra. El 19 de desembre hi havia una moció que es demanava la llibertat
de l’Oriol Junqueras i no s’ha passat pel Ple. En aquell moment també s’havia d’haver actuat i no es va fer.
Acaba dient que de la manera que s’ha portat al seu grup no li agrada.
El senyor alcalde li respon que és una moció que ha presentat conjuntament l’AMI i l’ACM i que estem al que
sigui per a defensar a tots.
El senyor secretari li comenta a la senyora Teruel que el seu grup per iniciativa pròpia pot presentar les
mocions que cregui oportunes.
El passat divendres dia 3 de gener de 2020, en un acord, la Junta Electoral Central pretén executar la
inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra, malgrat no haver-hi sentència ferma, i deixar
sense efecte la seva credencial de diputat electe del Parlament de Catalunya.
Aquesta decisió d’un òrgan administratiu, no judicial, és clarament contrària al que determina tant l’Estatut
de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya respecte els motius de cessament del President
del nostre país.
En la mateixa sessió, la Junta Electoral Central també va acordar que l’eurodiputat Oriol Junqueras no pot
tenir aquesta condició, malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que va dictaminar en
data 19 de desembre de 2019 que hauria d’haver pogut recollir l’acta d’eurodiputat i que tenia immunitat
per aquesta raó.
Aquestes dues resolucions d’un òrgan administratiu depenent de l’Estat Espanyol s’afegeixen a la llarga llista
d’electes i institucions del nostre país que pateixen persecució per part d’instàncies administratives i judicials
de l’Estat espanyol pel sol fet de defensar el dret d’autodeterminació de Catalunya.
Els Ajuntaments catalans i els seus electes també patim aquesta persecució i hem estat al costat de les
nostres institucions en la denúncia de la persecució judicial i per trobar una solució política al procés.
Per tot l’exposat, s’adopten, amb els vots a favor dels cinc regidors assistents del grup de Junts per la Sentiu
de Sió, i amb l’abstenció dels dos regidors assistents del grup Independents per la Sentiu , els acords següents:
PRIMER.- Rebutjar la resolució de la Junta Electoral Central per la qual s’intenta executar la inhabilitació del
M.H. President de la Generalitat Quim Torra i s’ordena la retirada de la seva credencial de diputat.
L’esmentada resolució vulnera tant l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com el Reglament del Parlament de
Catalunya.
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SEGON.- Rebutjar la resolució de la mateixa Junta Electoral Central en què nega la condició d’eurodiputat a
Oriol Junqueras, malgrat la recent sentència del TJUE en què es dictamina que hauria d’haver recollit l’acta
d’eurodiputat i, per tant, tindria immunitat parlamentària. A més, en data 5 de gener, el Parlament Europeu
ha reconegut com a eurodiputats al propi Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín.
TERCER.- Donar suport a les propostes de resolució aprovades pel Parlament de Catalunya el proppassat dia
4 de gener, així com les actuacions que des del Govern de la Generalitat i des del Parlament de Catalunya es
prenguin per defensar tant els drets del President com dels eurodiputats que són a la presó o a l’exili.
QUART.- Instar l’Estat espanyol a trobar una solució política al procés que viu el nostre país. S’ha de posar fi
a la repressió, la judicialització i la persecució d’electes, representants de la societat civil i institucions que, a
més de no aportar solucions, allunyen l’acord polític.
CINQUÈ.- Reclamar la posada en llibertat dels presos i preses polítics, el lliure retorn dels exiliats i exiliades i
la plena garantia en l’exercici i defensa dels drets civils i polítics dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
SISÈ.- Mantenir el compromís com a electes locals a seguir defensant el dret a l’autodeterminació de
Catalunya, el dret a què siguem els catalans els qui decidim el nostre futur per mitjans polítics pacífics i
democràtics.
SETÈ.- Comunicar els presents acords a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la Presidència de la
Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés dels Diputats, a la Presidència del Govern de l’Estat, a
la Presidència del Parlament Europeu, als municipis agermanats i a les entitats municipalistes de Catalunya.
I donar a conèixer el contingut d’aquesta moció a la ciutadania del nostre municipi per aquells mitjans que
es creguin oportuns.
8. SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES MUNICIPALS D’OBRES
Salvant el dret de propietat, sense perjudici de tercers i d’acord amb el vigent Planejament Urbanístic Local,
el Ple, per unanimitat, acorda atorgar les següents:
• Expd. 205/2019, a Teresa Clariana Benseny per tapar un forat d’una paret al corral situat al carrer 13
número 1.
9. INFORMES ALCALDIA
El senyor alcalde informa que ahir diumenge es va celebrar la Festa de Sant Antoni i agraeix la participació
de tota la gent.
La senyora Àngels Solà afegeix que va anar molt bé.
La senyora Teruel comenta que va estar bé però a veure si és possible que l’any que ve hi pogués haver alguna
carrossa més
10.- PRECS I PREGUNTES
La senyora Teruel, en relació al Pla de dinamització local de la Diputació que va sortit el dia 24 de desembre,
pregunta si es pensa demanar alguna cosa.
El senyor alcalde li respon que es demanarà per les obres de millora de l’Ajuntament que inclou nova caldera,
un ascensor i la supressió de les barreres arquitectòniques de l’entrada.
La senyora Teruel es refereix a la modificació de les ordenances fiscals i pregunta que es farà amb l’IBI de
rústica ja que el seu grup entén que s’ha de reorganitzar perquè no gravi tant els pagesos.
El senyor alcalde li respon que ho estudiarem per l’any 2021 i que ja s’havia parlat en plens anteriors que
quedava pendent aquest tema.
La senyora Teruel pregunta si l’Ajuntament té aprovada una ordenança que reguli els animals de companyia.
El senyor alcalde li respon que no.
La senyora Teruel manifesta que molts municipis en tenen i que s’ha de sancionar els incívics. Acaba dient
que és trist haver de sancionar però és la única solució.
El senyor alcalde respon que s’ha de valorar si és fa o no l’ordenança i el que també estem fent és conscienciar
la gent.
La senyora Teruel pregunta que si veiem gossos pel carrer que no tenen propietari que hem de fer.
El senyor alcalde li respon que si té propietari es comunica a l’Ajuntament i es parla amb l’amo per a que
prengui mesures i si no té amo cal informar directament a l’agutzil. Acaba dient que realment és un tema
complicat.
La senyora Teruel pregunta si està previst modificar el Pla Urbanístic.
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El senyor alcalde respon que l’equip de govern hi està treballant des del primer dia.
La senyora Teruel comenta que no en té cap informació.
El senyor alcalde li contesta que si no té informació és perquè no ha volgut perquè al començament del
mandat se li va oferir i no va voler.
La senyora Teruel respon que no hi està d’acord.
A continuació pregunta si des de l’Ajuntament s’ha tingut coneixement de l’existència de l’Associació de
Municipis per l’Energia Pública i de l’Associació de Municipis per l’Aigua Pública.
El senyor alcalde respon que n’ha sentit a parlar i que li agradaria tenir informació.
La senyora Teruel a continuació entrega al secretari una instància per a que s’entri al Registre. En aquesta
instància explica que el seu grup torna a sol·licitar una altra vegada l’ús d’un espai a l’Ajuntament ja que se li
ha denegat en vàries ocasions.
La senyora Teruel també vol fer un aclariment sobre les dietes i assistències dels càrrecs electes. Afegeix que
hi ha hagut un malentès amb els serveis administratius de l’Ajuntament ja que les assistències que cobra el
seu grup no sols s’han d’ingressar als Jubilats. El que s’havia d’haver fet, com ja havia dit, és pagar
alternativament als Jubilats i a l’Escola, una vegada a cada entitat. Demana que es tiri enrere la transferència
última en concepte d’assistències a ple que s’ha fet als Jubilats i que es pagui a l’Escola. Continua dient que
els diners són del seu grup i que el que es fa amb aquests diners ho decideixen ells i no els serveis
administratius.
Demana a partir d’ara que les assistències es paguin en metàl·lic després de cada ple, que no cal esperar 4 o
5 mesos a cobrar-les. Acaba dient que el seu grup no descarta donar aquests diners a altres associacions.
La senyora Teruel demana també que se li pagui l’import del sopar de Nadal que ella va pagar de la seva
butxaca i els dels Lots també.
L’alcalde li respon que això no es farà.
La senyora Àngels Solà afegeix que l’Ajuntament no els pot pagar aquests diners.
La senyora Teruel insisteix en que sí perquè el sopar se’l va pagar de la butxaca i han renunciat als lots, i, per
tant, els diners els hi ha de donar l’Ajuntament.
La senyora Àngels Solà li respon que és el que ella pensa però que no és així.
La senyora Teruel acaba dient que és una vergonya que es facin sopars de Nadal amb els diners del poble i
que no s’hagi fet partícip al poble d’aquesta despesa de les Festes de Nadal.
La senyora Teruel, a continuació es refereix a la posada en funcionament del menjador escolar. Dona
l’enhorabona a l’equip de govern però afegeix que ja tocava
El senyor alcalde lamenta el to usat per la senyora Teruel en les seves intervencions i dona per acabat el Ple.
I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 21.15 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 ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE LA SENTIU DE SIÓ
Identificació de la sessió
Núm.: 02/2020
Caràcter: ordinari
Data: dilluns, 9 de març de 2020
Horari: de les 20.30 hores a les 21.35 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
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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:

A la Sentiu de Sió, 9 de març de 2020, 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:
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.

Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
Donar compte dels decrets d’alcaldia
Donar compte dels decrets de relació de pagaments i presa de raó d’ingressos
Donar compte del decret d’aprovació de la liquidació pressupost 2019
Proposta crear la llicència número 1 d'autotaxi en el municipi de la Sentiu de Sió.
Proposta aprovar el plec de condicions que ha de regir el procediment d'adjudicació de la llicència de taxi número
1 de la Sentiu de Sió i la seva licitació.
Proposta designar els representants de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió a la Junta Directiva de l’Agrupació de
Propietaris de Terrenys de l’àrea de caça de la Sentiu de Sió
Proposta de modificació del dia de les sessions plenàries ordinàries de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió
Proposta ratificació decret 18/2020 sobre aprovació del conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell
Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, per a l’execució del projecte puntual i específic de neteja
viària, de salubritat i sanejament d’espais públics a la comarca inclòs dins el Programa treball i formació del Servei
d’Ocupació de Catalunya adreçat a les persones en situació d’atur, 2019
Proposta ratificació decret 20/2020, sobre aprovació del pla pressupostari a mig termini (2021-2023)
Proposta prorrogar el contracte de l’arrendament del local destinat a perruqueria situat al carrer de la Solana, s/n
propietat de l'Ajuntament de la Sentiu de Sió, amb la senyora Vanessa Galan Sorribes, amb NIF 78093873h, per
un termini d’un any, des del dia 2 de març de 2020 fins el 2 de març de 2021
Proposta d’aprovació de l’increment de les retribucions del personal de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió per a l’any
2020 en aplicació del Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener de 2020
Sol·licituds llicències d’obres
Informes d’alcaldia
Precs i preguntes

1.APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
L’acta de la sessió ordinària, de data 20 de gener de 2020, es dona per llegida, de conformitat amb l’establert
a l’art. 110.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya i s’aprova per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la
corporació.
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
•

Decret 05/2020 sobre acceptació subvenció de la Diputació i aprovació de documents acreditatius
de la despesa
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Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Acceptar la subvenció de 6.117,53 euros atorgada a l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, per
acord de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida, en sessió núm. 7/2018 de 5.03.2018, per
l’actuació “Despeses de subministrament i manteniment”, any 2019. L’actuació subvencionada s’ha
realitzat amb el compliment de totes les obligacions imposades en l’instrument regulador de la seva
concessió.
Segon.- Els justificants inclosos en la relació de despeses (o els percentatges imputats a l’activitat
subvencionada) tenen una relació directa amb l’objecte de l’actuació subvencionada.
Tercer.- Els documents acreditatius de la despesa per import de 6.182,33 euros s’han aprovat per
l’òrgan competent durant l’any 2019 en les diferents relacions mensuals d’aprovació de despeses i
s’han comptabilitzat amb càrrec al pressupost del mateix any 2019.
Quart.- En els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha inclòs l’IVA
deduïble i tots el documents originals que hi consten es troben arxivats i a disposició de la Diputació
de Lleida i seran conservats per un període no inferior a 6 anys.
Cinquè.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a
terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
•

Decret 06/2020 sobre acceptació ajuda de l’IEI i aprovació de documents acreditatius de la despesa
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Acceptar l’ajuda de 500,00 euros atorgada per Decret de Presidència de la Diputació de
Lleida, número 1222, de data 17 de desembre de 2019, per finançar l’actuació “Cantada Havaneres
per la vigília de Sant Joan VEUS DE SIÓ”, dins la línia d’ajuts per al catàleg de programació d’oferta
cultural 2019, amb un pressupost total de 550,00 euros i que l’actuació subvencionada s’ha realitzat
amb el compliment de totes les obligacions imposades en l’instrument regulador de la seva concessió
.
Segon.- Que els justificants, inclosos en la relació de despeses, tenen una relació directa amb
l’objecte de l’actuació subvencionada.
Tercer.- Que els documents acreditatius de la despesa, per import de 550,00 euros, han estat
aprovats en la relació mensual d’aprovació de despesa del mes de juliol de l’any 2019.
Quart.- Que de conformitat amb l’informe d’Intervenció, en la partida pressupostària 338 226.09 del
pressupost municipal de l’any 2019, hi ha hagut consignació suficient per atendre el finançament de
l’actuació.
Cinquè.- Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha inclòs l’IVA
deduïble.
Sisè.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 07/2020 sobre acceptació subvenció de l’IEI i aprovació de documents acreditatius de la
despesa
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Acceptar la subvenció de 815,20 euros atorgada per Acord de la Junta Rectora de l’IEI
número 6 de 17 de desembre de 2019, per finançar part de l’actuació “Adquisició de taules i cadires
per a la sala socio-cultural”, dins la línia d’ajuts Equipaments culturals: béns mobles (Ens Locals), amb
un pressupost total final de 2.181,63 euros i que l’actuació subvencionada s’ha realitzat amb el
compliment de totes les obligacions imposades en l’instrument regulador de la seva concessió .
Segon.- Que els justificants, inclosos en la relació de despeses, tenen una relació directa amb
l’objecte de l’actuació subvencionada.
Tercer.- Que els documents acreditatius de la despesa, per import de 2.181,63 euros, han estat
aprovats en la relació mensual d’aprovació de despesa del mes de gener de l’any 2020 i s’han
comptabilitzat al pressupost de l’any 2020.
Quart.- Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha inclòs l’IVA
deduïble.
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Cinquè.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a
terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
•

Decret 08/2020, sobre adjudicació per raons d’emergència de les obres de reparació del camí de
Bensa
Per tot l’exposat RESOLC:
Primer.- Adjudicar, per raons d’emergència, a l’empresa Estanislao Profitós Cerveró, amb DNI
43712570N, el contracte menor consistent en les obres de construcció d’un mur de pedra per
contenció de terres al camí de Bensa, per un import de 5.021,50 euros (4.150,00 euros de base
imposable més 871,50 euros en concepte d’IVA).
Segon.- . Aprovar la despesa corresponent:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2020

454 210,00

4.150,00€ BI + 871,50€ IVA = 5.021,50€

Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària.
Quart.- Una vegada realitzades les obres, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si escau.
Cinquè.- 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.
Sisè.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
•

Decret 09/2020 sobre sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida, convocatòria Pla de
dinamització local, anualitat 2019
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida una subvenció, dins la convocatòria Pla de dinamització
local, anualitat 2019, per import de 34.317,31 euros, per fer front a part de les despeses de l’execució
de l’actuació “Obres de millora de l’accessibilitat i de la climatització de l’edifici de l’Ajuntament”.
Segon.- Aprovar inicialment la memòria valorada redactada pels serveis tècnics municipals, titulada
“Obres de millora de l’accessibilitat i de la climatització de l’edifici de l’Ajuntament”, per un import
de 36.468,77 euros (30.139,48 euros de base imposable més 6.329,29 euros 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.
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 10/2020 sobre increment de retribucions
Per tot l’exposat RESOLC:
Primer.- Incrementar les retribucions de la senyora Anna Serés Batalla (DNI XXXXX077Y), netejadora
dels edificis municipals, amb efectes del dia 1 de gener de 2020 i per un import de 80,82 euros bruts
mensuals, de manera que passarà a percebre una retribució bruta mensual per import de 512,66
euros.
Segon.- Comunicar aquest acord a la persona interessada.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 11/2020 sobre aprovació del Pla de desplegament d’una xarxa d’accés de nova generació
mitjançant fibra òptica
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar el Pla de desplegament d’una xarxa d’accés de nova generació mitjançant fibra
òptica al municipi de la Sentiu de Sió, als efectes previstos a l’article 34.6 de la Llei 9/2014, de 9 de
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maig, general de telecomunicacions, presentat per l’empresa Telefónica de España SAU (NIF
A82018474).
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis i a l’e Tauler per al
seu general coneixement.
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a
terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
•

Decret 12/2020 sobre aprovació liquidació d’ingrés directe
Per l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar la liquidació d’ingrés directe a ATLAS ENERGIA COMERCIAL SL, la qual haurà
d’ingressar a l’Ajuntament de la Sentiu de Sió una quota per import de 1.006,99 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 2019 per un import 67.132,70 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 13/2020 sobre aprovació de la relació de factures mes de gener de 2020
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA

•

Decret 14/2020, sobre concessió de targeta d’aparcament individual per a persones amb
discapacitat
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Concedir a la senyora RAMONA BELTRAN BOLDÚ, amb DNI 40656947P, la targeta
d’aparcament individual per a persones amb discapacitat en la modalitat de TITULAR NO
CONDUCTORA amb el número 25035 2020 00001 6947P. La data de validesa de la targeta
d’aparcament individual per a persones amb discapacitat serà de 10 anys, és a dir, des del 7 de febrer
de 2020 fins el 7 de febrer de 2030, 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 contenciósadministratiu 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 15/2020 sobre sol·licitud de subvenció exclosa de concurrència pública al Departament de
la Presidència
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Sol·licitar al Departament de la Presidència una subvenció exclosa de concurrència pública,
per import de 30.950,81 euros, per fer front a part de les despeses d’emergència i d’urgència per
l’execució de l’actuació “Obres en les infraestructures municipals degut als danys causats per la
llevantada i inundacions del mes de gener.
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Segon.- Aprovar inicialment la memòria valorada redactada pels serveis tècnics municipals titulada
“Obres en les infraestructures municipals degut als danys causats per la llevantada i inundacions del
mes de gener”, per un import de 37.097,06 euros (30.658,73 euros de base imposable més 6.438,33
euros en concepte d’IVA), redactada pel serveis tècnics municipals, 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 presentarse cap reclamació o al·legació durant el termini d’exposició pública es considerarà aprovada
definitivament aquesta memòria valorada.
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
•

Decret 16/2020, sobre adjudicació per raons d’emergència de les obres de substitució d’una part
de la canonada de la xarxa de distribució d’aigua potable
Per tot l’exposat RESOLC:
Primer.- Adjudicar, per raons d’emergència, a l’empresa FCC AQUALIA SA, amb CIF A26019992, les
obres de substitució d’una part de la canonada de la xarxa d’abastament d’aigua potable de la Sentiu
de Sió, per un import de 22.915,05 euros (18.938,06 euros de BI més 3.976,99 euros en concepte
d’IVA).
Segon.- Autoritzar la despesa esmentada i posteriorment procedir a la seva aplicació al pressupost
de l’any 2020, d’acord amb l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa adjudicatària.
Quart.- Una vegada realitzades les obres, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si escau.
Cinquè.- 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.
Sisè.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 17/2020, sobre esmena del Decret 08/2020 d’adjudicació per raons d’emergència de les
obres de reparació del camí de Bensa
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Esmenar el Decret 08/2020 d’adjudicació per raons d’emergència de les obres de reparació
del camí de Bensa en el sentit que:
• La despesa final de les obres ascendeix a 5.659,00 euros (4.676,86 euros de base imposable més
982,14 euros en concepte d’IVA).
• La despesa no s’aplica a la partida pressupostària del capítol 2 (454 210,00) sinó que s’haurà
d’aplicar a una partida d’inversió que en aquest moment no està consignada però per aquests
casos d’emergència i d’urgència s’ha de tenir en compte el previst a l’article 120 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
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 18/2020 sobre aprovació del Conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell
Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, per a l’execució del Projecte puntual i
específic de neteja viària, de salubritat i sanejament d’espais públics a la comarca inclòs dins el
programa Treball i Formació del Servei d’Ocupació de Catalunya adreçat a les persones en situació
d’atur, 2019
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar el Conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal de la
Noguera i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, per a l’execució del Projecte puntual i específic de neteja
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viària, de salubritat i sanejament d’espais públics a la comarca inclòs dins el programa Treball i
Formació del Servei d’Ocupació de Catalunya adreçat a les persones en situació d’atur, 2019.
Segon.- Facultar l’alcalde per a la signatura d’aquest conveni i de qualsevol altre document que se’n
pugui derivar.
Tercer.- Comunicar aquesta resolució al Consell Comarcal de la Noguera.
Quart.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
•

Decret 19/2020, d’aprovació de padrons fiscals
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar els padrons fiscals següents:
• Taxa d’escombraires (primera cobrança), clavegueram i cementiri, any 2020
Segon.- Exposar al públic els padrons pel termini d’un mes, mitjançant la inserció d’un edicte al BOP.
En el supòsit de no presentar-se reclamacions en el període d’informació pública, els esmentats
padrons quedaran aprovats definitivament.
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució en la primera sessió ordinària del Ple que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 20/2020, sobre aprovació del Pla pressupostari a mig termini (2021-2023)
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar el Pla pressupostari a mig termini ( 2021-2023) de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió.
Segon.- Que l’Interventor comuniqui al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas les dades
anteriorment esmentades.
Tercer.- Ratificar aquest decret en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
Dades de previsió econòmica del Pla Pressupostaria a Mig Termini
2020

% var

2021

Ingressos
Corrents
Capital
Financers

632.699,00
519.639,00
113.060,00
0,00

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

639.025,00
524.835,00
114.190,00
0,00

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

632.699,00
491.186,00
141.413,00
100,00
100,00

0,98
1,00
1,00
-100

638.925,00
496.097,00
142.828,00
0,00
100,00

0,00
100,00

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

0,00
100,00

2022
648.610,00
532.707,00
115.903,00
0,00
648.510,00
503.541,00
144.969,00
0,00
100,00

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

0,00
100,00

2023
661.582,00
543.361,00
118.221,00
0,00
661.482,00
513.613,00
147.869,00
0,00
100,00

0,00
100,00

6.653,84

-94,34

376,61

-100

0,00

0,00

0,00

6.277,23
376,61
0,01

-94,00
-100
-100

376,61
0,00
0,00

-100
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
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•

•

Decret 21/2020 sobre atorgament ajut econòmic a la Zona Escolar Rural “El Romaní”
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Atorgar a la Zona Escolar Rural “El Romaní” un ajut de 104,00 euros (equivalent a 8,00 euros
per alumne/a per a un total de 13 alumnes), per poder fer front a part de les despeses de la XIX
Trobada Pedagògica de la ZER que se celebrarà el proper dia 4 de març a l’escola de Vilanova de Meià.
Segon.- Pel cobrament de l’ajut concedit, l’entitat beneficiària haurà d'aportar, en un termini màxim
d'un any a partir de la data de la concessió de l'ajut, la documentació següent:
Factures (còpies compulsades) justificatives de les despeses de l'activitat objecte de l'ajut que superin
almenys l’import de la subvenció atorgada.
Tercer.- Autoritzar aquesta despesa amb càrrec a la partida 320.480,00 del pressupost municipal
vigent.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 22/2020 sobre iniciar el procediment per a la concessió de la llicència de taxi número 1
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Iniciar el procediment per a la concessió de la llicència de taxi número 1 de la Sentiu de Sió,
mitjançant concurs.
Segon.- Ordenar la redacció del Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir el procés
d'adjudicació de la llicència esmentada.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 23/2020 sobre aprovació liquidació d’ingrés directe
Per l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar la liquidació d’ingrés directe a EDistribución Redes Digitales SLU, la qual haurà
d’ingressar a l’Ajuntament de la Sentiu de Sió una quota per import de 7.150,80 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 2019 per un import de 476.720,25 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 24/2020 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 5.551,18 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
2019 per un import de 370.078,83 euros procedents del total de la facturació per subministraments
d’energia elèctrica, peatges d’accés i altres conceptes.
Segon.- Notificar al deutor amb indicació de termini i lloc de pagament, i recursos que contra la
mateixa resultin procedents.
Tercer.- Donar compte de la present resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 25/2020 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 1.146,09 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
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2019 per un import de 76.406,23 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 26/2020 sobre aprovació liquidació d’ingrés directe
Per l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar la liquidació d’ingrés directe a Energía XXI Comercializadora de Referencia SLU, la
qual haurà d’ingressar a l’Ajuntament de la Sentiu de Sió una quota per import de 347,35 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 2019 per un import de 23.156,88 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 27/2020 sobre aprovació de la relació de factures mes de febrer de 2020
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA

•

Decret 28/2020 sobre aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2019

EL DECRET ES DETALLA AL PUNT NÚMERO 4 DE L’ACTA
•

Decret 29/2020, 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
9 de març de 2020, 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.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
Donar compte dels decrets d’alcaldia
Donar compte dels decrets de relació de pagaments i presa de raó d’ingressos
Donar compte del decret d’aprovació de la liquidació pressupost 2019
Proposta crear la llicència número 1 d'autotaxi en el municipi de la Sentiu de Sió.
Proposta aprovar el plec de condicions que ha de regir el procediment d'adjudicació de la llicència de taxi
número 1 de la Sentiu de Sió i la seva licitació.
Proposta designar els representants de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió a la Junta Directiva de l’Agrupació
de Propietaris de Terrenys de l’àrea de caça de la Sentiu de Sió
Proposta de modificació del dia de les sessions plenàries ordinàries de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió
Proposta ratificació decret 18/2020 sobre aprovació del conveni de cooperació interadministrativa entre
el Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, per a l’execució del projecte puntual
i específic de neteja viària, de salubritat i sanejament d’espais públics a la comarca inclòs dins el Programa
treball i formació del Servei d’Ocupació de Catalunya adreçat a les persones en situació d’atur, 2019
Proposta ratificació decret 20/2020, sobre aprovació del pla pressupostari a mig termini (2021-2023)
Proposta prorrogar el contracte de l’arrendament del local destinat a perruqueria situat al carrer de la
Solana, s/n propietat de l'Ajuntament de la Sentiu de Sió, amb la senyora Vanessa Galan Sorribes, amb
NIF 78093873h, per un termini d’un any, des del dia 2 de març de 2020 fins el 2 de març de 2021
Proposta d’aprovació de l’increment de les retribucions del personal de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió
per a l’any 2020 en aplicació del Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener de 2020
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.
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la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
3. DONAR COMPTE DECRETS RELACIÓ DE PAGAMENTS i PRESA DE RAÓ D’INGRESSOS
Decret 13/2020 sobre aprovació de la relació de factures mes de gener de 2020
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions, les factures pendents
d’aplicació (si és el cas), així com el seu pagament, incloses en la relació del mes de gener de 2020 i que es
detallen en l’annex 1 d’aquesta resolució corresponents a obres, subministraments i serveis efectuats a
l'Ajuntament, per un import total de 40.654,22€ .
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" - GENER 2020
CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES)

195,00

DIARI SEGRE, S.L.

40,00

MANTENIMENT WIFI

253,13

TELEFONIA FIXA (MFE)

216,59

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC)

37,39

RENTING COPIADORA

95,59

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - REBUIG)

903,41

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ORGÀNICA)

552,3

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - PAPER)

195,51

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - VIDRE)

117,09

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ENVASOS)

116,73

CONSELL COMARCAL (Serv. Tractament residus aboc.)

257,72

CONSELL COMARCAL (SAT- ENGINYERIA Informes)

102,00

CONSELL COMARCAL NOGUERA ( Serveis informàtics)

146,11

CONSELL COMARCAL (TDIC)

74,19

CONSELL COMARCAL (Taxa informes ambientals)

144,00

SERVEI ANÀLISI EL PLA, S.L.U. (2 FRAS.)

119,99

FERETERIA VIOLA, S.L.

83,44

RECANVIS MIRÓ

154,94

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

179,56

ENDESA ENERGIA XXI, SLU

31,68

FERRETERIA VIOLA, S.L.

61,11

MTB DISTRIBUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L.

193,00

ENDESA ENERGIA SA (llum potabilitzadora)

149,50

J. FARRÉ, S.A.

8,35

ACM (Quota anual 2020)

154,00

SPECIALS CHECK, S.L.U.

4518,45

SPECIALS CHECK, S.L.U.

4749,77

QUIMECO MANTENIMIENTO, SL

278,22

EXCAVACIONS LAO

238,96

GERARD SANAGUSTIN LLINAS

117,30

SERVEI ANÀLISI EL PLA, S.L.U.

61,13

MERCÈ LÓPEZ NAVARRO

1197,90

MERCÈ LÓPEZ NAVARRO

119,79

LA MAÑANA

297,84
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IVET ESTEVE PLANES

272,25

ARMENGOL OLIVA ORTEGA

108,90

RAQUEL ALARCON MENDIETA

40,00

EBANDO DIGITAL SLU

71,39

TREPAT BARCELÓ, MIQUEL

240,85

NATURGY ( 5 FRAS)

2.741,05

SOLYCARPA

2.181,63

DOLSET CONST. AGRIC. E INDUST, S.L.

1.723,21

REFRIGERACIÓ HOSTELERIA I CLIMATITZACIÓ SL

90,87

FERRAN FONT MONTPEAT

374,76

ENDESA ENERGIA XXI, SLU

28,11

ENDESA ENERGIA SAU

1.078,04

ENDESA ENERGIA SAU

160,69

SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L.

69,55

NATURGY (llum tanatori)

67,65

CONSORCI LOCALRET

100,00

DEPARTAMENT DE SALUT (Taxa control aigües)

59,50

AMPA (Extraescolars desembre)

50,00

SEGURETAT SOCIAL

4.620,99

NOMINES

9.193,75
39.434,88

PAGAMENTS FETS PER CAIXA CORPORACIÓ - GENER

Articles per les festes de Nadal

515,3

Correus

39,54

Assoc. Dones- premi de la carrossa St. Antoni

100

Estanteries i armari (sala pavelló)

178

Cal Amat (esmorzars i 1 menú dia avaria aigua)

51,4

Assistències al Ple de 20/01/2020

75

Gasoil

200

Parquímetre Lleida

3,6

Material oficina

26,5

Menú sant Antoni (músic i mossèn)

30
1.219,34

TOTAL DESPESES

40.654,22

Decret 27/2020 sobre aprovació de la relació de factures mes de febrer de 2020
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions, les factures pendents
d’aplicació (si és el cas), així com el seu pagament, incloses en la relació del mes de febrer de 2020 i que es
detallen en l’annex 1 d’aquesta resolució corresponents a obres, subministraments i serveis efectuats a
l'Ajuntament, per un import total de 37.771,58 € .
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.
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la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
PAGAMENTS PER "LA CAIXA" - FEBRER 2020
CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES)

195,00

DIARI SEGRE, S.L.

40,00

MANTENIMENT WIFI

253,13

TELEFONIA FIXA (MFE)

217,67

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC)

35,19

RENTING COPIADORA

95,59

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - REBUIG)

903,41

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ORGÀNICA)

552,3

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - PAPER)

195,51

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - VIDRE)

117,09

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ENVASOS)

116,73

CONSELL COMARCAL (SERVEI VOLUMINOSOS)

329,3

CONSELL COMARCAL (Serv. Tractament residus aboc.)

242,76

CONSELL COMARCAL (Taxa servei deixalleria)

304,83

CONSELL COMARCAL (Arquitectura i urbanisme)

195,00

CONSELL COMARCAL NOGUERA ( Serveis informàtics)

6,35

CONSELL COMARCAL (TDIC)

74,19

CONSELL COMARCAL (Cànon deposició residus)

928,01

COMPSAONLINE

133,73

FERRETERIA VIOLA, S.L.

27,13

J. FARRÉ, S.A.

8,35

J. FARRÉ, S.A.

216,48

CUDÓS (Confecció i presentació model 036)

60,50

INK ( MARTINEZ MONTOLIU SCP)

106,48

FERRETERIA VIOLA, S.L.

77,14

FRANCISCO JAVIER CUESTA CAMARASA

453,02

COMPSAONLINE

71,98

RECANVIS REVECAR, S.L.

650,86

NATURGY IBERIA, S.A.

66,28

ASSOCIACIÓ CATALANA DE LLEURE FORMATIU

484,00

TASHIA, S.L.

223,93

E.S. TERMENS ( 3 FRAS.)

2.671,97

CAL AMAT

478,55

GENIS AUTOMOCIÓ

498,11

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U

1.472,78

APEIRON SOFTWARE, S.L.

655,77

NATURGY IBERIA, S.A. (16 fras.)

2.254,96

NOVOQUÍMICA ECOLÓGICA, S.L.

94,26

ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U.

416,02

EXCAVACIONS LAO

5.659,00

COMERTEL, S.A.

88,40

ANTONIO RAMON FERNANDEZ

280,49

ENDESA ENERGIA (Cal Morros)

178,51

ENDESA ENERGIA (Urb. St. Miquel)

284,12

ASPY

19,50

LAICONA

145,12

26

AMPA (Extraescolars desembre)

50,00

SEGURETAT SOCIAL

5.307,70

NOMINES

9.261,54
37.198,74

PAGAMENTS FETS PER CAIXA CORPORACIÓ - FEBRER

ALBERTO BARBOSA - reparar rentaplats bar

193,52

XOCOLATADA SOLIDÀRIA

50

BOMBONA BUTÀ XOCOLATADA SOLIDÀRIA

16,8

ESMORZARS DELA MENA'S (2 dies)

55,5

ESCOLA - AJUT TROBADA PEDAGÒGICA

104

GASOIL FURGONETA

100

MERCADONA - SUCRETS, VASETS I PALETS

7,05

CORREUS - CERTIFICATS

5,62

PARQUÍMETRE LLEIDA

4,35

PREMI CARROSSA NENS (UNA PART)

20

MENÚ ÒRGANS DE GOVERN (TROBADA ALCALDES)

16
572,84

TOTAL DESPESES

37.771,58

PRESA DE RAÓ D’INGRESSOS REBUTS DURANT EL MES DE GENER DE 2020
INGRESSOS A "LA CAIXA" GENER 2020
VERO RADU - LLOGUER BAR
XARXA WIFI (USUARIS)
LLICÈNCIES D'OBRES
GENERALITAT (part. tributs de l'estat)
TELEFÒNICA (Lloguer caseta C/ Gaudí)
GENERALITAT (Servei ocupació de Catalunya)
MINHAP (Quotes provincials IAE)
NATURGY IBERIA (TOVP 2019)
J. TORNÉ (serveis 2019)
LLOGUER CASA METGE
OAGRTL (Entrega a cte. Mensual)
OAGRTL (Escombraries 2ª Cobrança)

350,00
275,88
2.585,00
5.914,92
1.717,23
8.800,00
378,02
184,16
1.590,00
180,00
8.645,64
12.884,37
43.505,22

INGRESSOS A "CAIXA CORPORACIÓ"
RECAPTACIÓ BÀSCULA
MENÚS ESCOLA (4 Menús)
XARXA WIFI - 2 usuaris

182,10
20,80
29,04
231,94

TOTAL INGRESSOS GENER 2020

43.737,16
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PRESA DE RAÓ D’INGRESSOS REBUTS DURANT EL MES DE FEBRER DE 2020
INGRESSOS A "LA CAIXA" FEBRER 2020
VERO RADU - LLOGUER BAR

352,80

XARXA WIFI (USUARIS)

290,40

LLICÈNCIES D'OBRES

144,00

GENERALITAT (part. Tributs de l'estat)

5.914,92

ATLAS (TOVP 2019)

1.006,99

REPSOL (TOVP 2019)

3,58

IMPIC BALAGUER (Aportació Comarkalada)

375,00

OAGRTL (Entrega a cte. Mensual)

8.645,64

OAGRTL (Liquidació de 2019)

62.030,01
78.763,34

INGRESSOS A "CAIXA CORPORACIÓ"
RECAPTACIÓ BÀSCULA

255,00

MENÚS ESCOLA (6 Menús)

31,20

COL.LABORACIÓ LLIBRET FESTA MAJOR

50,00

XARXA WIFI - 2 usuaris

29,04
365,24

TOTAL INGRESSOS FEBRER 2020

79.128,58

4.DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2019
El secretari explica el contingut del decret i destaca que s’han emès els informes sobre el compliment de la
regla de la despesa i l’estabilitat pressupostària. La corporació, d’acord amb els informes emesos, compleix
amb la regla de la despesa per un import de 65.218,47euros i no compleix amb l’estabilitat pressupostària
per un import de -30.187,79 euros. El secretari afegeix que l’Ajuntament té un superàvit no financer positiu
de 5.887,20 euros per la qual cosa l’Ajuntament és estable, però una vegada realitzats els ajustos d’ingressos
i despeses dona com a resultat que no es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària. Aquest
incompliment suposa que el Ple de la Corporació haurà d’aprovar un Pla Econòmic i Financer de conformitat
amb allò que estableixen els articles 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Afegeix però que d’acord amb la nota informativa del règim de tutela financera dels ens locals tramesa per
la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor els indicadors més importants per analitzar
la solvència de l’Ajuntament són:
• Estalvi net positiu: l’Ajuntament en té per import de 61.987,89 euros
• Romanent de tresoreria per despeses generals de signe positiu: l’Ajuntament en té per un import de
252. 068,91 euros
• Deute viu no inferior a un 110% dels ingressos corrents: l’Ajuntament no té concertada cap operació
de crèdit
• Període mitjà de pagament a proveïdors no superior a 30 dies: l’Ajuntament compleix amb aquest
indicador. El període mitjà al 1r trimestre del 2019 era de 7,23 dies, al 2n trimestre de 6,77 dies, el
3r trimestre de 16,13 dies i el 4art trimestre de 10,31 dies.
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Decret 28/2020 sobre aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2019

1. En data 3 de març de 2020 es va incoar procediment per aprovar la liquidació del Pressupost de l'exercici
2019.
2. Pel secretari i l’interventor, en data 3 de març de 2020 s’han emès els corresponents informes d’acord
amb l'art. 191.3 Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals. De l’informe de l’interventor s’ha obtingut el següent resultat:
A) Respecte al Pressupost de despeses:
1- Exercici en curs:
DESCRIPCIÓ TEXT
PRESSUPOST INICIAL DE DESPESES
MODIFICACIÓ DE DESPESES
PRESSUPOST DEFINITIU DE DESPESES
DESPESES COMPROMESES
OBLIGACIONS RECONEGUDES
DESPESES ORDENADES
PAGAMENTS REALITZATS
OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

IMPORT EUROS
558.893,00
112.222,21
671.115,21
639.886,71
639.886,71
618.331,18
618.331,18
21.555,53

2- Exercicis tancats:
DESCRIPCIÓ TEXT
OBLIGAC.PENDENTS DE PAG.CORRESPON.ALS PRESS.DE DESP.
EXERC.TANC.

IMPORT EUROS
0,00

3- Obligacions derivades de devolució d’ingress.press.:
DESCRIPCIÓ TEXT
OBLIGACIONS DERIVADES DE DEVOLUC.D’INGRESS. PRESS.

IMPORT EUROS
0,00

4- Ròssec dels comptes de creditors no pressup.:
DESCRIPCIÓ TEXT
RÒSSECS DELS COMPTES DE CREDITORS NO PRESSUPOST.

IMPORT EUROS
16.747,09

5- Pagaments realitzats pendents d’aplicació:
DESCRIPCIÓ TEXT
PAGAMENTS REALITZATS PENDENTS D’APLIC.

IMPORT EUROS
0,00

TOTAL CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:
DESCRIPCIÓ TEXT
TOTAL CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT (1)+(2)+(3)+(4)-(5)

IMPORT EUROS
38.302,62

B) Respecte al Pressupost d’ingressos:
1- Exercici en curs:
DESCRIPCIÓ TEXT
PRESSUPOST INICIAL D’INGRESSOS
MODIFICACIONS D’INGRESSOS
PRESSUPOST DEFINITU D’INGRESSOS
DRETS RECONEGUTS
DRETS ANUL·LATS
DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS

IMPORT EUROS
558.893,00
112.222,21
671.115,21
655.747,91
9.974,00
0,00
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RECAPTACIÓ NETA
DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

489.973,74
155.800,17

2- Exercicis tancats:
Drets pressupostaris liquidats en exercicis
anteriors pendents de cobrament:
DESCRIPCIÓ TEXT
DRETS LIQUIDATS EN EXERCICIS ANTERIORS PENDENTS DE
COBRAMENT

IMPORT EUROS
8.950,00

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

IMPORT EUROS
442,21

4- Ingressos realitzats pendents d’aplicació:
DESCRIPCIÓ TEXT
INGRESSOS REALITATS PENDENTS D’APLICACIÓ

IMPORT EUROS
0,00

TOTAL DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT
DESCRIPCIÓ TEXT
TOTAL DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENTS 1+2+3-4

IMPORT EUROS
165.192,38

C) Resultat pressupostari de l’exercici:
DESCRIPCIÓ TEXT
1. DRETS RECONEGUTS NETS
2. OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
3. RESULTAT PRESSUPOSTARI (1-2)
4. -DESVIACIONES POSITIVES DE FINANÇAMENT
5. +DESVIACIONS NEGATIVES DE FINANÇAMENT
6. + DESPESES FINANÇADES AMB ROMANENTS LIQ. DE TRESORERIA
7.+ RESULTAT D’OPERACIONS COMERCIALS
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (3-4+5+6+7)

IMPORT EUROS
645.773,91
639.886,71
5.887,20
0,00
0,00
38.747,57
44.634,77

D) Romanents de crèdit:
DESCRIPCIÓ TEXT
1. PRESSUPOST DEFINITIU
2. OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
3. ROMANENT DE CRÈDIT (1-2)
4. CRÈDITS D’INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA (ART. 163.3 LLRHL)
- COMPROMESOS
- NO COMPROMESOS
5.CRÈDITS D’INCORPORACIÓ NO OBLIGATÒRIA (ART.163.1 LLRHL)
- COMPROMESOS
- NO COMPROMESOS
- NO COMPROMESOS (SENSE AUTORITZACIONS)
- NO COMPROMESOS (SENSE CRÈDIT DISPONIBLE)
6. TOTAL CRÈDITS INCORPORABLES (4+5)
7 – CRÈDITS NO INCORPORABLES (1-2-6)
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IMPORT EUROS
671.115,21
639.886,71
31.228,50

31.228,50

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

IMPORT
EUROS

DESCRIPCIÓ TEXT
1. (+) FONS LÍQUIDS

IMPORT
EUROS
132.373,42

2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
DEL PRESSUPOSTCORRENT
DE PRESSUPOSTOS TANCATS
D’OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES
- COBRAMENTS REALIT. PENDENTS D’APLIC DEFINITIVA

155.800,17
8.950,00
442,21
0,00

3. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
DEL PRESSUPOST CORRENT
DE PRESSUPOSTOS TANCATS
D’OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES
- PAGAMENTS REALITZATS PEND.D’APLIC. DEFINITIVA

21.555,53
0,00
16.747,09
0,00

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

165.192,38

38.302,62

259.263,18

II SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT

7.194,27

III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT

0,00

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

252.068,91

3. En data 3 de març de 2020, s’han emès els informes sobre el compliment de la regla de la despesa i
l’estabilitat pressupostària. La corporació, d’acord amb els informes emesos, compleix amb la regla de la
despesa per un import de 65.218,47euros i no compleix amb l’estabilitat pressupostària per un import de 30.187,79 euros. Aquest incompliment suposa que el Ple de la Corporació, en el termini màxim de 2 mesos,
haurà d’aprovar un Pla Econòmic i Financer de conformitat amb allò que estableixen els articles 21 i 23 de la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
4.D’acord amb la nota informativa del règim de tutela financera dels ens locals tramesa per la Direcció
General de Política Financera, Assegurances i Tresor els indicadors més importants per analitzar la solvència
de l’Ajuntament són:
• Estalvi net positiu: l’Ajuntament en té per import de 61.987,89 euros
• Romanent de tresoreria per despeses generals de signe positiu: l’Ajuntament en té per un import de
252. 068,91 euros
• Deute viu no inferior a un 110% dels ingressos corrents: l’Ajuntament no té concertada cap operació
de crèdit
• Període mitjà de pagament a proveïdors no superior a 30 dies: l’Ajuntament compleix amb aquest
indicador. El període mitjà al 1r trimestre del 2019 era de 7,23 dies, al 2n trimestre de 6,77 dies, el
3r trimestre de 16,13 dies i el 4art trimestre de 10,31 dies.
5. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària, els
crèdits inicials, les modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les
obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats Respecte al pressupost d’ingressos, i per a
cada concepte, la liquidació posa de manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions
definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així com la recaptació neta.
6. S'ha complert el que estableix l'art. 92 i següents del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, segons el qual
es desenvolupa el capítol primer del títol sisè del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
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7. De conformitat amb l'article 191.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb l'article 90.1 del Reial decret 500/1990, sobre matèria
pressupostària.
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici de 2019
Segon.- Donar compte al Ple en la primera sessió que es dugui a terme
Tercer.- Trametre còpia de l’expedient a l’òrgan que correspongui de la Comunitat Autònoma i al centre o
dependència del Ministeri d'Hisenda que aquest determini (article 193.5 del TRLHL i 91 del RD 500/90).
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
5. PROPOSTA CREAR LA LLICÈNCIA NÚMERO 1 D'AUTOTAXI EN EL MUNICIPI DE LA SENTIU DE SIÓ.
Vist que es va incoar expedient per a la creació d’una llicència d'auto-taxi en el municipi de la Sentiu de Sió.
Vista la memòria de l’alcaldia, de data 15 d’octubre de 2019, que justifica la seva necessitat.
Vist que els Serveis Territorials de Transports de Lleida, en data 23 de desembre de 2019, han informat
favorablement sobre l’atorgament de l’autorització de transport interurbà per a la llicència municipal de taxi
número 1 de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, per a un vehicle de fins a cinc places de capacitat, inclosa la
persona que condueix, que no tingui una antiguitat superior a dos anys des de la primera matriculació.
Vist l'informe de Secretaria.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:
Primer. Crear la llicència número 1 d'autotaxi en el municipi de la Sentiu de Sió.
Segon. Que es redactin les bases que han de regir l'adjudicació de les llicències creades.
Tercer. Notificar aquest acord a les Associacions professionals d'empresaris i treballadors representatives del
sector.
6. PROPOSTA APROVAR EL PLEC DE CONDICIONS QUE HA DE REGIR EL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DE
LA LLICÈNCIA DE TAXI NÚMERO 1 DE LA SENTIU DE SIÓ I LA SEVA LICITACIÓ.
Atès que per acord de Ple, data 9 de març de 2020, s’ha acordat crear la llicència número 1 d'autotaxi en el
municipi de la Sentiu de Sió i que es redactin les bases que han de regir l'adjudicació de les llicències creades.
A la vista de l'expedient de contractació tramitat
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb l'article
53.1.r) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril i amb l'article 21.1.q) i 25.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:
PRIMER. Aprovar el Plec de condicions que ha de regir el procediment d'adjudicació de la llicència número 1
de taxi de la Sentiu de Sió.
SEGON. Publicar l'anunci de licitació en el Perfil de contractant amb el contingut contemplat en l'annex III de
la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic.
TERCER. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de contractació,
en particular el plec de clàusules administratives particulars.
QUART. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, procedir a l'exposició pública de la llista en el tauler
d'anuncis, en el perfil de contractant i en el Butlletí Oficial de la Província, a fi de que els interessats i les
Associacions professionals d'empresaris i treballadors puguin al·legar el que estimin procedent en defensa
dels seus drets, en el termini de quinze dies, de conformitat amb l'article 10 del Reial decret 763/1979, de 16
de març.
CINQUÈ.- D’acord amb el previst a l'article 53.1.r) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i amb l'article 21.1.q) i 25.2.g) de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, la tramitació de l’expedient és competència del senyor
alcalde, que, per tant, és l’òrgan que resoldrà l’expedient.
7. PROPOSTA DESIGNAR ELS REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ A LA JUNTA
DIRECTIVA DE L’AGRUPACIÓ DE PROPIETARIS DE TERRENYS DE L’ÀREA DE CAÇA DE LA SENTIU DE SIÓ
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El senyor alcalde informa que s’ha format una nova Junta que gestionarà el vedat i que l’Ajuntament en forma
part. Que es proposa la designació de la regidora Maria Àngels Solà, del regidor Asensi Masana i d’ell mateix
com alcalde.
La senyora Teruel manifesta que espera que amb aquesta nova Junta se sigui més eficient que fins ara.
El senyor alcalde li respon que s’ha de treballar mirant endavant i no enrere.
El senyor Masana diu que el problema real és que pràcticament no hi ha caçadors.
La senyor Teruel pregunta si se sap quines persones formen part de la Junta.
El senyor alcalde respon que són quatre propietaris i no en pot dir el nom perquè encara no està formada la
Junta.
L’article 14.2 dels Estatuts de l’Agrupació de Propietaris de Terrenys de l’Àrea de Caça de la Sentiu de Sió
estableix que l’elecció dels tres membres restants de la Junta Directiva ho seran a proposta del Ple municipal,
d’entre els membres que de dret el composen.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:
Primer.- Designar com a representants de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió a la Junta Directiva de l’Agrupació
de Propietaris de Terrenys de l’Àrea de Caça de la Sentiu de Sió el senyor alcalde, Josep Torres Flores i els
regidors Maria Àngels Solà Figueres i Asensi Masana Carricondo.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per al desenvolupament d’aquest acord.
8. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL DIA DE LES SESSIONS PLENÀRIES ORDINÀRIES DE L’AJUNTAMENT DE
LA SENTIU DE SIÓ
El senyor alcalde informa que es vol canviar el dia de celebració del ple ordinari, que passaria del primer
dilluns al segon dilluns bàsicament perquè es dona més marge a Secretaria per preparar el Ple.
El secretari afegeix que fonamentalment és per poder preparar amb garanties el decret de pagaments del
mes anterior al ple.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària duta a terme el 9 de juliol de 2019, va acordar per unanimitat
que les sessions ordinàries a celebrar pel Ple de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió serien cada dos mesos i que
el dia de celebració seria el primer dilluns dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre, a
les 20.30 hores.
Atès que es considera oportú modificar el dia de celebració de la data del Ple ja que d’aquesta manera es
podran preparar millor els expedients que s’han de sotmetre a aprovació.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:
Primer.- Modificar el dia de les sessions ordinàries a celebrar pel Ple de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió en
el sentit que seran el segon dilluns dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre, a les 20.30
hores.
Segon.- Publicar els presents acords conforme estableix la vigent legislació.
9. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 18/2020 SOBRE APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ
INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA I L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU
DE SIÓ, PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE PUNTUAL I ESPECÍFIC DE NETEJA VIÀRIA, DE SALUBRITAT I
SANEJAMENT D’ESPAIS PÚBLICS A LA COMARCA INCLÒS DINS EL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ DEL
SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA ADREÇAT A LES PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR, 2019
El senyor alcalde explica que aquest punt fa referència al conveni signat amb el Consell Comarcal de la
Noguera que regula la persona treballa al Pla d’Ocupació.
La senyora Teruel pregunta quin horari fa aquest senyor.
El senyor secretari respon que fa les 7hores i mitja i que depèn del Consell Comarcal.
El senyor alcalde afegeix que una setmana ve el dimarts i el dijous i la setmana següent ve el dimecres i així
successivament i que fa treballs de neteja de carrers i places.
Per Resolució de la Directora del Servei d’Ocupació de Catalunya, de 4 de novembre de 2019, es va aprovar
atorgar al Consell Comarcal una subvenció per un import de 228.982,44 euros, distribuïda en: Línia PANP
(persones en situació d’atur no perceptores de prestació i/o subsidi), Línia PRCG (persones en situació d’atur
destinatàries de la renda garantida de ciutadania), Línia DONA (dones en situació d’atur), Línia COOR
(personal tècnic i de coordinació).
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Amb anterioritat a la Resolució esmentada, l’Ajuntament de la Sentiu de Sió va comunicar al Consell Comarcal
de la Noguera la seva voluntat de participar en aquest projecte i que es duguessin a terme treballs de neteja
viària, de salubritat i sanejament d’espais públics al municipi per part dels treballadors contractats i el Consell
Comarcal ha acceptat aquesta proposta.
Per tal de regular l’execució dels treballs esmentats així com el finançament de les despeses no
subvencionables, es necessària l’aprovació d’un conveni marc de cooperació interadministrativa a signar
entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, en relació al projecte subvencionat. El Consell
Comarcal ha aprovat aquest conveni per acord de ple de data 6 de febrer de 2020.
Vista la proposta d’aprovació del conveni marc esmentat presentada pel Consell Comarcal de la Noguera.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:
Ratificar íntegrament i en els seus propis termes la resolució d’alcaldia de 17 de febrer de 2020 següent:
Primer.- Aprovar el Conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal de la Noguera i
l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, per a l’execució del Projecte puntual i específic de neteja viària, de salubritat
i sanejament d’espais públics a la comarca inclòs dins el programa Treball i Formació del Servei d’Ocupació
de Catalunya adreçat a les persones en situació d’atur, 2019.
Segon.- Facultar l’alcalde per a la signatura d’aquest conveni i de qualsevol altre document que se’n pugui
derivar.
Tercer.- Comunicar aquesta resolució al Consell Comarcal de la Noguera.
Quart.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.
10. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 20/2020, SOBRE APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI
(2021-2023)
El secretari informa que es tracta d’una previsió d’ingressos i de despeses dels anys 2021,2022 i 2023.
L’Ordre HAP/2015/2012/ d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament
d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, estableix en el seu article 6 l’obligació de retre informació sobre els plans pressupostaris a mig
termini, recollits a l’article 29 de la Llei orgànica 2/2012 esmentada, en els que s’emmarca l’elaboració dels
pressupostos dels ens locals i a través dels quals es garantirà una programació pressupostària coherent amb
els objectius d’estabilitat pressupostària i amb el deute públic i de conformitat amb la regla de la despesa
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:
Ratificar íntegrament i en els seus propis termes la resolució d’alcaldia de 19 de febrer de 2020 següent:
Primer.- Aprovar el Pla pressupostari a mig termini ( 2021-2023) de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió.
Segon.- Que l’Interventor comuniqui al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas les dades
anteriorment esmentades.
Tercer.- Ratificar aquest decret en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.
Dades de previsió econòmica del Pla Pressupostaria a Mig Termini
2020

% var

2021

Ingressos
Corrents
Capital
Financers

632.699,00
519.639,00
113.060,00
0,00

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

639.025,00
524.835,00
114.190,00
0,00

Despeses
Corrents
Capital
Financers
Saldo
operacions no
financeres
Ajustos SEC

632.699,00
491.186,00
141.413,00
100,00
100,00

0,98
1,00
1,00
-100

638.925,00
496.097,00
142.828,00
0,00
100,00

0,00

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

2022
648.610,00
532.707,00
115.903,00
0,00
648.510,00
503.541,00
144.969,00
0,00
100,00

0,00

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

2023
661.582,00
543.361,00
118.221,00
0,00
661.482,00
513.613,00
147.869,00
0,00
100,00

0,00

Capacitat
finançament
Deute viu
31/12
A curt termini
A llarg termini
Ràtio
deute/ingrés
corrent

100,00

100,00

100,00

100,00

6.653,84

-94,34

376,61

-100

0,00

0,00

0,00

6.277,23
376,61
0,01

-94,00
-100
-100

376,61
0,00
0,00

-100
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

11. PROPOSTA PRORROGAR EL CONTRACTE DE L’ARRENDAMENT DEL LOCAL DESTINAT A PERRUQUERIA
SITUAT AL CARRER DE LA SOLANA, S/N PROPIETAT DE L'AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIO, AMB LA
SENYORA VANESSA GALAN SORRIBES, AMB NIF 78093873H, PER UN TERMINI D’UN ANY, DES DEL DIA 2 DE
MARÇ DE 2020 FINS EL 2 DE MARÇ DE 2021
El senyor alcalde explica que és la pròrroga anual del contracte.
La senyora Teruel diu que endavant i que per molts anys hi pugui ser.
En data 1 de març de 2007, l'Ajuntament de la Sentiu de Sió i la senyora Vanessa Galan Sorribes, amb NIF
78093873H, veïna d'Agramunt, i domiciliada al carrer Ensenyament, número 26 van signar el contracte
d’arrendament del local destinat a perruqueria situat al carrer de la Solana, s/n, propietat de l'Ajuntament
de la Sentiu de Sió.
La clàusula tercera del contracte, estableix literalment:
“el contracte començarà a regir el dia 1 del mes de març de 2007, concertant-se l'arrendament per 1 any
prorrogable. Si abans del seu acabament l'arrendatària el renúncia, haurà d'abonar indemnització per
quantitat equivalent a la renda de 2 mesos”.
Atès que les parts estan d’acord en prorrogar aquest contracte per un termini d’un any, de conformitat amb
les condicions previstes a la clàusula tercera del contracte signat el 1 de març de 2007.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:
PRIMER.- Prorrogar el contracte de l’arrendament del local destinat a perruqueria situat al carrer de la
Solana, s/n propietat de l'Ajuntament de la Sentiu de Sió amb la senyora Vanessa Galan Sorribes, amb NIF
78093873H, per un termini d’un any, des del dia 2 de març de 2020 fins el 2 de març de 2021, per un import
de 297,27 euros anuals IVA exclòs, amb l’increment de l’IVA i l’IPC, si es produeix.
SEGON.- Autoritzar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per a la signatura del document de
pròrroga i de qualsevol altre document que se’n pugui derivar.
TERCER.- Notificar aquest acord a la interessada i convocar-la per procedir a la signatura del corresponent
document administratiu de pròrroga.
12. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’INCREMENT DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT
DE LA SENTIU DE SIÓ PER A L’ANY 2020 EN APLICACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI 2/2020, DE 21 DE GENER DE
2020
El Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de
retribucions en l’àmbit del sector públic, publicat en el BOE núm. 19 de 22.01.2020, en el seu article 3 dos
preveu, entre altres, que les retribucions del personal del sector públic per a l’any 2020 no podran
experimentar un increment global superior al 2% respecte les vigents a 31 de desembre de 2019 .
Tenint en compte que existeix consignació pressupostària suficient per atendre aquest increment retributiu
en el pressupost de l’Ajuntament de l’any 2020.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set 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 2,00%, amb efectes del dia 1 de gener de 2020.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per al desenvolupament d’aquest acord.
13. PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 1 DEL PRESSUPOST
DE DE L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ, ANY 2020
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El secretari explica que es tracta d’obrir dues partides per poder comptabilitzar les dues actuacions que es
van haver de fer com a conseqüència de la llevantada del gener i que són la substitució de la canonada de la
xarxa d’aigua i la construcció d’un mur al camí de Bensa. Afegeix que també s’inclou a la modificació una
partida per l’adquisició de cautxú pel protegir el terra dels jocs infantils de la plaça Àngela Torres.
Prèvia unànime declaració d’urgència es passa a tractar aquest punt que no estava inclòs a l’ordre del dia.
L’Ajuntament degut al temporal de llevant del passat mes de gener va haver d’executar amb caràcter
d’emergència dues actuacions: obres de substitució d’una part de la canonada de la xarxa d’abastament
d’aigua potable de la Sentiu de Sió i obres de construcció d’un mur de pedra per contenció de terres al camí
de Bensa.
Així mateix, per la seguretat dels usuaris dels gronxadors de la plaça Àngela Torres (parc infantil), es fa del
tot necessari col·locar un paviment de cautxú per protegir les caigudes i possibles lesions.
Així doncs, iniciïs expedient de modificació de crèdits dins el vigent pressupost, finançat amb romanent de
tresoreria per despeses generals de conformitat amb el previst als arts. 177 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, i 37 del Reial Decret
500/1990, de 20 d´abril.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:
Primer: Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 1 del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu
de Sió, any 2020, d'acord amb el quadre següent:
DESPESES A FINANÇAR:
SUPLEMENT DE CRÈDIT
PARTIDA

DENOMINACIÓ

Adquisició de maquinària i
instal·lacions
TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS

450 623,03

CONSIGNACIÓ
INICIAL

PROPOSTA
INCREMENT

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

4.500,00

4.235,00

8.735,00

4.235,00

CRÈDITS EXTRAORDINARIS
PARTIDA

DENOMINACIÓ

Substitució per urgència
canonada xarxa aigua potable
Construcció mur camí de
454 631,05
Bensa per urgència
TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS
452 639,05

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 28.832,06
INGRESSOS
PARTIDA
DENOMINACIÓ
87000
Romanent de tresoreria
despeses generals
TOTAL:

CONSIGNACIÓ
INICIAL

PROPOSTA
INCREMENT

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

0,00

18.938,06

18.938,06

0,00

5.659,00

5.659,00

24.597,06

28.832,06
28.832,06

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 28.832,06

Segon: L'import de les despeses queda finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, haventse 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.
14.- LLICÈNCIES 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. 107/2018, a Pere Pedrós i Torné per la construcció d’una pèrgola desmuntable a la Torre
Pedrós.
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•
•
•

Expd. 31/2020, a Jordi Baró Amigó per la reforma del bany i per la modificació de l’obertura de la
porta del magatzem a l’habitatge situat al carrer del Riu Sió, número 14.
Expd. 34/2020, a Mercè Moreso Punter per collar un bastiment de porta a la planta baixa i per
enrajolar amb gres un quartet a l’habitatge situat al carrer de la Solana, número 39.
Expd. 40/2020, a Cinto París Figueres, col·locar teules a l’habitatge del carrer Joan Solsona, número
1.
Expd. 49/2020, a Dolors Galceran Solà, per realitzar actuacions de neteja i sanejament de la finca del
carrer Gaudí, número 6.
Exp. 52/2020, a Àngela Trepat Amoròs, per l’arranjament d’una terrassa de l’habitatge situat al carrer
del Riu Sió, número 6.

15.- INFORMES ALCALDIA
El senyor alcalde informa dels següents temes:
• Que els fulls informatius es deixaran d’imprimir i es penjaran a la web i a l’eBando. Es fa per no gastar
paper i per reduir residus. Que se’n deixarà als bars i als jubilats. Així mateix, si hi ha alguna persona
interessada que avisi a l’Ajuntament i se li imprimirà.
La senyora Teruel pregunta si se’n pot penjar un a l’entrada de l’Ajuntament perquè es pugui
consultar.
El senyor alcalde respon que cap problema.
La senyora Teruel, demana, si és possible, que quan es prepari la documentació del Ple s’aprofiti el
foli per davant i per darrera per estalviar paper.
• Que degut al fort vent, el passat dia 2 de març van caure dos arbres al carrer Joan Solsona provocant
una avaria al subministrament elèctric i al servei de telefonia. Afegeix que es va reparar amb molta
celeritat.
• Que avui dilluns dia 9 han començat les obres de la piscina petita.
• Que els alumnes de l’Institut Mare de Déu de la Mercè de Barcelona han demanat autorització per
realitzar un curtmetratge sobre la Guerra Civil al Tossal de les Forques. Que està previst que l’activitat
es realitzi els dies 14 i 15 de març. Que l’Ajuntament ho autoritzarà sempre i quan tinguin tots els
permisos, com per exemple per l’ús d’armes de fogueig. Llavors si tenen els permisos informarem als
veïns.
• Que a dia d’avui es disposa de servei WIFI gratuït al local dels jubilats i a cal Morros. Properament
està previst oferir el servei gratuït a la sala polivalent i les piscines.
La senyora Teruel pregunta si hi ha subvenció.
El senyor alcalde li respon que el servei l’ofereix l’empresa que ens presta el servei WIFI.
• Que Telefònica ha començat a realitzar l’estudi informatiu de la fibra òptica.
• Que un grup de menors no acompanyats va realitzar la neteja d’un tram de la carretera vella i que
intentaran tornar perquè els va quedar un petit tram per fer.
• Que el dia 15 de febrer es va celebrar la Tercera Xocolatada Solidària i va tenir un gran èxit.
• Que s’ha comprat una refinadora per arranjar els camins.
• Que s’ha detectat que hi ha uns vehicles a la part antiga del poble que possiblement estan
abandonats. Que ho estem investigant.
• Que s’han instal·lat uns focus de llum a la part de les escoles i del pavelló ja que era un punt molt
fosc del poble. Que s’han connectat a l’enllumenat públic.
La senyora Teruel comenta que estan molt junts i que podien estar més separats.
• Que la brigada municipal ha pintat cal Morros.
• Que es col·locarà unes plaques de cautxú de protecció a la zona dels jocs infantils de la plaça Àngela
Torres.
• Que la brigada municipal ha pintat l’entrada de les Escoles. Que no s’ha pintat tota perquè
prèviament s’han de canviar les canonades d’aigua que aniran per fora i fins que no es faci aquesta
actuació no es podrà acabar de pintar. Que dissabte hi ha jornada de portes obertes.
• La senyora Maria Àngels Solà explica que el passat dia 8 es va celebrar la diada de les dones i van
participar-hi més de 40 dones. Destaca el taller que va fer la Mercè de Vinea.
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La senyora Teruel comenta que no va poder-hi assistir perquè era fora. Continua dient que al
Facebook de l’Ajuntament últimament no es pengen les activitats. Pregunta qui se’n encarrega?
El senyor alcalde li respon que tenim una persona que ho està mirant de solucionar i a partir d’ara es
publicaran.
La senyora Teruel pregunta si les que s’han fet ja no sortiran.
La senyora Maria Àngels Solà li respon que sí que es poden penjar.
La senyora Teruel recorda que les activitats s’han de promocionar en el seu moment.
La senyora Solà li respon que té raó però que el més important és participar-hi.
La senyora Teruel continua dient que s’ha de fer publicitat de les coses, que s’ha de donar a conèixer
el poble. No s’ha fet publicitat del Carnaval, ni de la Xocolatada ni de la festa de les Àguedes.
El senyor alcalde li respon que això no és així i que el problema és de la senyora Teruel ja que s’ho
mira malament.
Que a l’Ajuntament encara tenim els dos lots de Nadal dels regidors del grup d’Independents per la
Sentiu.
La senyora Teruel li respon que ja els hi pot entregar i que veuran a quina entitat li donen.
Que en relació a la sol·licitud de la Sala d’Actes de l’Ajuntament del grup Independents per la Sentiu
AM, per dur a terme les tasques de pertoquen com a grup municipal, el senyor alcalde li manifesta
que no serà possible perquè la Sala d’Actes no és per aquest ús.
La senyora Teruel li respon que la resposta ha de ser per escrit.

16.- PRECS PREGUNTES
La senyora Teruel comenta que el proper dia 17 de març s’obrirà a la web la convocatòria de subvencions
WIFI4EU per a poder disposar del servei gratuït de WIFI als espais públics. Que l’Ajuntament ho hauria de
sol·licitar i que s’ha d’anar ràpid perquè les sol·licituds s’atenen per ordre d’entrada, qui primer demana,
primer se li dona. Que val la pena demanar-ho i que aquesta és la última convocatòria.
Recorda que la convocatòria passada es va passar per alt i que molt pobles de la Noguera han aconseguit la
subvenció.
Acaba dient que ara el servei ens el presta una empresa privada que en qualsevol moment ens pot dir que
no li interessa.
El senyor alcalde li respon que ho vetllarem.
A continuació, la senyora Teruel lamenta l’abandonament i la falta de neteja al poble i afegeix que el poble
està molt brut. Que només es veu netejar a la persona contractada pel Pla de garantia juvenil. Per exemple
els rosers del Pont del Sió no s’hi ha fet res des de fa 8 mesos, la bassa està bruta, el parc del carrer 17 també.
El senyor alcalde li respon que es farà, però tot al seu temps ja que la brigada ara està ocupada en altres
coses.
La senyora Teruel afegeix que la barana del parc de la Plana que dona al riu Sió està trencada des de fa dies.
El senyor alcalde li respon que ho tenen present.
La senyora Teruel li comenta que aquestes cosetes no costen massa diners i arreglades donarien una millor
imatge. Afegeix que també s’haurien de canviar d’ubicació els contenidors de la plaça Àngela Torres i que hi
ha força llocs per posar-los.
La senyora Teruel continua dient que la senyal de direcció prohibida de l’Hostal és a terra i que cal col·locarla de nou. Que es miri si ho ha de fer l’Ajuntament o bé el Departament de Carreteres.
La senyora Teruel afegeix també que on hi ha les reixes de recollida d’aigües davant de cal Sinto, del carrer
Verge de la Guardiola i del carrer Balaguer estan malmeses i hi ha esvorancs al carrers.
El senyor alcalde li respon que ho estem mirant.
La senyora Teruel manifesta que el pati de ca l’Estanquera, al carrer de la Solana, han caigut pedres i és
insegur. Pregunta que es farà.
El senyor alcalde li respon que ho estem estudiant amb l’arquitecte per a veure quina solució adoptem.
La senyora Teruel també comenta que entre el carrer Gaudí i el carrer Sió hi ha una casa on la teulada està
enfonsada.
El senyor alcalde li respon que les teules cauen cap dins i no hi ha perill.
La senyora Teruel li pregunta si s’ha avisat als propietaris.
Els senyor alcalde li respon que s’està mirant.
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La senyora Teruel pregunta també que es pensa fer al tram de la carretera vella que falta per netejar. Hi ha
troncs i arbres a terra i és perillós. Teniu la responsabilitat d’arreglar-ho.
El senyor alcalde li respon que ho té present i que està l’espera que l’empresa Estanislao Profitós ho executi.
La senyora Teruel, a continuació es refereix al decret de relació de pagaments del mes d’octubre de 2019 i al
del mes de febrer de 2020. Pel que fa al primer, demana que es canviï el concepte d’un pagament per import
de 412,50 euros ja que hi figura “Associació de la Gent Gran de la Sentiu” quan hi hauria de dir “Aportació
d’Independents per la Sentiu AM a l’Associació de la Gent Gran de la Sentiu”. Pel que fa a la relació del mes
de febrer demana que es canviï el concepte d’un pagament de 16,80 euros ja que hi figura “Bombona butà
xocolatada solidària” quan hi hauria de dir “Compra de butà per a entitats” ja que per la festa esmentada
pràcticament no es va gastar res de butà i la bombona no se la va quedar l’organització sinó que la té
l’Ajuntament i la pot deixar a altres entitats per les seves activitats.
El senyor alcalde li respon que cap problema.
El secretari manifesta que per fer efectius aquests canvis, s’haurà de fer un decret d’esmena dels pagaments
del mes d’octubre de 2019 i del mes de febrer de 2020.
El senyor alcalde diu que es faci aquest decret de correcció. Afegeix també que l’Ajuntament també va fer
coses per la xocolatada solidària com col·laborar amb els cartells, taller de pintura, vam fer coincidir el partit
de futbol sala amb la xocolatada per a que hi hagués més gent...
La senyora Teruel li respon possiblement va donar el vistiplau a algunes coses però realment la feina de
veritat la va fer l’organització.
La senyora Teruel continua dient que a la relació de pagaments també n’ha vist un a Nespresso. En aquest
sentit pregunta si es dona cafè als treballadors. Afegeix que no coneix cap administració que doni cafè als
seus treballadors.
El senyor alcalde li respon que de cafè en pren els treballadors, els regidors, les visites...i és una cosa que s’ha
fet des de sempre i nosaltres simplement ho hem continuat.
La senyora Teruel, a continuació, torna a demanar els diners del sopar de Nadal que li corresponen al seu
grup. Es va gastar per un sopar en el que hi havia 23 persones, amb un descontrol total. Si fem això amb
petites quantitats de diners què farem quan haguem de gestionar mils d’euros en subvencions importants o
en certificacions d’obres.
El senyor alcalde li respon que lamenta aquestes afirmacions de la senyora Teruel i que són una falta de
respecte a tot l’Ajuntament.
I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 21.35 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 ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE LA SENTIU DE SIÓ
Identificació de la sessió
Núm.: 03/2020
Caràcter: ordinari
Data: dilluns, 25 de maig de 2020
Horari: de les 20.30 hores a les 21.50 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)
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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)
Dolors Teruel Artero (Independents per la Sentiu)

Joan Camats i Campabadal, secretari
S’han excusat d’assistir-hi:
Àngel Pérez Segarra (Independents per la Sentiu)

A la Sentiu de Sió, 25 de maig de 2020, 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 d’iniciar la sessió, el senyor alcalde pren la paraula i en nom de tota la Corporació Municipal manifesta
que arran de la crisi sanitària ocasionada per la pandèmia de la covid-19 i el seu impacte econòmic i social,
que ha provocat aquesta situació tan complicada i difícil i que repercuteix i molt en la vida dels sentiuencs i
sentiuenques, tots els que formen part de l’ajuntament voldríem agrair la prudència i bon comportament
dels veïns/es. Gràcies amb això, s’ha pogut controlar la situació, i podem dir que a dia d’avui no tenim cap
cas.
A partir d’ara, sens obre un escenari que desconeixem, on tots haurem de continuar sent responsables i
adoptar les mesures de prevenció que ens aconsellin.
Aprofitem també per donar el condol a tots aquells que hagin perdut algun familiar o amic, tenint en comte
l’excepcionalitat del moment.
Seguidament s’obre l’acte i es passa a deliberar sobre el següent ordre del dia:
26.
27.
28.
29.

30.
31.

32.
33.
34.

Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
Donar compte dels decrets d’alcaldia
Donar compte dels decrets de relació de pagaments i presa de raó d’ingressos
Proposta ingressar a l’ACA la quantitat de 7.150,28 euros fruit de la liquidació complementària del cànon 2018
practicada per aquest import, acceptar la nova estimació proposada per l’ACA per import de 17.914,36, repercutir
aquests imports als abonats que ho veuran reflectit en el proper rebut de subministrament d’aigua potable de l’any
2019 en el concepte cànon i iniciar el procés per a procedir a la instal·lació de comptadors d’aigua al municipi de la
Sentiu de Sió
Proposta aprovació d’un Pla econòmic financer (anualitats 2020-2021)
Proposta sobre aprovació i signatura del conveni de gestió entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat
de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Sol·licituds llicències d’obres
Informes d’alcaldia
Precs i preguntes

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
L’acta de la sessió ordinària, de data 9 de març de 2020, es dona per llegida de conformitat amb l’establert a
l’art. 110.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i s’aprova per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la
corporació.
2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
•

Decret 30/2020 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, amb
CIF G25505777, per fer front a les despeses de les activitats de la seva associació de l’any 2020.
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Segon.- Pel cobrament de l’ajut concedit, l’entitat beneficiària haurà d'aportar, en un termini màxim
d'un any a partir de la data de la concessió de l'ajut, la documentació següent:
• Factures (còpies compulsades) justificatives de les despeses de l'activitat objecte de l'ajut
que superin almenys l’import de la subvenció atorgada.
Tercer.- Autoritzar aquesta despesa amb càrrec a la partida 330.480,00 del pressupost municipal
vigent.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
•

Decret 31/2020 sobre adjudicació, mitjançant contracte menor, de les obres de millora de les
piscines municipals
Per tot l’exposat, RESOLC:
PRIMER. Adjudicar, mitjançant contracte menor, a l’empresa CONSTRUCCIONS MANUEL ESPEJO SL
(CIF: B25347832), les obres de millora de les piscines municipals, per un import de 42.354,16€
(35.003,44 € BI + 7.350,72 € en concepte d’IVA). Les obres s’executaran a la piscina petita i el seu
entorn.
SEGON. Justificar la celebració del contracte menor pels següents motius: el pressupost de 35.003,44
euros (més IVA) cobreix la totalitat de les obres necessàries per a la millora de les piscines municipals.
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

2020

342 622.01

35.003,44 € BI + 7.350,72 € IVA = 42.354,16 €

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 32/2020, d’aprovació d’un Pla de Seguretat i Salut en el Treball
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar, amb efectes del dia 12 de març de 2020, el Pla de Seguretat i Salut en el Treball de
les obres de “Millora de les piscines municipals”, 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 33/2020 sobre acceptació subvenció de la Diputació i aprovació de documents acreditatius
de la despesa
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Acceptar la subvenció de 8.680,26 euros atorgada a l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, per
acord de la Junta de Govern 37/2019 de la Diputació de Lleida, de 16 de desembre de 2019, per
atendre les despeses de funcionament del consultori mèdic local de la Sentiu de Sió.
Segon.- Que l’actuació subvencionada s’ha realitzat amb el compliment de totes les obligacions
imposades en l’instrument regulador de la seva concessió i que els justificants, inclosos en la relació
de despeses, tenen una relació directa amb l’objecte de l’actuació subvencionada.
Tercer.- Els documents acreditatius de la despesa per import de 9.746,24 euros s’han aprovat durant
l’any 2019 en les diferents relacions mensuals d’aprovació de despeses.
Quart.- Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha inclòs l’IVA
deduïble.
Cinquè.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a
terme.
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la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
•

Decret 34/2020 sobre manifestar el suport i l’adhesió de l’ajuntament de la Sentiu de Sió al
“MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS”
Per tot l’exposat, RESOLC:
PRIMER.- Manifestar el suport i l’adhesió de l’ajuntament de la Sentiu de Sió al “MANIFEST DELS ENS
LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS”, que es transcriu a continuació:
“Els ens locals de Catalunya, les alcaldesses i alcaldes, les regidores i regidors, davant la crisi generada
pel contagi del COVID-19, volem adreçar el present manifest a la ciutadania, i també a la resta
d’administracions, amb el convenciment que hem d’unir esforços per superar l’actual situació.
Catalunya està vivint una situació excepcional. Dia rere dia comprovem les conseqüències de la
pandèmia del COVID-19 en les nostres vides, i l’abast estructural que aquesta té i tindrà en el present
i futur de la nostra societat. Estem davant d’un moment transcendent de la nostra història, i hem
d’estar-hi a l’alçada des de la responsabilitat col·lectiva i individual. Per aquest motiu, hem de
començar insistint a la ciutadania que compleixi amb les indicacions que les autoritats sanitàries i, en
general, les institucions estem dictant per a la prevenció i erradicació del COVID-19.
La nostra principal prioritat ha de ser tallar de manera efectiva la cadena de transmissió del virus. Per
aconseguir-ho, cal un confinament estricte. Cal que tothom es quedi a casa seva amb l’excepció
només d’aquelles persones que treballen en serveis establerts com a essencials. Només amb aquest
confinament efectiu, amb la col·laboració i solidaritat de tothom, podrem frenar la propagació
d’aquesta pandèmia.
Des del món local, demanem a les administracions supramunicipals que les mesures que s’estan
prenent a curt termini tinguin com a eix central i com a prioritat la salut de les persones, en especial
les més vulnerables al virus, i l’adequació de les infraestructures sanitàries per tal que el personal dels
centres hospitalaris puguin desenvolupar la seva tasca amb garanties.
És evident que és el moment d’estar més que mai al servei de la ciutadania. Per una banda, al costat
de les persones que abans de la crisi del COVID-19 ja eren vulnerables i que rebien l’ajut de les
administracions en tots els àmbits. En aquest sentit, s’han de reforçar aquestes línies d’actuació i,
alhora, habilitar mitjans de pagament no presencials dels ajuts per evitar l’exposició de la ciutadania
i dels professionals de l’àmbit social al contagi.
Per altra banda, també hem d’estar al costat de totes aquelles persones que, com a conseqüència
d’aquesta crisi, es quedaran sense feina. Per aquest motiu, s’ha de dotar de recursos i ajuts per
emparar a les famílies que ho necessiten. Només des d’una visió sensible amb les persones i els
col·lectius més vulnerables podrem garantir una sortida real d’aquest context de crisi.
Paral·lelament, i en l’àmbit econòmic, cal legislar per crear les condicions idònies per a què els
autònoms, les petites i mitjanes empreses i, en general, el teixit productiu del nostre país pugui tenir
un horitzó de recuperació ràpida amb els menors costos possibles per tornar a la normalitat quan
abans millor. No podem permetre que algunes empreses i comerços no tornin a obrir. Des de les
administracions competents, cal ser contundents per enfortir la reactivació econòmica del nostre
teixit empresarial.
Els ens locals som l’administració més propera a la ciutadania, la primera porta d’accés a les
demandes i a les necessitats dels veïns i veïnes, i els qui administrem i executem la majoria de les
decisions preses per altres administracions. En aquests moments, més que mai, cal una millor
coordinació, des de la complicitat i lleialtat institucionals. És en aquest sentit que necessitem disposar
d’instruments efectius per a donar resposta a la globalitat de les situacions que està generant aquesta
crisi.
Per aquest motiu, i en benefici dels veïns i veïnes dels pobles i ciutats de Catalunya, des del món local
reclamem poder mobilitzar el superàvit disponible del 2019 sense limitacions, així com flexibilitzar les
directrius de la regla de la despesa i l’estabilitat pressupostària; anul·lar totes les mesures que encara
queden de la LRSAL que limiten l’autonomia local; garantir les aportacions previstes de les
administracions supramunicipals per a l’any 2020 i poder-les ampliar per les noves necessitats que
generarà la crisi; contractar persones sense les actuals limitacions, especialment per a donar resposta
als nous usuaris de serveis socials que tenim ja avui; redefinir els programes destinats a actuacions
municipals o els nous programes de finançament europeu del període 2021-2027.
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És a dir, cal que la normativa que ens afecta als ens locals ens empoderi, de manera que puguem tenir
al nostre abast les eines i la capacitat d’adaptació necessària per a les exigències que haurem de fer
front en els propers mesos i anys com a conseqüència de la paràlisi del COVID-19.
De fet, la crisi del coronavirus és i serà el repte més gran que hem tingut en molts anys. Ens posa a
prova com a persones, però posa especialment a prova el nostre esperit comunitari. La ciutadania
dels pobles, els municipis i les ciutats de Catalunya hem d’actuar conjuntament per a poder superar
aquest repte. Estem convençuts que ens en sortirem i, per això, mirant l’horitzó i entenent aquesta
crisi també com una oportunitat per a fer una societat més justa, pròspera i cohesionada, volem fer
una crida a les institucions supramunicipals: aquest futur l’hem de construir des de la
corresponsabilitat real i efectiva.
Els governs locals no som només uns receptors i executors de les polítiques europees, estatals o
nacionals. Volem ser escoltats, compartir els reptes i prendre decisions des del diàleg i l’acord. El ens
locals podem i volem ser corresponsables de les decisions estructurals que s’han de prendre per a
redreçar l’actual situació i afrontar el futur. La nostra proximitat amb la ciutadania, també en aquesta
situació que estem patint i vivint actualment, ens fa tenir una especial coneixement i sensibilitat sobre
quines són les necessitats, els neguits i les aspiracions de les nostres comunitats locals. Volem
participar de la construcció d’aquest nou futur.
Finalment, volem mostrar el nostre suport i el nostre condol més sentit a les persones i famílies que
han perdut els seus éssers estimats; i el nostre ànim als qui s’han contagiat pel COVID-19 i s’estan a
casa o als hospitals.
Al mateix temps, volem agrair sincerament a totes les persones que treballen en serveis essencials
per a garantir que donem resposta com a societat en moments difícils, especialment a totes i tots els
professionals sanitaris i als equips d’emergència que, de manera exemplar, treballen dia i nit,
incansablement, per revertir aquesta situació. L’esperit de tota aquesta gent és el que ha de conduir
a mirar al futur amb esperança. Ens en sortirem!”
SEGON.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la corporació en la propera sessió que se’n
celebri.
TERCER.- Publicar aquesta resolució al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la web municipal.
QUART.- Notificar aquest resolució a les entitats municipalistes que han subscrit el manifest, al
Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
•

Decret 35/2020 sobre acceptació subvenció de la Diputació i aprovació de documents acreditatius
de la despesa
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Acceptar la subvenció de 7.500,00 euros atorgada per la Junta de Govern de la Diputació de
Lleida, en la sessió ordinària número 6/2020, de data 24 de febrer de 2020, per l’actuació “Socorristes
2019”, amb un pressupost de 9.547,96 euros i que l’actuació subvencionada s’ha realitzat amb
compliment de totes les obligacions imposades en l’instrument regulador de la seva concessió.
Segon.- Els justificants, inclosos en la relació de despeses, tenen una relació directa amb l’objecte de
l’actuació subvencionada.
Tercer.- Els documents acreditatius de la despesa per import de 9.547,96 euros han estat aprovats a
les relacions de despeses del mes de juliol, agost i setembre de 2019.
Quart.- Comptabilitzar aquesta despesa amb càrrec a la partida 920 22799 del pressupost municipal
de l’any 2019.
Cinquè.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a
terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 36/2020 sobre no suspensió de termini administratiu
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- No suspendre el termini màxim de quinze dies atorgat a GANAGRÍ CLOS SL i al CONSELL
COMARCAL DE LA NOGUERA per formular al·legacions i presentar els documents i les justificacions
que considerin pertinents. La no suspensió del termini és per evitar perjudicis greus als drets i
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interessos de l’interessat en el procediment i començarà a comptar a partir del dia 30 de març de
2020.
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 37/2020, d’aprovació de padrons fiscals
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar els padrons fiscals següents:
• Taxa d’escombraires (segona cobrança), any 2020
• Taxa de subministrament d’aigua potable, any 2019
Segon.- Exposar al públic els padrons pel termini d’un mes, mitjançant la inserció d’un edicte al BOP.
En el supòsit de no presentar-se reclamacions en el període d’informació pública, els esmentats
padrons quedaran aprovats definitivament.
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)

•

Decret 38/2020 sobre aprovació de la relació de factures mes de març de 2020
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA

•

Decret 39/2020 sobre esmena dels decrets d’aprovació de l’autorització, disposició i
reconeixement de les obligacions, de les factures pendents d’aplicació (si és el cas), així com del
seu pagament, núm. 104/19 del mes d’octubre i núm. 27/20 del mes de febrer
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Esmenar el decret 104/19 d’aprovació de l’autorització, disposició i reconeixement de les
obligacions, de les factures pendents d’aplicació (si és el cas), així com del seu pagament del mes
d’octubre de 2019, en el sentit següent: es canvia el concepte del pagament, per import de 412,50
euros, que passa de “Associació de la Gent Gran de la Sentiu” a “Aportació d’Independents per la
Sentiu AM a l’Associació de la Gent Gran de la Sentiu”.
Segon.- Esmenar el decret 27/20 d’aprovació de l’autorització, disposició i reconeixement de les
obligacions, de les factures pendents d’aplicació (si és el cas), així com del seu pagament del mes de
febrer de 2020, en el sentit següent: es canvia el concepte del pagament de 16,80 euros que passa
de “Bombona butà xocolatada solidària” a “Compra de butà per a entitats”.
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a
terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 40/2020 sobre aprovació de la certificació número 1 de les obres “Millora de les piscines
municipals”
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar la certificació d’obres número 1 de les obres “Millora de les piscines municipals”,
per un import de 10.912,07 € (9.018,24 € de base imposable més 1.893,83 € en concepte d’IVA),
presentada i signada per l’adjudicatari CONSTRUCCIONS MANUEL ESPEJO SL i pels Serveis Tècnics
Municipals. Les obres s’executen a la piscina petita i al seu entorn.
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 41/2020 sobre l’adhesió de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió al “Decàleg per a la recuperació
socioeconòmica dels municipis de Catalunya”
Per tot l’exposat, RESOLC:
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PRIMER.- Manifestar l’adhesió de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió al “Decàleg per a la recuperació
socioeconòmica dels municipis de Catalunya” elaborat per l’Associació Catalana de Municipis (ACM)
i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i que es pot consultar en el següent enllaç:
https://mcusercontent.com/bcc6da1006262f5c5e13d08bb/files/fed0c86e-bb45-489c-b930f8dc17536a15/Deca_leg_Recuperació_Socioeconòmica.pdf
SEGON.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la corporació en la propera sessió que se
celebri.
TERCER.- Comunicar aquest resolució a l’Associació Catalana de Municipis.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
•

Decret 42/2020 sobre atorgament de llicència urbanística a Agro Water Almonds SA
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Concedir llicència urbanística a Agro Water Almonds SA, amb CIF A25799511, per a executar
les obres consistents en la instal·lació de recepció i assecat d’ametlla a l’explotació agrícola situada
al polígon 6 parcel·la 11 del terme municipal de la Sentiu de Sió, d'acord amb les següents
determinacions:
• Les actuacions s'ajustaran en la seva execució a la documentació tècnica presentada informada
favorablement pels Serveis Tècnics Municipals juntament amb la sol·licitud i a les Normes de
planejament vigents en la localitat.
• Aquesta llicència queda subjecta 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.
• 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. 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
termini de què es tracti, si la sol·liciten d’una manera justificada abans d’exhaurir-se els terminis
establerts.
Segon.- Notificar aquesta resolució al sol·licitant.
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 43/2020, sobre pròrroga contractació de personal
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Prorrogar per un període de 6 mesos, amb efectes del dia 22 d’abril de 2020, el contracte de
la senyora Elisabet Ramírez Expósito, amb DNI XXXX3615E, en règim laboral temporal i a jornada
complerta per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d’edificis municipals, de carrers i de
camins a la brigada municipal.
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 44/2020 sobre adjudicació, mitjançant contracte menor, de les obres de col·locació de
paviment esportiu al poliesportiu municipal
La senyora Teruel manifesta que no hi està d’acord perquè s’ha pres utilitat al pavelló.
Per tot l’exposat, RESOLC
PRIMER. Adjudicar, mitjançant contracte menor, a l’empresa ESPORTS MONTSEC SCP (CIF:
J25706599), les obres de col·locació de paviment esportiu al poliesportiu municipal, per un import
de 47.190,00 € (39.000,00€ BI + 8.190,00€ en concepte d’IVA).
SEGON. Justificar la celebració del contracte menor pels següents motius: el pressupost de 39.000,00
euros (més IVA) cobreix la totalitat de les obres necessàries per a la col·locació de paviment esportiu
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al poliesportiu municipal. 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

2020

342 622,03

39.000,00 BI + 8.190,00 IVA = 47.190,00€

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 45/2020 sobre aixecament de la suspensió de l’exposició pública de l’expedient de
modificació de crèdits número 1 del pressupost 2020
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aixecar la suspensió de l’exposició pública de l’expedient de modificació de crèdits número
1 del pressupost 2020 de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió que es va publicar al BOP de Lleida número
51, de 13 de març de 2020, d’acord amb la possibilitat establerta en l’apartat Quart de la DA 3a. del
Reial Decret 463/2020 pel qual es declara l’estat l’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19. Considerant que el període d’exposició al públic va començar el dia 14 de
març i es va suspendre aquest mateix dia 14 de març, el termini d’exposició al públic es reprendrà
des del dia de la seva publicació al BOP
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 46/2020 sobre aprovació de la relació de factures mes d’abril de 2020
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA

•

Decret 47/2020 sobre inici tramitació compte general 2019
Per tant, RESOLC:
Primer.- Iniciar la tramitació administrativa del compte general de l’exercici 2019.
Segon.- Que la Intervenció elabori el compte general i emeti l’informi preceptiu.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 48/2020 sobre convocatòria Comissió Comptes 2019
Per tot l’exposat, RESOLC:
Convocar la Comissió Especial de Comptes 2019 el proper dijous dia 28 de maig de 2020, a les 13.00
hores a l’Ajuntament, per tal d’examinar el compte general de la corporació de l’exercici 2019,
juntament amb els justificants i antecedents, i emetre’n el corresponent dictamen.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 49/2020 sobre concessió de llicència ambiental a GANAGRÍ CLOS SL per la “unificació de
tres explotacions ramaderes bovines existents i que disposen de llicència ambiental, donant lloc a
una explotació ramadera intensiva BOVINA amb 328 vedells d’engreix i 120 de cria” (Canvi no
Substancial), situada al polígon 4, parcel·les 17 i 20 del terme municipal de la Sentiu de Sió
Per tot l’exposat, RESOLC:
PRIMER. . Concedir a GANAGRÍ CLOS SL llicència ambiental per la “unificació de tres explotacions
ramaderes bovines existents i que disposen de llicència ambiental, donant lloc a una explotació
ramadera intensiva BOVINA amb 328 vedells d’engreix i 120 de cria”, situada al polígon 4, parcel·les
17 i 20 del terme municipal de la Sentiu de Sió (Canvi no Substancial), condicionada al compliment
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de les mesures proposades en l’informe integrat de la Ponència Comarcal (sessió 10 de març de
2020), i que són les següents.

“EXP 25/19. GANAGRÍ CLOS, SL – Canvi no substancial, UNIFICACIÓ 3 explotacions
ramaderes bovines
Identificació de l’expedient
Expedient núm.: 25/19
Promotor: GANAGRÍ CLOS, SL
NIF: B25343575
Sol·licitud: Unificació de 3 explotacions ramaderes existents. Les 3 explotacions existents i la seva
activitat, són:
Promotor:
NIF:
Descripció de l’activitat
Codi classificació:

Llicència ambiental LL2004 0535
Emplaçament:
MO

Promotor:
NIF
Descripció de l’activitat
Codi classificació:

Llicència ambiental LL2004 0536
Emplaçament:
MO
Promotor:
NIF
Descripció de l’activitat
Codi classificació:

Llicència ambiental Ll2000 0256
Emplaçament:
MO
Activitat resultant de la unificació:
Promotor:
NIF
Descripció de l’activitat
Codi classificació:
Emplaçament:
MO
Coord. UTM (ETRS89)

GANAGRÍ CLOS, SL
B25343575
120 vedells de cria i 120 vedells d’engreix
Annex III apartat 11.1.j) de la Llei 20/2009 modificada per la
Llei 9/11
Annex II de la Llei 3/98
20 d’octubre de 2005 – A partir de projecte tècnic,
condicionada a control inicial
Polígon 4, parcel·les 17 i 20 al TM de La Sentiu de Sió
074 CE

VEDELLS DEL CAMP, SL
B25518895
100 vedells d’engreix
Annex III apartat 11.1.j) de la Llei 20/2009 modificada per la
Llei 9/11
Annex II de la Llei 3/98
20 d’octubre de 2005 – A partir de projecte tècnic,
condicionada a control inicial
Polígon 4, parcel·les 17 al TM de La Sentiu de Sió
074 DB
MASIA CLOS, SL
B25472044
108 vedells d’engreix
Annex III apartat 11.1.j) de la Llei 20/2009 modificada per la
Llei 9/11
Annex II de la Llei 3/98
14 de maig de 2001 – A partir de projecte tècnic,
condicionada a control inicial
Polígon 4, parcel·les 20 al TM de La Sentiu de Sió
074 DA

GANAGRÍ CLOS, SL
B25343575
120 vedells de cria i 328 vedells d’engreix
Annex III apartat 11.1.j) de la Llei 20/2009 modificada per la
Llei 9/11
Polígon 4, parcel·les 17 i 20 al TM de La Sentiu de Sió
074 CE
322.050, 4.627.772
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Classificació de l'activitat segons Llei 20/2009 modificada per la Llei 9/11, tenint en compte que es
tracta de 3 explotacions que disposen de llicència ambiental i no han efectuat els controls inicial
i/o periòdic: Annex II (+DIA) (codi: 11.1.j) Instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva de
places de bestiar porcí i/o boví, de diferents aptituds, tinguin o no places per a altres espècies animals,
excepte si disposen de places d’aviram, la suma de les quals sigui superior a 3 i fins a 500 URPs.
▪ Documentació / Informació tècnica que s'acompanya a l'expedient
- Instància presentada per Francesc Carbonell Figuerola, amb NIF: 78079933Q com a representat i
administrador de les següents societats:
1. Masia Clos, SL – B25343575
2. Vedells del camp, SL – B25518895
3. Ganagrí Clos, SL – B25343575
Sol·licitant el canvi de titularitat de les dos primeres a favor de la tercera.
Instància signada en data 2 d’abril de 2019 i amb registre d’entrada a l’Ajuntament de la Sentiu de
Sió núm. 329/19 i data 8-4-19.
- Llicència ambiental, annex II.1 (Exp. 01/00) atorgada per l’Alcalde de l’Ajuntament de la Sentiu de
Sió en data 2-11-2000, a favor de Josep Carbonell i Castellà, per explotació ramadera amb 108 places
de vedells d’engreix ubicada al polígon 4, parcel·la 20. Amb la llicència s’adjunta informe integrat
(exp. LL2000 0256) de data 12-07-2001 i que està condicionat a efectuar un control inicial per poder
dur a terme l’activitat.
Canvi de titularitat d’aquesta llicència ambiental a favor de Masia Clos, SL 20-05-2001.
- Llicència ambiental, annex II.1, atorgada per l’alcaldia de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió en data
20-10-2005, a favor de Vedells del Camp, SL, per una explotació ramadera amb 100 places de vedells
d’engreix ubicada al polígon 4, parcel·la 17. Amb la llicència s’adjunta informe integrat (exp. LL2004
0536) de data 6-07-2005 i que està condicionat a efectuar un control inicial en un termini màxim de
150 dies des de l’atorgament.
Canvi de titularitat de la llicència ambiental de Vedells del Camp, SL a favor de Ganagrí Clos, SL, signat
per l’alcalde de l’ajuntament en data 3-03-2015.
- Llicència ambiental, annex II.1, atorgada per l’alcaldia de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió en data
20-10-2005, a favor de Ganagrí Clos, SL, per a l’ampliació d’una explotació ramadera amb una
capacitat inicial de 120 places de vedells de cria i 120 d’engreix, per arribar a 150 places de vedells
d’engreix i 225 vedells de cria, ubicada al polígon 4, parcel·les 17 i 20. Amb la llicència s’adjunta
informe integrat (exp. LL2004 0535) de data 6-07-2005 i que està condicionat a efectuar un control
inicial en un termini màxim de 150 dies des de l’atorgament.
Aquesta ampliació no es fa efectiva i l’explotació manté la capacitat inicial de 120 vedells de cria i 120
vedells d’engreix dins l’actualitat.
- “Pla conjunt de gestió de dejeccions ramaderes núm. IN 0016632 v.01 pertanyent a les explotacions
bovines amb MO 0740 CE – 8640 ES – 8640 JN, promotor: Ganagrí Clos, SL”, redactat per l’enginyer
tècnic agrícola (tècnic habilitat) Sergio Gros Navés en data abril de 2019.
Ganagrí Clos, SL és el titular del PGDR i les explotacions incloses són:
0740 CE – Ganagrí Clos, SL – 550 vedells de cria i 450 vedells d’engreix
8640 ES – M. Figuerola – 50 vedells d’engreix
8640 JN – Vedells de la Ràpita – 50 vedells d’engreix
- Ofici del DARP signat pel cap de la Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal Francesc Xavier Auqué Farré
en data 26-9-19 que informa de que el PGDR núm. 0016632 v.01 que inclou les explotacions 0740CE,
8640ES i 8640JN, té plena validesa i compleix l’Ordre AAM/389/2014.
FORMULACIONS DE L´INFORME INTEGRAT
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CARÀCTER DE L´INFORME
Vista la documentació presentada i els informes preceptius s’emet informe FAVORABLE sobre la
llicència ambiental promoguda per GANAGRÍ CLOS, SL per la unificació de 3 explotacions ramaderes
existents i que disposen de llicència ambiental, donant lloc a una explotació ramadera intensiva
BOVINA amb 328 vedelles d’engreix i 120 de cria, amb les següents:
CONDICIONS
1. Emplaçament de l’explotació resultant:
Ubicació

Polígon 4, parcel·les 17 i 20
X: 322.050 Y: 4.627.772
500 m
200 m
> 1000 m
500 m
No

Distància nucli urbà
Explotació ramadera altres espècies
Escorxadors i indústries alimentàries
Distància a zona de DPH o policia d’aigua
Captacions d’aigua
Es troba dins un Espai d’Interès Natural?

L’emplaçament previst no afecta cap espai natural d’interès especial declarat d’acord amb el que
estableix la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals; cap espai natural inclòs en el Pla d’espais
d’interès natural aprovat pel Decret 328/1992; cap espai de Xarxa Natura 2000; cap zona humida de
l’inventari de zones humides de Catalunya; cap geozona de l’Inventari d’espais d’interès geològic; cap
hàbitat d’interès comunitari, cap forest d’Utilitat pública.
El Pla territorial parcial de Ponent, aprovat definitivament per l’Acord de Govern el 24 de juliol de
2007, defineix el sòl on es preveu l’emplaçament d’aquest projecte com a sòl de protecció preventiva.
El municipi de La Sentiu de Sió està declarat com a zona vulnerable en relació amb la contaminació
per nitrats procedents de fonts agràries pel Decret 476/2004, de 28 de desembre.
Les edificacions existents i legalitzades situades al pol. 4 parcel·les 17 i 20 són les que consten en els
projecte presentat per obtenir les llicències ambientals individuals de cada explotació.
2. Gestió de residus perillosos (agroquímics, zoosanitaris, etc) Classe: P, codi CER: 020108
Cal disposar, en tot moment, d’un contracte de recollida de residus perillosos amb un gestor autoritzat
i/o document que acrediti el compromís de recollida per part de la pròpia empresa subministradora.
Cal tenir en compte que:
o L’emmagatzematge d’aquests residus s’efectuarà, en recipients tancats i estancs.
o El temps màxim d’emmagatzematge d’aquests residus perillosos no superarà els sis mesos.
o La gestió d’aquests residus zoosanitaris es realitzarà mitjançant gestors de residus
autoritzats o bé, per la seva recollida, es podran utilitzar els serveis d’associacions o de
distribuïdors de productes zoosanitaris.
3. Gestió dels animals morts. Classe: P, Codi CER: 180202
Cal disposar, en tot moment, d’una pòlissa d’assegurança agro-ramadera que garanteixi la gestió
dels cadàvers a través d’un gestor autoritzat que cobreixi la totalitat dels animals de l’explotació. Tots
els cadàvers de boví s’hauran de gestionar com a residus MER. Cal recordar que:
o En produir-se una baixa, caldrà avisar el servei de recollida amb la màxima brevetat possible.
4. Sorolls i vibracions:
La unificació de les explotacions no suposarà un increment del soroll. L’efecte del soroll i les vibracions
ocasionades pel funcionament normal de l’activitat només tindran incidència directa sobre l’entorn
agrari immediat.
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Els nivells de la immissió sonora generats per l’activitat no ha de superar els valors límit d’immissió
diürns, vespertins i nocturns corresponents a la zona de sensibilitat acústica de les edificacions d’ús
sensible al soroll de l’entorn de l’activitat establerts en el mapa de capacitat acústica del municipi o
en el seu defecte els que corresponen a les zones de sensibilitat acústica determinades d’acord amb
els criteris establerts en la disposició final primera del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament de la llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica,
i se n’adapten els annexos.
5. Olors:
L’explotació ramadera genera emissions difuses de males olors derivades de l’activitat i de
l’emmagatzematge temporal de les dejeccions ramaderes en les instal·lacions de l’explotació.
Es considera que les olors que es generaran com a conseqüència de l’ampliació de l’explotació, per
l’emmagatzematge de purins i fems, tenen un efecte directe i continu. Les olors d’aquesta activitat
generaran un impacte moderat sobre el medi, atesa la distància a nuclis habitats, i que l’entorn
agrari on s’emplaça pot assumir sense necessitat d’establir mesures correctores.
6. Gestió de les dejeccions ramaderes
L’explotació s’acull al Pla de gestió de les dejeccions ramaderes núm. IN 0016632 v.01.
El pla de gestió ha estat signat pel tècnic Sergi Gros Navés, qui assumeix la veracitat de les dades
exposades.
o En el pla de gestió, el qual afecta zones vulnerables, es preveu l’ampliació de la capacitat de
bestiar existent en data 30-06-02 d’acord amb el que disposa la disposició transitòria quarta.
L’article 20 del Decret 136/2009, estableix els requisits per a la implantació d’explotacions
ramaderes noves o l’ampliació de capacitat de bestiar en zones vulnerables.
o La generació anual prevista de nitrogen en les dejeccions generades pel bestiar que consta al
Pla de gestió és de 20.170 kg.
o Es preveu que 20.170 kg de nitrogen es gestionaran en el marc agrari, a través del gestor
RECICLAJES DEL BAJO CINCA, SL.
o La capacitat d’emmagatzematge impermeable de dejeccions prevista al Pla de gestió és de
1.330 m3 per als fems.
La capacitat de bestiar del pla difereix de la que actualment consta en el Registre d’explotacions
ramaderes del DARP. Per tal d’actualitzar aquest Registre, el titular ha de presentar la llicència
ambiental, juntament amb l’informe del control inicial, davant l’oficina comarcal corresponent en el
termini de 15 dies des de la realització d’aquest control.
L’explotació ha de disposar de la capacitat d’emmagatzematge necessària.
Els criteris per a la mesura de la capacitat d’emmagatzematge són els que figuren a la instrucció
tècnica IT-210 (“Criteris per a la mesura de la capacitat d’emmagatzematge de dejeccions en una
explotació ramadera”), disponible a la pàgina web:
http://territori.gencat.cat/ca/Inici > Medi ambient > Empresa i producció sostenible > Prevenció i
control d’activitats > La Llei de prevenció i control ambiental d’activitats > Oficina d’Acreditació
d’Entitats Col·laboradores > Criteris tècnics d’actuació de les entitats col·laboradores > Protocols
específics d’actuació
Els sistemes d’emmagatzematge hauran d’estar construïts, mantinguts i explotats de manera que
s’eviti qualsevol fuita ja sigui per lixiviació, percolació o sobreeiximent.
Anualment, abans del 31 de gener, caldrà comunicar al DARP la quantitat de dejeccions efectivament
lliurada al gestor de residus durant l’any precedent, tant en quantitat (t o m3) com en kg de N.
L’explotació ramadera queda subjecta al pla de control de la gestió de les dejeccions ramaderes i
altres fertilitzants nitrogenats, que executa el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural.
El titular del Pla adoptarà totes aquelles mesures addicionals que siguin necessàries per a la correcta
gestió de les dejeccions ramaderes, especialment davant situacions imprevistes o excepcionals.
En cas de produir-se canvis en la gestió de les dejeccions caldrà atenir-se al que es disposa als apartats
6, 7 i 8 de l’article 21 del Decret 136/2009.
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Mesures de control:
a) Control inicial: Es comprovaran totes les prescripcions del present informe.
b) Control periòdic: es comprovaran totes les prescripcions del present informe i en especial:
- El correcte estat de manteniment i funcionament del sistema d’emmagatzematge de les
dejeccions.
- El lliurament de les dejeccions a Gestor.
7. Gestió de les aigües
Segons la documentació aportada l’activitat no suposarà un increment de la quantitat de nitrogen
aplicat al sòl en zones declarades vulnerables i incloses en municipis on es generi un excedent de
nitrogen per tal de garantir la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació per nitrats
procedents de fonts agràries (article 29.1.e de la Llei 20/2009), i s’hauran d’adoptar les mesures
necessàries per evitar contaminar les aigües superficials i/o subterrànies.
S’evitarà que les aigües pluvials entrin en contacte amb elements contaminants (dejeccions, pinsos,
deixalles, etc.) i puguin afectar el medi hídric.
No es preveu cap abocament d’aigües residuals ni aigües pluvials potencialment contaminades.
Els patis exteriors han d’estar impermeabilitzats, amb un pendent que permeti la recollida de
l’aigua bruta cap a la fossa de lixiviats i/o femers.
Pel que fa a l’abastament d’aigua, l’explotació ramadera necessita aigua per al consum dels animals
i la neteja de les instal·lacions. L’abastament d’aigua de l’explotació prové de la xarxa de reg.
8. Mesures sanitàries
L’explotació s’ha de situar en una àrea delimitada, neta de vegetació i aïllada de l’exterior i que
permeti un control eficaç d’entrades i sortides de vehicles i persones mitjançant sistemes que
garanteixin el compliment de les normes de bioseguretat.
L’explotació ha de disposar d’un espai amb capacitat suficient o d’altres mitjans adequats per a
l’aïllament i separació dels animals malalts o sospitosos d’estar malalts.
Les instal·lacions hauran de garantir el manteniment d’un adequat nivell higiènic i sanitari de
l’explotació i els materials utilitzats en la seva construcció permetran la correcta realització de les
pràctiques de neteja, desinfecció, desinsectació i desratització i en cas necessari desparasitació.
Un sistema de càrrega i descàrrega d’animals adequats al tipus de producció.
L’explotació ha de disposar d’una zona per tal que el personal i les visites es puguin canviar de roba i
de calçat. Ha de disposar de roba i botes d’ús exclusiu per a l’explotació de fàcil neteja i desinfecció
o d’un sol ús per a/als el/els visitant/s.
L’explotació ha de disposar de sistemes adequats de maneig.
Totes les dependències han de disposar d’aigua tant per cobrir les necessitats dels animals com per
facilitar-ne la neteja.
Els sistemes d’emmagatzematge i gestió dels cadàvers a l’explotació estaran en bones condicions de
neteja i manteniment, la seva capacitat serà l’adequada i comptaran amb mitjans per garantir la
bioseguretat i evitar la difusió de malalties per vectors, així com la filtració de lixiviats al sòl.
L’explotació ha de disposar i aplicar un programa higienicosanitari contra les malalties de les
espècies subjectes a control oficial, supervisat pel veterinari/ària responsable de l’explotació, tal
com indica el Decret 40/2014.
L’explotació ha de disposar d’un sistema que asseguri la correcta aplicació del producte
desinfectant a les rodes dels vehicles als accessos de l’explotació.
Disposar de sistemes per reduir o controlar l’entrada d’animals possibles vectors de transmissió de
malalties a les instal·lacions.
Les instal·lacions elèctriques han de ser segures i suficients per al correcte desenvolupament de
l’activitat. En el cas que un tall de subministrament elèctric pugui comprometre el benestar dels
animals, l’explotació disposarà de sistemes alternatius de subministrament.
Es disposarà d’un programa higiènic-sanitari bàsic supervisat per un/una veterinari/veterinària
responsable de l’explotació.
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Les explotacions hauran de disposar d’un magatzem o àrea destinada específicament al magatzem
de pinsos que eviti el seu deteriorament, la contaminació per agents exògens i l’accés d’altres
animals no desitjables.
Les instal·lacions per allotjar animals es dissenyaran i mantindran de manera que no presentin
cantonades esmolades ni sortints que puguin causar ferides als animals.
L’aïllament, la ventilació i la calefacció dels edificis han de garantir que la circulació de l’aire, el
nivell de pols, la temperatura, la humitat relativa de l’aire i les concentracions de gas es mantinguin
dins d’uns límits que no siguin perjudicials per als animals.
Els sistemes d’emmagatzematge i gestió dels cadàvers a l’explotació estaran en bones condicions de
neteja i manteniment, la seva capacitat serà l’adequada i comptaran amb mitjans per garantir la
bioseguretat i evitar la difusió de malalties per vectors així com la filtració de lixiviats al sòl.
Finalment, s’ha de donar compliment al Decret 40/2014 i allò establert al RD 348/2000, de 10 de
març pel que s’incorpora a l’ordenament jurídic la Directiva 98/58/CE, relativa a la protecció dels
animals a les explotacions ramaderes i a la normativa específica de protecció di benestar a les
explotacions bovines.
9. Biodiversitat i Medi Natural
Limitar l’ús de biocides (insecticides i raticides), a l’exterior de les edificacions, per evitar l’afectació a
fauna salvatge.
10. Contaminació lluminosa
L’explotació està ubicada en el municipi de La Sentiu de Sió, el qual compleix l’excepcionalitat de
formar part dels 16 municipis de l’àrea d’influència de l’únic punt de referència de Catalunya,
l’Observatori del Montsec (Resolució TES/363/2013, de 20 de febrer, per la qual es fixa l’Observatori
Astronòmic del Montsec com un punt de referència i s’estableix l’àrea d’influència d’aquest territori;
DOGC núm. 6326 – 1.3.2013). A més, aquest territori ha estat certificat com a Destinació Turística
Starlight, i està en una zona de protecció màxima (E1) envers la contaminació lluminosa.
Atenent a la vulnerabilitat de la zona, els elements d’il·luminació exterior han de complir les
condicions següents:
Les làmpades han de ser de vapor de sodi o tipus LED PC-Ambre (làmpades tipus I segons definició de
l’apartat 1 de l’annex 2 del Decret 190/2015, de 25 d’agost), i han de ser de classe A, A+ o A++.
El percentatge màxim del flux d’hemisferi superior instal·lat dels llums ha de ser com a màxim de l’1
%.
La instal·lació d’il·luminació exterior ha de romandre apagada quan no sigui necessària.
El nivell màxim d’il·luminació intrusa fora del recinte de l’activitat ha de ser d’1 lux.
Mesures administratives:
-Les activitats estan sotmeses a un control ambiental inicial previ a la posada en funcionament i a
controls ambiental periòdics posteriors, per garantir-ne l’adequació permanent a les determinacions
ambientals legals i a les determinacions fixades específicament en la llicència ambiental.
- El control inicial té per objecte verificar:
a) L’adequació de l’activitat i de les instal·lacions al projecte autoritzat mitjançant una certificació del
tècnic director de l’execució.
b) La conformitat del compliment de les condicions de la llicència ambiental, mitjançant l’acta de
control d’una entitat col·laboradora de l’Administració.
c) Si s’escau, la documentació referida a assegurances obligatòries segons la legislació sectorial o la
relativa a responsabilitat ambiental.
El període de posada en marxa s’inicia en el moment que l’entitat col·laboradora de l’Administració
ambiental encarregada del control inicial comunica a l’òrgan ambiental competent la data d’inici de
l’actuació de control acordada amb el titular de l’activitat, i també les actuacions que cal dur a terme
durant el procediment de posada en marxa de l’activitat, perquè l’Administració competent i les
persones interessades en tinguin coneixement.
Finit el període de posada en marxa, si no s’ha dut a terme el control inicial de l’activitat o ha tingut
un resultat desfavorable, el funcionament de l’activitat ha de cessar. En aquest supòsit es poden
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establir nous períodes de posada en marxa sempre que no hagi transcorregut el termini de caducitat
de la llicència ambiental.
L’entitat col·laboradora de l’Administració ambiental ha d’emetre l’acta de control inicial que habilita
la persona titular per exercir l’activitat. En cas que l’entitat col·laboradora no pugui emetre l’acta de
control favorable, ha d’emetre un informe per a justificar els incompliments detectats i no corregits.
- L’apartat 2 de la disposició transitòria segona de la Llei 9/11, del 29 de desembre, de promoció de
l’activitat econòmica diu literalment que:
“les activitats ramaderes que disposen de llicència ambiental en la data d’entrada en vigor d’aquesta
llei de modificació i que amb la nova regulació queden incloses en l’annex III de la Llei 20/2009 resten
subjectes al règim de control de les activitats sotmeses a comunicació que estableix l’article 73 si
acrediten disposar d’acta favorable obtinguda en el control inicial i en el darrer control periòdic fet
d’acord amb la llicència atorgada. En cas contrari, mantenen el règim de control que estableix
aquesta llicència.”
Per tant un cop aportat el control inicial, aquesta explotació passarà a estar sotmesa al règim de
comunicació – Annex III.”
SEGON. Notificar la resolució definitiva als interessats als efectes oportuns.
TERCER. Comunicar la resolució a l'Òrgan Ambiental del Consell Comarcal.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
•

Decret 50/2020 sobre aprovació de la certificació número 2 de les obres “Millora de les piscines
municipals”
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar la certificació d’obres número 2 de les obres “Millora de les piscines municipals”,
per un import de 13.359,25 € (11.040,70€ de base imposable més 2.318,55€ en concepte d’IVA),
presentada i signada per l’adjudicatari CONSTRUCCIONS MANUEL ESPEJO SL i pels Serveis Tècnics
Municipals. Les obres s’executen a la piscina petita i al seu entorn.
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 51/2020 sobre aixecament de la suspensió de l’exposició pública d’un expedient
d’aprovació d’una memòria valorada
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aixecar la suspensió de l’exposició pública de l’expedient d’aprovació de la memòria
valorada “Obres de millora de l’accessibilitat i de la climatització de l’edifici de l’Ajuntament” el qual
es va sotmetre a informació pública al BOP de Lleida número 23, de 4 de febrer de 2020, d’acord amb
la possibilitat establerta en l’apartat Quart de la DA 3a. del Reial Decret 463/2020 pel qual es declara
l’estat l’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Considerant
que el període d’exposició al públic va començar el dia 5 de febrer i es va suspendre el dia 14 de març,
el termini d’exposició al públic es reprendrà el dia següent a la seva publicació d’aquest edicte al BOP,
a l’eTauler i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
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 52/2020 sobre aixecament de la suspensió de l’exposició pública d’un expedient
d’aprovació d’una memòria valorada
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aixecar la suspensió de l’exposició pública de l’expedient d’aprovació de la memòria
valorada “Obres en les infraestructures municipals degut als danys causats per la llevantada i
inundacions del mes de gener”, el qual es va sotmetre a informació pública al BOP de Lleida número
32, de 17 de febrer de 2020, d’acord amb la possibilitat establerta en l’apartat Quart de la DA 3a. del
Reial Decret 463/2020 pel qual es declara l’estat l’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19. Considerant que el període d’exposició al públic va començar el dia 18 de
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febrer i es va suspendre el 14 de març, el termini d’exposició al públic es reprendrà el dia següent a
la seva publicació d’aquest edicte al BOP i a l’eTauler i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
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 53/2020, 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
25 de maig de 2020, 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
Donar compte dels decrets d’alcaldia
Donar compte dels decrets de relació de pagaments i presa de raó d’ingressos
Proposta ingressar a l’ACA la quantitat de 7.150,28 euros fruit de la liquidació complementària del cànon
2018 practicada per aquest import, acceptar la nova estimació proposada per l’ACA per import de
17.914,36, repercutir aquests imports als abonats que ho veuran reflectit en el proper rebut de
subministrament d’aigua potable de l’any 2019 en el concepte cànon i iniciar el procés per a procedir a la
instal·lació de comptadors d’aigua al municipi de la Sentiu de Sió
Proposta aprovació d’un Pla econòmic financer (anualitats 2020-2021)
Proposta sobre aprovació i signatura del conveni de gestió entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de
la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació.
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)
3. DONAR COMPTE DECRETS RELACIÓ DE PAGAMENTS i PRESA DE RAÓ D’INGRESSOS
Decret 38/2020 sobre aprovació de la relació de factures mes de març de 2020
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 2020 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 50.603,28 € .
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 MARÇ FETS PER " LA CAIXA "
CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES)

196,93

DIARI SEGRE, S.L.

40,00

MANTENIMENT WIFI

253,13

TELEFONIA FIXA (MFE)

212,10

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC)

35,19

RENTING COPIADORA

95,59

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - REBUIG)

837,7

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ORGÀNICA)

457,68
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CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - PAPER)

212,67

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - VIDRE)

117,09

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ENVASOS)

116,73

CONSELL COMARCAL (Serv. Tractament residus abocador)

294,89

CONSELL COMARCAL (Arquitectura i urbanisme)

585,00

CONSELL COMARCAL NOGUERA ( Serveis socials)

722,59

CONSELL COMARCAL (TDIC)

74,19

CONSELL COMARCAL (Serveis intervenció socioeducativa)

57,65

CONSELL COMARCAL (SAT enginyeria- Informe)

33,00

ENDESA ENERGIA (Enllumenat Tossal)

148,71

ENDESA ENERGIA (Potabilitzadora)

27,91

ENDESA ENERGIA XXI (Pis sobre ajuntament)

9,61

ENDESA ENERGIA XXI (Bisbat)

36,93

J. FARRE, S.A.

51,04

EXCLUSIVAS RAMIREZ ARQUERO, S.L.

90,75

JOAN MONTOLIU, S.L.

199,53

RECANVIS MIRO

29,44

COMPSAONLINE

82,26

SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA

91,08

ENDESA ENERGIA SA (llum potabilitzadora)

138,29

COMERCIAL MONESMA SAIZ

8,00

BOUTIQUE NESPRESSO LLEIDA

78,00

SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA

88,81

DECORA BALAGUER, S.L.

88,40

SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA

119,33

ENERGIA XXI, SLU (llum bàscula)

26,12

ENDESA ENERGIA, SA (Llum zona la Plana)

993,93

ENERGIA XXI, SLU (Enllumenat Tossal)

144,26

FCC AQUALIA, S.A.

22.915,05

COMUNITAT GRAL. REGANTS (DERRAMA 2020 1er. VT.)

1.766,16

SGAE (Quota anual)

734,62

ELECTRICITAT JAINA, SLU

2.099,35

NATURGY (3 FRAS.)

1.269,22

ALBERTO BARROSO BENAVENTE

163,27

MTB DISTRIBUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L.

180,29

AMPA (Extraescolars desembre)

50,00

SEGURETAT SOCIAL

5.312,61

NOMINES

9.194,95
50.480,05

PAGAMENTS MARÇ FETS PER "CAIXA CORPORACIÓ "

Gasoil furgoneta

80

Correus

22,48

Farmàcia

4,75

Menú dinar alcaldes

16
123,23
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TOTAL DESPESES MARÇ

50.603,28

Decret 46/2020 sobre aprovació de la relació de factures mes d’abril de 2020
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 2020 i que es
detallen en l’annex 1 d’aquesta resolució corresponents a obres, subministraments i serveis efectuats a
l'Ajuntament, per un import total de 54.517,06 € .
Segon.- Donar conformitat al pagament de les obligacions carregades directament al compte corrent. Els
pagaments s’efectuaran per ordre de l’alcaldia i de conformitat amb la disposició de fons de la Tresoreria.
Tercer.- Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
PAGAMENTS FETS PER "LA CAIXA" - ABRIL 2020
CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES)

180,73

DIARI SEGRE, S.L.

40,00

MANTENIMENT WIFI

264,26

TELEFONIA FIXA (MFE)

218,32

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC)

63,15

RENTING COPIADORA

95,59

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - REBUIG)

837,7

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ORGÀNICA)

457,68

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - PAPER)

212,67

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - VIDRE)

117,09

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ENVASOS)

116,73

CONSELL COMARCAL (Serv. Tractament residus abocador)

281,57

CONSELL COMARCAL (Arquitectura i urbanisme)

585,00

CONSELL COMARCAL NOGUERA ( Serveis socials)

722,59

CONSELL COMARCAL (TDIC)

74,19

CONSELL COMARCAL (Serveis intervenció socioeducativa)

57,65

CONSELL COMARCAL (Cofinançament SAD dependència)

266,68

CONSELL COMARCAL (Serveis informàtics)

22,32

GREEN AMBIENT, S.C.P.

2.117,50

ENDESA ENERGIA XXI, S.L. (llum església)

36,30

DECORA BALAGUER, S.L.

98,87

DECORA BALAGUER, S.L.

35,50

DECORA BALAGUER, S.L.

121,15

DECORA BALAGUER, S.L.

22,57

CUDOS 1, S.L.

145,20

DECORA BALAGUER, S.L.

121,15

COMERTEL SA

98,80

EXCLUSIVAS RAMIREZ ARQUERO, S.L.

78,89

AGROPECUARIS FORTUNY, S.L.

404,25

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

244,14

FERRETERIA VIOLA, S.L.

47,99

ENDESA ENERGIA, SAU (Llum cal Morros)

123,75

DISTRIBUCIONS JAUME ARENY, S.L.

132,61

ACA (Declaració paral·lela cànon aigua 2018)

7.150,00
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CONSTRUCCIONS MANUEL ESPEJO, S.L.

10.912,07

ELECMA, S.L.

569,31

TALLER CASTELL SERRA

4.500,00

E.S. TERMENS (2 FRAS)

820,50

EXCAVACIONS LAO

5.183,68

NOVOQUIMICA ECOLOGICA, S.L.

100,74

MIQUEL TREPAT BARCELÓ

235,65

NATURGY IBERIA, S.A. (17 factures)

1.757,82

JORDI PLA BIEL

65,34

AMPA (Extraescolar desembre)

50,00

SEGURETAT SOCIAL

5.323,56

NOMINES

9.231,21
54.342,47

PAGAMENTS "CAIXA CORPORACIÓ" - ABRIL 2020

Mª JOSÉ MAS - GUANTS NITRIL

6,94

CAMPSA EST. SERVICIO -

92,65

ASSISTÈNCIES ALS PLENS de 9 MARÇ

75
174,59

TOTAL PAGAMENTS MES D'ABRIL 2020

54.517,06

RELACIÓ D’INGRESSOS REBUTS PER L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ DURANT EL MES DE MARÇ DE
2020
INGRESSOS A "LA CAIXA" MARÇ 2020
VERO RADU - LLOGUER BAR

352,80

XARXA WIFI (USUARIS)

290,40

TELEFÒNICA DE ESPAÑA
GENERALITAT (part. Tributs de l'estat)
AJUNTAMENT DE PONTS (Aportació
Comarkalada)
OAGRTL (Entrega a cte. Mensual)
TESORO PÚBLICO ( liquidació Telefònica)

13,73
4.401,73
255,00
8.645,64
574,74
14.534,04

INGRESSOS A "CAIXA CORPORACIÓ"
RECAPTACIÓ BÀSCULA

276,70

LLICÈNCIA D'OBRES

68,59

XARXA WIFI - 1 usuari

14,52
359,81

TOTAL INGRESSOS MARÇ 2020

14.893,85
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RELACIÓ D’INGRESSOS REBUTS PER L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ DURANT EL MES D’ABRIL DE
2020
INGRESSOS A "LA CAIXA" ABRIL 2020
XARXA WIFI (USUARIS)

290,40

ENDESA (TOVP 2019)

13.848,07

LLICÈNCIA OBRES

157,99

GENERALITAT (part. Tributs de l'estat)

5.914,92

GENERALITAT (Subvenció. Dinamització Territorial)

39.147,80

MINHAP (Telefònica Ajuntament 1er. TR)

1.004,00

OAGRTL (Entrega a cte. Mensual)

8.645,64

OAGRTL (Entrega a cte. 1er. TR 2020)

16.193,74

85.202,56

INGRESSOS A "CAIXA CORPORACIÓ"
RECAPTACIÓ BÀSCULA

235,60

LLICÈNCIA D'OBRES

104,31

XARXA WIFI

29,04
368,95

TOTAL INGRESSOS ABRIL 2020

85.571,51

4. PROPOSTA INGRESSAR A L’ACA LA QUANTITAT DE 7.150,28 EUROS FRUIT DE LA LIQUIDACIÓ
COMPLEMENTÀRIA DEL CÀNON 2018 PRACTICADA PER AQUEST IMPORT, ACCEPTAR LA NOVA ESTIMACIÓ
PROPOSADA PER L’ACA PER IMPORT DE 17.914,36, REPERCUTIR AQUESTS IMPORTS ALS ABONATS QUE HO
VEURAN REFLECTIT EN EL PROPER REBUT DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE DE L’ANY 2019 EN EL
CONCEPTE CÀNON I INICIAR EL PROCÉS PER A PROCEDIR A LA INSTAL·LACIÓ DE COMPTADORS D’AIGUA AL
MUNICIPI DE LA SENTIU DE SIÓ
El senyor secretari explica la proposta.
La senyora Teruel pregunta si l’ACA té alguna obligació pendent amb l’Ajuntament perquè si és així també es
podria reclamar el seu compliment en compensació per aquesta sanció.
El senyor secretari li respon que l’ACA té pendent el tema de la depuradora i que, en l’escrit d’al·legacions
contra la sanció que es va presentar, se li va recordar aquest fet.
El senyor alcalde afegeix que, des de fa molt poc temps, ha tingut coneixement que l’ACA transferirà diners
al Consell Comarcal per fer depuradores.
La senyora Teruel respon que perfecte si realment compleix.
El senyor alcalde comenta també que estem obligats a posar els comptadors, que la llei ens ho exigeix. Que
tot i que en un principi pot semblar perjudicial col·locar comptadors segurament serà beneficiós per la
majoria. Acaba dient que de moment iniciarem un estudi i que ho explicarem al poble fent venir
representants de l’ACA.
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La senyora Teruel afegeix que si una empresa gestiona l’aigua del poble, ells guanyaran diners i l’usuari a
perdre. Que cal tenir molt en compte el tema de les lectures perquè moltes vegades les fan estimades i llavors
quan et facturen pel consum real, el preu del cànon és molt més elevat del que hauria de ser. Acaba dient
que el tema dels comptadors s’ha d’explicar molt bé al poble.
El senyor alcalde li respon que ja ha dit que es parlarà amb la gent del poble però que de moment no
començarem sinó que ens esperarem un temps.
L’Ajuntament de la Sentiu de Sió va rebre, en data 22 de gener de 2020, una notificació de l’Agència Catalana
de l’Aigua ( en endavant ACA), per la qual es va acordar iniciar un procediment de gestió tributària consistent
en una proposta de liquidació provisional del cànon de l’aigua facturat durant l’any 2019, període de consum
2018. Dels càlculs estimats realitzats per l’ACA en resultava una liquidació provisional complementària per
import de 7.150,28 euros als diners ja ingressats per l’Ajuntament de la Sentiu de Sió.
L’ACA va constatar que l’entitat Ajuntament de la Sentiu de Sió incloïa el cànon de l’aigua en les seves
factures, però continuava incomplint l’obligació de determinar el cànon relatiu als usos domèstics mitjançant
aparells de mesura i declarava el volum a facturar per un fix de 9 m3/abonat/mes. Així, l’ACA va constatar en
el model A3 exercici de facturació 2019 presentat per l’Ajuntament de la Sentiu de Sió les irregularitats
següents:
- Que incomplia l’obligació de determinar el cànon mitjançant aparells de mesura i declarava el volum
a facturar per una dotació bàsica de 9 m3/abonat/mes.
- Que no aplicava la distribució de trams als usos domèstics i imputava tot el consum directament al
1r tram.
- Que l’Ajuntament no aplicava el cànon de l’aigua als usos del consistori i equipaments municipals
L’Ajuntament de la Sentiu de Sió va presentar al·legacions sol·licitant que es deixés sense efecte l’acord de
l’ACA d’inici d’un procediment de gestió tributària i que s’obrís una negociació; al·legacions que van ésser
desestimades i, en data 13 de març de 2020, va tenir entrada a l’Ajuntament la Resolució del director de
l’Agència Catalana de l’Aigua del procediment de comprovació limitada del cànon de l'aigua efectuat a
l’Ajuntament de la Sentiu de Sió en el municipi de la Sentiu de Sió en la que s’acordava:
1.- Practicar liquidació complementària a l’Ajuntament de la Sentiu de Sió per tal de liquidar els imports del
cànon de l’aigua que no ha declarat ni ingressat a l’ACA, corresponents a la facturació realitzada l’any 2019
pel subministrament d’aigua efectuat en el municipi de la Sentiu de Sió. L’import de la liquidació provisional
és de 7.150,28:
- Import cànon de l’aigua calculat (B) 17.914,36
- Import cànon de l’aigua ja declarat (A) 11.414,11
- Imports cànon de l’aigua resultant (B-A) 6.500,25
- Iva (10%) 650,03
- Import total 7.150,28
- Import compensat 0,00
- Import a pagar 7.150,28
2.- Liquidar provisionalment el cànon de l’aigua d’acord amb l’import resultant dels càlculs estimats
anteriorment. Aquesta estimació de 17.914,36 tindrà caràcter indefinit i serà aplicable als successius mesos
en que l’obligat tributari no presenti la declaració, llevat que acrediti que el consum ha variat i la quota
resultant és diferent a l’estimada per l’ACA.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:
Primer.- Ingressar a l’ACA la quantitat de 7.150,28 euros fruit de la liquidació complementària del cànon 2018
practicada per aquest import i com a conseqüència del procediment de gestió tributària iniciat d’ofici per
l’ACA.
Segon.- Acceptar indefinidament la nova estimació proposada per l’ACA per import de 17.914,36 i ingressar,
en temps i forma, aquesta quantitat a l’ACA en concepte de cànon 2019. La diferència entre la que declarava
l’Ajuntament i la que proposa l’ACA és també de 7.150,28.
Tercer.- Repercutir aquests imports de 7.150,28 + 7.150,28 als abonats del municipi de la Sentiu de Sió que
ho veuran reflectit en el proper rebut de subministrament d’aigua potable de l’any 2019 en el concepte
cànon.
Quart.- Atesa l’obligació legal de determinar el cànon mitjançant aparells de mesura i, per evitar futures
sancions, iniciar l’estudi per a procedir a la instal·lació de comptadors d’aigua al municipi de la Sentiu de Sió.
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5. PROPOSTA APROVACIÓ D’UN PLA ECONÒMIC FINANCER (ANUALITATS 2020-2021)
El senyor secretari explica la proposta.
Vist el Pla Econòmic Financer, la necessitat del qual s'origina per incompliment de l’objectiu de l’estabilitat
pressupostària en la liquidació del pressupost de l’any 2019.Resultant que el Pla proposat és conforme a
l'establert en l'article 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, en relació amb l'article 9.2 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen
les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i de conformitat amb el que es disposa en l’esmentat
article.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:
PRIMER. Quedar assabentat del resultat de l'avaluació de l’objectiu de l’estabilitat pressupostària efectuat per
la Secretaria-Intervenció, mitjançant Informe de data 3 de març de 2020.
SEGON. Aprovar el Pla Econòmic Financer que aconsegueix donar compliment a l’objectiu de l’estabilitat
pressupostària durant l'any 2020 i 2021 de l'Ajuntament de la Sentiu de Sió en els termes que consten en els
documents annexos i que es considera part integrant del present Acord.
TERCER. Remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per a la seva publicació al seu portal
web, en el termini de cinc dies naturals des de l'aprovació del Pla Econòmic Financer.
QUART. A efectes merament informatius, publicar el Pla Econòmic Financer en el Butlletí Oficial de la
Província de Lleida. Així mateix, una còpia del Pla es trobarà a la disposició del públic des de la seva aprovació
fins a la finalització de la seva vigència.
6. PROPOSTA SOBRE APROVACIÓ I SIGNATURA DEL CONVENI DE GESTIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ I L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ PER TAL DE
REALITZAR LA GESTIÓ FORESTAL A LES FORESTS DE LA SEVA TITULARITAT DE FORMA CONJUNTA AMB LES
FORESTS DE TITULARITAT DEL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ.
El senyor secretari explica la proposta i també informa que enguany la subhasta del Pla de l’Om no ha quedat
deserta i que s’ha adjudicat a Forestal del Bages Porta de Manresa per un import de 866,48 euros.
D’acord amb la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests, la gestió de la forest comprèn el conjunt
d’activitats d’índole tècnica i material relatives a la conservació, la millora i l’aprofitament de la forest. Així
mateix, aquesta Llei estableix que les competències de la comunitat autònoma i dels ens locals propietaris
de forests es regulen d’acord amb la normativa autonòmica.
La Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya indica, entre d’altres, els objectius següents:
- Promoure una silvicultura adequada i les activitats de primera transformació dels productes del bosc
fomentant la creació local d’ocupació, principalment en comarques de muntanya i en les zones de vocació
forestal, i millorar la rendibilitat de les masses boscoses.
- Millorar la gestió dels aprofitaments silvopastorals mitjançant accions d’assessorament, suport i tutela de
l’administració forestal.
- Fomentar la col·laboració de les administracions locals en la protecció dels terrenys forestals de llur territori.
- Promoure la investigació i l’experimentació forestals i la formació dels productors o gestors d’activitats
forestals.
D’acord amb l’article 15 de la Llei 6/1988, de 30 de març, la gestió de les forests d’utilitat pública correspon
als seus titulars. L’administració forestal ha de gestionar els terrenys forestals declarats d’utilitat pública si
així s’acorda entre el titular i l’administració forestal, mitjançant el conveni de gestió corresponent, el qual
ha de determinar les obligacions de cada part i la reinversió dels ingressos.
Que el DARP, mitjançant el Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l’àmbit
de competències dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, té atribuïdes les
competències en l’àmbit dels boscos, que inclouen la de gestionar les forests del domini públic forestal. Així
mateix, el DARP té un coneixement ampli de la realitat i la situació forestal dels boscos objecte d’aquest
conveni degut a la seva llarga experiència en gestió forestal.
L’Ajuntament de la Sentiu de Sió té entre les seves competències en matèria de sostenibilitat ambiental, la
de gestionar els boscos de la seva propietat que s’inclouen a l’annex 1 d’aquest conveni, amb els objectius
següents:
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- Contribuir a l’estabilitat de la població rural del terme municipal.
- Contribuir al manteniment de professions especialitzades relacionades amb la gestió del bosc i a la creació
de nous llocs de treball directes i indirectes.
- Millorar la gestió forestal dels boscos de forma ordenada per tal que no estiguin sotmesos a la variació i la
pressió dels diferents elements estructurals dels mercats i als factors meteorològics.
- Millorar de manera sostinguda la funció socioeconòmica de les masses forestals de forma compatible amb
la millora de la resiliència dels boscos, la seva biodiversitat i el seu ús públic.
- Divulgar les tasques de gestió forestal i d’aprofitament dels productes dels bosc.
Atesa aquesta concordança d’objectius i d’acord amb el que preveu l’article 15.2 de la Llei 6/1988, de 30 de
març, forestal de Catalunya, les parts signatàries acorden establir un conveni que faci possible que el
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació realitzi la gestió de les forests propietat dels ens
locals i l’assoliment dels objectius marcats per la normativa sectorial estatal i de Catalunya, de forma conjunta
amb la gestió de les forests dels altres ens locals interessats, per tal d’estalviar recursos humans i materials i
d’optimitzar els resultats que s’obtinguin dels aprofitaments
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:
Primer.- Aprovar i signar el conveni de gestió entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de la seva
titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació.
Segon.- Habilitar el senyor alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per a la signatura del conveni
i de qualsevol altre document que se’n pugui derivar.
Tercer.-Notificar aquests acords al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
7. LLICÈNCIES 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:
• Exp. 141/2018, a Ganagrí Clos SL, per les obres d’ampliació i unificació de tres explotacions bovines
a la finca ubicada al polígon 4, parcel·la 17 i 20.
• Exp. 60/2020, a Núria Borrell Piqué, per les obres de reparació de l’habitatge situat al carrer de Gaudí,
núm. 6.
• Exp. 61/2020, a Ferran Font Montpeat, per les obres de reparació de la marquesina de l’habitatge
situat al carrer del Riu Sió, núm. 5.
• Exp. 64/2020, a Pere Anton Mola Pejuan, per les obres de construcció d’una paret divisòria al
magatzem de la planta baixa de l’habitatge situat al carrer del Riu Sió, núm. 10.
• Exp. 76/2020, a Albert Bergadà Alburquerque, per les obres de reparació de la paret mitjanera als
habitatges situats entre el carrer de Gaudí, núm. 5 i el carrer de Joan Solsona, núm. 1
• Exp. 77/2020, a Joaquim Orús Saba, per les obres consistents en repicar una paret malmesa de la
façana posterior de l’habitatge situat al carrer de la Solana, núm. 18.
• Exp. 82/2020, a Rubén Escribà Martínez, per les obres d’una instal·lació fotovoltaica menor a
l’habitatge situat al carrer de les Moreres, núm. 22 de la Urbanització Sant Miquel.
• Exp. 90/2020, a Jaume Prat Beltrán per les obres consistents en canviar la banyera per plat de dutxa
i enrajolar bany a l’habitatge situat a la plaça Major, núm. 10
8. INFORMES ALCALDIA
El senyor alcalde informa dels següents temes:
• Confifesta Major. Que degut a les circumstàncies es va decidir repartir, entre els veïns i veïnes, el
vermut de festa major i una cassola per poder gaudir-ho en família.
• Urbanització Sant Miquel. Que s’està treballant, junt amb la presidenta de la Urb. Sant Miquel, els
Mossos d’Esquadra i Serveis Socials, en un problema d’ocupació d’un habitatge. Dir que fins ara
estava parat degut al moment en que ens trobàvem però que es torna a treballar en aquest tema.
Acaba dient que aquesta casa està a la venda i que és propietat de la immobiliària Solvia.

61

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Pista poliesportiva. Que s’han executat les obres de col·locació de la goma del pavelló, que es mirarà
de buscar un protector per a que sigui multifuncional i que es redactaran unes normes d’ús del
recinte.
Camí carrerada. Que en relació al camí de sota el pantà de CRICURSA explica que estava
impracticable. Que s’ha fet una actuació fent una cuneta per reconduir l’aigua i s’ha arranjat el camí.
Garantia Juvenil. Que el dia 29 d’abril es va acabar el contracte del Joel Domínguez i que cal destacar
la bona feina que ha realitzat. Que es tornarà a demanar aquesta subvenció quan surti la
convocatòria.
Pla Ocupació del Consell Comarcal. Que desprès d’uns dies de confinament el treballador ha tornat
a l’activitat.
Mercat Setmanal. Que hem d’estar satisfets i cal animar a tots a prendre consciència de la
importància que suposa poder tenir un mercat tots els dimecres i que entre tots hem de vetllar per
la seva continuïtat.
Bar local social. Que estem en contacte amb l’arrendatària per poder reiniciar l’activitat a principis
de juny. La senyora Teruel pregunta si ja és a Espanya. El senyor alcalde li respon que no.
Teulada ajuntament. Que hem arreglat les goteres i desperfectes que produïen humitat tant a la sala
d’actes com a l’escala de l’ajuntament.
Perruqueria. Que s’ha reparat una escletxa que hi havia.
Poda d’arbres. Que s’ha llogat una màquina per fer la poda dels arbres de la zona lúdica esportiva.
Piscina. Que les obres estan molt avançades. Afegeix que la intenció de l’Ajuntament és obrir seguint
les recomanacions que es dictin i que s’adoptaran les mesures de seguretat necessàries.
La senyora Teruel comenta que cal veure si milloren les perspectives perquè sinó el socorrista no
donarà l’abast. Afegeix que ha llegit el llistat de recomanacions i ha vist que es demana un anàlisi
físic i químic i que val molts diners.
El senyor alcalde li respon que el que s’ha fer és mirar el clor i desinfectar però que res és definitiu i
que tot són recomanacions però que la intenció és obrir.
La senyora Teruel afegeix que ha sabut que hi ha pobles que no obriran i que cal tenir cura que si
obrim no vingui gent de fora per evitat massificacions. Pregunta quanta gent hi cabrà.
El senyor alcalde respon que en principi sobre un 30% de l’aforament però que encara no hi ha
normes definitives. Afegeix que es controlarà l’accés i que en principi només serà per la gent del
poble.
La senyora Teruel pregunta si obriran si amb el tema de la pandèmia es va a pitjor.
El senyor alcalde li respon que hem d’esperar a veure que passa.
Teulada cementiri. Que s’ha procedit a la substitució de teules afectades i també que s’han netejat
les canaleres de la sala i del pavelló per prevenció.
Plaça Àngela Torres. Que s’ha acabat d’instal·lar la goma protectora a la zona dels jocs infantils i que
també s’ha sanejat la plaça amb la poda d’arbres.
El senyor alcalde acaba els seus informes felicitant al jovent i la associació de dones per les iniciatives
durant la fase 0 del confinament i durant la Festa Major.

9. PRECS PREGUNTES
La senyora Teruel comença dient que, en relació a la documentació del Ple, agraeix que se li hagi fet cas quan
va demanar que s’aprofitessin els fulls per davant i per darrera per estalviar paper.
La senyora Teruel pregunta si s’ha demanat la subvenció WIFI a Europa.
El senyor alcalde li respon que no però que està previst col·locar un punt WIFI a les piscines i un a la sala
polivalent.
La senyora Teruel es refereix al Mercat del dimecres passat i diu que va estar molt bé però que a l’estiu hi
farà molta calor i a l’hivern molt fred. Suggereix com alternativa i, per donar aixopluc als paradistes en cas de
necessitat, que es pugui utilitzar el local del costat de l’Ajuntament que actualment es destina a magatzem.
Afegeix que s’hauria de fer-hi una neteja i que totes màquines i estris es portessin al Corral de la Vila.
El senyor alcalde li respon que el que proposa és molt difícil i que hi ha altres opcions com cal Morros o la
sala polivalent.
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La senyora Teruel insisteix en que el local aquest seria perfecte perquè és el suficientment gran.
La senyor Àngels Solà li respon que no és tan gran.
El senyor alcalde afegeix que el local té una altra funció.
La senyora Teruel es refereix a continuació a la manca de manteniment al poble. Diu que l’escala de la Creu
està molt malament.
El senyor alcalde li contesta que en són conscients i que ho tenen present. Que aviat es farà.
La senyora Teruel li respon que les feines s’han de prioritzar.
La senyora Teruel pregunta per l’Escola.
El senyor alcalde li respon que va parlant sovint amb la Directora, que tenim pendent una reunió amb
l’arquitecta del Departament i que demà hi haurà una reunió amb el Director dels Serveis per planificar
l’obertura dels centres.
La senyora Teruel afegeix que el que hem de fer és dotar a l’Escola de noves tecnologies i que les subvencions
convocades recentment del Pla de salut i del Pla especial de cooperació de la Diputació i de les activitats
culturals de l’IEI es poden utilitzar per cobrir les necessitats del centre.
El senyor alcalde li respon que aquest material l’ha de subministrar en tot cas Ensenyament. Afegeix que la
Directora li ha explicat que està servida d’ordinadors i de línies WIFI. Acaba dient que s’ha fet tot el que ens
han demanat.
La senyora Teruel torna a reclamar l’import del sopar de Nadal perquè són un diners que són seus. Recorda
novament que els vol destinar a les associacions del poble.
El senyor alcalde li respon que el sopar és una deferència que té l’Ajuntament amb els treballadors i regidors.
La senyora Teruel pregunta perquè es dona cafè gratuït. Que no existeix cap empresa pública que en doni als
seus treballadors.
La senyora Àngels Solà li respon perquè, en el seu moment, així ho va decidir l’Ajuntament. El cafè és per les
visites, pels treballadors, pels regidors. És un detall i que és lícit fer-ho.
La senyora Teruel li respon que el cafè s’ha de pagar com a tot arreu.
Finalment la senyora Teruel torna a demanar el local pel seu grup municipal. Que la contesta que se li va fer
no serveix i que altres Ajuntaments han cedit la sala de plens al grup de l’oposició. Continua dient que la sala
normalment només s’usa un cop cada 2 mesos i que en cas que es necessités per algun acte concret no
tindrien inconvenient en no anar-hi aquell dia. Que és un no sense cap motiu. La resolució que se li ha enviat
és arbitrària i injusta. Fa un any que ho estem demanant i ho seguirem demanant. Hi tinc dret perquè soc la
cap de l’oposició.
El senyor alcalde diu que ja la contestarà quan ho entri per escrit.
Abans d’acabar el Ple el senyor alcalde pren la paraula i comenta que avui fa un any que estem a l’Ajuntament
i, és per això, que vol donar les gràcies a tots els que ho han fet possible i que no vol personalitzar per no
deixar-se a ningú. Que estem molt agraïts amb la confiança dipositada i que no pararem de treballar per fer
de la Sentiu el poble que és i es mereix ser.
I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 21.50 hores, de la que s’estén la
present acta, que com a Secretari certifico (document signat electrònicament).
Vist i plau
L’alcalde

El secretari

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE LA SENTIU DE SIÓ
Identificació de la sessió
Núm.: 04/2020
Caràcter: ordinari
Data: dilluns, 20 de juliol de 2020
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Horari: de les 20.30 hores a les 21.35 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)
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:
Àngels Solà Figueres (Junts per la Sentiu de Sió)
A la Sentiu de Sió, 20 de juliol de 2020, 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:
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.

Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
Donar compte dels decrets d’alcaldia.
Donar compte dels decrets de relació de pagaments i presa de raó d’ingressos.
Proposta d’aprovació definitiva del Compte General de la Corporació de l’exercici 2019.
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
2021.
Proposta ratificació decret 59/2020 sobre aprovació de l’addenda de pròrroga per a l’any 2020 del conveni de
col·laboració entre el Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, en matèria de serveis
socials i altres programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat, en aplicació de l’addenda de pròrroga
per al 2020 del contracte programa 2016-2019.
Moció exigint respecte a la pagesia i al món local.
Sol·licituds llicències d’obres.
Informes d’alcaldia.
Precs i preguntes

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
L’acta de la sessió ordinària, de data 25 de maig de 2020, es dona per llegida de conformitat amb l’establert
a l’art. 110.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya i s’aprova per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la
corporació.
2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
•

Decret 54/2020 sobre acceptació subvenció del Pla Especial de Cooperació Municipal de la
Diputació de Lleida
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Acceptar la subvenció de 13.197,89 euros atorgada per la Diputació de Lleida, dins la línia
de subvencions del Pla Especial de Cooperació Municipal.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Lleida mitjançant el formulari d’acceptació de la
subvenció.
Tercer.- 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 55/2020 sobre acceptació subvenció del Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la salut,
any 2020
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Acceptar la subvenció de 18.692,00 euros atorgada per la Diputació de Lleida, dins la línia
de subvencions del Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la salut any 2020.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Lleida mitjançant el formulari d’acceptació de la
subvenció.
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a
terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 56/2020 sobre aprovació liquidació d’ingrés directe
Per l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar la liquidació d’ingrés directe a IBERDROLA CLIENTES SAU, la qual haurà d’ingressar
a l’Ajuntament de la Sentiu de Sió una quota per import de 58,90 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
2019 per un import de 3.926,45 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 57/2020 sobre aprovació liquidació d’ingrés directe
Per l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar la liquidació d’ingrés directe a ORANGE ESPAGNE SAU, la qual haurà d’ingressar a
l’Ajuntament de la Sentiu de Sió una quota per import de 265,39 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
2019 per un import de 17.692,39 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 58/2020 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 2020
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 2020, descrita en els antecedents per un import de 8.704,00 euros (7.193,39 BI +
1.510,61 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 66 dies l’any, és a dir, la temporada d’estiu
2020. Amb el contracte menor es cobreix la totalitat de la prestació del servei de l’any 2020, 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

2020

920 22799

7.193,39 BI + 1.510,61 IVA = 8.704,00 euros
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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 59/2020 sobre aprovació de l’addenda de pròrroga per a l’any 2020 del conveni de
col·laboració entre el Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, en matèria
de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat, en
aplicació de l’addenda de pròrroga per al 2020 del contracte programa 2016-2019
Per tot l’exposat, RESOLC
Primer.- Aprovar l’addenda de pròrroga per a l’any 2020 del conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, en matèria de serveis socials i altres
programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat, en aplicació de l’addenda de pròrroga
per al 2020 del contracte programa 2016-2019.
Segon . Comunicar aquesta resolució al Consell Comarcal de la Noguera.
Tercer.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 60/2020, sobre adjudicació de la contractació , mitjançant contracte menor, per a la
prestació del servei de l’explotació del bar i del “xiringuito” de la zona de platja de les piscines
municipals, temporada estiu 2020
La senyora Teruel, pel que fa a aquest decret 60/2020, sobre adjudicació del bar i del “xiringuito” de
les piscines, pregunta si no se’ls cobra lloguer i qui paga el consum de llum.
El senyor alcalde li respon que no es cobra lloguer i que la llum la paga l’Ajuntament. Afegeix que els
últims anys s’ha fet així.
La senyora Teruel demana una còpia de l’assegurança que ha de contractar l’adjudicatària.
El senyor alcalde li respon que ara mateix no la té i que ja li deixarà veure.
La senyora Teruel manifesta que l’arrendatari té, per tant, els subministraments gratuïts i preus
lliures sense que ningú li digui res.
El senyor alcalde li respon que les condicions són igual per tothom i que si s’hagués adjudicat a un
altre seria el mateix, no se li ha fet cap tracte especial.
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Adjudicar la contractació, mitjançant contracte menor, per a la prestació del servei de
l’explotació del bar i del “xiringuito” de la zona de platja de les piscines municipals, temporada estiu
2020, situats 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 61/2020, sobre contractació de personal
La senyora Teruel, pel que fa a aquest decret 61/2020, sobre la contractació de personal de control
d’accés a les piscines comenta que hagués estat millor si hi hagués hagut una oferta pública.
El senyor alcalde li respon que es va fer l’oferta al jovent del poble i es van presentar dos currículums
que són els de les persones contractades.
La senyora Teruel insisteix que no hi va haver una oferta pública, clara, neta i en la que tothom hi
pogués participar.
El senyor alcalde li respon de nou que es va oferir al jovent i que així ho va decidir l’equip de govern.
Per tot l’exposat, RESOLC:
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Primer.- Contractar, amb caràcter d’urgència, amb efectes del dia 27 de juny de 2020, la senyora
Clàudia Espejo Revés, amb DNI XXXX1096L, en règim laboral temporal i a temps parcial per
desenvolupar tasques de control d’accés i de desinfecció a les piscines municipals.
Segon.- Contractar, amb caràcter d’urgència, amb efectes del dia 29 de juny de 2020, el senyor Dídac
Masana Casanovas, amb DNI XXXX7153P, en règim laboral temporal i a temps parcial per
desenvolupar tasques de control d’accés i de desinfecció a les piscines municipals.
Tercer.-Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al tauler d’anuncis i a l’eTauler.
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 62/2020, sobre atorgament concessió de dret funerari
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Atorgar a la Sra. GLÒRIA GABERNET VILA, amb DNI núm. 78062068E, concessió de dret
funerari sobre l’espai del Cementiri Municipal que es correspon a un nínxol situat al sector B, número
127, d’acord amb la distribució que consta a l’Ajuntament, per un període de 50 anys, a comptar des
de la data de la present resolució.
Segon.- Inscriure el títol que acredita la concessió al Llibre Registre del cementiri.
Tercer.- Aprovar la liquidació per import de 1.790,00 €.
Quart.- Notificar a l'interessat aquesta resolució, expedir el títol que acredita la concessió del dret
funerari, així com donar d’alta els nínxols al padró municipal i, comunicar-li que:
Contra el punt 1r i 2n de la present Resolució, relatiu a l’autorització d’ús del domini públic local, que
posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la
seva notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant
el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva
notificació.
Contra el punt 3r de la present Resolució, relatiu a l’aprovació de la liquidació de la taxa, que no posa
fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Cinquè.- Donar compte de la present resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 63/2020 sobre acceptació de la subvenció del Pla econòmic per a ens locals en matèria
d’arranjament de camins, gener 2020-juny 2021, de la Diputació de Lleida
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Acceptar la subvenció de 14.508,58 euros atorgada per la Diputació de Lleida, dins la línia
de subvencions del Pla econòmic per a ens locals en matèria d’arranjament de camins, gener 2020juny 2021.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Lleida mitjançant el formulari d’acceptació de la
subvenció.
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a
terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 64/2020 sobre aprovació de la relació de factures mes de maig de 2020
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA

•

Decret 65/2020 sobre aprovació de la relació de factures mes de juny de 2020
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA

•

Decret 66/2020, de convocatòria de Ple ordinari
Per tot l’exposat, RESOLC:
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Primer.- Convocar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, pel proper dilluns dia
20 de juliol de 2020, a les 20.30 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, segons el següent:
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
Donar compte dels decrets d’alcaldia.
Donar compte dels decrets de relació de pagaments i presa de raó d’ingressos.
Proposta d’aprovació definitiva del Compte General de la Corporació de l’exercici 2019.
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 2021.
6. Proposta ratificació decret 59/2020 sobre aprovació de l’addenda de pròrroga per a l’any 2020 del conveni
de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, en matèria de
serveis socials i altres programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat, en aplicació de
l’addenda de pròrroga per al 2020 del contracte programa 2016-2019.
7. Moció exigint respecte a la pagesia i al món local.
8. Sol·licituds llicències d’obres.
9. Informes d’alcaldia.
10. Precs i preguntes.

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

3. DONAR COMPTE DECRETS RELACIÓ DE PAGAMENTS i PRESA DE RAÓ D’INGRESSOS
Decret 64/2020 sobre aprovació de la relació de factures mes de maig de 2020
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions, les factures pendents
d’aplicació (si és el cas), així com el seu pagament, incloses en la relació del mes de maig de 2020 i que es
detallen en l’annex 1 d’aquesta resolució corresponents a obres, subministraments i serveis efectuats a
l'Ajuntament, per un import total de 42.392,54€ .
Segon.- Donar conformitat al pagament de les obligacions carregades directament al compte corrent. Els
pagaments s’efectuaran per ordre de l’alcaldia i de conformitat amb la disposició de fons de la Tresoreria.
Tercer.- Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
PAGAMENTS MES DE MAIG "CAIXABANK"
CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES)

137,82

DIARI SEGRE, S.L.

40,00

MANTENIMENT WIFI

264,26

TELEFONIA FIXA (MFE)

137,64

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC)

89,61

RENTING COPIADORA

95,59

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - REBUIG)

837,7

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ORGÀNICA)

457,68

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - PAPER)

212,67

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - VIDRE)

117,09

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ENVASOS)

116,73

CONSELL COMARCAL (Serv. Tractament residus aboc.)

249,75

CONSELL COMARCAL (Taxa servei deixalleria)

340,03

CONSELL COMARCAL (Taxa voluminosos 1er. TR)

340,03

CONSELL COMARCAL (Arquitectura i urbanisme)

585,00

CONSELL COMARCAL (TDIC)

74,19

CONSELL COMARCAL (Cànon deposició residus abocador)

1.051,74

CONSELL COMARCAL (Cofinançament SAD dependència)

270,06

68

CONSELL COMARCAL (Informes Ambientals)

180,00

J. FARRÉ SA

111,09

BASCULAS MOR

106,00

LYRECO ESPAÑA, S.A.

79,52

FERRETERIA VIOLA, S.L.

16,63

ENDESA ENERGIA XXI, SL (Llum església i sala)

63,69

ENERGIA XXI, S.L.U. (Llum potabilitzadora)

25,98

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

117,78

RECANVIS MIRÓ

36,34

AGROPECUARIS FORTUNY, S.L.

404,25

EXCLUSIVAS RAMIREZ ARQUERO, S.L.

106,48

GEA, S.L.

158,98

SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L.

93,74

ENDESA ENERGIA, SAU (Llum potabilitzadora)

142,53

NOMINALIA

85,97

ASPY PREVENCIÓN, SLU

734,85

ASPY PREVENCIÓN, SLU

276,45

ASPY PREVENCIÓN, SLU

110,00

FERRETERIA VIOLA, S.L.

60,45

CONSTRUCCIONS MANUEL ESPEJO, S.L.

13.359,25

NATURGY IBERIA, S.A.

33,92

NESPRESSO

78,00

NATURGY IBERIA, S.A. (10 factures)

1.406,51

GREEN AMBIENT

565,07

GREEN AMBIENT (Resto factura FV 67)

2.117,50

Mª JOSE MAS LACRUZ

65,00

Mª JOSE MAS LACRUZ

281,25

LLUIS CORTÉS (LA BALAGUERINA)

1.600,00

MIQUEL TREPAT BARCELÓ

457,80

FERRAN FONT MONTPEAT

961,35

ASSISTÈNCIES ALS PLENS "1ER SEMESTRE 2020"

450,00

AMPA (Extraescolars desembre)

50,00

SEGURETAT SOCIAL

4.401,89

NOMINES

7.954,95
42.110,81

PAGAMENTS MES DE MAIG "CAIXA CORPORACIÓ"

GASOIL APARELLS I AD BLUE FURGONETA

143,29

GEL HIDROALCOHÒLIC

3,5

FIDEL GESÉ - REPARACIÓ TRACTOR

58,14

DOLORS TERUEL - ASSISTÈNCIA AL PLE DE MAIG

37,5

FORN DE PA LLURBA - 6 COQUES SUCRE INAUGURACIÓ

27

ESPAI NOBEL - MATERIAL OFICINA

12,3
281,73

TOTAL DESPESES MAIG

42.392,54
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Decret 65/2020 sobre aprovació de la relació de factures mes de juny de 2020
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions, les factures pendents
d’aplicació (si és el cas), així com el seu pagament, incloses en la relació del mes de juny de 2020 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 87.808,87€ .
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 MES DE JUNY 2020 FETS PER CAIXABANK
CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES)

137,82

DIARI SEGRE, S.L.

40,00

MANTENIMENT WIFI

264,00

TELEFONIA FIXA (MFE)

170,17

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC)

84,87

RENTING COPIADORA

95,59

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - REBUIG)

837,7

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ORGÀNICA)

457,68

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - PAPER)

212,67

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - VIDRE)

117,09

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ENVASOS)

116,73

CONSELL COMARCAL (Serv. Tractament residus aboc.)

352,24

CONSELL COMARCAL (Arquitectura i urbanisme)

520,00

CONSELL COMARCAL (TDIC)

74,19

CONSELL COMARCAL (Informes Ambientals)

99,00

ENDESA ENERGIA XXI (Llum església)

35,57

ENERGIA XXI, SLU (Bàscula)

29,42

ENDESA ENERGIA, S.A. (Enllumenat zona escoles)

922,32

FERRETERIA VIOLA, S.L.

66,77

AGROPECUARIS FORTUNY, S.L.

63,25

EXCLUSIVES RAMÍREZ ARQUERO

128,50

SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L.

76,81

COMPSAONLINE

11,20

MTB DISTRIBUCIONES TECNOLÓGICAS, S.L.

149,99

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

241,54

ENDESA ENERGIA, S.A.U. (Cal morros)

100,51

J. FARRÉ SA

373,37

DECORA BALAGUER

197,18

FERRETERIA VIOLA, S.L.

69,22

COMPSAONLINE

206,99

DECORA BALAGUER

177,76

MAPFRE VIDA, SA

299,63

LYRECO

55,28

ASPY FORMACIÓN, S.L.

82,50

SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L.

129,25
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CHE (Cànon Control de vertidos 2019)

1.550,46

ESPORTS MONTSEC

40.000,00

APEIRON SOFTWARE, S.L.

1.482,59

ESTANISLAO PROFITOS CERVERO

6.476,72

GUTISA ELEVADORES, S.L.

677,90

SEGURDADES, S.L.

968,00

NOVOQUÍMICA (4 FACTURES)

1.116,95

MIQUEL TREPAT BARCELÓ

274,07

HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT

208,12

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U.

2.256,78

ELECTRICITAT JAINA, SLU

394,11

NATURGY IBERIA, S.A. (11 FRAS.)

1.241,28

SERVISEGURIDAD LLEIDA

118,50

NATURGY IBERIA, S.A.

30,43

MECANO CAMP, SA

629,68

MÚSICOS UNIDOS SIGLO XXI, SCM

1.210,00

VINEAVINS

172,79

SEGURETAT SOCIAL

4.472,64

PAGUES EXTRA

6.774,16

NOMINES

8.123,11
85.175,10

PAGAMENTS MES DE JUNY "CAIXA CORPORACIÓ"

CORREUS - SEGELLS I CARTES CERTIFICADES

36,36

GASOIL

85,00

ENTREGA A CTE. SUBV. FUTBOL SALA

2.000,00

MATERIALS PEL ROM CREMAT

85,87

DIFERENTS PRODUCTES PER LES PISCINES

75,44

HAVANERES

250,00

SOPAR MÚSICS ST. JOAN

101,10
2.633,77

TOTAL DESPESES JUNY

87.808,87

RELACIÓ D’INGRESSOS REBUTS PER L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ DURANT EL MES DE MAIG DE
2020
INGRESSOS MES DE MAIG "CAIXABANK"

AGROWATER ALMONDS - LLIC. OBRES

412,47

GANAGRÍ CLOS - INFORMES TÈCNICS

246,00

OAGRTL - ENTREGA A CTE. MES DE MAIG

8.645,64

FORESTAL DEL BAGES PORTA - FIANÇA

35,81

WIFI MAIG (22 USUARIS)

319,44

DIPUTACIÓ - SUBV. DESP. SUBMINISTR. I ARRENDAMENTS 2019

6.117,53

GENERALITAT DE CATALUNYA - PART. TRIBUTS DE L'ESTAT

5.914,92
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GENERALITAT DE CATALUNYA - SUBVENCIÓ JUTJAT DE PAU

650,00
22.341,81

INGRESSOS MES DE MAIG "CAIXA CORPORACIÓ"

RECAPTACIÓ BÀSCULA

336,00

LLICÈNCIES OBRES

88,56

WIFI DOS USUARIS

29,04
453,60

TOTAL INGRESSOS MAIG

22.795,41

RELACIÓ D’INGRESSOS REBUTS PER L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ DURANT EL MES
DE JUNY DE 2020
INGRESSOS JUNY A "CAIXABANK"

TAXA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA

330,35

LLICÈNCIES OBRES

489,44

LLOGUER VERO RADU

176,41

INFORMES TÈCNICS

99,00

MAPFRE

3.753,50

ABONAMENTS PISCINES
GENERALITAT - BESTRETA 50 % FONS COOPERACIÓ
LOCAL

1.260,00
21.819,44

FORESTAL DEL BAGES - APROFITAMENT FORESTAL

285,94

INE - GESTIÓ PADRÓ HABITANTS

17,26

WIFI JUNY

333,96

OAGRTL - BESTRETA IVTM

26.371,77

OAGRTL - ENTREGA A CTE. MES DE JUNY
GENERALITAT - PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE
L'ESTAT

8.645,64

COMPRA DE NÍNXOL

1.790,00

DIPUTACIÓ LLEIDA - SUBVENCIÓ COMARKALADA
GENERALITAT CATALUNYA - SUBVENCIÓ IL.LUMINACIÓ
EXTERIOR

4.000,00

4.401,73

10.085,68

83.860,12
INGRESSOS JUNY A "CAIXA CORPORACIÓ"

ABONAMENTS PISCINES

2.000,00

WIFI JUNY - UN USUARI

29,04

LLICÈNCIES OBRES

51,89

VANESA GALAN - LLOGUER PERRUQUERIS

253,04

RECAPTACIÓ BÀSCULA

327,80
2.661,77
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TOTAL INGRESSOS JUNY

86.521,89

4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ DE L’EXERCICI 2019
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2019, cal elaborar el compte general de l’entitat local.
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial
i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària i annexos.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari de 2019 s’han sotmès a l’informe de la Comissió
Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 28 de maig de 2020. Exposats al
públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 106, de data 3 de juny de 2020, 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 sis 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 2019.
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
2019 a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles mencionats en la part
expositiva”.
5. 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 2021.
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 2021 els dies: 10 de maig de 2021 (Festa del Roser) i 29 de setembre de 2021 (Festa
Major de Sant Miquel).
Segon.- Notificar-ho als Serveis Territorials a Lleida del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies als
efectes pertinents.
6. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 59/2020 SOBRE APROVACIÓ DE L’ADDENDA DE PRÒRROGA PER A
L’ANY 2020 DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA I
L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ, EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I ALTRES PROGRAMES RELATIUS
AL BENESTAR SOCIAL I LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT, EN APLICACIÓ DE L’ADDENDA DE PRÒRROGA PER AL
2020 DEL CONTRACTE PROGRAMA 2016-2019.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal de la Noguera van signar en data 28
de setembre de 2016, el contracte programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de
serveis socials i altres programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat per al període 20162019, on s’establien els criteris, les condicions i els compromisos per cada un dels serveis i programes que
incloïa el contracte programa.
El Ple del Consell Comarcal de la Noguera, reunit en sessió ordinària de 21 de desembre de 2016, va aprovar
el Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Noguera i els ajuntaments de la comarca en
matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per al període
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2016-2019. El Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de La Sentiu de Sió van formalitzar amb
posterioritat el conveni i les addendes corresponents a cada anualitat per aquest municipi.
En data 7 de gener de 2020, el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal de la
Noguera han formalitzat l’addenda de pròrroga per al 2020 del contracte programa per a la coordinació,
cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i les
polítiques d’igualtat per al període 2016-2019, en les mateixes condicions vigents per a l’exercici 2019, tot
garantint la recurrència per a tot l’exercici 2020 i mentre no se signi el nou contracte programa quadriennal.
Per tal d’adaptar el conveni de col·laboració formalitzat entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament a la
continuïtat del contracte programa, les parts han de formalitzar la present addenda de pròrroga per a l’any
2020 del conveni de col·laboració.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:
Ratificar íntegrament i en els seus propis termes la resolució d’alcaldia, de 15 de juny de 2020, següent:
Primer.- Aprovar l’addenda de pròrroga per a l’any 2020 del conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, en matèria de serveis socials i altres programes
relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat, en aplicació de l’addenda de pròrroga per al 2020 del
contracte programa 2016-2019.
Segon . Comunicar aquesta resolució al Consell Comarcal de la Noguera.
Tercer.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.
7.MOCIÓ EXIGINT RESPECTE A LA PAGESIA I AL MÓN LOCAL
De cada 20 explotacions agràries en l’àmbit de la UE, 19 són de tipus familiar segons les dades publicades per
Eurostat, dades que es poden aplicar a les nostres terres. A més a més de cultivar les 2/3 parts de la terra,
aquest tipus d’explotacions agràries tenen la principal força laboral en els membres de la família, i en
moments puntuals, principalment en períodes de collita, contracten treballadors. Les explotacions agràries
familiars no són l’únic model de producció agrària, tot i que es pot afirmar que és el principal pel que fa al
número d’explotacions i número de persones que hi treballen, amb tot el que això implica en l’equilibri
territorial.
Una de les moltes coses que ha evidenciat la crisi de la Covid-19 ha estat la necessitat de totes aquelles
baules que hi ha dins l’engranatge social i també productiu. L’abastiment alimentari s’ha vist un pilar
fonamental i aquest s’ha assegurat gràcies a l’existència d’un sector agroalimentari on la nostra pagesia hi
té un paper cabdal. Aquesta pagesia sap les necessitats que té i sempre es veu obligada a anticipar-se.
El 27 de desembre de 2019 un conjunt d’alcaldes, representants d’aquest municipis principalment
productors de fruita varen reunir-se amb el representant del govern de l’estat espanyol a les nostres terres
on se li demanava explícitament que es traslladés a l’Administració General de l’Estat, la regulació d’un
sistema normatiu adient per tal de possibilitar la contractació durant les temporades agrícoles dels
temporers que es trobin en situació irregular aquí a les nostres terres, competència que recau en l’estat i
que la resposta de l’estat no va anar en aquesta línia.
La situació provocada pel Covid-19 encara ha dificultat més les previsions i les circumstàncies que toca
gestionar en cada un d’aquells municipis que reben una afluència massiva de treballadors necessaris per a
la recollida de la fruita. Cal recordar que cada campanya de la fruita genera entre 30.000 i 35.000
contractacions a les nostres terres. Hi ha pobles que en un període molt curt de temps dupliquen la seva
població en els períodes de la collita, passant de 2.500 a 5.000 habitants.
La pagesia es caracteritza per la seva abnegació, treball, dedicació, estima a la seva feina i per la seva
voluntat de rebre i respectar totes aquelles persones que venint d’altres contrades per treballar han passat
a formar part de la família del sector agrari que tots representem. L’escrupolositat en el compliment de les
normatives al respecte de les condicions de contractació laboral, l’observació i compliment del conveni
regulador així com el que fa referència a l’allotjament són la norma general i cal demanar la màxima severitat
en el cas d’incompliment. El conveni estableix que tot treballador del camp ha de cobrar 7,41 €/ hora brut
al que se li ha d’aplicar un descompte del 10% en el cas que se li proporcioni allotjament al treballador.
Lamentem l’existència de casos en els que persones que no tenen una situació regularitzada es vegin
abocades a viure en situacions no desitjades i que no ens podem permetre com a societat. És difícil, però,
trobar una explicació a situacions com les actuals de restricció de mobilitat per a tothom i que hi hagi un
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número tan important de persones que arribin als municipis de les nostres demarcacions sense una situació
regularitzada.
Les dades de les actuacions inspectores realitzades tant pels serveis de la Inspecció de Treball de Catalunya
com per la Inspección de Trabajo y Seguridad Social aporten llum i una informació real d’allò que succeeix a
les explotacions agràries de Lleida: La gran majoria compleix amb les obligacions que deriven del Conveni
Agropecuari de Catalunya: L’any 2018, de 102 visites realitzades per aquestes inspeccions als camps i
després d’identificar més de 500 treballadors, la majoria dels quals estrangers (46 espanyols i 477
estrangers), el número d’actes aixecades va ser d’un total de 18, 14 de les quals corresponen a no estar
donats d’alta a la Seguretat Social els treballadors i 4 a actes relatives a estrangers per suplantació
d’identitat dels propis treballadors i que la sanció fa que recaigui damunt el pagès, tot i havent fet la
contractació d’acord als requisits legals.
El compliment del conveni col·lectiu agropecuari per part de la pagesia és un fet incontestable com així
demostren les dades.
El món de la pagesia de les nostres terres no pot viure sota aquesta campanya de desprestigi a la que es
veu sotmesa. La nostra funció, com ajuntament d’ajuntaments que som és estar al costat de la pagesia i
proporcionar el màxim suport als nostres ajuntaments, especialment aquells que gestionen situacions tan
complexes com les que s’han exposat
Demanem i exigim respecte a la pagesia i a la tasca que fan, no pot criminalitzar-se el sector de la fruita
dolça.
Aquesta és la piulada d’una veïna del Baix Segre que reflecteix el sentir de moltes generacions que, d’una o
altra manera, hem tingut una relació intensa amb la campanya agrària a les nostres terres. Escriptors com
en Francesc Canosa o l’autora i companya d’aquesta casa, Teresa Ibars a la seva obra “Atles de l’oblit”,
expliquen el que molts hem viscut durant molts i molts anys de la nostra vida, la campanya de la fruita. “Les
campanyes de la fruita ens han subvencionat els estudis a molts de nosaltres. Als magatzems es treballava
sense parar i gràcies que ho poguéssim fer. Els/les que ens hem casat amb un pagès vivim d'un recurs
essencial que mai dorm. Un respecte”.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:
-Donar un suport explícit al sector agrari de les Terres de Lleida davant la campanya de desprestigi que hi ha
del nostre sector agrari de la fruita dolça.
-Iniciar una campanya institucional en defensa del sector agrari en la qual es faci palès la importància del
sector tan econòmic com estratègic, les condicions laborals de contractació i l’esforç que s’està fent per part
de tots els col·lectius implicats, també de la pagesia.
-Recuperar els ajuts que el Servei d’Ocupació de Catalunya ficava a disposició de la pagesia per l’habilitació i
adaptació d’allotjaments per a treballadors del camp
-La creació en seu del Parlament de Catalunya i de Cortes Generales de comissions específiques relatives a la
problemàtica descrita en aquesta moció i que es debatin en seus parlamentàries corresponents.
8. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 67/2020, SOBRE SOL·LICITUD SUBVENCIÓ CÀRRECS ELECTES, ANY 2020
Prèvia unànime declaració d’urgència es passa a tractar aquest punt que no estava inclòs a l’ordre del dia
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 2020 (RESOLUCIÓ PRE/1524/2020, de 12 de març, DOGC 8166 de
01.07.2020).
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 75% de la jornada.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:
Ratificar íntegrament i en els seus propis termes la resolució d’alcaldia, de data 15 de juliol de 2020, 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 75% de la jornada.
Segon.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.
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9. MOCIÓ PER A LA CELEBRACIÓ DE LA SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA 2020.
Prèvia unànime declaració d’urgència es passa a tractar aquest punt que no estava inclòs a l’ordre del dia
Des de fa anys, centenars de ciutats europees, celebren la Setmana Europea de la Mobilitat, un esdeveniment
que s'emmarca dins la European Mobility Week. L’objectiu és conscienciar a la ciutadania sobre un model de
mobilitat més saludable, segura i sostenible i menys contaminant en benefici de tothom.
La Setmana de la Mobilitat se celebra a tot Europa entre el 16 i el 22 de Setembre. És una oportunitat per
presentar davant la ciutadania les alternatives que ja existeixen i explicar els reptes que afronten les ciutats
i pobles per incloure el canvi de comportament com a pilar fonamental per una estratègia de transport
sostenible a tot Europa i una millora ambiental.
A Catalunya portem molts anys treballant per fomentar una mobilitat sostenible, avançant en la utilització
del transport públic, i el foment de la mobilitat activa. Per això és molt important que enguany, per superar
la baixada en la utilització del transport públic fruit de la pandèmia de la Covid19, treballem conjuntament
per fer-hi front.
Els Ajuntaments de Catalunya han estat cabdals en la millora de l’urbanisme i el foment de la pacificació del
trànsit, i l’impuls de bones mesures per a millorar la sostenibilitat en els desplaçaments dels seus ciutadans
i ciutadanes i la millora de la qualitat de l’aire.
En concret, els objectius de la Setmana Europea de la Mobilitat són:
• Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle, compatible amb el
desenvolupament urbà sostenible, en particular amb la protecció de la qualitat de l’aire, la
prevenció d’accidents de trànsit, la reducció d’emissió de gasos que provoquen l’efecte hivernacle
i el consum racional dels recursos energètics.
• Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i informar-la sobre les seves
diferents modalitats.
• Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el transport públic, la bicicleta,
la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics.
• Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el seu patrimoni cultural,
en un entorn saludable i relaxat.
• Reflexionar sobre com afecta a la nostra salut l’ús excessiu del transport motoritzat. Per una banda,
la contaminació atmosfèrica i la congestió que generen tenen un impacte negatiu sobre els
sistemes respiratori i cardiovascular. Per una altra, propicien el sedentarisme i la inactivitat física.
Gran part de l’objectiu de reducció de les emissions del transport i del canvi climàtic passa per un
transvasament des del transport privat al transport públic, i la descarbonització del parc automobilístic del
nostre país. En aquest sentit, la societat catalana ha respost amb un augment de la utilització del transport
públic, però també amb un augment de l’ús de la bicicleta, els patinets i sobretot el caminar per les
distàncies curtes.
Aquesta estratègia s’emmarca dins l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, aprovada al
setembre de 2015, per l’Assemblea General de Nacions Unides que reconeix que l’assoliment dels 17
Objectius de Desenvolupament Sostenible és una responsabilitat compartida i encoratja a crear aliances
entre tots els països i actors per assolir els ODS.
Així, l’Aliança Catalunya 2030 vol sumar complicitats i noves adhesions arreu del territori, obrint-se a totes
les entitats del país compromeses a treballar per assolir els 17 Objectius per al Desenvolupament Sostenible
de Nacions Unides.
Per tant, és una bona oportunitat per explicar què s’està fent sobre mobilitat sostenible al nostre municipi,
promocionar les iniciatives de mobilitat urbana sostenible, conscienciar del què suposa seguir amb una
mobilitat poc sostenible en termes mediambientals i de qualitat de vida, establir col·laboracions amb les
entitats locals i comunicar noves polítiques i mesures permanents.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:
PRIMER. Inscriure l’Ajuntament de LA SENTIU DE SIÓ a la Setmana Europea de la Mobilitat d’aquest any dins
de les dates que marca la Generalitat de Catalunya i la European Mobility Week i fer- hi constar les accions
acordades en l’acord segon.
SEGON. Fer constar que l’Ajuntament de LA SENTIU DE SIÓ ha impulsat o impulsarà les següents accions per
tal de fomentar una mobilitat més sostenible i saludable:
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- Caminada popular
TERCER. Adherir l’Ajuntament de LA SENTIU DE SIÓ a l’Estratègia Catalana de la bicicleta 2025 aprovada pel
Govern de la Generalitat el 5 de novembre del 2019.
QUART. Comunicar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat, a l’ACM i a la FMC.
10. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 67/2020, SOBRE SUBSCRIPCIÓ DEL PROTOCOL DE COMPROMÍS PEL
DESENVOLUPAMENT DE LA RUTA VERDA DE LA VALL DEL RIU SIÓ
Prèvia unànime declaració d’urgència es passa a tractar aquest punt que no estava inclòs a
l’ordre del dia.
El senyor alcalde explica que es tracta d’un projecte molt atractiu. Són 77 quilòmetres de via verda amb rutes
de senderisme i BTT des de Sant Guim fins a Balaguer. Acaba dient que el primer pas és aprovar aquest
protocol.
Vist el protocol de compromís pel desenvolupament de la Ruta verda de la Vall del Riu Sió, el qual persegueix
com a objectius generals el desenvolupament econòmic i social del territori, la preservació, estudi i divulgació
dels valors a lo llarg del riu Sió, així com posar en valor i promocionar aquest espai d’una manera conjunta
com a valor afegit.
Atès que per tal de donar impuls necessari a aquesta acció cal dotar-la de les eines administratives i tècniques
que puguin assolir els seus objectius.
Vist l’article 53 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:
Ratificar íntegrament i en els seus propis termes la resolució d’alcaldia, 16 de juliol de 2020, següent:
Primer.- Que en representació i en nom de l’Ajuntament de LA SENTIU DE SIÓ, subscriure el present protocol
en tots els seus punts, conjuntament amb els altres ajuntaments que formen part d’aquesta Ruta verda del
riu Sió
Segon.- Acordar fer les gestions necessàries amb altres administracions (Consells Comarcals, Diputació,
Generalitat, Estat i UE) per tal d’obtenir recursos tècnics i/o econòmics per poder desenvolupar la Ruta verda
del riu Sió
Tercer.- En cas que fos necessari col·laborar tècnicament i/o econòmicament entre tots els ajuntaments per
poder iniciar i/o executar aquest projecte de la Ruta verda del riu Sió.
Quart.- Transmetre aquests acords al Departament de Sostenibilitat i Territori de la Generalitat de Catalunya,
als Consells Comarcals de La Segarra, l’Urgell i La Noguera i a la Diputació de Lleida.
Cinquè.-Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.
11. LLICÈNCIES 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:
• Exp. 95/2020, a Roger Solé Vall per les obres de substitució d’una porta metàl·lica del garatge que
dona al carrer Balaguer de l’habitatge situat al carrer Verge de la Guardiola, número 7.
• Exp. 102/2020, a Esther Call Camps, per les obres consistents en enrajolar amb gres una habitació de
l’habitatge situat al carrer Gaudí, número 21.
• Exp. 105/2020, a Josep Ramon Vendrell Marquilles, per les obres consistents en canviar les escales
d’accés a l’habitatge de la part de fora del carrer de Balaguer, núm. 1.
• Exp. 106/2020, a Maria Amorós Mercè, per les obres consistents en canviar rajoles del terrat que
dona a l’avinguda Catalunya, de l’habitatge situat al carrer de la Solana,
12. INFORMES ALCALDIA
El senyor alcalde informa dels següents temes:
• COVID-19. Demana als veïns que no es relaxin i que facin cas a les recomanacions del Procicat i del
Departament de Salut. Neteja, mascareta i distància és el més important. Afegeix que, per sort, hem
pogut mantenir les piscines obertes. Tenim dos controladors que prenen la temperatura als usuaris,
tenen cura de la higiene i de l’aforament i, des de fa poc, controlen el llistat d’abonats que entren
per identificar possibles contagis i llavors seria més fàcil fer el seguiment de possibles infectats. Les
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piscines continuen obertes perquè garantim totes les mesures de protecció i de seguretat. Acaba
dient que als pobles veïns han fet el mateix.
Que agraeix al jovent del poble la seva participació i implicació al projecte JOVA del Consell Comarcal.
S’han netejat els jardins del carrer Calvari i s’ha recuperat l’antic pont de la Sèquia. Ha anat molt bé
i el jovent s’ha involucrat molt amb el poble.
Que properament s’iniciaran les actuacions necessàries per reparar els punts de clavegueres,
embornals i punts perillosos dels carrers del poble.
Que la Pandèmia va aturar el projecte que teníem per les obres de l’escola. Ho reprendrem i parlarem
amb l’arquitecte i el director dels serveis territorials del Departament per garantir, almenys, que es
comenci el curs amb plenes garanties. El que farem primer és fer un pressupost del que valen les
obres.
Que en relació al PUOSC 2020-2024 explica que a la proposta provisional d’atorgament ens han donat
el màxim per a petits municipis però a la línia d’inversions estem en llista d’espera i que es
presentaran les al·legacions oportunes per poder-hi entrar i aconseguir la màxima subvenció. La
senyora Teruel pregunta quines quantitats han estat atorgades i el senyor alcalde li respon que
120.000 euros a la línia de petits municipis i uns 42.000 euros a la línia d’inversió.
Que en relació al Mercat, explica que el continuarem fent però amb mesures de seguretat. Aquesta
setmana es volia fer Sant Jordi amb l’AMPA però finalment ho hem ajornat pel tema de la COVID19.
Que els tècnics de fibra òptica de Telefònica estan passant per les cases del poble per demanar
autorització per passar el cablejat. La intenció és que comencin al gener.
Que s’han iniciat converses amb el propietari dels terrenys per desenvolupar el SUD4 que és la zona
de creixement al costat del cementiri.

13. PRECS PREGUNTES
La senyora Teruel pregunta si la Festa Major de setembre es farà. Recorda que al poble tenim una artista
molt bo, el pintor Antonio Batalla, i demana que es tingui en compte.
El senyor alcalde li respon que ja van parlar amb ell i estant mirant de com promocionar la seva obra.
La senyora Teruel manifesta que el seu grup ha pensat que el senyor Marcel·lí Guillaumet Camarasa, alcalde
de la Sentiu durant 30 anys, sigui el pregoner de la propera Festa Major de setembre. Destaca que amb el
senyor Guillaumet el poble de la Sentiu es va transformar completament. Creuen que seria un reconeixement
a la seva feina. Afegeix que és del poble i ha fet molt pel poble. Acaba dient que no costaria diners.
El senyor alcalde li contesta que som conscients de la feina feta per tots els alcaldes i regidors que han passat
per l’Ajuntament.
La senyora Teruel pregunta per la modificació de les ordenances fiscals. Si s’ha previst alguna baixada en la
contribució, especialment per als ramaders.
El senyor alcalde li contesta que el seu grup ho està valorant i que ho tenen present.
La senyora Teruel es refereix al Mercat dels dimecres. Diu que a molts mercats els paradistes paguen.
Pregunta si a la Sentiu s’ha previst donar incentius als paradistes perquè no marxin.
El senyor alcalde li contesta que el Mercat està consolidat i fa un gran servei al poble. Que estem molt
contents i que ha de saber que els paradistes no paguen, i, fins i tot, hem de dir a moltes parades que no
vinguin perquè no hi caben.
La senyora Teruel comenta que pel que sembla la subvenció del servei de WIFI de la Comunitat Europea no
s’ha tornat a demanar.
El senyor alcalde li respon que no. Afegeix que ho vam mirar però ens van recomanar que no ho féssim
perquè els costos de manteniment són molt elevats.
La senyora Teruel contesta que no ho té entès així i que ho contrastarà.
La senyora Teruel es refereix al sou del senyor alcalde i proposa que la part que hi posa l’Ajuntament, que és
de tots, que es destini a la contractació d’un auxiliar administratiu a temps parcial per ajudar al secretari i a
l’administrativa que van carregats de feina.
El senyor alcalde li respon que li sap greu que no entengui la forma de treballar de l’Ajuntament.
A continuació la senyora Teruel pregunta on es destinaran els diners del Pla especial de Cooperació Municipal
de la Diputació, del Pla de Salut de la Diputació i del Pla de cultura de l’IEI.
El senyor alcalde li respon que al seu moment se l’informarà perquè encara s’estan tancant temes.
78

La senyora Teruel pregunta per les converses mantingudes per l’Ajuntament amb els propietaris dels terrenys
del SUD4.
El senyor alcalde li contesta que avui mateix hem estat parlant i que aquest senyor ha presentat una primera
proposta que s’ha de treballar.
La senyora Teruel pregunta quina és.
El senyor alcalde li respon que quan tinguin les coses més clares ja li explicaran.
La senyora Teruel proposa que si no hi ha acord, que l’Ajuntament compri els terrenys i tiri endavant la
urbanització tal com es va fer amb la Plana.
La senyora Teruel es refereix al Casc Àntic i recorda que s’està perdent, que hi ha més de 50 cases tancades
i que s’ha de mirar de recuperar.
El senyor alcalde li respon que des de que el seu grup governa estan treballant el tema i ja s’ha fet feina.
Lamenta que la subvenció del Pla de barris jo no existeixi.
La senyora Teruel pregunta en que consisteix la feina feta.
El senyor alcalde li respon que s’ha parlat amb els propietaris per poder vendre o llogar i són molt reticents.
La senyora Teruel li contesta que busqui altres vies.
La senyora Teruel pregunta si dins el projecte Territori i Valor s’hi podria incloure la recuperació del conjunt
del Tossal de les Forques.
El senyor alcalde li respon que la recuperació i promoció del Tossal ja forma part d’un projecte FEDER que
està executant la Diputació de Lleida.
A continuació la senyora Teruel comenta que l’aspecte general del poble és de brutícia, deixadesa i de
deteriorament. Afegeix que costa molt netejar i polir el poble i no entén perquè. Convida al senyor alcalde a
anar junts un dia a fer un tomb pel poble per poder-ho comprovar.
El senyor alcalde li contesta que venim d’uns mesos molt complicats per culpa de la pandèmia però recalca
que hi estan a sobre i que el poble està brut és una opinió de la senyora Teruel.
El senyor Pérez afegeix que és l’opinió de la senyora Teruel, que també és la seva opinió i la de molta gent
del poble.
La senyora Teruel comenta que els camins estan malament i que els ha de repassar una empresa professional
ja que els agutzils no arriben a tot arreu.
El senyor alcalde li respon que el professional cada any es contacta i que l’agutzil el que fa és ajudar.
La senyora Teruel acaba la seva intervenció demanant de nou els diners del sopar de Nadal i un espai a
l’Ajuntament pel seu grup perquè hi tenen dret.
El senyor alcalde acaba dient que es vol disculpar per haver entrar a discutir massa amb el grup de l’oposició.
I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dona per finalitzada la sessió a les 21.35 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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