
 

1 

 

 

 

 

 

 AJUNTAMENT  DE LA SENTIU DE SIÓ 

 

  

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

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

  
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 03/2021 
 
Caràcter: ordinari 
Data:  dilluns, 22 de març de 2021 
Horari: de les 20.00 hores a les 20.50 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) 
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, 22 de març de 2021, a les 20.00 hores, a la sala d’actes de la Casa Consistorial, es constitueix 
en sessió ordinària el Ple d’aquest Ajuntament, conformat pels membres, el nom i el càrrec dels quals figura 
en aquesta acta, presidit pel senyor Alcalde, amb l’assistència del Secretari de la Corporació.   
 
Seguidament s’obre l’acte i es passa a deliberar sobre el següent ordre del dia: 
 
1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors. 
2. Prendre coneixement de la renúncia presentada pel Sr. Àngel Pérez Segarra al seu càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Sentiu 

de Sió. 
3. Donar compte dels decrets d’alcaldia. 
4. Donar compte dels decrets de relació de pagaments i presa de raó d’ingressos. 
5. Donar compte del decret d’aprovació de la liquidació pressupost 2020 
6. Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 1  del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, any 2021 
7. Proposta aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal de la Sentiu de Sió (DUPROCIM), redactat pels serveis 

tècnics del Consell Comarcal de la Noguera 
8. Iniciar l’expedient d’adopció de l’escut heràldic oficial del municipi de la Sentiu de Sió , sol·licitar a la Direcció General 

d’Administració Local l’assistència tècnica i aprovar la proposta d’escut. 
9. Proposta ratificació decret 14/2021, sobre aprovació del Pla pressupostari a mig termini (2022-2024) 
10. 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 2021  fins el 2 de març de 2022 

11. Moció sobre la proposta d'adhesió al Pacte nacional per a la mobilitat segura i sostenible 2021-2030 
12. Sol·licituds llicències d’obres. 
13. Informes d’alcaldia. 
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14. Precs i preguntes 

 
 
 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
L’acta de la sessió ordinària, de data 18 de gener de 2021, i l’acta de la sessió extraordinària i urgent, de data 
20 de gener de 2021, 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 sis regidors assistents dels set que conformen la corporació. 
 
2. PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA PRESENTADA PER SR. ÀNGEL PÉREZ SEGARRA AL SEU CÀRREC 
DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ. 
La senyora Teruel explica que el substituirà la persona de la llista que va a continuació. 
La senyora Solà li pregunta que si pot dir qui és perquè no ho recorda. 
La senyora Teruel li respon que és la senyora Pilar Maurici. 
Atès que en data 16 de febrer de 2021, amb registre d’entrada núm. 195, el Sr. Àngel Pérez Segarra ha 
presentat escrit de renúncia al seu càrrec de regidor d’aquest Ajuntament. 
Atès que la referida renúncia s’ha de fer efectiva davant el Ple municipal, d’acord amb l’art. 9.4 del Reglament 
d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals.  
Vista la documentació electoral corresponent a les eleccions municipals del 26 de maig de 2019, on figura la 
llista de la candidatura del partit polític Independents per la Sentiu – Acord Municipal de la qual forma part 
el regidor que fa efectiva la seva renúncia en aquest ple municipal de data 22 de març de 2021. 
Vist el que regula la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre substitució dels 
càrrecs representatius locals, on s’estableix com efecte de la renúncia, la pèrdua del càrrec de Regidor, 
havent de prendre raó el ple municipal. 
Per tot l’exposat, el senyor alcalde, proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:  
Primer: Prendre coneixement de la renúncia al seu càrrec i a l’acta de regidor de l’Ajuntament de la Sentiu 
de Sió, que és efectiva en aquest acte, presentada pel Sr. Àngel Pérez Segarra del partit polític Independents 
per la Sentiu – Acord Municipal, agraint els serveis prestats en l’exercici del càrrec i la professionalitat i 
defensa dels interessos del municipi de la Sentiu de Sió amb què ha actuat en tot moment. 
Segon:  Donar trasllat de l’expedient a la Junta Electoral de Zona, Provincial o Central, segons s’escaigui. 
Tercer: Comunicar-ho a l’ interessat als efectes oportuns. 
 
 
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 
 

• Decret 3/2021 sobre adjudicació, mitjançant contracte menor, de les obres de millora de 
l’accessibilitat i de la climatització de l’edifici de l’Ajuntament 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
PRIMER. Adjudicar, mitjançant contracte menor, a MIQUEL TREPAT BARCELÓ (NIF: 43703913A), les 
obres de millora de l’accessibilitat i de la climatització de l’edifici de l’Ajuntament, per un import de 
36.468,77€ (30.139,48 € BI + 6.329,29 € en concepte d’IVA).  
SEGON. Justificar la celebració del contracte menor pels següents motius: el pressupost de 
30.139,48€ (més IVA) cobreix la totalitat de les obres necessàries per a la millora de l’accessibilitat i 
de la climatització de l’edifici de l’Ajuntament. 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 

2021 920 622,04 30.139,48 € BI + 6.329,29 € IVA = 36.468,77 €  

QUART. Sol·licitar a la Diputació de Lleida una bestreta per import de 25.737,98€, equivalent al 75% 
de la subvenció atorgada. 
CINQUÈ. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si escau. 
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SISÈ . Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la signatura 
de la Resolució. 
SETÈ. 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 4/2021 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 5/2021 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 2021. 
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 6/2021, 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 2021 

• Taxa de subministrament d’aigua potable, 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. 
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 7/2021, 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 
dimecres dia 20 de gener de 2021, a les 12.00 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. Sorteig membres mesa electoral Eleccions al Parlament de Catalunya, 2021 

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 8/2021 sobre aprovació de la certificació número 1 de les obres de millora de l’accessibilitat 
i de la climatització de l’edifici de l’Ajuntament 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
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Primer.- Aprovar la certificació d’obres número 1 de les obres “Millora de l’accessibilitat i de la 
climatització de l’edifici de l’Ajuntament”, per un import de 8.107,00€ (6.700,00 € de base imposable 
més 1.407,00 € en concepte d’IVA), presentada i signada per l’adjudicatari MIQUEL TREPAT BARCELÓ 
(NIF: 43703913A) i pels Serveis Tècnics Municipals. 
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a 
terme.  
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament). 
 

• Decret 9/2021 sobre aprovació de la certificació número 2 de les obres de millora de l’accessibilitat 
i de la climatització de l’edifici de l’Ajuntament 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Aprovar la certificació d’obres número 2 de les obres “Millora de l’accessibilitat i de la 
climatització de l’edifici de l’Ajuntament”, per un import de 7.666,38€ (6.335,85€ de base imposable 
més 1.330,53€ en concepte d’IVA), presentada i signada per l’adjudicatari MIQUEL TREPAT BARCELÓ 
(NIF: 43703913A) i pels Serveis Tècnics Municipals. 
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a 
terme.  
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament). 
 

• Decret 10/2021 sobre atorgament llicència d’obres 
Per tot l’exposat,  RESOLC: 
PRIMER. Concedir a XAVIER VALLS CAMÍ la llicència urbanística d'obres per al “CANVI SUBSTANCIAL 
DE LA LLICÈNCIA D’OBRES AUTORITZADA” per la creació d’una nova explotació bovina d’engreix amb 
capacitat per a 600 vedells,  a la finca ubicada al polígon 4 parcel·la 85, del terme municipal de la 
Sentiu de Sió amb un pressupost execució material de les obres de 360.353,69€, condicionada al 
compliment de les mesures proposades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, en la sessió 
del 13 de novembre de 2020, i al compliment de les condicions proposades en l’informe del tècnic 
municipal, de data 17 de novembre de 2020, i que són: 
1. Condicions indicades a l’informe del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 

de data 16.06.2020 en matèria de distàncies (s’adjunta informe) 
2. Condicions indicades en l’informe d’activitat redactat per Josefina Quintillà, enginyera industrial, 

tècnica del Consell Comarcal  (s’adjunta informe). 
3. Condicions complementàries a l’Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística que s’inclouen a 

l’informe favorable de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida (sessió del 13 de novembre 
de 2020) ja que les que s’hi indiquen  són millorables en els següents aspectes: 

1. Acabats exteriors:  
1. Cal donar acabats exteriors correctes, sempre acabats amb arrebossats i pintat, 

utilitzant colors discrets i no brillants. 
2. Cal basar els colors en la paleta terrosa com a criteri general. 
3. Donar aquest mateix acabat a l’edificació a regularitzar. 
4. Limitar l’ús del color verd a que ho justifiquin les tonalitats de l’entorn. 

2. Tanques: 
1. Minimitzar-ne la presència i utilitzar models unitaris. 
2. Definir un disseny adient a l’entorn rural, amb acabats correctes, colors discrets i 

vegetació d’acompanyament. 
3. Situar en relació als elements del paisatge (topografia, parcel·lari). 

3. Camins i accessos: 
1. Dissenyar amb cura l’accés, els aparcaments i els espais funcionals i de circulació. 

4. Vegetació: 
1. No eliminar la vegetació existent i situar les construccions en base a les formacions 

vegetals estructurants. 
2. Preveure plantacions d’acompanyament de les construccions. 
3. Escollir espècies i patrons de plantació similars a les formacions vegetals de l’entorn.  

En general, cal cuidar els espais al voltant de les edificacions, mantenint-los en bon 
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estat, ordenats i lliures d’aplecs de materials i elements aliens a l’activitat, mantenint 
la vegetació de l’entorn 

4. Condicions del compliment del planejament urbanístic,  
a) L’alçada reguladora màxima al ràfec per a granges de boví serà de 6,50m (art 173 POUM). 
5. Els treballs s’ajustaran a la sol·licitud presentada i es duran a terme d’acord amb la documentació 

tècnica que ha obtingut els informes favorables. 
6. Assumeix de la direcció d’obra visat. 
7. Caldrà portar la runa a un abocador autoritzat. 
L’atorgament de la llicència també queda condicionada a les següents condicions generals: 
a) Les obres hauran de complir estrictament el Projecte presentat pel sol·licitant, llevat de contradir 

normativa municipal. 
b) Les obres han de complir estrictament l’establert en les Normes de Planejament Urbanístic Local.   
c) En cas de què per causa directa i/o indirecta de les obres que empara la llicència urbanística a 

l’efecte fossin produïts danys en el domini públic d’aquest Ajuntament, i/o Serveis municipals, 
serà d’aplicació el que al respecte determinen els articles 217.2 de la Llei 8/1987 de 15 d’abril, 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 175.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel què 
s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals, en ambdós casos s’especifica que es podrà 
sancionar, a les persones que els produeixin, amb una multa l’import de la qual podrà ser de fins 
el doble del valor del perjudici provocat, independentment de fer-se càrrec del cost de la 
reparació del dany. 

d) El present document queda subjecte al compliment del que determina l’Ordenança Fiscal núm. 
3 reguladora de l’ICIO, així com també l’Ordenança Fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per LL.U. 

SEGON. Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers. En tot cas, 
les obres han d’iniciar-se en un termini màxim d’un any, comptat a partir de l’endemà de la data de 
la Resolució. Així mateix, la durada màxima de l’execució de l’obra és de tres anys, comptats a partir 
de l’endemà d’aquesta Resolució. La llicència urbanística caduca si, en acabar qualsevol dels terminis 
anteriors, o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat les obres. 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. 
TERCER. Notificar aquesta resolució a l’interessat als efectes oportuns. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament). 
 

• Decret 11/2021 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 3.033,64 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 2020 per un import 202.242,94 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 12/2021 sobre sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida, convocatòria Pla de 
Cooperació Municipal per al finançament d’inversions dels Ajuntaments i les EMD del territori de 
Lleida 2020-2021           
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida una subvenció total per import de 65.977,05 euros, en el 
marc de la convocatòria del Pla de Cooperació Municipal per al finançament d’inversions dels 
Ajuntaments i les EMD del territori de Lleida 2020-2021, per fer front a part de les despeses de 
l’execució de  les actuacions: 
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1. Millora de la climatització de la sala polivalent municipal, subvenció sol·licitada per un import 
de 22.750,18 euros. 

2. Equipament per a la millora del so de la sala polivalent municipal, subvenció sol·licitada per un 
import de 17.416,63 euros. 

3. Enllumenat de la carretera LV-3025a de l’Ajuntament fins al cementiri, subvenció sol·licitada per 
un import de 25.810,24 euros. 

Segon.- Aprovar inicialment els documents tècnics redactats pels serveis tècnics municipals: 
1. “Millora de la climatització de la sala polivalent municipal”, amb un import de 22.854,13 euros 

(18.887,71 euros de base imposable més 3.966,42 euros en concepte d’IVA). 
2. “Equipament per a la millora del so de la sala polivalent municipal”, amb un import de 17.916,63 

euros (14.807,13 euros de base imposable més 3.109,50 euros en concepte d’IVA). 
3. “Enllumenat de la carretera LV-3025a de l’Ajuntament fins al cementiri”, amb un import de 

26.310,24 euros (21.744,00 euros de base imposable més 4.566,24 euros en concepte d’IVA). 
Tercer.- Exposar al públic l’acord anterior 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 consideraran aprovats definitivament aquests documents tècnics. 
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament). 
 

• Decret 13/2021 sobre sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida, convocatòria Pla per al 
finançament d’inversions en matèria de salut de la Diputació de Lleida, anualitats 2020,2021,2022 
dels Ajuntaments i EMD del territori de Lleida 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida una subvenció per import de 39.443,00 euros, en el marc 
de la convocatòria del Pla per al finançament d’inversions en matèria de salut de la Diputació de 
Lleida, anualitats 2020,2021,2022 dels Ajuntaments i EMD del territori de Lleida, per fer front a part 
de les despeses de l’execució de  les actuacions: 
1. Millora de la xarxa d’aigua potable al carrer de les Escoles, subvenció sol·licitada per un import 

de 23.943,00 euros 
2. Millora de la façana del cementiri, subvenció sol·licitada per un import de 15.500,00 euros 
Segon.- Aprovar inicialment els documents tècnics redactats pels serveis tècnics municipals: 
1. “Millora de la xarxa d’aigua potable al carrer de les Escoles”, amb un import de 29.048,39 euros 

(24.006,93 euros de base imposable més 5.041,46 euros en concepte d’IVA). 
2. “Millora de la façana del cementiri”, amb un import de 15.637,31 euros (12.923,40 euros de base 

imposable més 2.713,91 euros en concepte d’IVA). 
Tercer.- Exposar al públic l’acord anterior 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 consideraran aprovats definitivament aquests documents tècnics. 
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament). 
 

• Decret 14/2021, sobre aprovació del Pla pressupostari a mig termini (2022-2024) 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Aprovar el Pla pressupostari a mig termini ( 2022-2024) de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió 
que s’adjunta com a annex a aquesta resolució. 
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). 
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• Decret 15/2021, d’aprovació de padró fiscal  
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Aprovar els padrons fiscals següents: 

• Taxa d’escombraires (segona cobrança), any 2021 
Segon.- Exposar al públic el padró pel termini d’un mes, mitjançant la inserció d’un edicte al BOP. En 
el supòsit de no presentar-se reclamacions en el període d’informació pública, l’esmentat padró 
quedaran aprovat definitivament. 
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució en la primera sessió ordinària del Ple que es dugui a terme. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament). 
 

• Decret 16/2021 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 7.017,21 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 2020 per un import de 467.813,96 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 17/2021 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 3.422,54 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 
2020 per un import de 228.169,16 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 18/2021 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 790,80 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 
2020 per un import de 52.720,01 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 19/2021 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 267,53 euros en 
aplicació de l’ordenança fiscal núm. 30, reguladora de la taxa per aprofitaments especials a favor 
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d’empreses explotadores de serveis de subministraments que afectin a la generalitat del veïnat, per 
uns ingressos obtinguts l’any 2020 per un import de 17.835,26 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 20/2021, d’aprovació d’un Pla de Seguretat i Salut en el Treball 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Aprovar, amb efectes del dia 18 de gener de 2021, el Pla de Seguretat i Salut en el Treball de 
les obres de millora de l’accessibilitat i de la climatització de l’edifici de l’Ajuntament, redactat per 
l’empresa adjudicatària MIQUEL TREPAT BARCELÓ (NIF: 43703913A) i aprovat pel tècnic director de 
l’obra. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament). 

 

• Decret 21/2021 sobre aprovació de la relació de factures mes de gener de 2021 
 EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 4 DE L’ACTA. 
 

• Decret 22/2021 sobre aprovació de la relació de factures mes de febrer de 2021 
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 4 DE L’ACTA. 
 

• Decret 23/2021 sobre aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2020 
EL DECRET ES DETALLA AL PUNT NÚMERO 5 DE L’ACTA. 
 

• Decret 24/2021, sobre concessió de llicència ambiental a GERARD FONDEVILA CORTADA, per 
l'activitat “ampliació, sense obra nova, d’una explotació porcina d’engreix amb MO 074AA per 
assolir una capacitat final de 2.340 porcs d’engreix, 9 cabres, 1 boc, 5 cabres de cria, 1 èquid de 
reposició, i altres 2 èquids a la finca situada al polígon 1, parcel·la 54 d’aquest terme municipal”. 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
PRIMER. Concedir a GERARD FONDEVILA CORTADA, llicència ambiental per l'activitat “ampliació, 
sense obra nova, d’una explotació porcina d’engreix amb MO 074AA per assolir una capacitat final 
de 2.340 porcs d’engreix, 9 cabres, 1 boc, 5 cabres de cria, 1 èquid de reposició, i altres 2 èquids a la 
finca situada al polígon 1, parcel·la 54 d’aquest terme municipal”, condicionada al compliment de les 
mesures proposades en l’informe integrat de la Ponència Comarcal (sessió 10 de febrer de 2021) i en 
relació a la Declaració d’Impacte Ambiental, al compliment de les mesures correctores proposades 
per la Ponència Ambiental de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, en sessió 
duta a terme el 18 de desembre de 2020 i que són les següents: 
“Promotor: GERARD FONDEVILA CORTADA 
NIF: 78092775R 
Activitat: 
Inicial: Explotació ramadera intensiva amb 1900 places de porcs d’engreix, 9 cabres, 1 boc, 5 cabres 
de cria i 3 cavalls. (sotmesa a règim de comunicació) 
Amb l’ampliació sol·licitada: Explotació ramadera intensiva porcina amb 2340 porcs d’engreix (de 
més de 20 kg), 9 cabres, 1 boc, 5 cabres de cria i 1 èquid de reposició i 2 cavalls. 
Marca Oficial: 074 AA 
Ubicació: Polígon 1, parcel·la 54 i 68 
Municipi: 25617 La Sentiu de Sió 
Coordenades UTM (USO31 ETRS89): X: 322.964 Y: 4.631.607 
Classificació de l’activitat inicial -Llei 20/09: Annex III codi 11.1.b Instal·lacions ramaderes destinades 
a la cria intensiva de porcs d’engreix (de més de 20 kg) amb un nombre de places superior a 10 i fins 
a 2000. 
Classificació de l'activitat amb l’AMPLIACIÓ segons Llei 20/2009: Annex II (+DIA) (codi: 11.1.i) 
Instal·lacions ramaderes destinades a la cria intensiva de places per una o més d’una de les espècies 



 

10 

 

animals especificades en qualsevol dels annexos d’aquesta Llei, i/o places de la mateixa espècies 
d’aptituds diferents, la suma de les quals sigui superior a 500 URPs. 
Documentació / Informació tècnica que s'acompanya a l'expedient 
Entrada 23-07-19 
-Instància presentada per Ruth Solanes Moreno en representació de Gerard Fondevila Cortada en 
data 22-7-19 a l’Ajuntament de la Sentiu de Sió (700) sol·licitant que es tramiti el pla de gestió de 
dejeccions que s’adjunta a la instància. 
- “Pla individual de gestió de dejeccions ramaderes (IN 0016171 -versió 2), titular: Gerard Fondevila 
Cortada, marca oficial: 0740AA”, redactat per la tècnica Ruth Solanes Moreno en data 9-07-19 per 
una capacitat de 2340 places de porcs d’engreix, 10 cabres reproductores, 1 èquid de reposició i 2 
èquids d’engreix. 
Entrada 12-09-19 
- “Memòria ambiental d’ampliació sense obra nova d’una explotació porcina amb MO 074AA per 
assolir una capacitat final de 2340 porcs d’engreix, 9 cabres, 1 boc, 5 cabres de cria, 1 èquid de 
reposició i 2 altres èquids; situada al pol. 1 parc. 54 del TM de la Sentiu de Sió, la Noguera (Lleida), 
promotor: Gerard Fondevila Cortada”, redactat pels enginyers tècnics agrícoles Sergi Gros Navés i 
Joan Campos Vilanova i signat digitalment en data 26-07-19 
- “Estudi d’impacte ambiental -Memòria ambiental d’ampliació sense obra nova d’una explotació 
porcina amb MO 074AA per assolir una capacitat final de 2340 porcs d’engreix, 9 cabres, 1 boc, 5 
cabres de cria, 1 èquid de reposició i 2 altres èquids; situada al pol. 1 parc. 54 del TM de la Sentiu de 
Sió, la Noguera (Lleida), promotor: Gerard Fondevila Cortada”, redactat pels enginyers tècnics 
agrícoles Sergi Gros Navés i Joan Campos Vilanova en data setembre de 2019. 
Entrada 3-02-21 
- Designació del responsable tècnic de l’execució de la Memòria ambiental d’ampliació sense obra 
nova d’una explotació porcina amb MO 074AA per assolir una capacitat final de 2340 porcs d’engreix, 
9 cabres, 1 boc, 5 cabres de cria, 1 èquid de reposició i 2 altres èquids; situada al pol. 1 parc. 54 del 
TM de la Sentiu de Sió, la Noguera (Lleida), promotor: Gerard Fondevila Cortada, signada pel tècnic 
Sergio Gros Navés i pel promotor Gerard Fondevila Cortada en data setembre de 2019. 
Documentació addicional 
- Informes del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: 
“Informe tècnic sobre el Pla de Gestió de les dejeccions ramaderes núm. LP02542 (0016470 v.2)”, 
redactat per l’enginyera tècnica agrícola del DARP Mireia Martí Torrelles, en data 9 de gener de 2020 
i amb pronunciament favorable respecte a l’explotació MO 0740 AA per una capacitat de 2340 porcs 
d’engreix, 9 cabres, 1 boc, 1 èquid de reposició i 2 èquids d’engreix. 
- Certificat emès pel secretari de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, Joan Camats Campabadal, 
conforme l’expedient “166/2019 Gerard Fondevila – Llicència ambiental pol. 1 parc. 54” ha estat 
sotmès a informació pública i veïnal sense que s’hagin presentat al·legacions, signat digitalment en 
data 20 de març de 2020, amb el vistiplau de l’Alcalde. 
- Certificat signat per la secretària accidental de la Ponència Ambiental del Departament de Territori 
i Sostenibilitat, Mariona Gibert i Casamada, conforme en la sessió de la Ponència Ambiental de 18-
12-20, s’aprova la declaració d’impacte ambiental del projecte d’ampliació d’una explotació 
ramadera, al terme municipal de la Sentiu de Sió, promogut pel senyor Gerard Fondevila Cortada 
(DIA/006/2020).  
Amb el certificat s’adjunten: “Resum de les respostes a les consultes efectuades a les administracions 
públiques afectades i de les persones interessades en el tràmit d’avaluació d’impacte ambiental, 
promotor: Gerard Fondevola Cortada, municipi: La Sentiu de Sió, Expedient: DAI /006/2020”. 
 
La qualificació de l’impacte ambiental, l’acord i les mesures correctores previstes en la Declaració 
d’Impacte Ambiental (DIA/006/2020) del projecte promogut per GERARD FONDEVILA CORTADA són 
les següents: 
“Qualificació 
7.1) Qualificació  
L’anàlisi de la documentació presentada pel promotor, estudi d’impacte ambiental, projecte i documentació 
complementària, permet realitzar les següents consideracions: 
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L’alternativa escollida pel promotor pel que fa a l’emplaçament del projecte es manifesta com una modificació 
de l’entorn, dels recursos naturals i/o dels seus processos fonamentals de funcionament que no produeix 
repercussions significatives en ells mateixos.  
Globalment el projecte d’ampliació de l’explotació ramadera no ha de comportar efectes significatius pels 
vectors ambientals si la seva gestió es porta a terme d’acord amb les condicions descrites en l’estudi d’impacte 
ambiental, a més de donar compliment a les mesures correctores que s’estableixen en aquesta declaració 
d’impacte ambiental.  
Per tot això, i d’acord amb l’emplaçament, el procés productiu i de gestió escollit pel promotor, els impactes 
significatius apreciats i les mesures que es fixen, es qualifica l’impacte ambiental global del projecte com a 
moderat amb els valors naturals de l’entorn afectat, i cal donar compliment a les mesures descrites en l’estudi 
d’impacte ambiental i les mesures addicionals que incorpora aquesta declaració d’impacte ambiental.  
7.2) Acord  
Vista la qualificació de l’impacte ambiental, a proposta de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Lleida, la 
Ponència Ambiental, en la sessió de 18 de desembre de 2020, i d’acord amb l’article 34.3 de la Llei 20/2009, del 
4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats acorda:  
a) Formular la declaració d’impacte ambiental amb caràcter favorable del projecte d’ampliació d’una explotació 
ramadera, al terme municipal de la Sentiu de Sió, promogut pel Sr. Gerard Fondevila Cortada, i recomanar 
l’autorització d’aquest projecte en sentit favorable sempre que s’autoritzi amb les condicions descrites en 
l’estudi d’impacte ambiental, el projecte tècnic, i es doni compliment a les mesures correctores addicionals 
determinades en aquesta declaració d’impacte ambiental.  
b) Publicar la declaració d’impacte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya d’acord amb l’article 30.2 
de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i s’incorporarà a la base 
de dades ambientals de les activitats.  
8) MESURES CORRECTORES  
Vist l’estudi d’impacte ambiental, per tal que la qualificació de l’impacte del projecte sigui compatible amb la 
conservació dels valors naturals de l’entorn, es considera necessari fixar les següents mesures correctores 
addicionals:  
a) Afecció al medi edàfic i hídric:  
• Per evitar afeccions al medi edàfic i hídric, l’explotació ha gestionar les dejeccions d’acord amb un pla de 
gestió de les dejeccions ramaderes informat pel Departament competent en la matèria. Caldrà corregir 
qualsevol incidència relativa a la gestió de les dejeccions que es detecti en el programa de vigilància ambiental.  
• Cal adoptar les mesures necessàries per evitar contaminar les aigües superficials i/o subterrànies.  
• Les aigües pluvials no hauran d'entrar en contacte amb elements contaminats (dejeccions, fems, pinsos, 
deixalles, etc.).  
• Cal adoptar les mesures de seguretat adients per tal d'evitar vessaments accidentals durant les operacions 
d'extracció de les dejeccions i de les aigües residuals dels sistemes d'emmagatzematge.  
b) Prevenció de la contaminació lumínica  
El nivell màxim d’il·luminació intrusa fora del recinte de l’activitat ha de ser d’1 lux.  
c) Prevenció de la contaminació acústica:  
Els nivells de la immissió sonora generats per l’activitat no superaran 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.” 

 
FORMULACIONS DE L´INFORME INTEGRAT 
CARÀCTER DE L´INFORME 
Vista la documentació presentada i els informes preceptius s’emet informe FAVORABLE sobre la 
llicència ambiental promoguda per AMBRÓS PLUBINS ESMET, per l’ampliació d’una explotació 
ramadera intensiva porcina fins a 2.500 porcs d’engreix, amb les següents 

 
1. Emplaçament de l’explotació: 

 
Ubicació       Polígon 1, parcel·la 54 

Polígon 1, parcel·la 68 (bassa aigua) 
                       X: 322.964 Y: 4.631.607 
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Distància nucli urbà                    650 m urbanització 
                            El Tossal de les Forques 

 
Distància de la nova nau a altres explotacions                              545 m  
Porcines       565 m 
1.250 m 

 
Distància a zona de DPH o policia d’aigua    Sèquia Gran 650 m 
 i/o captació superficial        Riu Sió 1000 m 

 
Distància indústries càrnies, escorxadors,  
aprofitament subproductes, cadàvers,  
transformació aliments,         >2000 m 

 
Es troba dins un Espai d’Interès Natural?                                     No 

 
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 
forest d’Utilitat Pública, cap àrea d’interès faunístic i/o florístic, ni cap hàbitat d’interès comunitari. 
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 a la contaminació per nitrats 
procedents de fonts agràries, zona 6, pel Decret 476/2004 
Segons l’Inventari de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya i l’Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic de Catalunya, cap jaciment arqueològic/paleontològic ni cap element arquitectònic 
conegut resta afectat per l’activitat. 
Edificacions existents: 
Nau 1: de 871,04 m2 amb una capacitat de fosses de 232,31 m3 
Nau 2: 780,78 m2 amb una capacitat de fosses de 208,96 m3 
Nau 3: 325,35 m2 i 95,79 m3 de fosses 
Cobert: 54 m2 
Bassa de purí: 527 m2 i capacitat per a 1.295,83 m3 
Tanca perimetral de malla metàl·lica galvanitzada de simple torsió de 2 m d’altura 
S’evitarà l’ús de biocides (insecticides i raticides), a l’exterior de les edificacions, per evitar 
l’afectació a fauna salvatge. 
 
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: 
• L’emmagatzematge d’aquests residus s’efectuarà, en recipients tancats i estancs. 
• El temps màxim d’emmagatzematge d’aquests residus perillosos no superarà els sis mesos. 
• 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: NP, Codi CER: 020102 
Cal disposar, en tot moment, d’una pòlissa d’assegurança agro-ramadera o contracte vigent que 
garanteixi la gestió dels cadàvers a través d’un gestor autoritzat que cobreixi la totalitat dels animals 
de l’explotació. 
Es recomana, a més que: 
• En produir-se una baixa, caldrà avisar el servei de recollida amb la màxima brevetat possible. 
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• Els cadàvers de l’espècie porcina seran gestionats com a residus MAR. 
• Es disposarà un contenidor que haurà d’estar tapat. 
• El contenidor s’haurà de situar en una zona de fàcil accés pels vehicles de recollida. 
• El contenidor i els seu entorn s’haurà de mantenir en bones condicions de neteja i desinfecció. 
 
4. Sorolls i vibracions: 
L’entrada en funcionament de l’ampliació de l’activitat suposarà un increment del soroll derivat de 
l’activitat ramadera. L’efecte del soroll i les vibracions ocasionades pel funcionament normal de 
l’activitat només tindran incidència directa sobre l’entorn agrari immediat. 
Els efectes del soroll generat per aquesta ampliació generarà un impacte al medi compatible sempre 
que es compleixin les mesures correctores incloses en l’estudi d’impacte ambiental. 
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 d’emmagatzematge. 
Es considera que les olors que es generaran com a conseqüència de l’ampliació de l’explotació, per 
l’emmagatzematge de purins, tenen un efecte directe i continu. Les olors d’aquesta activitat 
generaran un impacte moderat sobre el medi, atès l’entorn agrari on s’emplaça. 
No s’imposen mesures addicionals. 
 
6. Gestió de les dejeccions ramaderes 
L’explotació s’acull al Pla de gestió de les dejeccions ramaderes núm. LP02542 (0016470 v.2), 
presentat en data 22-7-19 al DARP i informat favorablement pel DARP en data 9 de gener de 2020. 
El Pla de gestió ha estat signat pel tècnic Ruth Solanes Moreno, qui assumeix la veracitat de les dades 
exposades. 
LP02542 (0016470 v.2) 
• El pla de gestió afecta zones vulnerables. 
• La generació anual prevista de nitrogen en les dejeccions generades pel bestiar que consta al Pla de 
gestió a partir dels coeficients estàndards és de 17.137 kg, dels quals 8713 kg procedeixen del bestiar 
existent en data 28-12-04. Atès que es preveu fer una alimentació del bestiar segons el nivell 3b, 
d’acord amb el certificat emès a Piensos del Segre, SA en data 9-5-17 en el qual s’accepta una reducció 
de nitrogen generat del 
38% en el porcí d’engreix, la generació anul·la prevista de nitrogen en les dejeccions és de 10.642 kg. 
• L’increment de 8.425 kg de nitrogen que es produeix a l’explotació 0740 AA compleix el punt a.3 de 
l’apartat 1 de l’article 20 del Decret 136/2009, atès que s’apliquen a terres situades fora de zones 
vulnerables. 
• Es preveu que 10.642 kg de nitrogen es gestionaran en el marc agrari, per a la qual cosa al Pla de 
gestió s’aporten 52,79 ha en zona no vulnerable de les quals 52,34 ha pertanyen a gestió intensiva i 
0,45 a la gestió extensiva. Segons la valoració realitzada el 8/01/2020 s’accepten un total de 52,74 
ha (52,29 ha per a la gestió intensiva i 0,45 ha per a la gestió extensiva). Les parcel·les disponibles són 
les que consten al Pla 0016470 v.3. 
• La capacitat d’emmagatzematge impermeable de dejeccions prevista al Pla de gestió és de 1.833 
m3 per als purins i de 13 m3 per al fems, mentre que la capacitat necessària per les dejeccions 
generades pel bestiar al Registre d’Explotacions Ramaderes és de 941 m3 per als purins i la capacitat 
necessària per les dejeccions generades per la totalitat del bestiar és de 1.677 m3 per als purins i 10 
m3 per als fems. 
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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 segueix una alimentació del bestiar segons el nivell 3b de l’Ordre AAM/312/2014, que 
suposa una reducció del 38% del nitrogen generat, d’acord amb la resolució de la directora general 
d’Agricultura i Ramaderia de data 20 d’abril de 2017 emesa a Piensos del Segre, SA. 
Els percentatges de proteïna bruta màxims dels pinsos subministrats no han d’ultrapassar en cap cas 
els de la taula següent. Pel que fa a les quantitats indicatives consumides de pinso, seran les que 
s’indiquen a la taula següent: 

           
Tipus de  
bestiar 

Reducció del 
nitrogen (%) 

Nom del pinso Contingut màxim 
de PB en el pinso 

(%) 

Consum aproximat 
de pinso (kg/plaça i 

cicle) 

  P00 16,3 10 

Porcs 
engreix 

38 P23 15,41 10 

  P13 15,95 90 

  P14 14,99 102 

 Consum indicatiu 
total 

   
212 

 
En el cas de porcs d’engreix, la persona titular de l’explotació ramadera ha de portar un registre 
(anotació) del nombre de porcs engreixats en cada cicle, el pes mitjà a l’inic de l’engreix, el pes mitjà 
de sortida a l’escorxador i les quantitats consumides dels diferents tipus de pinso en cada engreixada. 
Atès que es realitza una alimentació que dona lloc a reduccions de nitrogen excretat del bestiar porcí 
respecte a l’estàndard establert al Decret 136/2009, la persona titular de l’explotació ramadera ha 
de conservar, durant un període de 3 anys, els comprovants de la persona subministradora del pinso 
que garanteixin la composició i quantitats d’aliments subministrats als animals. 
L’explotació haurà de disposar de la capacitat d’emmagatzematge necessària indicada en el moment 
de l’entrada en funcionament de l’ampliació prevista. 
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 respectant les normes 
establertes a l’article 10 del Decret 153/2019. 
Pel que fa a l’aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes: 
- El nitrogen procedent de l’ampliació 8.425 kg N de l’explotació no es podrà aplicar a les zones 
vulnerables designades pel Decret 283/1998, Decret 476/2004, l’Acord de Govern 128/2009 i l’Acord 
de Govern 13/2015. 
- L’aplicació agrícola de les dejeccions ramaders i altres fertilitzants nitrogenats en aquelles zones que 
no es van designar vulnerables es farà respectant al màxim les recomanacions del Codi de bones 
pràctiques agràries en relació amb el nitrogen, aprovat per l’Ordre de 22 d’octubre de 1998, o norma 
que es substitueixi. 
- En les zones no designades com a vulnerables, els períodes d’aplicació agrícola dels fertilitzants 
nitrogenats i les quantitats màximes de nitrogen aplicables procedents de les dejeccions ramaderes i 
altres fertilitzants orgànics es farà respectant el que s’indica als articles 18 i 19 del Decret 153/2019. 
- El mètode d’aplicació dels fertilitzants nitrogenats, tant en zona vulnerable com fora de les zones 
vulnerables, es farà d’acord amb l’article 22 del Decret 153/2019 tenint en compte el que es disposa 
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als articles 25 i 26 de l’esmentat Decret, sobre l’aplicació de fertilitzants nitrogenats en terrenys de 
fort pendent i l’aplicació en terrenys entollats, inundables, gelats o nevats. 
- En l’aplicació dels fertilitzants nitrogenats caldrà respectar les distàncies mínimes i els terminis 
màxims d’incorporació de fertilitzants dins del sòl fixats als articles 24 i 27 del Decret 153/2019. 
- En la gestió agrícola de les dejeccions ramaderes, i en les situacions que estableix el Decret 153/2019 
a l’article 14, els equips que transportin i apliquin les dejeccions han d’anar equipats amb un dispositiu 
electrònic de posicionament global (GPS) i una unitat d’adquisició i enviament de dades en temps real 
a la plataforma establerta al DARRP. Les dades mínimes que cal enregistrar i enviar s’estableixen a 
l’annex 15 del Decret 153/2019. 
- D’acord amb l’article 28 del Decret 153/2019, en les terres utilitzades per a la pastura del bestiar 
sense aprofitament mixt cal establir la càrrega ramadera en funció de la productivitat, i la gestió que 
es faci d’aquest bestiar ha d’assegurar que no es malmetrà el sòl (problemes d’erosió, compactació, 
etc.) per la qual cosa caldrà distribuir adequadament el bestiar en els diferents sectors o zones, i fer 
una distribució i rotació dels abeuradors i punts de menjar, si n’hi ha. 
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 en 
l’article 36 del Decret 153/2019. 
El titular de l’explotació ramadera està obligat a portar al dia el Llibre de gestió de fertilitzants 
d’acord amb l’article 37 del Decret 153/2019, el qual ha de contenir tota la informació especificada 
a l’annex 13 de l’esmentat Decret. 
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 i 
Alimentació.  
En cas que aquest pla de gestió de dejeccions contravingui les prescripcions establertes al Decret 
153/19, caldrà presentar-ne una modificació abans d’iniciar l’activitat i disposar d’informe 
favorable al respecte. 
Mesures de control: 
a) Control inicial: 
- Es comprovarà que l’explotació dona compliment al que estableix aquest 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 llibre de gestió de fertilitzants que ha d’estar degudament emplenat, on consti l’aplicació de 8.425 
kg N, equivalents a l’ampliació de l’explotació, en base agrícola situada en zona no vulnerable. 
- Atès que l’explotació realitza reducció de nitrogen per alimentació cal comprovar el següent: 
• Que el titular disposa de les factures de pinso adquirit, que garanteixin la seva composició. 
• Que no se sobrepassen el % de proteïna bruta corresponents al nivell de reducció aprovat. 
• Que, per a cadascun dels pinsos, la quantitat consumida no supera el consum indicatiu corresponent 
al nivell d’alimentació aprovat, amb una tolerància màxima del 15 %. 
• Que la quantitat total de pinso consumida per porc no supera el consum indicatiu total corresponent 
al nivell d’alimentació aprovat, amb una tolerància màx. de 5 %. 
• En el cas d’explotacions ramaderes integrades, si no hi ha factures/albarans individualitzats per a 
l’explotació objecte de control, es poden acceptar certificats anuals signats pel tècnic en nutrició o 
gerent de l’empresa subministradora del pinso en aquesta explotació, que certifiquin per a cada any 
el consum dels diferents pinsos establerts a la dieta amb la qual s’aconsegueix la reducció de nitrogen 
acceptada. En aquests certificats hi ha de figurar el nom de l’explotació (i la marca oficial) objecte de 
control, així com el contingut de proteïna bruta dels diferents pinsos consumits. 
• El titular de l’explotació porta l’anotació de les quantitats consumides dels diferents tipus de pinso 
en cada engreixada, així com l’anotació del nombre d’animals engreixats en cada cicle (nombre 
d’animals entrats i sortits). 

  
7. Gestió de les aigües 
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Pel que fa a l’abastament d’aigua, l’explotació ramadera necessita aigua per al consum dels animals 
i la neteja de les naus, que provindrà de la xarxa de reg. El consum previst d’aigua per l’establiment 
és de 5.156 m3/any. 
Pel vector aigua s’estableixen les següents condicions: 
- No s'autoritza cap abocament d'aigües residuals. 
- L'explotació haurà de complir amb les condicions que fixi el Pla de gestió de les dejeccions ramaderes 
corresponent. 
- Les aigües pluvials no hauran d'entrar en contacte amb elements contaminats (dejeccions, fems, 
pinsos, deixalles, etc.). 
- La neteja de les instal·lacions es realitzarà de tal manera que la quantitat d'aigua utilitzada i la 
freqüència permetin reduir la quantitat d'aigües brutes generades. 
- Les aigües brutes originades en àrees descobertes associades a l'activitat, les aigües de neteja de les 
instal·lacions i les aigües residuals sanitàries, es gestionaran juntament amb les dejeccions 
ramaderes. En cas contrari caldrà disposar d’una depuradora d’aigües residuals adient i presentar la 
documentació descrita en l’apartat de tramitació d’autoritzacions d’abocament de la pàgina web de 
l’Agència Catalana de l’Aigua. 
- S'hauran d’adoptar les mesures de seguretat adients per tal d'evitar vessaments accidentals durant 
les operacions d'extracció de les dejeccions i de les aigües residuals dels sistemes d'emmagatzematge. 
- En aplicació del Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions 
ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la 
contaminació per nitrats que procedeixen de fons agràries, caldrà vetllar especialment pel 
compliment de: 
• les distàncies i terminis màxims d’incorporació de fertilitzants al sòl que es fixen a la secció 2; 
• les distàncies respecte dels cursos d’aigua segons el que s’estableix a l’Annex 8.2; 
• les condicions sobre els sistemes d’emmagatzematge d’acord amb la Secció 1. 
- En cas que l’activitat es trobi en zona de policia, caldrà que disposi de la corresponent autorització 
de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
8. Prevenció d’incendis forestals 
L’activitat s’ubica en un municipi catalogat d’alt risc d’incendis, segons el Decret 64/1995, de 7 de 
març, pel qual s’estableixen les mesures de prevenció d’incendis forestals. Tanmateix, l’explotació es 
situa a més de 500 metres de superfície forestal i envoltada de superfície agrícola de regadiu. Per 
tant, atès que pel seu emplaçament no hi ha risc d’incendi forestal, l’impacte serà compatible. 
 
9. Mesures sanitàries 
L’explotació ha de disposar de: 
• Tanca perimetral de tota l’explotació 
• Un sistema eficaç en els seus accessos per a la desinfecció de les rodes dels vehicles que entrin i 
surtin de l’explotació, així com un sistema apropiat per a la desinfecció de la resta del vehicle. 
• Un disseny tal què les operacions de recollida dels animals morts es realitzi des de l’exterior de la 
tanca de l’explotació, a excepció que existeixi alguna impossibilitat tècnica que no ho permetés. 
• Pediluvis o qualsevol altre mitjà d’eficàcia semblant a l’entrada dels locals, naus o parcs que evitin 
la transmissió de malalties. 
• Llatzaret, vestidor, teles ocelleres, llibre de visites. 
• Instal·lacions de fàcil neteja i desinfecció, desinsectació i desratització. 
• Cal donar compliment al RD 324/2000 i allò establert al RD 348/2000, de 10 de març, pel què 
s’incorpora a l’ordenament jurídic la Directiva 98/58/CE, relativa a la protecció dels animals a les 
explotacions ramaderes, i al RD 1135/2002, de 31 d’octubre, relatiu a les normes mínimes de la 
protecció dels porcs. 
• Cal donar compliment al Decret 40/2014, de 25 de març, d’ordenació de les explotacions ramaderes. 
 
10. Contaminació lluminosa 
L’explotació es troba ubicada al terme de La Sentiu de Sió que es zona dintre de l’àmbit STARLIGHT 
del Montsec i dintre de la zona definida com a màxima protecció E1 derivada  del Mapa de protecció 
contra la contaminació lumínica vigent (29 de juny de 2018 / Resolució TES/1536/2018) i a més 
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integrada en la declaració del punt de referència Montsec (Resolució TES/363/2013) ampliada a 
aquest municipi a l’any 2020 (Resolució TES/634/2020). 
1) En la declaració d’impacte ambiental s’ha d’incloure la mesura correctora següent: 
- El nivell màxim d’il·luminació intrusa fora del recinte de l’activitat ha de ser d’1 lux. 
2) Atenent a la vulnerabilitat de la zona els elements d’il·luminació exterior a instal·lar 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. 
 
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 
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. 
- Cada sis anys, a partir de la data d’obtenció de la llicència ambiental per canvi no substancial, 
l’activitat s’haurà de sotmetre a un control periòdic per part d’una entitat col·laboradora de 
l’Administració ambiental. Aquests controls serveixen també per incorporar les modificacions no 
substancials. El resultat d’aquest control s’ha de presentar a l’Ajuntament corresponent”. 
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  25/2021, 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 
22 de març de 2021, a les 20.00 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, segons el següent:                                                      

                                                                            ORDRE DEL DIA 
1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors. 
2. Prendre coneixement de la renúncia presentada pel Sr. Àngel Pérez Segarra al seu càrrec de regidor de l’Ajuntament 

de la Sentiu de Sió. 
3. Donar compte dels decrets d’alcaldia. 
4. Donar compte dels decrets de relació de pagaments i presa de raó d’ingressos. 
5. Donar compte del decret d’aprovació de la liquidació pressupost 2020 
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6. Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 1  del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, 
any 2021 

7. Proposta aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal de la Sentiu de Sió (DUPROCIM), redactat 
pels serveis tècnics del Consell Comarcal de la Noguera 

8. Iniciar l’expedient d’adopció de l’escut heràldic oficial del municipi de la Sentiu de Sió , sol·licitar a la Direcció General 
d’Administració Local l’assistència tècnica i aprovar la proposta d’escut. 

9. Proposta ratificació decret 14/2021, sobre aprovació del Pla pressupostari a mig termini (2022-2024) 
10. 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 2021  fins el 2 de març de 2022 

11. Moció sobre la proposta d'adhesió al Pacte nacional per a la mobilitat segura i sostenible 2021-2030 
12. Sol·licituds llicències d’obres. 
13. Informes d’alcaldia. 
14. Precs i preguntes. 

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

 
 
4. DONAR COMPTE DECRETS RELACIÓ DE PAGAMENTS i PRESA DE RAÓ D’INGRESSOS 
Decret 21/2021 sobre aprovació de la relació de factures mes de gener de 2021 

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 2021 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 38.247,10 €.  

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 CAIXABANK MES DE GENER 2021  

CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES) 164,52 

DIARI SEGRE, S.L. 40,00 

MANTENIMENT WIFI  297,66 

TELEFONIA FIXA (MFE)  155,41 

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC) 52,94 

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 (Taxa recoll. Fracció verda setembre) 277,32 

CONSELL COMARCAL (Taxa recoll. Fracció verda octubre) 381,49 

CONSELL COMARCAL (Taxa serv. Tract. Residus aboc.) 284,16 

CONSELL COMARCAL (TDIC) 74,19 

CONSELL COMARCAL (Servei arquitectura novembre ) 429,00 

CONSELL COMARCAL (Enginyeria- informe tècnic) 38,00 

CONSELL COMARCAL (Serveis informàtics) 17,82 

ENDESA ENERGIA XXI 59,67 

ENDESA ENERGIA SA 135,3 

CAIXABANK-FORFAIT COMISSIONS 240 

RECANVIS MIRÓ 94,95 

EXCLUSIVES ERA 179,02 
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FERRETERIA VIOLA, S.L. 17,47 

J. FARRE, S.A. 109,29 

COMPSAONLINE 20,57 

DABA LLEIDA 78,00 

MATERIALS FARRENY, SL 21,78 

E.S. TERMENS 1128,00 

E.S. TERMENS 676,80 

ELECTRICITAT JAINA, SLU 48,41 

SEGURDADES 363,00 

ELECTRICITAT JAINA, SLU 765,52 

ELECTRICITAT JAINA, SLU 638,13 

TALIA TEATRE 399,30 

TALIA TEATRE 195,45 

EBANDO 71,39 

NOVOQUÍMICA ECOLOÓGICA, S.L. 88,49 

ASSOCIACIÓ CATALANA DE LLEURE FORMATIU 242,00 

TEXTILRED PRINT, S.L. 254,10 

CSITAL 220,00 

SPECIALS CHECK, SLU 1.025,60 

SPECIALS CHECK, SLU 3.767,29 

MIQUEL TREPAT BARCELÓ 179,08 

NATURGY IBERIA, S.A. (11 FRAS.) 2.039,41 

FERRETERIA VIOLA, S.L. 28,34 

O.C. FUTBOL SALA 2.000,00 

IRPF 5.969,85 

SEGURETAT SOCIAL 4.858,52 

NOMINES  8.182,49 

 38.147,19 

  

PAGAMENTS CAIXA CORPORACIÓ MES DE GENER 2021  

  

Despeses diverses nadal 8,81 

Correus - carta certificada 6,09 

Gasoil furgoneta 85,01 

 99,91 

  

DESPESES GENER 2021 38.247,10 

 
 
Decret 22/2021 sobre aprovació de la relació de factures mes de febrer de 2021 

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 2021 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 33.989,49€.  

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 CAIXABANK - FEBRER 2021  

CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES) 164,52 

DIARI SEGRE, S.L. 41,50 

TELEFONIA FIXA (MFE)  154,88 

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC) 89,82 

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 ( COFIN. SERVEIS INTERV. SOCIOED) 34,14 

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ENVASOS) 116,73 

CONSELL COMARCAL (Cànon deposició residus 4art. TR) 1094,13 

CONSELL COMARCAL (Cofinanç. Serveis socials 1er TR) 708,71 

CONSELL COMARCAL (Taxa serv. Tract. Residus aboc.) 268,25 

CONSELL COMARCAL (TDIC) desembre 74,19 

CONSELL COMARCAL (TDIC) gener 67,76 

CONSELL COMARCAL (Servei arquitectura desembre ) 494,00 

CONSELL COMARCAL (Taxa servei deixalleria 4art. TR) 340,03 

CONSELL COMARCAL (Volumijnosos 4art. TR) 340,03 

CONSELL COMARCAL (Serveis informàtics) 17,82 

J. FARRÉ, S.A. 7,15 

ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 165,02 

ENDESA ENERGIA SA 1.081,35 

ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA 26,20 

SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA 99,57 

NATURGY IBERIA, S.A. 70,58 

FCO. JAVIER CUESTA CAMARASA 470,25 

EXCLUSIVES ERA 63,53 

UNIDAD QUÍMICA, S.L. 43,20 

MATERIALS FARRENY, S.L. 100,20 

TUBS 1313, S.A. 103,96 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 106,07 

NATURGY IBERIA, S.A. 42,17 

SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA 53,29 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 301,42 

ELECTRICITAT JAINA 2537,91 

GRUP DE PERCUSIÓ BANDELPAL 100,00 

SUSANNA ROSELL NOVELL 199,81 

APEIRON SOFTWARE 675,45 

Mª JOSÉ MAS LACRUZ 189,30 

LA MAÑANA 310,29 

PORTACABOT 2.178,00 

AOC 157,45 

NOVOQUIMICA ECOLOGICA, S.L. 429,79 

NATURGY IBERIA, S.A. (11 fras.) 2.202,40 
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ELECTRICITAT JAINA 2.537,91 

GENIS AUTOMOCIÓ 87,79 

EXCAVACIONS LAO 291,28 

INK 125,84 

SEGURETAT SOCIAL 4.485,79 

NOMINES  8.406,75 

 33.376,96 

  

PAGAMENTS CAIXA CORPORACIÓ MES DE FEBRER 2021  

  

DESPESES DIVERSES - ELECCIONS PARLAMENT 505,53 

GASOIL FURGONETA 107 

 612,53 

  

TOTAL DESPESA FEBRER 2021 33.989,49 

 
 
 
 
RELACIÓ D’INGRESSOS REBUTS PER L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ DURANT EL MES DE GENER DE 
2021 
 

INGRESSOS CAIXA CORPORACIÓ MES DE GENER 2021  

VENDA MASCARETES 20,00 

LLOGUER AGROBOTIGA 25,00 

TRESOR PÚBLIC (QUOTES PROVINCIALS IAE) 45,58 

WIFI GENER 333,96 

IEI - SUBVENCIÓ CULTURA 3.137,00 

IEI - SUBVENCIÓ BÉNS MOBLES 815,20 

OAGRTL - LIQUIDACIÓ 3ª COBRANÇA 46.827,31 

OAGRTL - ENTREGA A COMPTE GENER 2021 16.184,38 

ATLAS ENERGIA COMERCIAL - TOVP 2020 3.033,64 

NATURGY IBERIA, S.L. - TOVP 2020 151,27 

GENERALITAT - PARTICIPACIÓ TRIBUTS ESTAT 5.791,15 

TAXA INFORME LLICÈNCIA ACTIVITAT 76,00 

 76.440,49 

  

INGRESSOS CAIXA CORPORACIÓ MES DE GENER 2021  

Servei wifi (3 usuaris) 43,56 

RECAPTACIÓ BÀSCULA 135,5 

NÚMERO PREMIAT LOTERIA NADAL 20 

 199,06 

  

TOTAL INGRESSOS GENER 2021 76.639,55 
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RELACIÓ D’INGRESSOS REBUTS PER L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ DURANT EL MES DE 
FEBRER DE 2021 
 

INGRESSOS CAIXA CORPORACIÓ MES DE FEBRER 2021  

LLOGUER CASETA TELEFÒNICA  1.717,12 

LLOGUER AGROBOTIGA 25,00 

CATSALUT (CONSULTORI) 1.548,84 

ACA - DEVOLUCIÓ CÀNON CONTROL ABOCAMENTS 2.170,64 

TESORO PÚBLICO - LIQUIDACIÓ TELEFÒNICA 660,59 

GENERALITAT - BESTRETA ELECCIONS 1.171,47 

OAGRTL - ENTREGA A COMPTE FEBRER 2021 16.184,38 

GENERALITAT - JUTJAT DE PAU 650,00 

GENERALITAT - PARTICIPACIÓ TRIBUTS ESTAT 5.791,15 

GENERALITAT - SUBVENCIÓ CÀRRECS ELECTES 2020 9.299,07 

 39.218,26 

  

INGRESSOS CAIXA CORPORACIÓ MES DE FEBRER 2021  

SERVEI WIFI (1 USUARI) 14,52 

RECAPTACIÓ BÀSCULA 159,7 

BÚSTIA PORXO AJUNTAMENT 88 

 262,22 

  

TOTAL INGRESSOS FEBRER 2021 39.480,48 
 

 
  

 
 
5. DONAR COMPTE DEL DECRET SOBRE APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 
2020 
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 tot i que per acord del Congrés dels Diputats aquestes regles 
fiscals pels anys 2020 i 2021 han estat suspeses degut a la pandèmia, i, per tant, no són aplicables. 
La corporació, d’acord amb els informes emesos, compleix amb la regla de la despesa per un import de 
64.485,08 euros i no compleix amb l’estabilitat pressupostària ja que té una necessitat de finançament de 
25.405,43 euros. El secretari afegeix que l’Ajuntament té un superàvit no financer positiu de 3.947,38 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 fet ve donat pels ajustos 
d’ingressos ja que a 31 de desembre de 2020 s’han reconegut drets pendents de cobrament (capítol 1 a 3 
d’ingressos, especialment taxa d’aigua) que s’han cobrat durant aquest principi d’any 2021 i aquesta 
disfunció entre drets reconeguts i recaptació en terminis diferents afecta negativament l’estabilitat 
pressupostària. 
Afegeix també 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 55.478,43 euros 

• Romanent de tresoreria per despeses generals de signe positiu: l’Ajuntament en té per un import de 
244.341,53 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 2020 era de 17,09 dies, al 2n trimestre de 12,80 dies, 
el 3r trimestre de 18,97 dies i el 4art trimestre de 7,90 dies.  
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Decret 23/2021 sobre aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2020 

1. En data d’avui s’ha incoat procediment per aprovar la liquidació del Pressupost de l'exercici 2020. 
2. Pel  secretari i l’interventor, en data d’avui, 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 IMPORT EUROS 

PRESSUPOST INICIAL DE DESPESES 632.699,00 

MODIFICACIÓ DE DESPESES 73.447,03 

PRESSUPOST DEFINITIU DE DESPESES 706.146,03 

DESPESES COMPROMESES 653.052,89 

OBLIGACIONS RECONEGUDES 653.052,89 

DESPESES ORDENADES 653.052,89 

PAGAMENTS REALITZATS 627.814,63 

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 25.238,26 

 

2- Exercicis tancats: 
 

DESCRIPCIÓ TEXT IMPORT EUROS 

OBLIGAC.PENDENTS DE PAG.CORRESPON.ALS PRESS.DE DESP. 
EXERC.TANC. 

0,00 

 
3- Obligacions derivades de devolució d’ingress.press.: 
 

DESCRIPCIÓ TEXT IMPORT EUROS 

OBLIGACIONS DERIVADES DE DEVOLUC.D’INGRESS. PRESS. 0,00 

 
4- Ròssec dels comptes de creditors no pressup.: 
 

DESCRIPCIÓ TEXT IMPORT EUROS 

RÒSSECS DELS COMPTES DE CREDITORS NO PRESSUPOST. 13.917,66 

 
5- Pagaments realitzats pendents d’aplicació:      
 

DESCRIPCIÓ TEXT IMPORT EUROS 

PAGAMENTS REALITZATS PENDENTS D’APLIC. 0,00 

 
TOTAL CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT: 
 

DESCRIPCIÓ TEXT IMPORT EUROS 

TOTAL CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT (1)+(2)+(3)+(4)-(5) 39.155,92 

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

DESCRIPCIÓ TEXT IMPORT EUROS 

PRESSUPOST INICIAL D’INGRESSOS 632.699,00 

MODIFICACIONS D’INGRESSOS 73.447,03 

PRESSUPOST DEFINITU D’INGRESSOS 706.146,03 

DRETS RECONEGUTS 665.858,73 

DRETS ANUL·LATS 8.858,46 

DEVOLUCIÓ D’INGRESSOS 0,00 

RECAPTACIÓ NETA 507.187,71 



 

24 

 

DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 149.812,56 

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

DESCRIPCIÓ TEXT IMPORT EUROS 

DRETS LIQUIDATS EN EXERCICIS ANTERIORS PENDENTS DE 
COBRAMENT 

17.537,28 

 

3- Els ròssecs dels comptes de deutors no pressupostaris:           
 

DESCRIPCIÓ TEXT IMPORT EUROS 

RÒSSECS DELS COMPTES DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS 5.991,29 

 
4- Ingressos realitzats pendents d’aplicació: 
 

DESCRIPCIÓ TEXT IMPORT EUROS 

INGRESSOS REALITATS PENDENTS D’APLICACIÓ 0,00 

TOTAL DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT 

 

DESCRIPCIÓ TEXT IMPORT EUROS 

TOTAL DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENTS  1+2+3-4 173.341,13 

 
C) Resultat pressupostari de l’exercici: 
 

DESCRIPCIÓ TEXT IMPORT EUROS 

1. DRETS RECONEGUTS NETS 657.000,27 

2. OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES 653.052,89 

3. RESULTAT PRESSUPOSTARI   (1-2) 3.947,38 

4. -DESVIACIONES POSITIVES DE FINANÇAMENT 0,00 

5. +DESVIACIONS NEGATIVES DE FINANÇAMENT 0,00 

6. + DESPESES FINANÇADES AMB ROMANENTS LIQ. DE TRESORERIA 28.832,06 

7.+ RESULTAT D’OPERACIONS COMERCIALS  

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (3-4+5+6+7) 32.779,44 

 
 
D) Romanents de crèdit: 
 

DESCRIPCIÓ TEXT IMPORT EUROS 

1. PRESSUPOST DEFINITIU 706.146,03 

2. OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES 653.052,89 

3. ROMANENT DE CRÈDIT (1-2) 53.093,14 

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) 53.093,14 
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E) Romanent de tresoreria: 
 
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació: 
 
 

DESCRIPCIÓ TEXT 
IMPORT 
EUROS 

IMPORT 
EUROS 

   

1.   (+) FONS LÍQUIDS   120.120,83 

   

2.   (+)   DRETS PENDENTS DE COBRAMENT  173.341,13 

             DEL PRESSUPOSTCORRENT 149.812,56  

             DE PRESSUPOSTOS TANCATS 17.537,28  

             D’OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 5.991,29  

          - COBRAMENTS REALIT. PENDENTS D’APLIC DEFINITIVA 0,00  

   

3.   (-)   OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT  39.155,92 

             DEL PRESSUPOST CORRENT 25.238,26  

             DE PRESSUPOSTOS TANCATS 0,00  

             D’OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 13.917,66  

             - PAGAMENTS REALITZATS PEND.D’APLIC. DEFINITIVA 0,00  

   

I.  ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)  254.306,04 

   

II  SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT  9.964,51 

   

III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT  0,00 

   

IV. ROMANENT DE TRESOR.PER A DESP.GENERALS (I-II-III)  244.341,53 

   

 
3. Malgrat que les regles fiscals previstes a la Llei orgànica 2/20112, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària 
i sostenibilitat financera (objectiu d’estabilitat pressupostària i regla de la despesa) estan suspeses per als 
exercicis 2020 i 2021 degut a que el Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020 va acordar, entre altres, 
sol·licitar al Congrés dels Diputats l’apreciació de la situació d’emergència extraordinària prevista a l’article 
135.4 de la CE, que comporta la suspensió de les regles fiscals esmentades per als anys 2020 i 2021 i el 
Congrés ho va aprovar per majoria absoluta en el Ple de 20 d’octubre de 2020, en data d’avui, 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 64.485,08 euros i no 
compleix amb l’estabilitat pressupostària ja que hi ha una necessitat de finançament de 25.405,43 euros. Per 
tant, tot i aquest incompliment, no serà necessari que el Ple aprovi 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, pels motius anteriorment esmentats. 
 
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 55.478,43 euros 

• Romanent de tresoreria per despeses generals de signe positiu: l’Ajuntament en té per un import de 
244.341,53 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 2020 era de 17,09 dies, al 2n trimestre de 12,80 dies, 
el 3r trimestre de 18,97 dies i el 4art trimestre de 7,90 dies. Pel que a la morositat, s’han fet 589 
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pagaments dins el període legal de pagaments per import de 302.897,95 euros i 18 pagaments fora 
del període legal per import de 44.763,47 euros. 

 
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. 
 
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 2020 
 
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). 
 
6. PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 1  DEL PRESSUPOST DE 
L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ, ANY 2021 
La senyora Teruel manifesta que en les inversions previstes a la proposta no s’ha contemplat les obres de la 
construcció de clavegueres al Tossal que són del tot necessàries. 
El Departament de la Presidència ha comunicat a l’Ajuntament, en data posterior a l’aprovació del pressupost 
de l’any 2021, que ha estat beneficiari de la subvenció del PUOSC 2020-2024 per un import de 369.334,35 
euros i, l’actuació subvencionada “Millora de les prestacions existents amb la construcció d’un edifici de 
serveis”, s’executarà l’any 2021. En aquesta actuació també cal tenir en compte els honoraris tècnics de 
redacció de projecte i de direcció d’obra. 
Així mateix queda pendent executar l’actuació “Construcció d’un mur de pedra al carrer del Calvari”, amb un 
pressupost de 8.107,00 euros, que ha rebut una subvenció extraordinària del Departament de la Presidència, 
notificada el 21 de novembre de 2020, i que l’Ajuntament executarà l’any 2021. 
També es pressuposten les inversions relatives al Pla d’inversions de cooperació municipal 2020-2021 i al Pla 
d’inversions en matèria de salut 2020, 2021 i 2022, ambdós de la Diputació de Lleida ja que, des de l’alcaldia, 
s’ha comunicat que es volen executar aquest any 2021. 
Així doncs, iniciïs expedient de modificació de crèdits dins el vigent pressupost, finançat amb majors o nous 
ingressos obtinguts i 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, amb els vots a favor dels cinc regidors assistents del cinc que conformen el grup 
de Junts per la Sentiu de Sió, i amb l’abstenció d’un dels regidors assistents dels dos que conformen el grup 
Independents per la Sentiu , els acords següents: 
Primer: Aprovar l'expedient de  modificació de  crèdits núm. 1  del  pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu 
de Sió, any 2021, d'acord amb el quadre següent: 
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DESPESES A FINANÇAR: 
SUPLEMENT DE CRÈDIT    

PARTIDA DENOMINACIÓ 
CONSIGNACIÓ 

INICIAL 
PROPOSTA 

INCREMENT 
CONSIGNACIÓ 

DEFINITIVA 

165.621,00 
Enllumenat públic Ajuntament-

Cementiri 
10,00 26.300,24 26.310,24 

330 622.05 Construcció edifici de serveis 10,00 389.990,00 390.000,00 

155 631.06 Construcció mur c/ Calvari 10,00 8.097,00 8.107,00 

164.631,07 Millora façana cementiri 10,00 15.627,31 15.637,31 

330 632.01 
Millora climatització sala 

polivalent 
10,00 22.844,13 22.854,13 

151 640.01 Honoraris projectes 15.000,00 13.500,00 28.500,00 

TOTAL  SUPLEMENT DE CRÈDITS  476.358,68  

 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

PARTIDA DENOMINACIÓ 
CONSIGNACIÓ 

INICIAL 
PROPOSTA 

INCREMENT 
CONSIGNACIÓ 

DEFINITIVA 

452.631.08 
Millora xarxa aigua potable 

carrer Escoles 
0,00 24.006,93 24.006,93 

330 632.02 Millora so sala polivalent 0,00 17.916,63 17.916,63 

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS  41.923,56  

 
TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 518.282,24 
 
INGRESSOS 
MAJORS/NOUS INGRESSOS 

PARTIDA DENOMINACIÓ 
CONSIGNACIÓ 

INICIAL 
PROPOSTA 

INCREMENT/DISM 
CONSIGNACIÓ 

DEFINITIVA 

750.80,01 Subvenció PUOSC 10,00 369.324,35 369.334,35 

750.80,07 Subv. Extraordinària Llevantada 0,00 4.053,50 4.053,50 

761.12 
Subv. Dip. Pla Inversions Coop. 

Millora climatització sala 
polivalent 

10,00 22.740,18 22.750,18 

761.13 
Subv. Dip. Pla Inversions Coop. 

Enllumenat 
10,00 25.800,24 25.810,24 

761.14 
Subv. Dip. Pla Inversions Salut 

Millora façana cementiri 
10,00 15.490,00 15.500,00 

761.15 
Subv. Dip. Pla Inversions Coop. 

Millora so sala polivalent 
0,00 17.416,63 17.416,63 

761.16 
Subv. Dip. Pla Inversions Salut 

Millora xarxa aigua potable 
carrer Escoles 

0,00 23.943,00 23.943,00 

TOTAL:   478.767,90  

 
ROMANENT DE TRESORERIA 

PARTIDA DENOMINACIÓ  

87000 Romanent de tresoreria 
despeses generals 

39.514,34 

TOTAL:  39.514,34 

 
TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 518.282,24 

 
Segon: L'import de les despeses queda finançat amb majors o nous ingressos obtinguts i romanent de 
tresoreria per despeses generals, havent-se de donar a l'expedient la tramitació assenyalada a l'art. 162 i 
següents del Reial decret legislatiu  2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals i considerant-se aquest acord definitiu de no presentar-se reclamacions durant el termini d'exposició 
pública. 
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7. PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL DEL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE LA SENTIU DE 
SIÓ (DUPROCIM), REDACTAT PELS SERVEIS TÈCNICS DEL CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA 
Els municipis han de redactar el Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM) en l’àmbit del 
municipi en el qual s’incloguin tots els riscos que afectin el municipi d’acord amb els diferents plans i sobre 
la base de l’estructura establerta a l’annex del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el 
contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el 
procediment per a la seva tramitació conjunta. 
El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst 
per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta 
adequada a les possibles situacions d’emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i 
garantint la integració d’aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil. 
Degut a que la Sentiu de Sió és una població afectada per diversos riscos específics, i d’acord amb la Llei 4/97 
de protecció civil de Catalunya, l’Ajuntament creu convenient elaborar i implantar el Pla de protecció civil 
municipal, del qual aquest document n’és la base. 
D’altra banda, el Document Únic de Protecció Civil Municipal, s’ha realitzat d’acord amb les disposicions 
legals, Plans d’emergència i normativa municipal i autonòmica. 
El procés d'aprovació és el que marca l'article 4 del Decret 155/2014 esmentat i que estableix entre altres 
aspectes que l’han d’aprovar el plens municipals. 
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació, 
els acords següents: 
Primer.- Aprovar inicialment el Document Únic de Protecció Civil Municipal de la Sentiu de Sió (DUPROCIM), 
redactat pels Serveis Tècnics Comarcals. 
Segon.- Exposar al públic aquest document per un termini de 30 dies a comptar de l’endemà de la última de les 
publicacions al BOP, a l’eTauler i al tauler d’anuncis, als efectes de consulta i presentació de possibles 
reclamacions. En el cas de no presentar-se cap reclamació durant el termini d’exposició pública es considerarà 
aprovat definitivament aquest document 
Tercer.- Una vegada aprovat definitivament, trametre el DUPROCIM a la Comissió de Protecció Civil de 
Catalunya, per a la seva homologació. 
 
8. PROPOSTA INICIAR EXPEDIENT D’ADOPCIÓ DE L’ESCUT HERÀLDIC DEL MUNICIPI DE LA SENTIU DE SIÓ I 
SOL·LICITAR A LA DIRECCIÓ GENERAL D’ADMINISTRACIÓ LOCAL ASSISTÈNCIA TÈCNICA  
La senyora Teruel després de veure la proposta, pregunta si n’hi ha alguna més. 
El senyor alcalde li respon que hi havia una primera proposta en la que sortia una escala gran que es va 
rebutjar i que aquesta segona els hi sembla bé. Afegeix que només som dos pobles que no el tenim aprovat 
i que és millor fer-ho. 
El municipi de la Sentiu de Sió no disposa d’escut heràldic oficial reconegut i el Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge ofereix als ens locals l’assistència necessària per elaborar-ne el 
projecte, a l’efecte de regularitzar l’escut, de conformitat amb els requisits que estableixen el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i el Decret 
139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d’ens locals de Catalunya 
Per tot l’exposat, s’adopten, amb els vots a favor dels cinc regidors assistents del cinc que conformen el grup 
de Junts per la Sentiu de Sió, i amb l’abstenció d’un dels regidors assistents dels dos que conformen el grup 
Independents per la Sentiu , els acords següents: 
Primer.- 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. 
 
9. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 14/2021, SOBRE APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 
(2022-2024) 
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 
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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, amb els vots a favor dels cinc regidors assistents del cinc que conformen el grup 
de Junts per la Sentiu de Sió, i amb l’abstenció d’un dels regidors assistents dels dos que conformen el grup 
Independents per la Sentiu , els acords següents: 
Ratificar íntegrament i en els seus propis termes la resolució d’alcaldia, de 19 de febrer de 2021, següent: 
Primer.- Aprovar el Pla pressupostari a mig termini ( 2022-2024) de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió que 
s’adjunta com a annex a aquesta resolució. 
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. 
 
10. 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 2021  FINS EL 2 DE MARÇ DE 2022 
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 sis 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 2021  fins el 2 de març de 2022, per un import 
de 300,54 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.  
 
11. MOCIÓ SOBRE LA PROPOSTA D'ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PER A LA MOBILITAT SEGURA I 
SOSTENIBLE 2021-2030. 
Exposició de motius: 
El Servei Català de Trànsit (SCT), organisme autònom de caràcter administratiu adscrit al Departament 
d’Interior que es va crear mitjançant la Llei 14/1997, de 24 de desembre, és l’òrgan gestor del trànsit i la 
seguretat viària a Catalunya i té dins de las seves finalitats reduir la freqüència i la gravetat dels accidents de 
circulació i incrementar els mitjans i els recursos destinats a la prevenció dels sinistres i a l’atenció de les 
víctimes, i és l’òrgan encarregat d’impulsar les accions del Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i 
Sostenible. 
Aquest organisme ha redactat el Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i Sostenible (PNMSS) , aprovat per 
acord de Govern GOV/3/2021, de 19 de gener de 2021, que marca l’estratègia de seguretat viària i mobilitat 
sostenible per a la propera dècada a Catalunya.  
Aquest Pacte vol donar resposta als nous reptes i oportunitats en la mobilitat que s'estan produint, 
potenciant una mobilitat segura, sostenible i respectuosa amb el medi ambient i la salut de les persones, el 
desenvolupament i la implantació de les noves tecnologies aplicades a la indústria de l'automoció, a les 
infraestructures viàries i als sistemes d'informació i de gestió del trànsit i gestionar la transició cap a una 
mobilitat cada cop més connectada i autònoma. 
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Per tal d’involucrar Administració i societat civil en l’execució de les accions del Pacte es preveu l’adhesió de 
les entitats que ho sol·licitin i que treballin en l’àmbit de la mobilitat segura i sostenible, sempre que 
manifestin el seu compromís amb als objectius i eixos estratègics del Pacte i disposin d’un Pla d’acció en 
coherència amb aquests. 
MANIFESTA 
Que el Consistori té interès en que l’Ajuntament de la Sentiu de Sió s’adhereixi al Pacte Nacional per a la 
Mobilitat Segura i Sostenible  i declara que: 

• Es compromet en les seves polítiques a complir amb els objectius i principis establerts en el Pacte 
Nacional per a la Mobilitat Segura i Sostenible  d’acord amb els objectius del Pacte pel que fa a 
promoure una mobilitat més segura, sostenible, saludable - amb una millora de la qualitat de l’aire-, 
connectada i autònoma i com a objectiu quantitatiu, reduir el 50% les víctimes mortals l’any 2030 
respecte del 2020, en el camí per assolir la Visió Zero víctimes mortals l’any 2050. 

• Que disposa d’ un Pla d’acció el qual inclou accions en matèria de mobilitat segura i sostenible, 
d’acord amb els principis establerts en els eixos estratègics del PNMSS 21-30, amb l’objectiu 
d’impulsar una mobilitat segura, sostenible, saludable i connectada. 

CONCLUSIONS: 
Sent la Sentiu de Sió un municipi amb més de 400 habitants, creiem que és necessari adherir-se a aquest 
Pacte en favor de la seva població i millorar la mobilitat del municipi per tal de promoure una mobilitat més 
segura, sostenible, saludable, connectada i autònoma; a més de contribuir en l’objectiu de reduir el 50% les 
víctimes mortals l’any 2030 respecte del 2020, en el camí per assolir la Visió Zero víctimes mortals l’any 2050. 
El compliment dels objectius comportarà en una millora qualitativa en la vida de tots els terrassencs i en 
definitiva per a tota la ciutat. 
ACORDS: 
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació, 
els acords següents: 
PRIMER.- Que l’Ajuntament de la Sentiu de Sió sol·licita la seva adhesió al Pacte Nacional per a la Mobilitat 
Segura i Sostenible. 
SEGON.- Que l’Ajuntament de la Sentiu de Sió manifesta el seu compromís amb els eixos estratègics del Pacte, 
i declara que disposa d’un Pla d’accions de millora de la seguretat viària en coherència amb els objectius 
establerts al Pacte. 
12. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 26/2021 SOBRE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE LA 
PRESIDÈNCIA, CONCRETAMENT A LA SECRETARIA D’ADMINISTRACIONS LOCALS I DE RELACIONS AMB 
L’ARAN 
Prèvia unànime declaració d’urgència es passa a tractar aquest punt que no estava inclòs a l’ordre del dia. 
Vista RESOLUCIÓ PRE/544/2021, de 22 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de les 
subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària previstes al Reial decret 778/2020, de 25 
d'agost, pel qual es declara l'aplicació de les mesures previstes a l'article 9 del Reial decret llei 11/2019, de 
20 de setembre, a diverses situacions catastròfiques esdevingudes entre l'1 d'abril de 2019 i el 31 de març 
de 2020 (DOGC núm. 8344 de 18.02.2021 i ref. BDNS 551052). 
Atès que l’Ajuntament de la Sentiu de Sió creu convenient concórrer a aquesta convocatòria ja que com a 
conseqüència del temporal de Llevant Glòria, la nit del 23 al 24 de gener del 2020, el riu Sió es va desbordar 
al seu pas per la Sentiu de Sió i també hi va haver pluges molt intenses provocant diferents danys materials 
en infraestructures. Els danys es van produir principalment a la canonada de la xarxa d’aigua potable al seu 
pas pel pont del Sió, a un mur del camí de Bensa i a un mur del carrer del Calvari. 
Vistes les memòries valorades, redactades pels serveis tècnics municipals que es detallen a continuació: 

• Obres pels danys produïts pel temporal Glòria a la xarxa d’aigua potable del municipi per un import 
de 23.331,07 euros (19.281,88 euros de base imposable més 4.049,19 euros en concepte d’IVA). 

• Obres pels danys produïts pel temporal Glòria al mur de contenció del camí de Bensa per un import 
de 5.659,00 euros (4.676,86 euros de base imposable més 982,14 euros en concepte d’IVA). 

• Obres pels danys produïts pel temporal Glòria al mur de contenció del carrer del Calvari per un import 
de 8.107,00 euros (6.700,00 euros de base imposable més 1.407,00 euros en concepte d’IVA). 

Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació, 
els acords següents: 
Ratificar íntegrament i en els seus propis termes la resolució d’alcaldia, de data 18 de març de 2021, següent: 
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Primer.- Sol·licitar al Departament de la Presidència, concretament a la Secretaria d’Administracions Locals i 
de Relacions amb l’Aran una subvenció, per import de 14.571,00 euros, per fer front a part de les despeses 
provocades pels danys del temporal Glòria produïts a la canonada de la xarxa d’aigua potable a l’alçada del 
pont del riu Sió, a un mur del camí de Bensa i a un mur del carrer del Calvari, en el marc de la convocatòria 
per a la concessió de subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària previstes al Reial 
decret 778/2020, de 25 d'agost, pel qual es declara l'aplicació de les  mesures previstes a l'article 9 del Reial 
decret llei 11/2019, de 20 de setembre, a diverses situacions catastròfiques esdevingudes entre l'1 d'abril de 
2019 i el 31 de març de 2020 (DOGC núm. 8344 de 18.02.2021 i ref. BDNS 551052). 
Segon.- Aprovar inicialment les memòries valorades, redactades pels serveis tècnics municipals que es 
detallen a continuació: 

• Obres pels danys produïts pel temporal Glòria a la xarxa d’aigua potable del municipi per un import 
de 23.331,07 euros (19.281,88 euros de base imposable més 4.049,19 euros en concepte d’IVA). 

• Obres pels danys produïts pel temporal Glòria al mur de contenció del camí de Bensa per un import 
de 5.659,00 euros (4.676,86 euros de base imposable més 982,14 euros en concepte d’IVA). 

• Obres pels danys produïts pel temporal Glòria al mur de contenció del carrer del Calvari per un import 
de 8.107,00 euros (6.700,00 euros de base imposable més 1.407,00 euros en concepte d’IVA). 

Tercer.- Exposar al públic les memòries valorades esmentades al punt anterior, 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 consideraran aprovades definitivament aquestes memòries valorades. 
Quart.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme. 
 
13. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 27/2021, SOBRE SOL·LICITUD SUBVENCIÓ CÀRRECS ELECTES, ANY 
2021 
Prèvia unànime declaració d’urgència es passa a tractar aquest punt que no estava inclòs a l’ordre del dia. 
La senyora Teruel vol fer constar que la proposta, encara que tingui a veure amb el sou de l’alcalde, la votarà 
a favor perquè es tracta de demanar una subvenció i s’ha de procurar que no es perdi. 
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 2021 (RESOLUCIÓ PRE/656/2021, de 7 de març,  DOGC 8362 de 
11.03.2021). 
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 19 de març de 2021, 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. 
 
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: 

• Exp. 148/2020, a AUNA GLASS, SL per les obres per implantar una sala blanca i les seves dependències 
auxiliars a la seva empresa situada al polígon l’Eral de la Sentiu Sió. 

• Exp. 185/2020 a Manuela Carricondo Cayuela per les obres de pavimentació de part del garatge de 
l’habitatge situat al carrer Gaudí, núm. 11. En aquesta llicència el senyor Asensi Masana Carricondo 
abandona la sala i s’absté de votar degut a la incompatibilitat de parentiu amb la sol·licitant. 

• Exp.15/2021 a Josep Vilajoliu Torrente, per les obres de desmunt de 28 bigues de fusta i rebaix de 
dues parets a la finca situada al carrer Gaudí, núm. 6 bis. 
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• Exp. 38/2021, a Josep Torres Flores per les obres de substitució de la banyera per un plat de dutxa a 
l’habitatge situat al carrer 17, núm. 10. En aquesta llicència el senyor Josep Torres Flores abandona 
la sala i s’absté de votar degut a la incompatibilitat de parentiu ja que també és el sol·licitant. 

• Exp. 45/2021, a Agro Water Almonds SA, per l’obertura d’una rasa al camí veïnal a la zona de la finca 
de Mollé. 

 
15. INFORMES ALCALDIA 
El senyor alcalde informa dels següents temes: 

• Que en motiu de la propera jubilació del metge del poble, se li va fer un acte de reconeixement en el 
que hi van assistir els alcaldes anteriors que van coincidir amb ell, el secretari anterior, la infermera 
anterior, alcalde i regidors actuals, infermer actual, jutge de pau i treballadors de l’Ajuntament. 
 La senyora Teruel pregunta perquè no es va cap esment a la primera infermera que va coincidir amb 
el metge. 
El senyor alcalde respon que ja se la va convidar com a regidora. Afegeix que degut a la pandèmia no 
es va poder convidar a tothom, que realment es va trobar a faltar molta gent i que per això es mirarà 
de fer alguna cosa per a que, d’aquí a poc, es pugui acomiadar de tot el poble. 

• Que avui dimarts ha començat el servei de recollida d’oli per les cases i que està previst que es faci 
l’últim dimarts de cada mes. 

• Que el Consell Comarcal ha col·locat al carrer 6 un contenidor de recollida de roba. Que des del 
Consell s’ocuparan de tot. 

• Que hem iniciat conjuntament amb l’Arxiu Històric el projecte “Fem memòria” amb l’objectiu de 
publicar un llibre de fotografies antigues de la Sentiu en el que es demana la col·laboració del veïns 
per a que aportin fotografies. 

• Que el Consell Comarcal, a petició de l’Ajuntament, ha instal·lat contenidors de reciclatge a l’entrada 
del Tossal de les Forques. 

 
16. PRECS  PREGUNTES 
La senyora Teruel explica que ha tingut coneixement que el metge realment es jubilarà el dia 9 d’abril i 
pregunta que es pensa fer a partir d’aquesta data amb la casa on viu ja que és propietat de l’Ajuntament. 
El senyor alcalde li respon que té contracte fins el 30 de juny i a partir d’aquesta data l’equip de govern ja 
decidirà. 
La senyora Teruel pregunta si es traurà a oferta pública, si s’arrendarà. Si és així per quin preu. També 
pregunta si tot el tema dels subministraments ja estan separats del consultori. 
El senyor alcalde li respon que hi estan treballant i que lògicament hi haurà un abans i un després des de la 
jubilació del metge. 
La senyora Teruel, a continuació, comenta que ara que s’està col·locant l’ascensor a l’edifici de l’Ajuntament 
si s’aprofitarà per arreglar el pis de dalt. També comenta que el pis s’hauria d’endreçar ja que està molt 
desordenat. Així mateix pregunta si és té intenció de llogar. 
El senyor alcalde li respon que el pis està ordenat i que no hi ha intenció de llogar-lo perquè hi ha l’edifici de 
l’Ajuntament. 
La senyora Teruel pregunta com va anar la reunió amb els pagesos sobre la possible modificació de 
l’ordenança fiscal de la contribució de rústica. 
El senyor alcalde li respon que van presentar una sol·licitud que s’està estudiant. 
La senyora Teruel pregunta que li agradaria saber quina sol·licitud van presentar. 
El senyor alcalde li respon que van sol·licitar una bonificació econòmica. 
La senyora Teruel pregunta si és farà i que és una petició que el seu grup ja fa dos anys que l’està fent. Afegeix 
que el que s’ha de fer es baixar el tipus aplicable fins a compensar tot l’increment econòmic que hagi tingut 
l’Ajuntament des de que s’han incorporant les construccions. 
El senyor alcalde li recorda que el municipi de la Sentiu és dels que té els impostos i taxes més baixes pels 
seus veïns i veïnes i posa com a exemple l’aigua potable. 
La senyora Teruel acaba dient que s’ha d’ajudar als pagesos i demana que es baixi una mica del tipus que 
s’aplica a la rústica. 
La senyora Teruel es refereix ara a la xarxa de camins i diu que estan malament. 
El senyor alcalde li contesta que aviat es començarà a arranjar-los 
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La senyora Teruel li recorda que els diners del vedat de caça han de revertir als camins. 
El senyor alcalde li respon que evidentment, com cada any. 
La senyora Teruel a continuació comenta que la neteja general del poble s’ha de millorar, que per exemple 
el Parc de la Plana està deixat, la zona del Corral de la Vila hi ha un electrodomèstic tirat... i suggereix que 
s’ha d’escombrar més. Que moltes coses són fàcils i senzilles de fer i es veuria ràpidament la feina que s’hi 
fes però s’ha de fer. També pregunta si les tuies de la zona del riu es replantaran. 
El senyor alcalde li respon que el poble no està brut i que pel que fa a les tuies la brigada municipal ja les va 
arreglar. 
La senyora Teruel també demana que es col·loquin a la carretera C-26 senyals d’entrada al Tossal. 
El senyor alcalde li respon que ho estan treballant però que es cosa del Departament de Carreteres i que 
també s’estan mirant més coses pel Tossal com millorar els accessos, el clavegueram... 
La senyora Teruel diu que per acabar torna a demanar una sala a l’Ajuntament per al seu grup. Afegeix que 
hi tenen dret i que és una obligació del senyor alcalde de cedir-la. 
El senyor alcalde li respon que no es disposa de l’espai suficient. 
La senyora Teruel acaba dient que sí que és viable i que altres pobles veïnes ho han fet. 
  
I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dona per finalitzada la sessió a les 20.50 hores, de la que s’estén la 
present acta, que com a Secretari certifico (document signat electrònicament). 
 
                           Vist i plau 
El secretari                                         L’alcalde 
 
 

 

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

  
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 04/2021 
 
Caràcter: extraordinari 
Data:  dijous, 15 d’abril de 2021 
Horari: de les 13.15 hores a les 13.25 hores   
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
 
Assistents  
Albert Bergadà Alburquerque (Junts per la Sentiu de Sió) 
Asensi Masana Carricondo (Junts per la Sentiu de Sió) 
Àngels Solà Figueres (Junts per la Sentiu de Sió) 
Pilar Maurici Camps (Independents per la Sentiu) 
Dolors Teruel Artero (Independents per la Sentiu) 
 
 
Joan Camats i Campabadal, secretari 
 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
Francesc Marcelino Camarasa (Junts per la Sentiu de Sió) 
Josep Torres Flores (Junts per la Sentiu de Sió) 
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A la Sentiu de Sió, 15 d’abril de 2021, a les 13.15 hores, a la sala d’actes de la Casa Consistorial, es constitueix 
en sessió extraordinària el Ple d’aquest Ajuntament, conformat pels membres, el nom i el càrrec dels quals 
figura en aquesta acta, presidit per la primera Tinent d’Alcalde, senyora Àngels Solà Figueres, en absència del 
senyor Alcalde Josep Torres Flores i amb l’assistència del Secretari de la Corporació.   
Abans de donar inici al Ple la senyora Solà excusa el senyor Alcalde i el senyor Francesc Marcelino Camarasa. 
 
Seguidament s’obre l’acte i es passa a deliberar sobre el següent ordre del dia: 
 
15. Presa de possessió de càrrec de regidora electa 
16. Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 2  del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, 

any 2021 
17. Proposta d’adhesió de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió al programa commemoratiu dels 90 anys de la proclamació 

de la Segona República. 
18. Sol·licituds llicències d’obres. 

 
1. PRESA DE POSSESSIÓ DE CÀRREC REGIDORA ELECTA 
La senyora Solà dona la benvinguda a la senyora Pilar Maurici i li desitja molta sort, també de part del senyor 
alcalde que no ha pogut assistir a la sessió. 
En sessió plenària, de data 22 de març de 2021, es va acceptar la renúncia del regidor Sr. Àngel Pérez Segarra 
del partit polític Independents per la Sentiu – Acord Municipal (IS-AM). 
Per aquest motiu es va sol·licitar a la Junta Electoral Central que procedís a la designació del candidat a ocupar 
la vacant produïda.  
En data 30 de març de 2021 la Junta Electoral Central ha expedit credencial a favor de la Sra. Pilar Maurici 
Camps que l’acredita com a regidora de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió pel partit polític Independents per 
la Sentiu – Acord Municipal (IS-AM). 
S’ha acomplert els tràmits previstos a l’art. 7 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic  de 
les Corporacions Locals, en relació a la presentació de credencials, i la seva declaració sobre bens patrimonials 
i interessos que formen part ja dels respectiu Registre d’Interessos, i també la declaració d’inexistència de 
causes d’incompatibilitat, d’acord amb el que disposa l’art. 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local.  
En compliment del que determina l’art. 108.8 de la LOREG, la pressa de possessió del càrrec es fa mitjançant 
el jurament o promesa, d’acord amb la fórmula establerta pel Reial Decret 707/1979. 
La Sra. Pilar Maurici Camps ha de prendre possessió del càrrec de regidora de l’Ajuntament de la Sentiu de 
Sió pel partit polític Independents per la Sentiu – Acord Municipal (IS-AM), previ jurament o promesa d’acord 
amb la següent formula legal:     
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor 
de l’Ajuntament de LA SENTIU DE SIÓ, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma 
fonamental de l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?” 
La senyora Pilar Maurici Camps contesta: sí, ho prometo. 
 
2. PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 2  DEL PRESSUPOST DE 
L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ, ANY 2021 
L’Agència de Residus de Catalunya ha comunicat a l’Ajuntament la resolució de concessió d’ajuts per a la 
utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes per ens locals 
i empreses públiques municipals de Catalunya, per un import de 48.361,37 euros i amb un pressupost de 
48.361,37 euros IVA inclòs. 
Per aquesta actuació, per les quals no existeix crèdit al vigent Pressupost de la Corporació, es fa precís la 
modificació de crèdits número 2/2021 del Pressupost en vigor en la modalitat de crèdit extraordinari finançat 
amb majors o nous ingressos obtinguts, segons queda justificat en la Memòria que acompanya al present 
expedient. 
Així doncs, iniciïs expedient de modificació de crèdits dins el vigent pressupost, finançat amb majors o nous 
ingressos obtinguts 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.  
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Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels cinc regidors assistents dels set que conformen la 
corporació, els acords següents: 
Primer: Aprovar  l'expedient de  modificació de  crèdits núm. 2  del  pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu 
de Sió, any 2021, d'acord amb el quadre següent: 

DESPESES A FINANÇAR:    
  CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

PARTIDA DENOMINACIÓ 
CONSIGNACIÓ 

INICIAL 
PROPOSTA 

INCREMENT 
CONSIGNACIÓ 

DEFINITIVA 

454 619.00 
Millora camins amb àrids 

reciclats marcatge CE 
0,00 48.361,37 48.361,37 

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS  48.361,37  

 
TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 48.361,37 
 
INGRESSOS. MAJORS/NOUS INGRESSOS 

PARTIDA DENOMINACIÓ 
CONSIGNACIÓ 

INICIAL 
PROPOSTA 

INCREMENT/DISM 
CONSIGNACIÓ 

DEFINITIVA 

750.80,08 
Subvenció Agència Residus 
Catalunya millora camins 

0,00 48.361,37 48.361,37 

TOTAL:   48.361,37  

 
TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 48.361,37 
Segon: L'import de les despeses queda finançat amb nous o majors ingressos, 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. 
 
3. PROPOSTA D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ  AL PROGRAMA COMMEMORATIU DELS 
90 ANYS DE LA PROCLAMACIÓ DE LA SEGONA REPÚBLICA. 
La senyora Teruel comenta que voldria que constés a l’acta les paraules que el President Macià va formular 
al declarar la Segona República i que són les següents: 
“Interpretant els sentiments i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la 
República Catalana com Estat integrat en la Federació Ibèrica.” 
El 14 d'abril d'enguany es compleixen 90 anys de la proclamació de la Segona República i, amb motiu 
d'aquesta efemèride, el Govern impulsa durant tot el 2021 una programació diversa que, per mitjà de 
l’organització del Memorial Democràtic i la Direcció General de Memòria Democràtica, inclourà exposicions, 
col·loquis, l’edició de publicacions i la celebració d’actes commemoratius en diversos indrets de Catalunya. 
En aquest sentit l’Ajuntament de la Sentiu de Sió té la voluntat d’adherir-se a aquesta iniciativa del Govern 
de Catalunya. 
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels cinc regidors assistents dels set que conformen la 
corporació, els acords següents: 
Primer.- L’Ajuntament de la Sentiu de Sió s’adhereix al programa commemoratiu dels 90 anys de la 
proclamació de la Segona República. 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Coordinació de la Commemoració. 
 
4. 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. 61/2021, a Josep Maria Mitjans Montoliu per les obres de reparació d’una gotera de l’immoble 
situat al carrer 18, núm. 18. 

• Exp. 70/2021, a Sara Solà Barrabés per les obres d’enrajolar una terrassa de l’immoble situat a 
l’avinguda de Catalunya, núm. 32. 

• Exp. 72/2021, a Pilar Maurici Camps per les obres de reparació de la piscina de l’immoble situat al 
carrer 17, núm. 6. En aquesta llicència la senyora Pilar Maurici Camps abandona la sala i s’absté de 
votar degut a la incompatibilitat de parentiu amb la sol·licitant. 
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I no havent més assumptes, la Sra. Solà, primera Tinent d’Alcalde que presideix la sessió, dona per finalitzada 
la sessió a les 13.25 hores, de la que s’estén la present acta, que com a Secretari certifico (document signat 
electrònicament). 
 
                           Vist i plau 
El secretari                                         L’alcalde 
 

 
 

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

  
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 05/2021 
 
Caràcter: ordinari 
Data:  dilluns, 24 de maig de 2021 
Horari: de les 20.30 hores a les 21.30 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) 
Pilar Maurici Camps (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, 24 de maig de 2021, a les 20.30 hores, a la sala d’actes de la Casa Consistorial, es constitueix 
en sessió 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: 
 
19. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors. 
20. Donar compte dels decrets d’alcaldia. 
21. Donar compte dels decrets de relació de pagaments i presa de raó d’ingressos. 
22. Proposta sol·licitar a la Secció de Boscos i Recursos Forestals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 

prorrogar l’actual pla d’ordenació “Projecte d’ordenació forestal de les forests comunals de la Sentiu de Sió i pla de l’Om”. 
23. Proposta aprovació conveni de col·laboració per a la gestió de la ruta de la vall del Sió. 
24. Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 3  del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, any 2021. 
25. Proposta aprovació conveni d’encàrrec de gestió de diferents serveis d’assistència tècnica informàtica entre l’Ajuntament de la 

Sentiu de Sió i la Diputació de Lleida. 
26. Proposta aprovació contracte d'encarregat de tractament vinculat al conveni d’encàrrec de gestió de diferents serveis 

d’assistència tècnica informàtica. 
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27. Proposta aprovació conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de la 
Sentiu de Sió per a la seva adhesió a la xarxa de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya (RESCAT) per a la 
coordinació en matèria de protecció civil. 

28. Proposta d’acord de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió d’adhesió al contracte 2019.03-d1 de l’acord marc de subministrament 
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya.  

29. Proposta ratificació decret 40/2021 sobre aprovació de l’addenda de pròrroga per a l’any 2021 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 per al període 2016-2019. 

30. Donar compte de l’informe resum anual de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió dels resultats del control intern, que s’estableix a 
l’article 213 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de l’exercici 2020. 

31. Donar compte de l’informe anual emes per la intervenció general de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, relatiu a les resolucions 
adoptades pel president/alcalde de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la intervenció 
general de la Generalitat de Catalunya, les principals anomalies en matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció 
interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, de l’exercici 2020. 

32. Donar compte del període mig de pagament a proveïdors, 1r trimestre de 2021 i dels pagaments realitzats durant el 1r trimestre 
del 2021. 

33. Sol·licituds llicències d’obres. 
34. Informes d’alcaldia. 
35. Precs i preguntes. 

 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
L’acta de la sessió ordinària, de data 22 de març 2021, i l’acta de la sessió extraordinària, de data 15 d’abril 
de 2021, 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. 
 
2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 

• Decret 26/2021 sobre sol·licitud de subvenció al Departament de la Presidència, concretament a 
la Secretaria d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Sol·licitar al Departament de la Presidència, concretament a la Secretaria d’Administracions 
Locals i de Relacions amb l’Aran una subvenció, per import de 14.571,00 euros, per fer front a part 
de les despeses provocades pels danys del temporal Glòria produïts a la canonada de la xarxa d’aigua 
potable a l’alçada del pont del riu Sió, a un mur del camí de Bensa i a un mur del carrer del Calvari, 
en el marc de la convocatòria per a la concessió de subvencions per danys en infraestructures 
municipals i xarxa viària previstes al Reial decret 778/2020, de 25 d'agost, pel qual es declara 
l'aplicació de les mesures previstes a l'article 9 del Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre, a 
diverses situacions catastròfiques esdevingudes entre l'1 d'abril de 2019 i el 31 de març de 2020 
(DOGC núm. 8344 de 18.02.2021 i ref. BDNS 551052). 

 
Segon.- Aprovar inicialment les memòries valorades, redactades pels serveis tècnics municipals que 
es detallen a continuació: 

• Obres pels danys produïts pel temporal Glòria a la xarxa d’aigua potable del municipi per un 
import de 23.331,07 euros (19.281,88 euros de base imposable més 4.049,19 euros en concepte 
d’IVA). 

• Obres pels danys produïts pel temporal Glòria al mur de contenció del camí de Bensa per un 
import de 5.659,00 euros (4.676,86 euros de base imposable més 982,14 euros en concepte 
d’IVA). 

• Obres pels danys produïts pel temporal Glòria al mur de contenció del carrer del Calvari per un 
import de 8.107,00 euros (6.700,00 euros de base imposable més 1.407,00 euros en concepte 
d’IVA). 

Tercer.- Exposar al públic les memòries valorades esmentades al punt anterior, 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 consideraran aprovades definitivament aquestes 
memòries valorades. 
Quart.- Ratificar 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 27/2021, sobre sol·licitud subvenció càrrecs electes, any 2021 
 Per tot l’exposat, RESOLC: 

Primer.- Sol·licitar al Departament de la Presidència una compensació econòmica per poder fer front 
a part del total de les retribucions que percep el senyor alcalde per dedicació del 75% de la jornada.  
Segon.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament). 

 

• Decret 28/2021 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 Desguaces Taeda, 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 29/2021 sobre aprovació de la certificació número 3 de les obres de millora de 
l’accessibilitat i de la climatització de l’edifici de l’Ajuntament 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Aprovar la certificació d’obres número 3, amb efectes del dia 6 d’abril de 2021, de les obres 
“Millora de l’accessibilitat i de la climatització de l’edifici de l’Ajuntament”, per un import de 
15.276,67€ (12.625,35€ de base imposable més 2.651,32€ en concepte d’IVA), presentada i signada 
per l’adjudicatari MIQUEL TREPAT BARCELÓ (NIF: 43703913A) i pels Serveis Tècnics Municipals. 
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a 
terme.  
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament). 

 

• Decret 30/2021 sobre aprovació de la relació de factures mes de març de 2021 
 EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA. 
 

• Decret  31/2021, 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 dijous 
dia 15 d’abril de 2021, a les 13.15 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, segons el següent:                                                                 

 ORDRE DEL DIA 
1. Presa de possessió de càrrec de regidora electa 
2. Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 2  del pressupost de l’Ajuntament de la 

Sentiu de Sió, any 2021 
3. Proposta d’adhesió de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió al programa commemoratiu dels 90 anys de la 

proclamació de la Segona República. 
4. Sol·licituds llicències d’obres. 
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Segon.-  Notificar-ho a tots els regidors i fer-ho públic pels mitjans habituals. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament). 
 

• Decret 32/2021 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 30,98 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 
2020 per un import de 2.065,65 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 33/2021 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 246,26 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 
2020 per un import de 16.417,43 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 34/2021 sobre inici tramitació compte general 2020 
Per tant, RESOLC: 
Primer.- Iniciar la tramitació administrativa del compte general de l’exercici 2020. 
Segon.-  Que la Intervenció elabori el compte general i emeti l’informi preceptiu. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament). 
 

• Decret 35/2021 sobre convocatòria Comissió Comptes 2020 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Convocar la Comissió Especial de Comptes 2020 el proper dimarts dia 18 de maig de 2021, a les 13.15 
hores a la seu de l’Ajuntament, per tal d’examinar el compte general de la corporació de l’exercici 
2020, juntament amb els justificants i antecedents, i emetre’n el corresponent dictamen. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament). 
 

• Decret 36/2021 sobre donar de baixa i d’alta una sèrie de valors acumulats pendents 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Procedir a donar de baixa a nom del subjectiu passiu SABANES VILARO JOSEP M, els valors 
següents: 
Ref. Mun.  Cp  Ex.  Emi.  Cod.val.  Núm.deute  Quota  Estat  Data E 
1 180   WW  19  1  1001884  19966741  47,5  PEND.  20519 
2 180   W1  19  1  1001424  19966997  9,02  PEND.  20519 
3 180   WW  19  2  1045784  20342687  47,5  PEND.  200919 
4 180   WW  20  1  1162059  20762865  47,5  PEND.  150620 
5 180   W1  20  1  1161608  20763122  9,02 PEND.  150620 
6 180  WW  20  2  1213681  21146451  47,5 PEND.  141020 
7 180   AG  19  1  5313  21196595  124,33  PEND.  141020 

Segon.- Procedir a donar d’alta i liquidar els rebuts anteriors relacionats a nom del subjecte passiu 
següent: SABANÉS SERENTILL MIQUEL. 
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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 37/2021 sobre comunicació inici activitat nova explotació bovina d’engreix 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Es dona per comunicada l’inici d’activitat de l’explotació bovina d’engreix situada al polígon 
4 parcel·la 85 del TM de La Sentiu de Sió. 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’interessat. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament). 
 

• Decret 38/2021 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 2021 
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 2021, descrita en els antecedents per un import de 9.232,00 euros (7.629,75 BI + 
1.602,25 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 70 dies l’any, és a dir, la temporada d’estiu 
2021. Amb el contracte menor es cobreix la totalitat de la prestació del servei de l’any 2021, 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 

2021 920 22799 7.629,75 BI + 1.602,25 IVA = 9.232,00 euros 

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

• Decret 39/2021 sobre adjudicació, mitjançant contracte menor, de la prestació del servei per la 
redacció del projecte bàsic i executiu per la construcció d’un edifici de serveis 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
PRIMER. Adjudicar, mitjançant contracte menor, a ARNAU RICART REAL (DNI 78095523N), la 
prestació del servei consistent en la redacció del projecte bàsic i executiu per la construcció d’un 
edifici de serveis, situat al carrer 18, s/n, de la Sentiu de Sió, descrit en els antecedents per un import 
de 17.151,75 euros (14.175,00 BI + 2.976,75 IVA). 
SEGON. Justificar la celebració del contracte menor pels següents motius: el servei consistent en la 
redacció del projecte bàsic i executiu per la construcció d’un edifici de serveis té una durada estimada 
de 60 dies. Amb el contracte menor es cobreix la totalitat de la prestació del servei, 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 

2021 151 640,01 14.175,00 BI + 2.976,75 IVA = 17.151,75€ 

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

• Decret 40/2021 sobre aprovació de l’addenda de pròrroga per a l’any 2021 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 per al 
període 2016-2019. 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Aprovar l’addenda de pròrroga per a l’any 2021 del conveni marc 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 per al període 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 41/2021 sobre aprovació de la relació de factures mes d’abril de 2021 
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA. 
 

• Decret 42/2021 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 43/2021 sobre adjudicació, mitjançant contracte menor, de les obres d’arranjament de 
camins municipals amb àrids reciclats del terme municipal de la Sentiu de Sió. 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
PRIMER. Adjudicar, mitjançant contracte menor, a l’empresa EXTRANSREC JUMELA SL (NIF: 
B25296484), les obres d’arranjament de camins municipals amb àrids reciclats del terme municipal 
de la Sentiu de Sió, per un import de 48.361,37 € (39.968,08 € BI + 8.393,29 € en concepte d’IVA).  
SEGON. Justificar la celebració del contracte menor pels següents motius: el pressupost de 
39.968,08€ (més IVA) cobreix la totalitat de les obres necessàries per a l’arranjament de camins 
municipals amb àrids reciclats del terme municipal de la Sentiu de Sió. Amb el contracte menor es 
podran executar la totalitat de les obres, que no excedeixen de 40.000,00 euros (valor estimat del 
contracte). 
TERCER. Aprovar la despesa corresponent: 

Exercici Aplicació pressupostària Import 

2021 454 619.00 39.968,08 € BI + 8.393,29€ IVA = 48.361,37€  

QUART. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si escau. 
CINQUÈ . Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la 
signatura de la Resolució. 
SISÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte incloent 
la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent 
de l'Impost sobre el Valor Afegit. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament). 
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• Decret  44/2021, 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 
24 de maig de 2021, a les 20.30 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, segons el següent:                                         

 ORDRE DEL DIA 
1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors. 
2. Donar compte dels decrets d’alcaldia. 
3. Donar compte dels decrets de relació de pagaments i presa de raó d’ingressos. 
4. Proposta sol·licitar a la Secció de Boscos i Recursos Forestals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació prorrogar l’actual pla d’ordenació “Projecte d’ordenació forestal de les forests comunals de la Sentiu de 
Sió i pla de l’Om”. 

5. Proposta aprovació conveni de col·laboració per a la gestió de la ruta de la vall del Sió. 
6. Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 3  del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, 

any 2021. 
7. Proposta aprovació conveni d’encàrrec de gestió de diferents serveis d’assistència tècnica informàtica entre 

l’Ajuntament de la Sentiu de Sió i la Diputació de Lleida. 
8. Proposta aprovació contracte d'encarregat de tractament vinculat al conveni d’encàrrec de gestió de diferents serveis 

d’assistència tècnica informàtica. 
9. Proposta aprovació conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i 

l’Ajuntament de la Sentiu de Sió per a la seva adhesió a la xarxa de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de 
Catalunya (RESCAT) per a la coordinació en matèria de protecció civil. 

10. Proposta d’acord de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió d’adhesió al contracte 2019.03-d1 de l’acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya.  

11. Proposta ratificació decret 40/2021 sobre aprovació de l’addenda de pròrroga per a l’any 2021 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 per al període 2016-2019. 

12. Donar compte de l’informe resum anual de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió dels resultats del control intern, que 
s’estableix a l’article 213 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de l’exercici 2020. 

13. Donar compte de l’informe anual emes per la intervenció general de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, relatiu a les 
resolucions adoptades pel president/alcalde de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a 
l’opinió de la intervenció general de la Generalitat de Catalunya, les principals anomalies en matèria d’ingressos, els 
informes d’omissió de la funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de 
caixa fixa, de l’exercici 2020. 

14. Donar compte del període mig de pagament a proveïdors, 1r trimestre de 2021 i dels pagaments realitzats durant el 
1r trimestre del 2021. 

15. Sol·licituds llicències d’obres. 
16. Informes d’alcaldia. 
17. 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 30/2021 sobre aprovació de la relació de factures mes de març de 2021 

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 2021 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 41.638,11€.  

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 CAIXABANK MARÇ 2021   

CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES) 164,52  

DIARI SEGRE, S.L. 41,50  

TELEFONIA FIXA (MFE)  163,97  

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC) 77,17  



 

43 

 

RENTING COPIADORA 95,59  

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - REBUIG) 853,89  

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 (Taxa serv. Tract. Residus aboc.) 259  

CONSELL COMARCAL (Servei arquitectura gener ) 312,00  

CONSELL COMARCAL (SAT- Enginyeria gener 2021) 76,00  

CONSELL COMARCAL (SAT- Enginyeria gener 2021) 84,60  

CONSELL COMARCAL (Serveis informàtics) 15,9  

ACA (CANON 2020) 17.337,79  

SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. 132,86  

ENDESA ENERGIA, S.A. 52,54  

ENDESA ENERGIA SA 138,53  

LYRECO ESPAÑA, S.A. 55,31  

EXCLUSIVES ERA 305,40  

COMPSAONLINE, S.L. 201,57  

FERRETERIA VIOLA, S.L. 181,61  

DABA. S.A. 78,00  

FNMT 16,94  

INK 104,06  

EUROFINS 145,12  

NATURGY IBERIA, S.A. 44,12  

J. FARRÉ, S.A. 6,92  

ACM  (Quota 2021) 154,00  

FERRETERIA VIOLA, S.L. 147,35  

COMUNITAT GRAL. DE REGANTS (DERRAMA 2021) 1796,45  

E.S. TERMENS ( 2 FRAS.) 1202,00  

ELECTRICITAT JAINA, SLU 544,26  

NATURGY (9 FRAS.) 898,15  

FERRAN FONT MONTPEAT 227,54  

CONSORCI AOC 31,70  

VINEAVINS 112,75  

TASHIA, S.L. 267,75  

RODRI METRO, S.L. 15,45  

TEXTILRED PRINT, S.L. 366,03  

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 236,52  

ENDESA ENERGIA, S.A.U. 99,34  

NATURGY IBERIA, S.A. 44,12  

SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. 106,27  

SEGURETAT SOCIAL 4.879,46  

NOMINES  8.217,13  

 41.195,35  

   

PAGAMENTS CAIXA CORPORACIÓ MES DE MARÇ 2021   

CORREUS 24,36  

ASSISTÈNCIES PLENS 75  
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MATIES TREPAT 90  

CERTIFICAT FNMT 16,94  

FLORISTERIA EL RAM 32,9  

JOYMA 89  

GASOIL 97,35  

PARQUIMETRE 2,8  

MANETA PORTA 14,41  

 442,76  

   

TOTAL DESPESA MARÇ 41.638,11  

 
 
 
Decret 41/2021 sobre aprovació de la relació de factures mes d’abril de 2021 
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 2021 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 53.539,67€.  

Segon.- Donar conformitat al pagament de les obligacions carregades directament al compte corrent. Els 

pagaments s’efectuaran per ordre de l’alcaldia i de conformitat amb la disposició de fons de la Tresoreria. 
Tercer.- Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

 

PAGAMENTS CAIXABANK - ABRIL 2021  

CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES) 164,52 

DIARI SEGRE, S.L. 41,50 

TELEFONIA FIXA (MFE)  154,88 

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC) 89,06 

RENTING COPIADORA 95,59 

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - REBUIG) 853,89 

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 (TDIC Febrer) 67,76 

CONSELL COMARCAL (Taxa serv. Tract. Residus aboc.) 222,74 

CONSELL COMARCAL (Informe tècnic ambiental) 315,00 

CONSELL COMARCAL (SAT- Enginyeria febrer 2021) 585,00 

CONSELL COMARCAL (Serveis socials 2on TR) 708,71 

CONSELL COMARCAL (Serv. Interv. Socioeducativa) 34,14 

CONSELL COMARCAL (Serveis informàtics) 8,22 

GEA 62,92 

CONSELL COMARCAL (Serveis informàtics) 21,95 

CLIBASA 306,12 

NATURGY IBERICA (13 FRAS.) 2267,90 

SGAE 526,16 

TEXTILRED 45,98 

FONT MONTPEAT, FERRAN 797,63 
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ELECTRICITAT JAINA, S.L.U. 417,98 

ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA 75,50 

GENIS AUTOMOCIÓ 774,46 

FLORISTERIA EL RAM 18,39 

ALENTORN INSTAL.LACIONS 1608,21 

CLUB GIMNÀSTICA RÍTMICA BALAGUER 300,00 

EXCAVACIONS LAO 2783,00 

EXCAVACIONS LAO 2226,40 

ACA (Cànon de l'aigua ús abastament) 1064,44 

CHE Cànon control abocaments) 1550,46 

J. FARRÉ, S.A. 27,48 

FERRETERIA VIOLA, S.L. 19,57 

EXCLUSIVEAS RAMIREZ ARQUERO 69,21 

AGROPECUARIS FORTUNY 358,22 

FERRETERIA VIOLA, S.L. 119,25 

CUDOS 1, S.L. 72,60 

DISTRIBUCIONS JAUME ARENY, S.L. 71,01 

MIQUEL TREPAT BARCELÓ 15.276,67 

CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA 31,70 

IRPF 1ER TR 2021 4.925,31 

SEGURETAT SOCIAL 4.902,67 

NOMINES  8.223,07 

 53.189,44 

  

PAGAMENTS CAIXA CORPORACIÓ MES D'ABRIL 2021  

  

EL REBOST DE'N MIQUEL 67,2 

CORREUS 41,09 

ITV FURGONETA 54,94 

FLORS JARDINS C/ CALVARI 42 

ASSISTÈNCIA A PLE 37,5 

GASOIL FURGONETA 107,5 

 350,23 

  

TOTAL DESPESES MES D'ABRIL 53.539,67 

  

 
 
RELACIÓ D’INGRESSOS REBUTS PER L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ DURANT EL MES DE MARÇ DE 
2021 
Relació d’ingressos rebuts per l’Ajuntament de la Sentiu de Sió durant el mes de març de 2021 
 

INGRESSOS CAIXA CORPORACIÓ MES DE MARÇ 2021  

OAGRTL (liquidació 2020) 67.967,57 

OAGRTL (Entrega a compte. març) 16.184,38 

DIPUTACIÓ (Subv. Consultori 2019) 8.680,26 

DIPUTACIÓ (Subv. Socorristes 2019) 7.500,00 

RAQUEL SANCHEZ (lloguer) 25,00 
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TOVP 11.503,97 

GENERALITAT (eleccions - Covid) 35,00 

LLIC. OBRES 8.189,22 

LLOGUER CASA METGE 180,00 

GENERALITAT (PMTE) 4.308,91 

 124.574,31 

  

INGRESSOS CAIXA CORPORACIÓ MES DE MARÇ 2021  

RAQUEL SANCHEZ 58,23 

RECAPTACIÓ BÀSCULA 211,00 

GERARD FONDEVILA 315,00 

LLICÈNCIES OBRES 57,00 

 641,23 

  

TOTAL INGRESSOS MES DE MARÇ 125.215,54 

  
 
RELACIÓ D’INGRESSOS REBUTS PER L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ DURANT EL MES D’ABRIL DE 
2021 
Relació d’ingressos rebuts per l’Ajuntament de la Sentiu de Sió durant el mes d’abril de 2021 
 

INGRESSOS CAIXA CORPORACIÓ MES D'ABRIL 2021  

OAGRTL (Entrega a compte abril) 16.184,38 

VERO RADU (lloguer) 176,40 

RAQUEL SANCHEZ (lloguer) 25,00 

TESORO PÚBLICO (Quotes IAE) 6.058,02 

TESORO PÚBLICO (telefònica) 1.193,78 

LLIC. OBRES 79,24 

GENERALITAT (Subv. Temporal Glòria) 18.548,53 

GENERALITAT (PMTE) 5.791,15 

 48.056,50 

  

INGRESSOS CAIXA CORPORACIÓ MES D'ABRIL 2021  

RAQUEL SANCHEZ 67,59 

RECAPTACIÓ BÀSCULA 189,60 

LLOGUER PERRUQUERIA 315,47 

LLICÈNCIES OBRES 49,66 

 622,32 

  

TOTAL INGRESSOS MES D'ABRIL 48.678,82 
  

 
 
4.PROPOSTA SOL·LICITAR A LA SECCIÓ DE BOSCOS I RECURSOS FORESTALS DEL DEPARTAMENT 
D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ PRORROGAR L’ACTUAL PLA D’ORDENACIÓ 
“PROJECTE D’ORDENACIÓ FORESTAL DE LES FORESTS COMUNALS DE LA SENTIU DE SIÓ I PLA DE L’OM” 
Des de la Secció de Boscos i Recursos Forestals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació han comunicat a l’Ajuntament de la Sentiu de Sió que d’acord amb la informació que disposen 
a la Direcció General d’Ecosistemes Forestals, l’instrument d’ordenació forestal (IOF) de dos finques de la 
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nostra titularitat perdrà la vigència durant l’any 2021. Les finques són les següents: - Projecte d’ordenació 
forestal de les forests COMUNALS DE LA SENTIU DE SIÓ i PLA DE L’OM.   
Davant aquest circumstància, i tenint en compte que aquest Ajuntament està interessat en prorrogar 
aquest IOF, d’acord amb els articles 11.2 i 15 de l’ORDRE ARP/122/2017, de 13 de juny, per la qual es regulen 
els instruments d'ordenació forestal, cal que l’Ajuntament presenti la sol·licitud corresponent abans del 
termini de finalització de la vigència, juntament amb un annex on es detallin les actuacions que resten 
pendents i, com a màxim, per un termini de la meitat del període inicial de la seva aprovació.  A aquest 
efectes, s’entendrà que la vigència de l’IOF relacionat és fins al 31 de desembre de 2021. 
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la 
corporació, els acords següents: 
Primer.- Sol·licitar a la Secció de Boscos i Recursos Forestals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació prorrogar l’actual pla d’ordenació “Projecte d’ordenació forestal de les forests 
COMUNALS DE LA SENTIU DE SIÓ i PLA DE L’OM”, per un termini de 5 anys, atès que queden actuacions 
programades i pendents d’execució. 
Segon.- Aprovar informe sobre la sol·licitud de pròrroga del projecte d’ordenació de les forest de la Sentiu 
de Sió. 
 
5. PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA GESTIÓ DE LA RUTA DE LA VALL DEL 
SIÓ  
La senyora Teruel pregunta si aquest conveni suposarà alguna despesa econòmica pel poble. 
El senyor alcalde li respon que s’està en contacte amb la Diputació per a veure si assumeixen les despeses 
i que s’està amb la bona direcció. 
Que és voluntat dels representants dels respectius ajuntaments, que se senyalen seguidament, en 
organitzar-se per dur a terme una adequada gestió de la nova Ruta de la Vall del Sió: Sant Guim de Freixenet, 
Estaràs, Les Oluges, Cervera, Tarroja, Torrefeta i Florejacs, Els Plans de Sió, Ossó de Sió, Puigverd de Sió, 
Agramunt, Preixens, Montgai, Cubells, la Sentiu de Sió i Balaguer. 
Atès que es considera necessari un servei de gestió permanent que vetlli de manera continuada per la 
promoció econòmica de la ruta, pel seu bon estat físic, per la cerca de finançament de la seva millora, per 
la coordinació d’actuacions de tots els municipis en la ruta, i que tots els Ajuntaments estan d’acord en 
compartir un “Servei comú de Gestió de la Ruta de la Vall del Sió”. 
Atès que s’ha d’establir un sistema de repartiment de despeses i beneficis per fer possible una bona gestió 
i promoció de la ruta. 
Atès que l’Ajuntament de la Sentiu de Sió està interessat en l’aprovació i la signatura d’un conveni de 
col·laboració per a la gestió de la Ruta de la Vall del Sió.  
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la 
corporació, els acords següents: 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració de col·laboració per a la gestió de la Ruta de la Vall del Sió.  
Segon.- Facultar el senyor alcalde, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per a la signatura del present 
conveni i de qualsevol altre document que se’n pugui derivar per a l’efectivitat i execució de l’acord 
esmentat. 
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’òrgan gestor de la Ruta verda del riu Sió i, si s’escau, als Ajuntaments 
interessats en el present conveni pel seu coneixement i pels efectes legals oportuns. 
 
6. PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3  DEL PRESSUPOST DE 
L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ, ANY 2021 
L’Agència Catalana de l’Aigua ha comunicat a l’Ajuntament la resolució provisional de la convocatòria de la 
concessió de subvencions adreçades als ens locals per a l’execució d’actuacions de prevenció i de reparació 
de danys en el domini públic hidràulic de lleres públiques de la part catalana de les conques compartides 
en trams urbans els anys 2020 i 2021 per la qual es concedeix a l’Ajuntament un ajut per import de 7.033,26 
euros (sense IVA) per les tasques de neteja de la llera del riu Sió, equivalent al 100% dels treballs a realitzar. 
Per aquesta actuació, per les quals no existeix crèdit al vigent Pressupost de la Corporació, es fa precís la 
modificació de crèdits número 3/2021 del Pressupost en vigor en la modalitat de crèdit extraordinari 
finançat amb majors o nous ingressos obtinguts, segons queda justificat en la Memòria que acompanya al 
present expedient. 
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Així doncs, iniciïs expedient de modificació de crèdits dins el vigent pressupost, finançat amb majors o nous 
ingressos obtinguts 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. 3  del  pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu 
de Sió, any 2021, d'acord amb el quadre següent: 

 
DESPESES A FINANÇAR: 
    

  CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
 

PARTIDA DENOMINACIÓ 
CONSIGNACIÓ 

INICIAL 
PROPOSTA 

INCREMENT 
CONSIGNACIÓ 

DEFINITIVA 

162 619.01 
Treballs de neteja de la llera 

del riu Sió 
0,00 7.033,26 7.033,26 

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS  7.033,26  

 
TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 7.033,26 
 
 
INGRESSOS. MAJORS/NOUS INGRESSOS 
 

PARTIDA DENOMINACIÓ 
CONSIGNACIÓ 

INICIAL 
PROPOSTA 

INCREMENT/DISM 
CONSIGNACIÓ 

DEFINITIVA 

750.80,09 
Subvenció ACA neteja llera del 

riu Sió 
0,00 7.033,26 7.033,26 

TOTAL:   7.033,26  

 
TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 7.033,26 

Segon: L'import de les despeses queda finançat amb nous o majors ingressos, 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. 
 
7.PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE DIFERENTS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA 
TÈCNICA INFORMÀTICA ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ I LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA 
Per tal de garantir els drets dels ciutadans reconeguts a l’article 14 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques i poder desenvolupar les competències 
previstes als articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local, fent ús 
de sistemes informatitzats i d’accés electrònic, l’Ajuntament de la Sentiu de Sió requereix d’un suport tècnic 
extern que li permeti una gestió informatitzada d’alguna de les seves funcions i de les relacions amb els 
ciutadans. 
La Diputació de Lleida, en l’exercici de les seves competències de cooperació local (Art. 31 i 36 de la Llei 
7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local), disposa dels mecanismes tècnics i logístics 
suficients per tal de facilitar la gestió als municipis d’algunes de les seves competències. 
L’Ajuntament de la Sentiu de Sió ha considerat d’interès l’oferiment de la Diputació de Lleida per tal de 
col·laborar en la gestió i rebre l’assistència tècnica necessària per al compliment d’algunes d’aquestes 
competències. 
Ambdues Entitats acorden la formalització d’un conveni d’encàrrec de servei, segons allò previst a l’article 
11 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic. 
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la 
corporació, els acords següents: 
Primer .- Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió de diferents serveis d’assistència tècnica informàtica entre 
l’Ajuntament de la Sentiu de Sió i la Diputació de Lleida. L’objecte del present Conveni és la regulació de la 
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forma i abast de l’encàrrec de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió a favor de la Diputació de Lleida en relació 
a la gestió i l’assistència necessària per al compliment de les seves competències. La prestació d’assistència 
tècnica anirà encaminada a donar suport dins dels següents àmbits: 
- Comptabilitat 
- Gestió i recaptació de tributs en voluntària 
- Gestor d’expedients i documents electrònics 
- Gestor de continguts web 
- Padró municipal d’habitants 
- Plataforma digital col·laborat iva 
- Sistema d’informació geogràfica (SIG) 
- Suport als usuaris 
Segon.- Facultar el senyor alcalde, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per a la signatura del present 
conveni i de qualsevol altre document que se’n pugui derivar per a l’efectivitat i execució de l’acord 
esmentat. 
Tercer.- Comunicar aquest acord al Departament de Noves Tecnologies de la Diputació de Lleida. 
 
8.PROPOSTA APROVACIÓ CONTRACTE D'ENCARREGAT DE TRACTAMENT VINCULAT AL CONVENI 
D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE DIFERENTS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA INFORMÀTICA 
Que el Responsable del Tractament (Ajuntament de la Sentiu de Sió) és una Administració de l’àmbit Local 
amb les competències que legalment li son atribuïdes per la seva normativa reguladora. 
Que l'Encarregat del Tractament és una Administració d’àmbit supramunicipal (Diputació de Lleida) que, 
entre d’altres, detenta competències en matèria d’assessorament tècnic i organitzatiu cap a les entitats 
locals del seu àmbit territorial. 
Que el responsable i l'encarregat del tractament estan vinculats per un Conveni d’encàrrec de gestió de 
diferents aspectes tècnics (informàtics) de les competències de l’Ens Local (Ajuntament de la Sentiu de Sió) 
pel que per a la prestació i execució del mateix serà necessari que l'encarregat accedeixi i/o tracti dades 
personals del responsable. 
Que per la naturalesa de les dades personals, aquest contracte està subjecte a les disposicions contingudes 
al Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27-4-2016 (en endavant, RGPD), 
específicament els seus articles 28 i 29 i també per la llei 3/2018, de 5-12 (en endavant, LOPDGDD) de 
protecció de dades personals i garantia de drets digitals, normes que exigeixen que la relació entre el 
responsable i l'encarregat s'ha de formalitzar per escrit, per permetre acreditar la seva celebració i 
contingut. 
Que el responsable ha decidit triar a la Diputació de Lleida perquè ofereix garanties suficients per aplicar 
les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives apropiades a les dades facilitades, garantint 
l'encarregat davant el responsable que el tractament encarregat s'ajusta a la normativa en protecció de 
dades. 
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la 
corporació, els acords següents: 
Primer.- Aprovar el contracte d'encarregat de tractament vinculat al conveni d’encàrrec de gestió de 
diferents serveis d’assistència tècnica informàtica. Les parts atorguen el contracte d'encarregat del 
tractament per a la prestació dels serveis descrits en el conveni d’encàrrec de gestió de diferents serveis 
d’assistència tècnica d’informàtica entre l’Ajuntament de la Sentiu de Sió i la Diputació de Lleida. 
Segon.- Facultar el senyor alcalde, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per a la signatura del present 
contracte i de qualsevol altre document que se’n pugui derivar per a l’efectivitat i execució de l’acord 
esmentat. 
Tercer.- Comunicar aquest acord al Departament de Noves Tecnologies de la Diputació de Lleida. 
 
9.PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ PER A LA SEVA ADHESIÓ A LA XARXA 
DE RADIOCOMUNICACIONS D’EMERGÈNCIES I SEGURETAT DE CATALUNYA (RESCAT) PER A LA 
COORDINACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL 
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La Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya ha establert el marc regulador de les accions 
destinades a protegir les persones, els béns i el medi ambient davant de situacions de greu risc col·lectiu, 
de catàstrofes i de calamitats públiques.  
Els municipis, de conformitat amb el que preveu l’article 47 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, són les entitats 
bàsiques de la protecció civil a Catalunya i disposen de capacitat general d’actuació i de planificació en 
aquesta matèria, i exerceixen les funcions que els atribueix aquesta llei i qualsevol altra que, sense 
contravenir-la, resulti necessària en l'àmbit de llur col·lectivitat per a la protecció de les persones, dels béns 
i del medi ambient davant situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes o de calamitats públiques. 
El Departament d’Interior, en compliment de les competències que exerceix en matèria de seguretat i 
emergències, té la responsabilitat en la gestió de la Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat 
de Catalunya (en endavant, xarxa Rescat). 
La xarxa Rescat és una xarxa de radiocomunicacions mòbils, creada mitjançant el Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, que dona servei de 
manera transversal a diferents col·lectius en l’àmbit de la seguretat i les emergències. La seva finalitat és 
facilitar la tasca de cadascun d’aquests col·lectius, augmentant-ne l’eficàcia i eficiència, i permetre una 
millor coordinació entre ells.  
La xarxa Rescat es basa en la tecnologia Tetra i es caracteritza per un ús eficient de la banda de freqüències 
de seguretat i emergències, la possibilitat de comptar amb comunicacions xifrades, una bona cobertura en 
els àmbits urbà i rural, i la capacitat d’establir comunicacions entre grups d’usuaris de forma independent, 
o bé d’activar grups comuns per facilitar-ne la coordinació.  
La xarxa Rescat és propietat de la Generalitat de Catalunya i la seva gestió tècnica ha estat encomanada pel 
Departament d’Interior al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de 
Catalunya (CTTI) mitjançant conveni de data 21 de desembre de 2012, que formalitza l’encàrrec de gestió i 
la cessió d’ús onerosa dels actius de la Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de 
Catalunya. En data 28 de juliol de 2014, el CTTI i el Departament d’Interior van formalitzar una addenda a 
aquest conveni amb l’objectiu d’adequar-lo al nou model de relació entre la Generalitat i el CTTI, aprovat 
per acord de Govern en data 30 de juliol de 2013. 
Per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya GOV/78/2019, de 4 de juny, s’estableix que el Consell 
Rector de la Xarxa Rescat n’és el màxim òrgan de direcció, en defineix les funcions i determina la forma de 
representació de l’Administració local de Catalunya en aquest òrgan col·legiat.  
En data 23 de juliol de 2008 es va signar un conveni de col·laboració entre les parts intervinents que establia 
les condicions d’adhesió de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió a la xarxa Rescat del Departament d’Interior. 
Això no obstant, les modificacions normatives introduïdes amb l’entrada en vigor de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic fan necessari modificar l’instrument de col·laboració entre les 
parts intervinents. 
La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, a la disposició addicional vuitena, estableix 
que els convenis vigents subscrits per qualsevol Administració pública o qualsevol dels seus organismes o 
entitats vinculats o dependents s’han d’adaptar al que s’hi preveu en el termini de tres anys a comptar de 
l’entrada en vigor d’aquesta llei. Pel que fa als convenis que no tinguin determinat un període de vigència 
o aquest sigui per un temps indefinit, el període de vigència passa a ser de quatre anys a comptar de 
l’entrada en vigor de la llei esmentada. 
Atès que la vigència del conveni de col·laboració establert entre les parts, en data 23 de juliol de 2008, es 
veu afectada pel que preveu la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, s’ha d’establir 
un nou conveni d’adhesió d’aquesta corporació 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 conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya 
i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió per a la seva adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i 
Seguretat de Catalunya (Rescat) per a la coordinació en matèria de protecció civil.  
Segon.- Autoritzar 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.- Comunicar aquest acord a la Direcció 
General de Protecció Civil del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 
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10.PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ D’ADHESIÓ AL CONTRACTE 2019.03-D1 
DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS 
LOCALS DE CATALUNYA.  
La senyora Teruel manifesta que s’ha de mirar les potències que tenim contractades, especialment la dels 
comptadors que tenen poc consum i mirar de deixar-les al mínim ja que suposarà un estalvi. 
El senyor alcalde li respon que ho mirarem. 
Antecedents.-   
1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 1 d’octubre de 2020, i prèvia tramitació 
del corresponent procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules 
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència del CCDL de data 
22 de juny de 2020 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, la selecció de l’Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2019.03), 
d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades: 

ENDESA ENERGIA, SAU: Lots 1, 2 i 3.  
NEXUS ENERGIA, SA: Lots 1, 2 i 3.  
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA: Lots 1,2 i 3. 
IBERDROLA CLIENTES, SAU: Lots 1, 2 i 3.  
ENDESA ENERGÍA RENOVABLE, SL: Lots 4, 5, 6 i 7. 
ELECTRA CALDENSE ENERGIA, SA”: Lots 4, 5, 6 i 7. 
IBERDROLA SERVICIOS ENERGÈTICOS, SA: Lots 4, 5, 6 i 7. 
HIDOELÉCTRICA DEL VALIRA, SA: Lot 6. 

2.- En data 6 de novembre de 2020, un cop notificat l’acord esmentat a l’apartat anterior a totes les 
empreses licitadores, i havent transcorregut el termini legalment establert per a la interposició de recurs 
especial en matèria de contractació, es va procedir a formalitzar l’Acord marc en qüestió amb les empreses 
seleccionades, abans relacionades. 
3.- Posteriorment, en data 12 de novembre de 2020, la Presidència d’aquest Consorci va adoptar la 
Resolució núm. 68/2020 per la que es resolgué, entre d’altres, aprovar l’expedient de contractació i el 
corresponent plec de clàusules administratives particulars del procediment amb número de referència 
2019.03.D01, per a l’adjudicació dels lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient núm. 2019.03), mitjançant el procediment de 
subhasta electrònica entre les empreses seleccionades en l’Acord marc del que deriva. Prèvia tramitació 
del corresponent procediment administratiu seleccionades i va adjudicar els lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc a 
favor de l’empresa que va obtenir el millor preu en les  subhastes electròniques, d’acord amb la fórmula i 
les taules de preus de sortida i valors del percentatge sobre el consum total anual per tarifa i període, 
previstos en el PCAP d’aplicació, de la que en resultà adjudicatària l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU pel 
que fa als lots 1 i 2 i l’empresa IBERDROLA CLIENTES SAU pel lot 3.  
4.- En data 8 de gener de 2021, es van formalitzar, entre el CCDL i les empreses adjudicatàries dels lots 1, 2 
i 3, el corresponent contracte de subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el procediment 
derivat referenciat a l’apartat anterior.  
5.- Atès que l’Ajuntament de la Sentiu de Sió creu  necessari adherir-se al contracte 2019.03-d1 de l’acord 
marc de subministrament d’energia elèctrica ja que es considera que els preus que s’ofereixen són molt 
avantatjosos i que es garanteix un subministrament d’energia 100% renovable. 
Fonaments de Dret.- 
Disposició addicional 3a. de la  LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, en la redacció donada 
per la LRSAL. 
Articles 227 i seg. de la  LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim de centrals de 
contractació i l’adhesió a aquestes.  
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc. 
Article 153 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura 
per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals. 
Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats per Resolució de 
Presidència núm. 30/2020, de 22 de juny de 2020 i publicats al perfil de contractant de l’entitat,  que 
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regeixen l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2019.03). 
Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència núm. 68/2020, de 12 
de novembre de 2020 i publicats al perfil de contactant de l’entitat que regeixen el procediment derivat de 
l'Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2019.03 D01). 
Article 52 i següents 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 resta de disposicions vigents concordants en matèria de règim 
local que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats locals. 
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats 
anteriorment, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la corporació, 
els acords següents: 
Primer.- Disposar l’adhesió del municipi de la Sentiu de Sió al contracte 2019.03-D1 de l’Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03), per 
una durada de dotze mesos, a partir de l'1 de juliol de 2021, període que es podrà prorrogar per tres 
períodes més de 12 mesos cadascun.  
Segon.- Aprovar la contractació del subministrament d’energia elèctrica dels punts de subministrament 
(CUPS) de titularitat del municipi de la Sentiu de Sió ordenats per lot, que s’inclouen al contracte: 
 LOT 1. CUPS del Lot 1 Baixa tensió de menys de 15 kW adjudicat a ENDESA ENERGIA SAU 
 

Núm. CUPS TARIFA* Ubicació 
1 ES0031405788967001ZH0F 2.0A ESCOLES (VERGE DE LA GUARDIOLA, S/N BAIXOS) 

2 ES0031405788968001NY0F 2.0A PIS ESCOLES (VERGE DE LA GUARDIOLA, S/N 1/1 

3 ES0031405788979001FN0F 2.0A EDIFICI AJUNTAMENT (C/ JOAN SOLSONA, 2) 

4 ES0031405789003001QT0F 2.1DHA ENLLUMENAT POBLE (COMPTADOR AVDA. CATALUNYA) 

5 ES0031405789111001LS0F 2.0A CORRAL DE LA VILA (PLAÇA PLANETA, S/N) 

6 ES0031405823136002FN0F 2.0A PISCINES (C/ GAUDÍ, S/N) 

7 ES0031405863588001AW0F CCDL 2.0A POTABILITZADORA VELLA (C/ CARRERADA, S/N) 

8 ES0031405963062001QZ0F 2.0A CONSULTORI MÈDIC (C/ VERGE DE LA GUARDIOLA, S/N) 

9 ES0031408477811002NQ0F 2.0A TANATORI (C/ JOAN SOLSONA, 4) 

10 ES0031408481202001VX0F 2.0DHA ENLLUMENAT TOSSAL DE LES FORQUES 

11 ES0031408471608001ST0F 2.0A BÀSCULA (POL. 6 PARC. 84) 

12 ES0031408574313001EH0F 2.0A CAL MORROS (C/ OBAGA, 1) 

13 ES0031405553348002WB0F 2.1DHA URBANITZ SANT MIQUEL (CTRA. AGRAMUNT LV-3025) 

14 ES0031408601554001YW0F 2.0 A LA PLANA (SECTOR ESCOLES) 

15 ES0031408523026001AM0F 2.0A POTABILITZADORA (POL. 2 PARC. 76) 

*Incloure els CUPS de les tarifes següents: 2.0A, 2.0DHA, 2.0DHS, 2.1A, 2.1DHA i 2.1DHS 
 
LOT 2. CUPS del Lot 2 Baixa tensió de mes de 15 kW adjudicat a ENDESA ENERGIA SAU 

Núm. CUPS TARIFA* Ubicació (opcional) 
1 ES0031405823136001FB0F 3.0A PISTA POLIESPORTIVA (C/ GAUDÍ, S/N) 

2 ES0031408148944001HX0F 3.0A SALA POLIVALENT (C/ ESCOLES, 8) 

3    

...    

*Incloure únicament els CUPS de la tarifa 3.0A 
 
LOT 3. CUPS del Lot 3 Alta tensió adjudicat a IBERDROLA CLIENTES SAU 

Núm. CUPS TARIFA* Ubicació (opcional) 
1    
2    
3    

...    
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*Incloure els CUPS de les tarifes següents: 3.1A i 6.1A 
 
S’envia com a documentació annexa la relació de CUPS (documents Excel) que inclou totes les CUPS 
anteriorment relacionades a efectes d’evitar errades de transcripció.  
Així mateix, s’envia com a documentació annexa el formulari de dades (document Word) que inclou les 
dades del titular, les dades de contacte del receptor de les factures elèctriques i les dades de pagament. 
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes són en tot moment les publicades a la pàgina 
web de l’ACM que deriven de les actualitzacions previstes en els plecs dels preus resultants de les subhastes 
realitzades el 24 de novembre de 2020. 
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 24 del Plec de clàusules 
administratives particulars del procediment derivat (Exp.2019.03 D1). 
Els preus del terme de potència, d’acord amb el que estableixen els plecs, són fixats per la regulació vigent.  
Tercer- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa  per import de 16.200,00 euros que s’imputarà, dins 
del pressupost municipal de l’any 2021, amb càrrec a les partides pressupostàries següents: 161.221.00, 
164.221.00, 165.221.00, 312.221.00, 321.221.00, 330.221.00, 337.221.00, 459.221.00, 920.221.00 
Quart.- Notificar aquest acord a ENDESA ENERGIA SAU, empresa adjudicatària de l’Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica, tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 
Cinquè.- Notificar l’adopció d’aquest acord al CCDL (preferentment a través d’EACAT) i a l’ACM 
(preferentment a través d’EACAT), així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donant-li els efectes de 
publicitat que siguin preceptius. 
 

11.PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 40/2021 SOBRE APROVACIÓ DE L’ADDENDA DE PRÒRROGA PER A 
L’ANY 2021 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 PER AL PERÍODE 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 2016-
2019, 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 
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 18 de febrer de 2021 s’ha formalitzat entre el Consell Comarcal de la Noguera i el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies l’addenda pel manteniment de la vigència per al 2021 del contracte programa 
2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials 
i Famílies i el Consell Comarcal de la Noguera, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al 
benestar social i polítiques d’igualtat, tot garantint la recurrència per a tot l’exercici 2021 i mentre no se signa 
el nou contracte programa quadriennal. 
Per tal d’adaptar els convenis signats és necessari formalitzar una addenda de pròrroga per al 2021 del 
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 
2016-2019. 
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 30 d’abril de 2021, següent: 
Primer. Aprovar l’addenda de pròrroga per a l’any 2021 del conveni marc 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 per al període 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. 
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12.DONAR COMPTE DE L’INFORME RESUM ANUAL DE L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ DELS 
RESULTATS DEL CONTROL INTERN, QUE S’ESTABLEIX A L’ARTICLE 213 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI 
REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS, DE L’EXERCICI 2020 
D’acord amb el que s’estableix a l’article 37 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el 
règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local (RCIL), l’òrgan interventor ha d’elaborar, 
amb caràcter anual i en ocasió de l’aprovació del compte general, l’informe resum dels resultats del control 
intern que assenyala l’article 213 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL). 
L’informe resum s’ha de remetre al ple, a través del president de la corporació, i a la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat en el curs del primer quadrimestre de cada any, i ha de contenir els resultats més 
significatius derivats de les actuacions de control financer i de funció interventora dutes a terme l’exercici 
anterior. L'expressió de l'article 37.1 de RCIL "amb ocasió de l'aprovació del compte general", ha de ser 
interpretada en el sentit que es refereix a actuacions a realitzar que s'emmarquen dins del procés 
d'elaboració, formulació i aprovació del compte general i, per tant, la remissió al ple i a la IGAE de l'informe 
resum ha de ser realitzada abans del 30 d'abril de exercici següent a aquell en què s'hagin realitzat les 
actuacions de control que s'inclouen en el citat informe resum. 
La Intervenció General de l’Administració de l’Estat, fent ús de les facultats atribuïdes per l’article 37.3 del 
RCIL, va dictar la Resolució de 2 d’abril de 2020, per la que s’estableixen les instruccions a les quals s’han 
d’ajustar el contingut, l’estructura i el format de l’informe resum, així com la sol·licitud de l’informe previ a 
la resolució de discrepàncies i la remissió d’informació comptable i informes d’auditoria de comptes anuals 
de les entitats del sector públic local. 
En compliment del requerit pels articles 213 del TRLRHL i 37 del RCIL, la Intervenció en ha elaborat l’informe 
resum amb els resultats més significatius derivats de les actuacions de control intern realitzades durant 
l’exercici 2020 en les modalitats de funció interventora, control permanent, auditoria pública i control 
financer de subvencions. 
Per tot l’exposat el Ple de la Corporació es dona per assabentat de l’informe resum anual de l’Ajuntament de 
la Sentiu de Sió emès per part de la Intervenció general en data 27 d’abril de 2021 dels resultats del control 
intern, que s’estableix a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de l’exercici 
2020 el contingut del qual es transcriu tot seguit: 

 
“INFORME D’INTERVENCIÓ 

INFORME RESUM ANUAL DE L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ DELS RESULTATS DEL CONTROL INTERN, 
QUE S’ESTABLEIX A L’ARTICLE 213 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS, DE 
L’EXERCICI 2020 
I. INTRODUCCIÓ 
D’acord amb el que s’estableix a l’article 37 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el 
règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local (RCIL), l’òrgan interventor ha d’elaborar, 
amb caràcter anual i en ocasió de l’aprovació del compte general, l’informe resum dels resultats del control 
intern que assenyala l’article 213 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL). 
L’informe resum s’ha de remetre al ple, a través del president de la corporació, i a la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat en el curs del primer quadrimestre de cada any, i ha de contenir els resultats més 
significatius derivats de les actuacions de control financer i de funció interventora dutes a terme l’exercici 
anterior. L'expressió de l'article 37.1 de RCIL "amb ocasió de l'aprovació del compte general", ha de ser 
interpretada en el sentit que es refereix a actuacions a realitzar que s'emmarquen dins del procés 
d'elaboració, formulació i aprovació del compte general i, per tant, la remissió al ple i a la IGAE de l'informe 
resum ha de ser realitzada abans del 30 d'abril de l’exercici següent a aquell en què s'hagin realitzat les 
actuacions de control que s'inclouen en el citat informe resum. 
L’apartat 3 del citat article 37 estableix que la Intervenció General de l’Administració de l’Estat ha de dictar 
les instruccions a les quals s’han d’ajustar el contingut, l’estructura i el format de l’informe resum, i ha de 
crear un inventari públic que reculli els informes rebuts de les entitats locals. Fent ús d’aquesta facultat, es 
dicta la Resolució de 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la que 
s’estableixen les instruccions a les quals s’han d’ajustar el contingut, l’estructura i el format de l’informe 
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resum, així com la sol·licitud de l’informe previ a la resolució de discrepàncies i la remissió d’informació 
comptable i informes d’auditoria de comptes anuals de les entitats del sector públic local. 
En relació a la funció interventora, en sessió plenària de data 9 de juliol de 2019 es va configurar el model a 
aplicar en aquesta entitat, informant sobre l’aplicació del règim de control intern simplificat en els termes que 
preveuen els articles 39 i 40 del RCIL inclosos en el Títol V del RCIL, amb l’aprovació de la substitució de la 
fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local pel control inherent a la presa de raó 
en comptabilitat, l’aprovació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics sobre 
despeses i obligacions per a l’exercici de la funció interventora i, l’aprovació dels tipus de despeses i 
obligacions sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics i els requisits 
bàsics a comprovar adaptats als Acords del Consell de Ministres en relació a l’exercici de la funció interventora 
en règim de requisits bàsics vigents. 
En matèria de control financer s’ha de destacar que el RCIL incorpora importants novetats a causa de 
l’inexistent desenvolupament sobre aquesta matèria en l'àmbit local. Aquesta modalitat de control financer 
té per objecte verificar el funcionament dels serveis del sector públic local en l'aspecte econòmic financer per 
comprovar el compliment de la normativa i de les directrius que els regeixen i, en general, que la seva gestió 
s'ajusta als principis de bona gestió financera, comprovant que la gestió dels recursos públics es troba 
orientada per l'eficàcia, l'eficiència, l'economia, la qualitat i la transparència, i pels principis d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. El control financer, així definit, comprèn les modalitats de control 
permanent i d'auditoria pública, incloent, en ambdues, el control d'eficàcia referit en l'article 213 del TRLRHL. 
Finalment, s’exerceix el control financer de subvencions sobre entitats col·laboradores i beneficiaris de 
subvencions i ajudes concedides per les entitats que integren el sector públic institucional d’aquesta entitat 
local, d'acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Per tot l’anterior, s’elabora aquest informe resum de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió que d’acord amb la 
Resolució del 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat per la que s’estableixen 
les instruccions a les que s’ha d’ajustar el contingut, estructura i format del informe resum, aquest informe 
no inclou la totalitat de les conclusions derivades de les diferents actuacions realitzades i que han estat 
oportunament tramitades i trameses als seus destinataris, d’acord amb el procediment establert en la 
normativa vigent, sinó que conté els aspectes més significatius, ja sigui per la seva importància quantitativa 
o qualitativa, per produir-se de forma reiterada o per la representativitat de l'àrea o procediment analitzat, 
derivats de les actuacions de control intern realitzades durant l’exercici 2020, en les modalitats de funció 
interventora, control permanent, auditoria pública i control financer de subvencions, amb l’objectiu de donar 
compliment al que s’estableix en els articles 213 del TRLRHL i 37 del RCIL. 
II. ABAST DE L’INFORME RESUM 
II.1 ABAST  
Les actuacions de control realitzades al llarg de l’exercici 2020, agrupades en funció de la seva modalitat, i 
que constitueixen la base per a l’elaboració d’aquest informe resum, són les següents: 
1. FUNCIÓ INTERVENTORA 

1.1. Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades 
per la Intervenció. 

S’han emès 9 informes de fiscalització o d’intervenció, dels quals cap és amb objeccions, i, per tant, no 
s’ha aprovat resolucions i/o decrets contraris. 
1.2. Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a l’opinió de la Intervenció 

General de la Generalitat de Catalunya. 
No s’han emès informes de fiscalització o d’intervenció amb objeccions, i per tant, no s’ha aprovat cap 

resolució i/o decret contrari a l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. 

1.3. Acords adoptats pel ple de l’entitat local contraris a les objeccions efectuades per la 
Intervenció. 

S’han emès 8 informes de fiscalització o d’intervenció, dels quals cap és amb objeccions, i, per tant, no 
s’ha aprovat acords contraris.  
1.4. Acords adoptats pel ple de l’entitat local contraris a l’opinió de la Intervenció General de la 

Generalitat de Catalunya. 
No s’han emès informes de fiscalització o d’intervenció amb objeccions, i per tant, no s’ha aprovat cap 
acord de Ple contrari a l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya 
1.5. Informes d’omissió de la funció interventora. 
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No s’han emès informes d’omissió de la funció interventora. 
1.6. Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a justificar. 
No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius dels pagaments a justificar. 
1.7. Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes de caixa fixa. 
No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius de les bestretes de caixa fixa. 
1.8. Resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos. 
En haver-se substituït la fiscalització prèvia de drets i ingressos pel control inherent a la presa de raó 
en comptabilitat, no s’han detectat anomalies en matèria d’ingressos en l’exercici de la funció 
interventora. 

2. CONTROL FINANCER 
2.1. Actuacions de control permanent no planificables (article 32.1.d RCIL): 
S’han emès 11 informes de control permanent no planificables, i cap s’han informat de disconformitat. 
2.2. Actuacions de control permanent planificables obligatòries (article 31.2 RCIL): 
Els informes de control permanent planificables obligatoris emesos durant l’exercici són els que es 
mostren a continuació: 
- L’auditoria de sistemes per verificar que els corresponents registres comptables de factures 

compleixen amb les condicions de funcionament que preveu la Llei 25/2013 i la normativa de 
desenvolupament i, en particular, que no queden retingudes factures presentades al punt general 
d'entrada de factures electròniques, dirigides a òrgans o entitats de la respectiva entitat, en cap de 
les fases del procés, establerta en l’article 12.3 de la Llei 25/2013. 

- L’informe d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat previst a l’article 
12.2 de la Llei 25/2013. 

- La verificació de l’existència d'obligacions derivades de despeses realitzades o béns realitzats, o béns 
i serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte 413, només per aquelles entitats excloses 
d’auditoria financera), d’acord amb la DA 3. de la LO 9/2013, de control del deute comercial en el 
sector públic. 

2.3. Actuacions de control permanent planificables seleccionables (article 31.2 RCIL): 
Atès que aquesta entitat va informar al ple en sessió de 9 de juliol de 2019 sobre l’aplicació del règim 
de control intern simplificat segons el que s’estableix en els articles 39 i 40 del RCIL, no s’han previst 
actuacions de control permanent planificables seleccionables per aquest exercici. 
2.4. Actuacions d’auditoria pública (article 29.3 RCIL): 
En no existir cap entitat dependent, no es preveuen actuacions en aquesta matèria. 
2.5. Actuacions de control financer de les subvencions i ajudes concedides (article 3.5 RCIL): 
Atès que l’exercici del control financer de subvencions s’ha de modular per cada entitat local d’acord 
amb els criteris d’eficàcia, eficiència i economia i materialitat, no s’han previst actuacions en aquest 
matèria, per aquest exercici, en no detectar-se riscos en aquest concepte. 

II.2 MITJANS DISPONIBLES 
En els Ajuntaments petits com el de la Sentiu de Sió, la mateixa persona ocupa el lloc de treball de secretaria 
intervenció amb l’ajut d’una única auxiliar administrativa (2 persones per donar tot el servei intern i de cara 
al públic) i això fa que no es pugui aprofundir en molts temes, especialment en els que fan referència a la 
Intervenció que són molt complexes i requereixen màxima dedicació. Per tant falten mitjans i recursos. 
III. CONCLUSIONS 
De l’anàlisi de les actuacions de control realitzades al llarg de l’exercici 2020, se n’obtenen les següents 
conclusions: 

• FUNCIÓ INTERVENTORA 
De l’exercici de la funció interventora, es conclou que no es detecten incidències destacables, i per 
tant, no serà necessari l’adopció de mesures correctores en aquesta modalitat. 

• CONTROL PERMANENT 
Dels treballs realitzats en l’exercici del control permanent, es conclou que no es detecten 
incidències destacables, i per tant, no serà necessari l’adopció de mesures correctores en aquesta 
modalitat. 

• CONTROL FINANCER DE SUBVENCIONS 
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Dels treballs realitzats en l’exercici del control financer de subvencions, es conclou que no es 
detecten incidències destacables, i per tant, no serà necessari l’adopció de mesures correctores 
en aquesta modalitat. 

• AUDITORIA PÚBLICA 
Dels treballs realitzats en l’exercici de l’auditoria pública, es conclou que no es detecten 
incidències destacables, i per tant, no serà necessari l’adopció de mesures correctores en aquesta 
modalitat. 

IV.VALORACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ 
En l’exercici anterior a què fa referència el control que s’inclou en aquest informe, l’Alcalde/President de la 
corporació no va elaborar el corresponent Pla d’acció previst a l’article 38 del RCIL. 
D’aquest informe se’n donarà compte al ple, a través del president de l’entitat local. 
 
13. DONAR COMPTE DE L’INFORME ANUAL EMES PER LA INTERVENCIÓ GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE LA 
SENTIU DE SIÓ, RELATIU A LES RESOLUCIONS ADOPTADES PEL PRESIDENT/ALCALDE DE L’ENTITAT LOCAL 
CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS EFECTUADES O, SI S’ESCAU, A L’OPINIÓ DE LA INTERVENCIÓ GENERAL DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, LES PRINCIPALS ANOMALIES EN MATÈRIA D’INGRESSOS, ELS INFORMES 
D’OMISSIÓ DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA I ELS RESULTATS DEL CONTROL DELS COMPTES A JUSTIFICAR I 
DE LES BESTRETES DE CAIXA FIXA, DE L’EXERCICI 2020. 
D’acord amb els articles 218.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i 15.6 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel 
que s’aprova el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local (RCIL), l’òrgan interventor, 
en ocasió de la dació de compte de la liquidació del pressupost, ha d’elevar al ple l’informe anual de totes les 
resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a 
l’opinió de l’òrgan competent de l’administració que tingui la tutela financera al qual s’hagi sol·licitat informe, 
així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos.  
A més, l’article 28.2 del RCIL estableix que els informes d’omissió de la funció interventora emesos durant 
l’exercici s’han d’incloure, també, en l’esmentat informe anual que s’ha d’elevar al ple.  
Finalment, en compliment de l’article 27.2 del RCIL, en un punt addicional de l’informe anual s’han d’incloure 
els resultats obtinguts del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa. 
Per tot l’exposat el Ple de la Corporació es dona per assabentat de l’informe anual de l’Ajuntament de la 
Sentiu de Sió emès per part de la Intervenció general en data 27 d’abril de 2021 relatiu a les resolucions 
adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades, les principals anomalies en 
matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció interventora i els resultats del control dels comptes 
a justificar i de les bestretes de caixa fixa, corresponent a l’exercici 2020, amb la informació que es transcriu 
tot seguit: 
 

“INFORME D’INTERVENCIÓ 
INFORME ANUAL DE L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ RELATIU A LES RESOLUCIONS ADOPTADES PEL 
PRESIDENT/ALCALDE DE L’ENTITAT LOCAL CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS EFECTUADES O, SI S’ESCAU, A 
L’OPINIÓ DE LA INTERVENCIÓ GENERAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, LES PRINCIPALS ANOMALIES 
EN MATÈRIA D’INGRESSOS, ELS INFORMES D’OMISSIÓ DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA I ELS RESULTATS DEL 
CONTROL DELS COMPTES A JUSTIFICAR I DE LES BESTRETES DE CAIXA FIXA DE L’EXERCICI 2020 
ANTECEDENTS 
D’acord amb els articles 218.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i 15.6 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel 
que s’aprova el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local (RCIL), l’òrgan interventor, 
en ocasió de la dació de compte de la liquidació del pressupost, ha d’elevar al ple l’informe anual de totes les 
resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a 
l’opinió de l’òrgan competent de l’administració que tingui la tutela financera al qual s’hagi sol·licitat informe, 
així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos. Aquest informe ha d’atendre 
únicament a aspectes propis de l’exercici de la funció interventora, sense incloure qüestions d’oportunitat o 
conveniència de les actuacions que fiscalitzi. 
L’entitat local, en sessió plenària de 9 de juliol de 2019, va aprovar el model de control intern en règim de 
fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i del control 
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inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre 
els drets i ingressos de l’entitat local, en virtut del que estableixen els articles 13 i 9 del RCIL, respectivament. 
L’apartat 8 de l’article 15 del RCIL estableix que aquest informe anual ha de diferenciar, de manera clara i 
concisa, el caràcter suspensiu o no de les objeccions efectuades pels òrgans interventors. No obstant, en 
haver-se aprovat la fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics això implica que, 
l’incompliment de qualsevol d’aquests requisits comporta, en tots els casos, la suspensió de la tramitació de 
l’expedient. 
Pel que fa el resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos en l’exercici de la funció 
interventora, a què fa referència l’apartat 6 de l’article 15 del RCIL, en haver-se aprovat la substitució de la 
fiscalització prèvia de drets i ingressos pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat, no és possible 
detectar aquestes anomalies en aquesta fase del control. 
A més, l’article 28.2 del RCIL estableix que els informes d’omissió de la funció interventora emesos durant 
l’exercici s’han d’incloure, també, en la relació que esmenten els apartats 6 i 7 de l’article 15 del RCIL.  
Finalment, en compliment de l’article 27.2 del RCIL, aquest informe anual que deriva de l’article 15.6 del 
mateix reglament ha d’incloure, en un punt addicional, els resultats obtinguts del control dels comptes a 
justificar i de les bestretes de caixa fixa. 
FONAMENTS JURÍDICS 

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals (TRLRHL). 

- Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control intern a les entitats del 

sector públic local (RCIL). 

INFORME 
La finalitat d’aquest informe, doncs, és informar de les resolucions adoptades pel president contràries a les 
objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, de les 
principals anomalies en matèria d’ingressos, dels informes d’omissió de la funció interventora i dels resultats 
del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, amb l’objectiu de donar compliment al 
requerit pels articles 15, 27.2 i 28.2 del RCIL i 218.1 del TRLRHL. 
A continuació es mostra la informació requerida en la normativa vigent de l’exercici 2020: 
1) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades per la 

Intervenció. 

- S’han emès 9 informes de fiscalització o d’intervenció, dels quals cap és amb objeccions, i per tant, no 

s’ha aprovat cap resolució i/o decret contrari a les objeccions efectuades per la Intervenció. 

2) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a l’opinió de la Intervenció General de 

la Generalitat de Catalunya. 

- No s’han emès informes de fiscalització o d’intervenció amb objeccions, i per tant, no s’ha aprovat cap 

resolució i/o decret contrari a l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. 

3) Informes d’omissió de la funció interventora. 

- No s’han emès informes d’omissió de la funció interventora. 

 
4) Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a justificar. 

- No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius dels pagaments a justificar. 

5) Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes de caixa fixa. 

- No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius de les bestretes de caixa fixa. 

6) Resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos. 

En haver-se substituït la fiscalització prèvia de drets i ingressos pel control inherent a la presa de raó en 
comptabilitat, no s’han detectat anomalies en matèria d’ingressos en l’exercici de la funció interventora. 

D’aquest informe se’n donarà compte al ple”. 
 
14.DONAR COMPTE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS, 1R TRIMESTRE DE 2021 I DELS 
PAGAMENTS REALTIZATS DURANT EL 1R TRIMESTRE DEL 2021. 
Es dona compte al Ple: 

• de les dades del període mig de pagaments a proveïdors del primer trimestre de 2021 que són de 
7,20 dies 
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• dels pagaments realitzats durant el primer trimestre de 2021 dins el període legal que són 123 per 
import de 66.333,24 i fora del període legal de pagaments que són 17 per import de 1.266,12. 

 
15. 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. 74/2021, a DGS, per les obres de reparació de la llar de foc i de la teulada de la zona de la 
xemeneia a l’habitatge del carrer Gaudí, 8 bis. 

• Exp. 82/2021, a MCD, per les obres de col·locació de 3 xemeneies de ventilació a la granja del polígon 
6, parcel·la 21. 

• Exp. 87/2021, a AER, per les obres de reforma de bany i cuina de l’habitatge situat al carrer de 
l’Obaga, núm. 2 

 
16.PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ D’EDIFICI DE 
CENTRE DE SERVEIS 
Prèvia unànime declaració d’urgència es passa a tractar aquest punt que no estava inclòs a l’ordre del dia. 
Vist el “Projecte bàsic i executiu per la construcció d’edifici de centre de serveis”, redactat per l’arquitecte 
Arnau Ricart Real, per un import de 321.300,00 euros, més 67.473,00 euros, d’IVA, el que fa un import total 
de 388.773,00 euros. 
Per tot l’exposat, s’adopten, amb els vots a favor dels cinc regidors assistents del cinc que conformen el grup 
de Junts per la Sentiu de Sió, i amb el vot en contra dels dos regidors assistents dels dos que conformen el 
grup Independents per la Sentiu , els acords següents: 
Primer.- Aprovar inicialment el “Projecte bàsic i executiu per la construcció d’edifici de centre de serveis”, 
redactat per l’arquitecte Arnau Ricart Real, per un import de 321.300,00 euros, més 67.473,00 euros, d’IVA, 
el que fa un import total de 388.773,00 euros. 
Segon.- Exposar al públic el projecte i aquest acord durant un termini de trenta (30) dies hàbils, 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, perquè 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 
aprovat definitivament aquest projecte. 
 
17.PROPOSTA APROVACIÓ DE LA DESCRIPCIÓ DE L’ESCUT HERÀLDIC DE LA SENTIU DE SIÓ 
Prèvia unànime declaració d’urgència es passa a tractar aquest punt que no estava inclòs a l’ordre del dia. 
La senyora Teruel manifesta que aquest escut és podria millorar. 
El Ple de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, en sessió ordinària duta a terme el 22 de març de 2021, va acordar 
iniciar l’expedient d’adopció de l’escut heràldic oficial del municipi de la Sentiu de Sió i va donar conformitat 
a la proposta d’escut tramés per la Direcció General d’Administració Local en la manera següent: 
Escut caironat: d’argent, un mont de sinople movent de la punta, carregat d’una colobra de sable en pal, 
lampassada de gules, i somat d’una ermita de sable oberta. Per timbre, una corona de baró.  
Que en compliment del que disposa l’article 40.1 del Decret  139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la 
denominació i els símbols d’ens locals de Catalunya la proposta esmentada ha estat exposada al públic pel 
termini de trenta dies hàbils, mitjançant anunci inserit en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 
8381 de 07.04.2021, en el tauler d’anuncis i en l’eTauler de l’Ajuntament i que durant l’esmentat període no 
ha estat presentada cap al·legació ni cap reclamació. 
Atès que l’article 40.2 del Decret 139/2007 esmentat estableix que per a l’aprovació de la descripció de l’escut 
és necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació. 
Per tot l’exposat, s’adopten, amb els vots a favor dels cinc regidors assistents del cinc que conformen el grup 
de Junts per la Sentiu de Sió, i amb l’abstenció dels dos regidors assistents dels dos que conformen el grup 
Independents per la Sentiu , i, per tant, per majoria absoluta, els acords següents: 
Primer: Aprovar la descripció de l’escut heràldic de La Sentiu de Sió en els termes següents: 
Escut caironat: d’argent, un mont de sinople movent de la punta, carregat d’una colobra de sable en pal, 
lampassada de gules, i somat d’una ermita de sable oberta. Per timbre, una corona de baró.  
Segon: Trametre còpia d’aquest acord i de la resta de l’expedient al Departament de la Presidència. 
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18. INFORMES ALCALDIA 
El senyor alcalde informa dels següents temes: 

• Que s’han sanejat les humitats de la sala d’actes i també s’ha aprofitat per pintar-la. 

• Que properament l’ascensor entrarà en funcionament. 

• Que l’Agència Catalana de l’Aigua ens ha atorgat una subvenció per la neteja de la llera del riu Sió 
però ens ha denegat una subvenció per col·locar pedres a la riera. 

• Que s’han iniciat els treballs d’arranjament de camins amb àrids reciclats. Que s’actuarà en 5 camins. 

• Que l’Agència d’Habitatge de Catalunya ens ha denegat l’ajut que es va demanar, com a prova pilot, 
per la rehabilitació d’habitatges públics i privats al casc antic però que durant el mes de juny està 
previst que s’obri una altra convocatòria en la que hi tornarem a concórrer. 

• Que al carrer 7 el Consell Comarcal ha col·locat un contenidor de recollida de roba. 
 
19. PRECS  PREGUNTES 
La senyora Teruel manifesta que els 388.000 euros que val el projecte del centre de serveis és un disbarat. 
És un edifici que només és una planta baixa i no pot valer tants diners. També pregunta si hi ha la possibilitat 
d’instal·lar plaques solars. 
El senyor alcalde li respon que per funcionalitat de l’edifici no. 
La senyora Solà afegeix que el tècnic redactor del projecte ho va desaconsellar. 
La senyora Teruel recorda que amb les plaques hi hauria molta producció d’energia. Acaba dient que vol 
veure com es gasten els diners en aquest edifici. 
La senyora Teurel, a continuació, es refereix a l’obra de l’ascensor a l’edifici de l’Ajuntament i diu que ha 
quedat bé però que s’hagués pogut fer més modern, per exemple amb vidre ja que ara queda molt fosc. 
El senyor alcalde li respon que ja ho van mirar però que el pressupost es disparava. 
La senyora Teruel pregunta al regidor d’Esports perquè l’entrada al pavelló poliesportiu està limitada només 
als socis. 
El senyor alcalde li respon que és per la COVID. Afegeix que els socis tenen preferència i que el número de 
socis coincideix amb el percentatge de públic que la Federació permet que entrin als partits. També hi ha 
reservades unes entrades per l’equip contrari. 
La senyora Teruel afegeix que és incongruent que gent de fora entri al pavelló del poble i que gent de casa 
es quedi fora. Acaba demanant que es controli l’aforament al recinte. 
El senyor alcalde li respon que el control d’accés ja hi és per la COVID i que existeix un protocol de la Federació 
que s’ha de complir. 
A continuació la senyora Teruel manifesta que en aquest Ajuntament es continua pagant el cafè i que això 
no pot ser. Suggereix que s’instal·li, com a tot arreu, una màquina de vènding i aquell que vulgui cafè que se’l 
pagui. 
El senyor alcalde li respon que ho tindrem en compte. 
La senyora Teruel suggereix que es faci un canvi de format en la subscripció del diari, que es deixi el paper i 
que es faci en format digital que surt molt més econòmic i no genera residus. 
El senyor alcalde li respon que ho preguntarem. 
La senyora Teruel pregunta com està tot el tema de les piscines. 
El senyor alcalde li respon que ho està parlant amb el seu grup. 
La senyora Teruel pregunta pel servei de socorrisme i pels controladors. 
El senyor alcalde li respon que el servei de socorrisme és a través del Consell Comarcal i que per aquet any 
també està previst contractar controladors. 
La senyora Teruel pregunta si es faran estades pels nens ja que han passat un temporada molt dura per la 
COVID i si està previst fer alguna cosa per Sant Joan. 
El senyor alcalde li respon que s’hi està treballant però que alguna cosa es farà. 
La senyora Teruel també pregunta si la sala polivalent estarà ja reformada per la Festa Major de Sant Miquel. 
El senyor alcalde li respon que encara no s’ha resolt la subvenció i que, per tant, està difícil. 
La senyora Teruel es refereix també a que ha vist jovent del poble al local de la bàscula. 
El senyor alcalde li respon que sí, que són menors de 15 anys que tenen moltes ganes de fer coses. 
La senyora Teruel afegeix que se’ls hauria de controlar l’horari. 
El senyor alcalde li respon que tenen claus i tenen normes. 
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La senyora Teruel afegeix que tant generós que està el senyor alcalde amb la cessió de locals que ja en podria 
deixar un al seu grup. 
El senyor alcalde li respon que no en té cap. 
Ara la senyora Teruel comenta que ha vist que la llum de la caseta de Telefònica sempre està oberta i 
pregunta qui la paga. 
El senyor Marcelino li respon que la paguen ells. 
La senyora Teruel manifesta que al carrer de les Escoles els cotxes passen massa ràpid i que és un perill. 
El senyor alcalde li respon que ho tenen present i que s’ha de protegir la zona. 
La senyora Teruel recorda de nou que la neteja al poble es pot millorar. 
El senyor alcalde li respon que el seu grup està content. 
La senyora Teruel diu que els bastiment de la porta del lavabo del local socials s’ha de reparar. 
El senyor alcalde li respon que d’acord. 
La senyora Teruel es refereix als lloguers de la botiga i de la perruqueria i diu que els troba ajustats a la 
realitat, que són lloguers simbòlics. Pregunta si es pot ajustar el del bar. 
La senyora Solà diu que per la pandèmia es va reduir al 50%. 
El senyor alcalde afegeix que hi ha un contracte signat que s’ha de respectar. 
La senyora Teruel pregunta com està el lloguer de la casa del metge perquè el juny ja és aquí. 
El senyor alcalde li respon que s’està treballant en la licitació, en obres de reforma... 
La senyora Teruel pregunta també pels subministres de la casa, si s’han canviat. 
El senyor alcalde li respon que, com ha dit, s’està treballant en el tema. 
La senyora Teruel manifesta que un empresari vol muntar una empresa al poble. 
El senyor alcalde li respon que en té coneixement però que és molt complicat perquè el polígon està envoltat 
de zones ZEPA. 
La senyora Teruel pregunta que si es troba algun altre espai al poble se’l ajudarà. Si hi ha voluntat. 
El senyor alcalde li respon que evidentment, que s’han mantingut reunions amb Urbanisme per ampliar el 
polígon i també per mirar de fer créixer el poble. 
La senyora Teruel acaba dient al senyor alcalde que se’n recordi de donar-li les condicions que tenen els nens 
a la caseta de la bàscula i que, realment, se’ls ha de donar facilitats perquè necessiten esbarjo. 
 
I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dona per finalitzada la sessió a les 21.30 hores, de la que s’estén la 
present acta, que com a Secretari certifico (document signat electrònicament). 
 
                           Vist i plau 
El secretari                                         L’alcalde 
 
 

 

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

  
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 06/2021 
 
Caràcter: extraordinari 
Data:  dilluns, 21 de juny de 2021 
Horari: de les 12.30 hores a les 12.40 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) 
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Josep Torres Flores (Junts per la Sentiu de Sió) 
Pilar Maurici Camps (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, 21 de juny de 2021, a les 12.30 hores, a la sala d’actes de la Casa Consistorial, es constitueix 
en sessió extraordinària el Ple d’aquest Ajuntament, conformat pels membres, el nom i el càrrec dels quals 
figura en aquesta acta, presidit pel senyor Alcalde Josep Torres Flores i amb l’assistència del Secretari de la 
Corporació.   
 
Seguidament s’obre l’acte i es passa a deliberar sobre el següent ordre del dia: 
 
36. Proposta d’aprovació definitiva del Compte General de la Corporació de l’exercici 2020 
37. Proposta aprovació inicial modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal, en relació a l’article 115, 

zona de trama en edificació aïllada (clau 4a), de l’àmbit de la Urbanització Sant Miquel 
38. Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 4  del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, 

any 2021 
39. Moció de l’AMI de suport a l’amnistia 
40. Sol·licituds llicències d’obres. 

 
 
1.PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ DE L’EXERCICI 2020 
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2020, 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 2020 s’han sotmès a l’informe de la Comissió 
Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 18 de maig de 2021. Exposats  al 
públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 98, de data 24 de maig de 2021, 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, amb els vots a favor dels quatre regidors assistents del cinc que conformen el 
grup de Junts per la Sentiu de Sió, i amb el vot en contra dels dos regidors assistents dels dos que conformen 
el grup Independents per la Sentiu , els acords següents: 
Primer.- Aprovar definitivament el compte general de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió corresponent a 
l’exercici 2020.  
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 
2020 a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles mencionats en la part 
expositiva.  
 
2. PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 
MUNICIPAL, EN RELACIÓ A L’ARTICLE 115, ZONA DE TRAMA EN EDIFICACIÓ AÏLLADA (CLAU 4A), DE L’ÀMBIT 
DE LA URBANITZACIÓ SANT MIQUEL 
Atès que en l’àmbit de la Urbanització Sant Miquel, es proposa modificar les Normes Urbanístiques del 
POUM, en relació a l’article 115, Zona de trama en edificació aïllada (clau 4a), per tal d’adaptar les condicions 
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d’ordenació a la realitat de les parcel·les, tenint en compte que la majoria es troben edificades. Concretament 
es proposa la modificació següent: ajustar la separació de l’edificació, de la clau 4a, en relació al vial, tenint 
en compte: 
- La geometria de les parcel·les existents no edificades en testera i l’àmbit de la parcel·la edificable. 
- Les parcel·les edificades i les separacions de les edificacions existents al límit de finca, tant a vial com a altres 
límits. Amb l’objectiu de no deixar les edificacions existents en volum disconforme. 
Ateses les competències que confereix l’article 85.1 i concordants, del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost 
del Text refós de la Llei d’urbanisme modificat per la Llei 3·/2012 de 22 de febrer; 
De conformitat amb el que es disposa en els articles 22.2.c) i 47.2. ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de Bases del Règim Local.  
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació, 
i, per tant, per majoria absoluta, els acords següents: 
Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de la Sentiu de 
Sió, de l’àmbit de la Urbanització Sant Miquel, en relació a l’article 115, Zona de trama en edificació aïllada 
(clau 4a), per tal d’adaptar les condicions d’ordenació a la realitat de les parcel·les, tenint en compte que la 
majoria es troben edificades, en els termes que obren en l'expedient. 
Segon. D’acord amb l’article 85.4 del Decret 1/2010, de 3 d’agost, del Text refós de la Llei d’urbanisme 
modificat per la Llei 3·/2012 de 22 de febrer, obrir un període d'informació pública durant un mes, estant a 
la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça https://www.sentiu.cat], i 
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, i en un diari de gran tiratge a de la província. Durant l’esmentat període quedarà l'expedient a la 
disposició de qualsevol que vulgui examinar-ho perquè es presentin les al·legacions que s'estimin pertinents. 
Una vegada conclòs el tràmit d'informació pública, pels Serveis Municipals s'emeti informe sobre les 
al·legacions presentades durant aquest període. 
Si transcorregut aquest termini no es presenten reclamacions i/o al·legacions, l’expedient es considerarà 
aprovat provisionalment sense necessitat de prendre cap acord més. 
Tercer. Facultar al Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de 
Catalunya per a que sol·liciti, d’acord amb l’article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer, informe als 
organismes afectats per raó de llur competències sectorials. 
Quart. D’acord amb l’article 73 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme (article que no modifica la Llei 3/2012 de 22 de febrer de modificació del Text refós de la 
Llei d’urbanisme), se suspendran llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació, 
enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i altres autoritzacions 
municipals connexes en la Zona de trama en edificació aïllada (clau 4a), de la Urbanització Sant Miquel de la 
Sentiu de Sió . La durada de la suspensió és des de la data en què s’aprova inicialment aquesta modificació 
fins a la seua aprovació definitiva. Aquesta suspensió es publicarà conjuntament amb l'aprovació inicial. 
Malgrat això, i d’acord amb l’article102.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’urbanisme, es podran atorgar aquelles llicències fonamentades en el règim vigent que siguin 
compatibles amb les del nou planejament inicialment aprovat, a fi i efecte de no posar en risc l’aplicació del 
nou planejament una vegada definitivament aprovat. 
Cinquè. Donar audiència, simultàniament a la informació pública, als Ajuntaments l'àmbit territorial dels 
quals limiti amb el d'aquest municipi. 
Sisè. Efectuar, igualment, les consultes que procedeixin a les Administracions Públiques afectades i al públic 
interessat. 
Setè. Facultar al Sr. Alcalde per a la realització de tots els tràmits necessaris per a l'execució del present acord. 
 
3. PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 4  DEL PRESSUPOST DE 
L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ, ANY 2021 
L’Ajuntament té la necessitat d’adquirir urgentment un nou tractor tallagespa ja que l’actual ha quedat 
obsolet i constantment s’avaria generant una despesa de reparacions important. 
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, 
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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 sis regidors assistents dels set que conformen la corporació, 
els acords següents: 
Primer: Aprovar  l'expedient de  modificació de  crèdits núm. 4  del  pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu 
de Sió, any 2021, d'acord amb el quadre següent: 

 
DESPESES A FINANÇAR:  
SUPLEMENT DE CRÈDIT    

PARTIDA DENOMINACIÓ 
CONSIGNACIÓ 

INICIAL 
PROPOSTA 

INCREMENT 
CONSIGNACIÓ 

DEFINITIVA 

340.623.03 Adquisició de maquinària 3.300,00 5.000,00 8.300,00 

TOTAL  SUPLEMENT DE CRÈDITS  5.000,00  

 
TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 5.000,00 
 
ROMANENT DE TRESORERIA 

PARTIDA DENOMINACIÓ  

87000 Romanent de tresoreria 
despeses generals 

5.000,00 

TOTAL:  5.000,00 

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 5.000,00 

 
Segon: L'import de les despeses queda finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, havent-
se de donar a l'expedient la tramitació assenyalada a l'art. 162 i següents del Reial decret legislatiu  2/2004, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i considerant-se aquest acord 
definitiu de no presentar-se reclamacions durant el termini d'exposició pública. 
 
4. MOCIÓ DE L’AMI DE SUPORT A L’AMNISTIA 
La senyora Teruel manifesta que aquesta moció s’hagués pogut presentar abans. 
L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol s'aguditzà després de la sentència del Tribunal 
Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte estatutari, l’any 2010, enèsim intent de trobar un 
encaix a les aspiracions d'autogovern catalanes per part dels actors polítics, socials, econòmics i culturals de 
Catalunya.  
Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la Generalitat, la societat catalana, a 
través de llurs legítims representants, optà per reivindicar l'exercici ple dels drets i llibertats fonamentals 
amb l'objectiu de decidir, de nou democràticament, el seu futur polític. Obstruïda la via del referèndum 
pactat o de la consulta no referendaria i ateses les limitacions de l'expressió política del 9-N, de les eleccions 
de 27 de setembre de 2015 en resultà una majoria favorable a iniciar un procés democràtic que culminés 
amb la independència de Catalunya, en el cas que així ho decidís la ciutadania amb el seu vot.  
La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de judicialització que, de forma 
creixent des de 2013, ha comportat penes de presó, exili, multes i inhabilitacions. Lluny d’acabar-se, aquesta 
repressió s’incrementa, ja que són moltes encara les persones pendents d’alguna resolució judicial. A 
desembre del 2020 hi ha més de 2.800 persones que han estat o segueixen encausades per la participació a 
actes relacionats amb la consulta del 9 de novembre, el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i les diverses 
mobilitzacions i protestes ciutadanes a favor del dret a l'autodeterminació i en contra de la repressió del 
poble català. També s’han obert més de 600 contenciosos administratius contra els ajuntaments catalans i 
electes locals per temes relacionats amb la independència de Catalunya. Es tracta de procediments vinculats 
d'alguna manera a la presa de decisions per permetre l'exercici del dret a l'autodeterminació o a l'expressió 
de les idees que s'hi troben vinculades.  
En els procediments judicials que s’han dut o s’estan duent a terme contra aquestes persones s’estan 
produint tota mena de vulneracions de drets: fragmentació de la causa, manca d´imparcialitat de jutges i 
poders públics espanyols, vulneració de garanties processals i de la presumpció d’innocència, presó 
preventiva injustificada, etc.  
La definitiva denegació de l’extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d’Apel·lació de Brussel·les basada en 
la manca de competència del Tribunal Suprem (el que suposa infracció del dret al jutge predeterminat per la 
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llei) vicia de nul·litat la sentència dictada, juntament amb les vulneracions flagrants contingudes a la resolució 
del Grup de Treball de Nacions Unides sobre Detencions Arbitràries, el què hauria de suposar l’alliberament 
immediat de les persones empresonades.  
Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades davant del Tribunal Suprem 
(impedint que pogués celebrar-se un judici just), i actualment presentades davant el Tribunal Constitucional, 
pendents de resolució. Però serà el TEDH, el Tribunal Europeu de Drets Humans qui tindrà l’última paraula.  
Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial espanyol. Es tracta d’un conflicte 
polític i la solució també ho haurà de ser; per això l’única solució global és una Llei d’Amnistia, que depèn del 
poder legislatiu i per tant és una qüestió de voluntat política.  
L’amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a centenars de països i per a 
situacions d’excepcionalitat política com la que estem vivint. L'amnistia ha de tenir com a àmbit objectiu tot 
els actes d'intencionalitat política tipificats com a delictes o com a conductes punibles administrativament. 
S'entendrà per intencionalitat política qualsevol fet vinculat a la preparació, organització, convocatòria, 
finançament, afavoriment, promoció, execució i celebració tant del Procés participatiu sobre el futur polític 
de Catalunya de 9 de novembre de 2014 com del referèndum d'autodeterminació d'1 d'octubre de 2017, així 
com els actes de protesta a la via pública que, amb la finalitat de defensar les consultes esmentades o de 
criticar l'actuació de les autoritat governamentals o jurisdiccionals, haguessin estat perseguits penalment o 
administrativa des de la data de celebració de l'esmentat referèndum.  
Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret d’autodeterminació, la 
República Catalana o la independència i el suport i visualització, en tots els àmbits, a la llibertat dels presos 
polítics. O sigui, totes les accions que quedin emmarcades en el dret d’expressió, llibertat de pensament 
polític i llibertat de reunió i d’associació.  
L’amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític. Amb líders socials, polítics 
i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada judicialment no és possible un diàleg democràtic 
en igualtat de condicions entre totes les parts. Per això l’amnistia, i el reconeixement de l’autodeterminació, 
és la via per garantir la vida democràtica que ens permeti avançar.  
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació, 
els acords següents: 
1. Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via de la justícia penal. La 
llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de participació política per mitjà de l'elecció de representants 
o per l'expressió directa d'una decisió, constitueixen mecanismes bàsics i essencials d'una societat 
democràtica.  
2. Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia que, sense renunciar a l'exercici 
dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació, comporti l'extinció de qualsevol tipus de 
responsabilitat penal i administrativa, inclosa la del Tribunal de Comptes, per tots els actes i expressió d’unes 
idees, sentiments o símbols amb intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica per 
l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat, tipificats com a delictes o com a conductes 
determinants de responsabilitat administrativa realitzats des de l'1 de gener de 2013 i fins el moment de 
l'entrada en vigor de la Llei d'Amnistia, qualsevol que sigui llur denominació i contingut. Per a la seva plena 
efectivitat, aquesta amnistia haurà d'anar acompanyada d'una solució efectiva al conflicte polític amb l'Estat 
espanyol que inclogui el reconeixement del dret d'autodeterminació de Catalunya.  
3. Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com que es reparin els danys 
causats a les persones represaliades, a les seves famílies i als col·lectius dels quals formen part, i s’hauran de 
preveure mesures en relació a tots els responsables de la repressió de drets fonamentals.  
4. Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-se i donar suport a una 
amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos polítics, el retorn dels exiliats i la fi de totes les 
causes obertes per aquests motius, i encoratjar a tots els agents cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta 
proposta a través d'un acord nacional per l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils i polítics.  
5. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Congrés 
dels Diputats, al Parlament Europeu i a l’Associació de Municipis per la Independència. 
 
5. 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: 
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• Exp. 112/2021, a Josep Balagué Fernández per les obres de reparació de la façana, de la coberta, 
enrajolar escales entrada i posar pedra a la paret de l’immoble situat al carrer 18, núm. 22. 

• Exp. 114/2021, a Roser Castellà Carbonell per les obres de consolidació del corral situat entre el 
carrer de la Solana i avinguda de Catalunya. 

• Exp. 128/2021, a Josep Vilajoliu Torrente per les obres de consolidació del mur per erosió situat al 
carrer del Raval, núm. 14. 

• Exp. 129/2021, a Maria Olives Mateu, per les obres per tancaments i de neteja del pati del carrer de 
Gaudí, núm. 23. 

• Exp. 132/2021, a Carme Farré Muixí per les obres de reparació d’una paret del corral situat al carrer 
de la Solana, núm. 91. 

 
I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dona per finalitzada la sessió a les 12.40 hores, de la que s’estén la 
present acta, que com a Secretari certifico (document signat electrònicament). 
 
                           Vist i plau 
El secretari                                         L’alcalde 
 

 

 

 

 


