AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE LA SENTIU DE SIÓ
Identificació de la sessió
Núm.: 02/2022
Caràcter: ordinari
Data: dilluns, 14 de març de 2022
Horari: de les 20.30 hores a les 21.45 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, 14 de març de 2022, 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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
Donar compte dels decrets d’alcaldia.
Donar compte dels decrets de relació de pagaments i presa de raó d’ingressos.
Donar compte del decret d’aprovació de la liquidació pressupost 2021
Proposta iniciar l'expedient de partió de la finca propietat d'aquest Ajuntament, amb referència cadastral
25043A002003840000SU, situada al polígon 2 parcel·la 384.
Proposta actualització per a l’any 2022 de les rendes dels arrendaments dels edificis municipals
Proposta ratificació decret 10/2022, sobre sol·licitud de subvenció per a actuacions d’ordenació ambiental de la
il·luminació exterior realitzades durant els anys 2021 i 2022.
Proposta ratificació decret 11/2022, sobre aprovació del pla pressupostari a mig termini (2023-2025)
Proposta ratificació decret 13/2022, sobre sol·licitud subvenció al Departament de Justícia
Proposta d’adhesió a l’Associació de Micropobles de Catalunya
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, per un termini d’un any,
des del dia 2 de març de 2022 fins el 2 de març de 2023
Sol·licituds llicències d’obres.
Informes d’alcaldia.
Precs i preguntes.

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
L’acta de la sessió ordinària, de data 26 de gener de 2022, es dona per llegida de conformitat amb l’establert
a l’art. 110.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya i s’aprova per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la
corporació.
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2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
•

Decret 5/2022, de delegació funcions de l’Alcaldia
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer. Delegar en favor de la regidora Maria Àngels Solà Figueres, totes les funcions delegables, des
del dia 24 de gener de 2022 al dia que es doni l’alta laboral al senyor alcalde, d’acord amb l’article 53
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
Segon. Publicar aquesta resolució al BOP, a l’eTauler i al tauler d’anuncis oficials de l’Ajuntament.
Tercer. Donar compte d’aquesta resolució al Plenari, en la primera sessió que celebri.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 6/2022 sobre classificació de les ofertes presentades pels licitadors i de requeriment de
documentació del contracte per l’arrendament de l’antiga casa del metge
Per tot l’exposat, RESOLC:
PRIMER. Classificar les ofertes presentades pels licitadors, atenent la proposta duta a terme per la
Mesa de Contractació, de conformitat amb el següent ordre:
1. Juan José Rabaneda Díaz, 18,00 punts
2.Jaume Montoliu Daroca, 16,63 punts
3.Zohara G. Sánchez Alcocer, 14,21 punts
SEGON. Requerir al senyor Juan José Rabaneda Díaz, licitador que ha presentat la millor oferta,
perquè, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut
el requeriment, presenti la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs.
TERCER. Realitzats els tràmits anteriors, que es doni trasllat a aquesta Alcaldia perquè resolgui
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 7/2022 sobre acceptació subvenció de la Diputació i aprovació de documents acreditatius
de la despesa
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Acceptar la subvenció de 25.810,24 euros atorgada a l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, per
acord de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida, en sessió núm. 32/2021 de 04.10.2021, per
l’actuació “Enllumenat de la carretera LV-3025 de l’Ajuntament fins al Cementiri”, amb un pressupost
inicial de 26.310,24 euros, inclosa al Pla de cooperació municipal per al finançament d’inversions dels
ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida 2020-2021. L’actuació
subvencionada s’ha realitzat amb el compliment de totes les obligacions imposades en l’instrument
regulador de la seva concessió.
Segon.- Els justificants inclosos en la relació de despeses tenen una relació directa amb l’objecte de
l’actuació subvencionada, complint-se amb la finalitat que determina la concessió de la subvenció.
Tercer.- Els documents acreditatius de la despesa per import de 26.310,24 euros s’han aprovat per
l’òrgan competent en la relació d’aprovació de despeses del mes de desembre de 2021 i s’han
comptabilitzat amb càrrec al pressupost del mateix any 2021.
Quart.- Que en el cost final de l’actuació no s’ha inclòs l’IVA deduïble dels justificants presentats.
Cinquè.- Que aquesta Corporació no té cap obligació econòmica pendent de pagament respecte la
Diputació de Lleida i els seus Organismes Autònoms; i està al corrent de les obligacions tributàries i
de la Seguretat Social.
Sisè.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 8/2022 sobre aprovació de la relació de factures mes de gener de 2022
En relació a aquest decret, la senyora Teruel comenta que ha vist que hi ha un pagament de 240,00
euros a Caixa Bank en concepte de comissions. Que ja ho va dir l’any passat i no s’ha fet res. Afegeix
que hi ha entitats que no cobren aquestes comissions.
El senyor secretari li respon que o bé es paga 1,50 euros per transferències a altres entitats o aquest
forfait de 240,00 euros que surt molt més econòmic per l’Ajuntament.
3

La senyora Teruel pregunta si s’ha mirat a una altra entitat ja que es tracta de no pagar res.
El senyor secretari respon que no s’ha mirat.
La senyora Maurici diu que Caixa Guissona no en cobra.
La senyora Solà respon que Caixa Guissona no és a Balaguer i això seria un problema si haguessis de
fer una gestió a l’oficina.
La senyora Maurici diu que avui en dia pràcticament es fa tot on line.
La senyora Teruel demana que es parli amb altres entitats almenys per pressionar Caixa Bank.
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA.
•

Decret 9/2022 sobre adjudicació del contracte per l’arrendament de l’antiga casa del metge
Per tot l’exposat, RESOLC:
PRIMER. Adjudicar el contracte d'arrendament del bé immoble “antiga casa del metge” descrit en els
antecedents en les condicions que figuren en la seva oferta i les que es detallen en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars a:
-Juan José Rabaneda Díaz, per un preu de 380,00 euros
SEGON. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.
TERCER. Notificar a Juan José Rabaneda Díaz, adjudicatari del contracte, la present Resolució i citarlo per a la signatura del contracte. Així mateix notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat
adjudicataris.
QUART. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en termini no
superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut contemplat en l'annex
III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
CINQUÈ. Anotar l'arrendament en l'Inventari Municipal de Béns, una vegada formalitzat
el
contracte.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 10/2022, sobre sol·licitud de subvenció per a actuacions d’ordenació ambiental de la
il·luminació exterior realitzades durant els anys 2021 i 2022.
En relació a aquest decret, la senyora Teruel pregunta si és urgent fer aquesta actuació.
El senyor alcalde li respon que amb l’actuació al polígon de l’Eral només quedarà el Tossal per tancar
tot el poble i que el fet d’estar dins la zona Starlight facilita l’obtenció de subvencions per canviar a
lluminària LED.
Per tot l’exposat RESOLC:
Primer.- Sol·licitar al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural una subvenció per
import de 15.982,00 euros, per l’actuació “Obra de substitució de l'enllumenat públic exterior del
polígon l’Eral del municipi de la Sentiu de Sió” redactada per RCT ENGINYERIA, SLU, amb un
pressupost de 26.638,15 euros (22.015,00 euros de base imposable més 4.623,15 euros en concepte
d ‘IVA), en el marc de la convocatòria de subvencions per a actuacions d'ordenació ambiental de la
il·luminació exterior realitzades durant els anys 2021 i 2022.
Segon.- Prendre el compromís d’executar l’actuació per a la qual es demana la subvenció, en cas
d’obtenir-la.
Tercer.- Aprovar la memòria valorada titulada “Obra de substitució de l'enllumenat públic exterior
del polígon l’Eral del municipi de la Sentiu de Sió” redactada per RCT ENGINYERIA, SLU, amb un
pressupost de 26.638,15 euros (22.015,00 euros de base imposable més 4.623,15 euros en concepte
d ‘IVA).
Quart.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 11/2022, sobre aprovació del Pla pressupostari a mig termini (2023-2025)
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar el Pla pressupostari a mig termini ( 2023-2025) 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.
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Tercer.- Ratificar aquest decret en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
•

Decret 12/2022 sobre atorgament complement de productivitat
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Atorgar al senyor Marc Gonzàlez Capdevila, personal laboral de l’Ajuntament de la Sentiu de
Sió que realitza les tasques d’agutzil, un complement de productivitat, amb efectes del dia 1 de març
de 2022, per un import de 169,83 euros bruts mensuals, de manera que passarà a percebre una
retribució bruta mensual per import de 2.075,26 euros. Aquest complement s’atorga per la seva
iniciativa en el desenvolupament de les seves tasques i per les activitats extraordinàries que ha de
desenvolupar fora de la seva jornada laboral (es fa càrrec del manteniment i avaries a la xarxa
municipal d’aigua, avaries a la xarxa de clavegueram, manteniment de piscines, manteniment
d’edificis municipals, de la il·luminació exterior, actuacions en camins municipals...).
Segon.- Autoritzar aquesta despesa amb càrrec a la partida 1531.130,00 del pressupost de l’any 2022.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la persona interessada.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 13/2022, sobre sol·licitud subvenció al Departament de Justícia
Per tot l’exposat, RESOLC:
En relació a aquest decret, la senyora Teruel pregunta on es aquesta senyalització.
El senyor alcalde li respon que és el monòlit que es troba a la porta d’entrada de l’Ajuntament.
La senyora Teruel, aprofitant que es parla de senyalització, pregunta com està la d’entrada i sortida
del Tossal.
El senyor alcalde li respon que estem pendent que Carreteres executi les obres de la raqueta que
també comportarà la senyalització.
Primer.- Aprovar sol·licitar la subvenció al Departament de Justícia per un import de 2.520,00 euros
per fer front a part de les despeses que suposaran executar l’actuació “Nova senyalització als espais
de memòria de la Sentiu de Sió”, amb un pressupost de 3.155,32 euros (2.607,70 euros de base
imposable més 547,62 euros en concepte d’IVA) redactada pel tècnic Pol Galitó Martí.
Segon.- Aprovar la realització de l'actuació esmentada per a la qual se sol·licita la subvenció.
Tercer.- Aprovar la memòria titulada “Nova senyalització als espais de memòria de la Sentiu de Sió”,
amb un pressupost de 3.155,32 euros (2.607,70 euros de base imposable més 547,62 euros en
concepte d’IVA) redactada pel tècnic Pol Galitó Martí.
Quart.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 14/2022 sobre estimació de sol·licitud d’informació pública
En relació aquest decret, la senyora Teruel comenta que ha vist que s’ha estimat la sol·licitud de la
senyora Maria Burrel i que és un decret força extens.
Per tot això, RESOLC:
PRIMER. Estimar la sol·licitud d’informació pública efectuada pel Sra. Maria Burrel Badia.
SEGON. Eliminar les dades de caràcter personal que consten en els expedients i subministrar la
informació en format electrònic en un termini màxim de trenta dies.
TERCER. Notificar aquesta Resolució a la persona sol·licitant en format electrònic o en el domicili fixat
a efectes de notificacions.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan
que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 15/2022 sobre aprovació liquidació d’ingrés directe
Per l’exposat, RESOLC:
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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 4.604,36 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 2021 per un import 306.957,65 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 16/2022 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 6.250,60 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 2021 per un import de 416.706,61 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 17/2022 sobre aprovació liquidació d’ingrés directe
Per l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar la liquidació d’ingrés directe a ENDESA ENERGIA SAU, la qual haurà d’ingressar a
l’Ajuntament de la Sentiu de Sió una quota per import de 1.453,99 euros en aplicació de l’ordenança
fiscal núm. 30, reguladora de la taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de
serveis de subministraments que afectin a la generalitat del veïnat, per uns ingressos obtinguts l’any
2021 per un import de 96.932,71 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 18/2022 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 124,96 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
2021 per un import de 8.330,49 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 19/2022 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 619,54 euros en
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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 2021 per un import de 41.302,60 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 20/2022 sobre reconeixement de triennis
En relació a aquest decret, pregunta quants triennis té la senyora de la neteja.
El senyor alcalde li respon que és el tercer.
Per tot l'exposat, RESOLC:
Primer.- Reconèixer, amb efectes del dia 1 de març de 2022, a:
Anna Serés Batalla, personal de neteja de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, el seu tercer trienni
Segon.- Aquest reconeixement suposa adquirir els drets econòmics assenyalats a l'apartat b) de
l'article 102 de la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública aprovada pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre i als
articles 160 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals i demés disposicions aplicables.
Tercer.- Comunicar aquesta resolució al registre personal, a intervenció i ha tresoreria, per la seva
efectivitat.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 21/2022 sobre aprovació de la relació de factures mes de febrer de 2022
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA.

•

Decret 22/2022 sobre aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2021

Per tot l’exposat, RESOLC:
En relació a aquest decret, la senyora Teruel demana al secretari que informi sobre l’apartat de
CRICURSA.
El senyor secretari li respon que aquesta empresa està en concurs de creditors i que l’Ajuntament
haurà de tornar 20.614,48 euros durant l’any 2022 de la liquidació del compte de l’OAGRTL del 2021
perquè durant l’any 2021 CRICURSA no va pagar ni l’IBI ni l’IAE i en canvi l’OAGRTL anava fent un
ingrés a compte per aquests conceptes. Per tant, l’Ajuntament ha de retornar aquests diners a
l’OAGRTL perquè aquest ens els havia ingressat a compte i CRICURSA no va pagar els impostos.
La senyora Teruel, a continuació, es refereix a les llicències d’obres que s’ha donat a CRICURSA i
pregunta si es van revisar a l’acabar-se.
El senyor alcalde li respon que no.
La senyora Teruel afegeix que s’haguessin hagut de revisar les obres una vegada acabades perquè
segur que el pressupost aportat inicialment era curt i no s’haguessin perdut diners.
Per tot l'exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici de 2021
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)

7

•

Decret 23/2022, 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 dia 14 de
març de 2022, a les 20.30 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, segons el següent:
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
Donar compte dels decrets d’alcaldia.
Donar compte dels decrets de relació de pagaments i presa de raó d’ingressos.
Donar compte del decret d’aprovació de la liquidació pressupost 2021
Proposta iniciar l'expedient de partió de la finca propietat d'aquest Ajuntament, amb referència cadastral
25043A002003840000SU, situada al polígon 2 parcel·la 384.
Proposta actualització per a l’any 2022 de les rendes dels arrendaments dels edificis municipals
Proposta ratificació decret 10/2022, sobre sol·licitud de subvenció per a actuacions d’ordenació ambiental
de la il·luminació exterior realitzades durant els anys 2021 i 2022.
Proposta ratificació decret 11/2022, sobre aprovació del pla pressupostari a mig termini (2023-2025)
Proposta ratificació decret 13/2022, sobre sol·licitud subvenció al Departament de Justícia
Proposta d’adhesió a l’Associació de Micropobles de Catalunya
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, per
un termini d’un any, des del dia 2 de març de 2022 fins el 2 de març de 2023
Sol·licituds llicències d’obres.
Informes d’alcaldia.
Precs i preguntes.

Segon.- Notificar-ho a tots els regidors i fer-ho públic pels mitjans habituals.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
3. DONAR COMPTE DECRETS RELACIÓ DE PAGAMENTS i PRESA DE RAÓ D’INGRESSOS
La senyora Teruel comenta, en relació al decret de gener, que hi ha una pagament al senyor Arnau Ricart.
El senyor alcalde li respon que és la direcció d’obres del centre de serveis.
La senyora Teruel afegeix que entén que correspon a la meitat dels seus honoraris i pregunta qui de
l’Ajuntament s’encarrega del seguiment de l’obra.
El senyor secretari respon que el tècnic municipal.
El senyor alcalde afegeix que ell mateix visita contínuament les obres.
La senyora Teruel pregunta quantes visites ha fet la direcció d’obra.
El senyor alcalde li respon que amb ell hi ha anat 3 vegades com a mínim però que té constància que hi ha
anat més vegades.
La senyora Teruel acaba dient que s’ha de saber perquè se li paguen molts diners.
La senyora Teruel també pregunta pels ingressos que ha fet la senyora Raquel Sánchez per import de 10,75
euros i 11,18 euros.
El senyor secretari li respon que és en concepte de llum.
El Decrets que s’han dictat són:
Decret 8/2022 sobre aprovació de la relació de factures mes de gener de 2022
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 gener de 2022 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 209.938,10€.
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)
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PAGAMENTS CAIXABANK GENER 2022
CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES)

196,93

DIARI SEGRE, S.L.

45,00

TELEFONIA FIXA (MFE)

155,59

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC)

101,10

TELEFONIA FIXA (ASCENSOR)

17,40

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 )

67,76

CONSELL COMARCAL (Taxa serv. Tractament residus)

240,13

CONSELL COMARCAL (SERVEIS INFORMÀTICS)

120,49

CONSELL COMARCAL (INFORME TÈCNIC)

55,50

ENDESA ENERGIA XXI, S L

46,92

RECANVIS MIRÓ

49,78

CAIXABANK "FORFAIT COMISSIONS"

240,00

EXCLUSIVAS RAMIREZ ARQUERO, S.L.

93,17

FERRETERIA VIOLA, .SL.

83,03

CONSTRUCCIONS MANUEL ESPEJO

152.612,27

INK 30

118,58

EXCAVACIONS LAO

4.275,06

ING. CONTROL Y TRANSF. DE TECNOLOGIA, S.A.

550,55

SEGURDADES, S.L.

363,00

CRISTINA COLILLES RUBIO

515,00

ARNAU RICART REAL

6.745,75

E.S. TERMENS, SL

241,20

E.S. TERMENS, SL

562,80

E.S. TERMENS, SL

562,80

E.S. TERMENS, SL

241,20

E-BANDO DIGITAL, SLU

71,39

J.A. LA NOGUERA 57, S.L.U.

1.799,19

TEXTILRED PRINT, S.L.

1.724,25

TALLER CASTELL SERRA, SL

78,77

ELECTRICITAT JAINA, SLU

10.756,90

ELECTRICITAT JAINA, SLU

2.504,70

ELECTRICITAT JAINA, SLU

1.496,96

IRPF

6.309,26

SEGURETAT SOCIAL

5.600,90

NOMINES

9.476,85
209.878,24

PAGAMENTS CAIXA CORPORACIÓ GENER 2022
REGISTRE DE LA PROPIETAT

9,86

GASOIL FURGONETA

50
59,86
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TOTAL PAGAMENTS GENER 2022

209.938,10

Decret 21/2022 sobre aprovació de la relació de factures mes de febrer de 2022
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 febrer de 2022 i que es
detallen en l’annex 1 d’aquesta resolució corresponents a obres, subministraments i serveis efectuats a
l'Ajuntament, per un import total de 43.598,94€.
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 FEBRER 2022
CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES)

196,93

DIARI SEGRE, S.L.

45,00

TELEFONIA FIXA (MFE)

156,48

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC)

104,35

TELEFONIA FIXA (ASCENSOR)

17,40

RENTING COPIADORA DESEMBRE

71,39

RENTING COPIADORA GENER

71,39

CONSELL COMARCAL (TDIC )

67,76

CONSELL COMARCAL (Cofinançament SAD social 4rt.TR)

293,98

CONSELL COMARCAL (Taxa serv. Tractament residus)

240,13

CONSELL COMARCAL (Servei arquitectura)

975,00

MATERIALS FARRENY, S.L.

60,02

ENDESA ENERGIA SAU

28,71

INSTAL.LACIONS BALAGUER, S.L.

1.794,24

EXCLUSIVAS RAMIREZ ARQUERO, S.L.U.

84,94

J. FARRÉ ,S.A.

199,30

CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA (serv. Informàtics)

14,16

CLIMANOGUERA, S.L.

1.047,24

SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L.

57,96

LA MAÑANA

310,29

COMPSAONLINE, S.L.

35,39

DABA, S.A.U.

84,00

APEIRON SOFTWARE, S.L.

709,22

CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA

157,45

NATURA LCOAL, S.L.

114,95

JORDI PLA BIEL

132,66

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U.

246,84

ACM

154,00

SIGNUM NORDEST, S.L.

290,74

CSITAL

120,00

ACA (Cànon de l'aigua ús abastament)

1.161,79

ACA (Cànon de l'aigua 2021)

18.575,10

MATERIALS FARRENY, S.L.

76,93
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ENDESA ENERGIA, S.A.U.

117,31

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

139,71

COMPSAONLINE, S.L.

879,62

LAICCONA, S.L.

154,83

CUDOS 1, SL

121,00

CUDOS 1, S.L.

48,40

SEGURETAT SOCIAL

4.739,91

NOMINES

9.512,17
43.408,69

PAGAMENTS CAIXA CORPORACIÓ MES DE FEBRER 2022
GASOIL FURGONETA

125

CORREUS

2,25

ROBA GEGANTA

18

REGISTRE DE LA PROPIETAT

22,31

DIETA DINAR (CONCURS CRICURSA I VISITA FÀBRICA)

22,69
190,25

TOTAL DESPESA MES DE FEBRER

43.598,94

RELACIÓ D’INGRESSOS REBUTS PER L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ DURANT EL MES DE GENER DE
2022
INGRESSOS GENER 2022 "CAIXABANK"
LLOGUERS

201,40

OAGRTL (ENTREGA A COMPTE GENER

12.314,94

OAGRTL (TAXER TERCERA COBRANÇA)

12.778,45

GENERALITAT DE CATALUNYA (PMTE)
GENERALITAT DE CATALUNYA (Subv. Tempesta
Gloria)

6.938,70
14.571,00

GENERALITAT DE CATALUNYA (Subv. Garantia Juv.)

8.800,00

J. TORNÉ (Sala vetlles 2021)

1.620,00

TOVP

138,55

MINHAP (Liquidació telefònica ajuntaments)

819,01
58.182,05

INGRESSOS GENER 2022 "CAIXA CORPORACIÓ"
RECAPTACIÓ BÀSCULA

218,80

RAQUEL SANCHEZ

10,75

VENDA DE 5 BUFFS

12,00
241,55

TOTAL INGRESSOS GENER 2022

58.423,60
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RELACIÓ D’INGRESSOS REBUTS PER L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ DURANT EL MES DE FEBRER DE
2022
INGRESSOS FEBRER 2022 "CAIXABANK"
LLOGUERS

385,34

OAGRTL (ENTREGA A COMPTE FEBRER)

10.440,90

GENERALITAT DE CATALUNYA (PMTE)

6.938,70

TELEFONICA DE ESPAÑA (Lloguer caseta telèfons)

1.811,56

DIPUTACIÓ LLEIDA (Subv. Certif. energètiques)

2.200,00

IEI (Pla econòmic en l'àmbit de la cultura)

2.982,00

DIPUTACIÓ LLEIDA (Pla especial coop. municipal)

14.544,41

DIPUTACIÓ LLEIDA (Pla econòmic en àmbit de la salut)

19.404,00

DIPUTACIÓ LLEIDA ( Subv. Camins juliol 1 -desembre 22)

19.586,59

MINHAP (Quotes nacionals IAE)

4.485,32

MINHAP (Quotes provincials IAE)

696,42

GENERALITAT DE CATALUNYA (Subv. Consultoris)

1.548,84

GENERALITAT DE CATALUNYA (60% subv. Il.lum. Exterior)

17.518,95

GENERALITAT DE CATALUNYA (Suv. Memòria democràtica)

747,45
103.290,48

INGRESSOS FEBRER 2022 "CAIXA CORPORACIÓ"
RECAPTACIÓ BÀSCULA

179,00

RAQUEL SANCHEZ

11,18

LLICÈNCIES D'OBRES

177,01
367,19

TOTAL INGRESSOS FEBRER 2022

103.657,67

4. DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2021
Es dona compte al ple del decret d’aprovació de la liquidació del pressupost 2021.
El senyor secretari explica el decret i destaca que, malgrat no ésser obligatori calcular-ho, es compleix amb
l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb la regla de la despesa i també amb els indicadors de solvència
que demana la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor.
Decret 22/2022 sobre aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2021

1. En data d’avui s’ha incoat procediment per aprovar la liquidació del Pressupost de l'exercici 2021.
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
PRESSUPOST INICIAL DE DESPESES
MODIFICACIÓ DE DESPESES
PRESSUPOST DEFINITIU DE DESPESES
DESPESES COMPROMESES
OBLIGACIONS RECONEGUDES
DESPESES ORDENADES
PAGAMENTS REALITZATS

IMPORT EUROS
575.987,00
652.830,02
1.228.817,02
867.277,83
867.277,83
867.277,83
684.398,27
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OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

182.879,56

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

IMPORT EUROS
8.423,00

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

IMPORT EUROS
0,00

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

IMPORT EUROS
14.960,61

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

IMPORT EUROS
0,00

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

IMPORT EUROS
206.263,47

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

IMPORT EUROS
575.987,00
652.830,02
1.228.817,02
822.541,30
8.423,03
0,00
697.079,33
117.038,94

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

IMPORT EUROS
2.969,15

3- Els ròssecs dels comptes de deutors no pressupostaris:
DESCRIPCIÓ TEXT
RÒSSECS DELS COMPTES DE DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS
4- Ingressos realitzats pendents d’aplicació:
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IMPORT EUROS
4.417,24

DESCRIPCIÓ TEXT
INGRESSOS REALITATS PENDENTS D’APLICACIÓ

IMPORT EUROS
0,00

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

IMPORT EUROS
124.425,33

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

IMPORT EUROS
814.118,27
867.277,83
-53.159,56
0,00
0,00
89.141,75
35.982,19

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

IMPORT EUROS
1.228.817,02
867.277,83
361.539,19

361.539,19

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

IMPORT
EUROS

DESCRIPCIÓ TEXT

IMPORT
EUROS

1. (+) FONS LÍQUIDS

282.984,62

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

124.425,33

3. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
DEL PRESSUPOST CORRENT
DE PRESSUPOSTOS TANCATS

117.038,94
2.969,15
4.417,24
0,00
206.263,47
182.879,56
8.423,00
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D’OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES
- PAGAMENTS REALITZATS PEND.D’APLIC. DEFINITIVA
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)

14.960,91
0,00
201.146,48

II SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT

861,15

III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT

0,00

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

200.285,33

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 104.536,15 euros i compleix
també amb l’estabilitat pressupostària ja que hi ha una capacitat de finançament de 59.754,93 euros.
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 5.433,34 euros
• Romanent de tresoreria per despeses generals de signe positiu: l’Ajuntament en té per un import de
200.285,33 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 2021 era de 7,20 dies, al 2n trimestre de 10,33 dies, el
3r trimestre de 14,63 dies i el 4art trimestre de 8,48 dies. Pel que a la morositat, s’han fet 518
pagaments dins el període legal de pagaments per import de 386.287,56 euros i 36 pagaments fora
del període legal per import de 18.600,72 euros i no s’han devengat ni pagat interessos de demora.
5. En l’informe d’Intervenció consta que l’empresa CRICURSA ha presentat concurs de creditors. En aquest
sentit l’Ajuntament, una vegada rebuda la liquidació de l’any 2021 de l’OAGRTL, ha de retornar a aquest
organisme la quantitat de 20.614,48 que s’haurà de regularitzar durant l’exercici 2022, retornant una part de
l’entrega a compte de cada mes de l’OAGRTL fins a saldar tot el saldo deutor de l’any 2021.
6. 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.
7. 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.
8. 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 2021
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)
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5. PROPOSTA INICIAR L'EXPEDIENT DE PARTIÓ DE LA FINCA PROPIETAT D'AQUEST AJUNTAMENT, AMB
REFERÈNCIA CADASTRAL 25043A002003840000SU, SITUADA AL POLÍGON 2 PARCEL·LA 384.
La senyora Teruel pregunta perquè es fa aquest expedient.
El senyor alcalde li respon perquè, en relació als terrenys de la raqueta del Tosssal, amb un dels propietaris
vam acordar una compravenda i amb un altre una permuta, i, és per aquesta permuta que es fa aquest
expedient.
La senyora Teruel respon que ja s’ho pensava però si mires la proposta sembla que estem parlant de que
estan mal delimitats els límits de les finques i que sigui imputable a l’Ajuntament.
El senyor secretari respon que la idea inicial era fer una permuta però des del Departament d’Agricultura ens
van informar que per les característiques de la parcel·la no és podia fer la permuta i ens recomanaven fer
aquest expedient de partió a atermenament per compensar els terrenys a aportar a la raqueta.
La senyora Teruel afegeix que per tant entén que s’ha arribat amb un acord amb el propietari.
El senyor alcalde diu que no es qüestió d’amagar res sinó que el que hem fet és la única solució possible. Hem
estat parlant molt temps amb aquest senyor.
La senyor Teruel acaba dient que està bé que se sàpiga com ha anat tot.
Vista la necessitat manifesta de promoure la partió de la finca propietat d'aquest Ajuntament, amb referència
cadastral 25043A002003840000SU, situada al polígon 2 parcel·la 384, de superfície 27.541,69m2 per
incorporar els m2 resultants a la finca contigua amb referència cadastral 25043A002003850000SH, situada
al polígon 2, parcel·la 385, amb una superfície de 49.206,19 m2, propietat de Joan Maria Guillaumet Badia i
Meritxell Capdevila Estrada, atès que es tracta de delimitar correctament el perímetre de les finques, a nivell
cadastral i registral, ja que el perímetre segons la documentació cadastral vigent no s’ajusta amb la realitat
d’aquestes.
Vist l'Informe de Secretaria i de conformitat amb el que es disposa en l'article 136.2 del Reglament del
patrimoni dels ens locals de Catalunya aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:
PRIMER. Iniciar l'expedient de partió de la finca propietat d'aquest Ajuntament, amb referència cadastral
25043A002003840000SU, situada al polígon 2 parcel·la 384, de superfície 27.541,69m2 per incorporar els
m2 resultants a la finca contigua amb referència cadastral 25043A002003850000SH, situada al polígon 2,
parcel·la 385, amb una superfície de 49.206,19 m2, propietat de Joan Maria Guillaumet Badia i Meritxell
Capdevila Estrada, per considerar justificada la conveniència de dur a terme aquest, d'acord amb les raons
expressades en la Memòria.
SEGON. Aprovar el Pressupost de despeses de partió per import de 1.296,00 euros.
TERCER. Fixar com a data en la qual començaran les tasques de la partió el dia 17 de maig de 2022 a les 13.00
hores. Els treballs de partió es desenvoluparan al límit entre la parcel·la 384 i 385 del polígon 2 del terme
municipal de la Sentiu de Sió, sempre que hagi transcorregut el termini de seixanta dies des de la publicació
de l'anunci de partió en el Butlletí Oficial de la Província.
QUART. Notificar als amos de les finques adjacents i, en el seu cas, als titulars d'altres Drets Reals que estiguin
constituïts sobre aquestes finques, l'inici de l'expedient de partió, perquè presentin les al·legacions i la
documentació que considerin convenient, en defensa dels seus drets, fins a vint dies abans de l'assenyalat
per a la pràctica de la partió.
Així mateix, advertir-los de què no podrà instar-se procediment judicial amb igual pretensió, ni s'admetran
interdictes sobre l'estat possessori de les finques, fins que no s'hagi dut a terme la partió.
CINQUÈ Publicar la realització de la partió en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament de la Sentiu de Sió, amb seixanta dies d'antelació a la data en la qual es procedirà a l'inici dels
treballs de partió.
Així mateix, informar que l'expedient estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament [adreça: www.sentiu.cat].
SISÈ. Designar com a pràctics de la Corporació, per participar en les operacions de partió, a Josep Torres
Flores (Alcalde), Joan Camats Campabadal, (Secretari-Interventor), Marc Espinet Caselles (tècnic municipal) i
Josep Regany Plens (Topògraf), quedant sotmesos al règim d'abstenció i recusació previst en els articles 23 i
24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
SETÈ. Comunicar la iniciació de l'expedient al Registre de la Propietat de Balaguer als efectes oportuns.
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6. PROPOSTA ACTUALITZACIÓ PER A L’ANY 2022 DE LES RENDES DELS ARRENDAMENTS DELS EDIFICIS
MUNICIPALS
El senyor alcalde explica que s’ha decidit baixar l’IPC del 6,5% al 2% per no perjudicar els llogaters.
Atès que l’Ajuntament de la Sentiu de Sió té arrendats a particulars el local social, el local de la perruqueria i
el local destinat a botiga i en el contracte signat amb els arrendataris hi consta que el preu de l’arrendament
s’incrementarà anualment d’acord amb I ‘Índex de Preu al Consum (IPC).
Atès que des de desembre de 2020 a desembre de 2021, d’acord amb les dades consultades a l’Institut
Nacional d’Estadística (INE), la taxa de variació ha estat un 6,5%.
Atès que l’equip de govern considera que aquest increment de preus s’ha produït en circumstàncies
excepcionals i que és desproporcionat i atès que no es vol perjudicar als arrendataris amb més despeses, es
creu oportú reduir del 6,5% a un 2%.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:
Primer.- Actualitzar, per a l’any 2022, les rendes dels arrendaments dels edificis municipals (el local social, el
local de la perruqueria i el local destinat a botiga), incrementant-les en un 2%, pels motius exposats
anteriorment.
Segon.- Comunicar aquest acord als arrendataris dels locals municipals.
7. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 10/2022, SOBRE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A ACTUACIONS
D’ORDENACIÓ AMBIENTAL DE LA IL·LUMINACIÓ EXTERIOR REALITZADES DURANT ELS ANYS 2021 I 2022.
Vista la RESOLUCIÓ ACC/3673/2021, de 10 de desembre, de convocatòria de subvencions per a actuacions
d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior realitzades durant els anys 2021 i 2022.
Atès que l’Ajuntament de la Sentiu de Sió creu necessari concórrer a aquesta convocatòria perquè té punts
de llum que han quedat obsolets i que ha de substituir.
Atès que el municipi de la Sentiu de Sió forma part dels municipis amb àrees declarades Espais amb un cel
nocturn de qualitat, amb un pla de prevenció de la contaminació lumínica aprovat i tot el terme municipal
classificat com a zona de protecció màxima envers la contaminació lumínica (E1).
Vista la memòria valorada titulada “Obra de substitució de l'enllumenat públic exterior del polígon l’Eral del
municipi de la Sentiu de Sió” redactada per RCT ENGINYERIA, SLU, amb un pressupost de 26.638,15 euros
(22.015,00 euros de base imposable més 4.623,15 euros en concepte d ‘IVA).
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 data 14 de febrer de 2022, següent:
Primer.- Sol·licitar al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural una subvenció per import
de 15.982,00 euros, per l’actuació “Obra de substitució de l'enllumenat públic exterior del polígon l’Eral del
municipi de la Sentiu de Sió” redactada per RCT ENGINYERIA, SLU, amb un pressupost de 26.638,15 euros
(22.015,00 euros de base imposable més 4.623,15 euros en concepte d ‘IVA), en el marc de la convocatòria
de subvencions per a actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior realitzades durant els anys
2021 i 2022.
Segon.- Prendre el compromís d’executar l’actuació per a la qual es demana la subvenció, en cas d’obtenirla.
Tercer.- Aprovar la memòria valorada titulada “Obra de substitució de l'enllumenat públic exterior del
polígon l’Eral del municipi de la Sentiu de Sió” redactada per RCT ENGINYERIA, SLU, amb un pressupost de
26.638,15 euros (22.015,00 euros de base imposable més 4.623,15 euros en concepte d ‘IVA).
Quart.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.
8. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 11/2022, SOBRE APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI
(2023-2025)
La senyora Teruel diu que el que es fa és una previsió.
El senyor secretari li respon que si.
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
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termini, recollits a l’article 29 de la Llei orgànica 2/2012 esmentada, en els que s’emmarca l’elaboració dels
pressupostos dels ens locals i a través dels quals es garantirà una programació pressupostària coherent amb
els objectius d’estabilitat pressupostària i amb el deute públic i de conformitat amb la regla de la despesa
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:
Ratificar íntegrament i en els seus propis termes la resolució d’alcaldia, de 21 de febrer de 2022, següent:
Primer.- Aprovar el Pla pressupostari a mig termini ( 2023-2025) 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.
9.PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 13/2022, SOBRE SOL·LICITUD SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE
JUSTÍCIA
Vista ORDRE JUS/36/2021, de 10 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
les subvencions a ens locals per a projectes adreçats a recuperar la memòria democràtica a través de la
posada en valor i difusió del patrimoni memorial de Catalunya del període 1931-1980 (DOGC núm. 8341 –
15.02.2021).
Vista la RESOLUCIÓ JUS/120/2022, de 23 de gener, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de
les subvencions dels àmbits 1, 2 i 3 a ens locals per a projectes adreçats a recuperar la memòria democràtica
a través de la posada en valor i difusió del patrimoni memorial de Catalunya del període 1931-1980, per a
actuacions desenvolupades l’any 222 (DOGC núm. 8597 – 2.2.2022).
Atès que aquest Ajuntament creu convenient concórrer a aquesta convocatòria, ja que vol instal·lar a la
placeta de l’Ajuntament un monòlit que vol donar continuïtat a les actuacions executades fins l’actualitat i
ser un element de dignificació i memòria d’un poble que va patir la Guerra Civil.
Vista la memòria titulada “Nova senyalització als espais de memòria de la Sentiu de Sió”, amb un pressupost
de 3.155,32 euros (2.607,70 euros de base imposable més 547,62 euros en concepte d’IVA) redactada pel
tècnic Pol Galitó Martí.
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 22 de febrer de 2022, següent:
Primer.- Aprovar sol·licitar la subvenció al Departament de Justícia per un import de 2.520,00 euros per fer
front a part de les despeses que suposaran executar l’actuació “Nova senyalització als espais de memòria de
la Sentiu de Sió”, amb un pressupost de 3.155,32 euros (2.607,70 euros de base imposable més 547,62 euros
en concepte d’IVA) redactada pel tècnic Pol Galitó Martí.
Segon.- Aprovar la realització de l'actuació esmentada per a la qual se sol·licita la subvenció.
Tercer.- Aprovar la memòria titulada “Nova senyalització als espais de memòria de la Sentiu de Sió”, amb un
pressupost de 3.155,32 euros (2.607,70 euros de base imposable més 547,62 euros en concepte d’IVA)
redactada pel tècnic Pol Galitó Martí.
Quart.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.
10. PROPOSTA D’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MICROPOBLES DE CATALUNYA
El senyor alcalde explica que considera oportú formar-ne part ja que l’associacionisme es bo.
La senyora Teruel es pregunta si seria possible que per als municipis petits els tràmits siguin més simples.
El senyor alcalde li respon que tant de bo i que aquest és l’objectiu. Acaba dient que creu que ens ajudarà
formar part de l’associació.
L’Associació de Micropobles de Catalunya (MdC) inscrita al Registre d’organitzacions associatives dels ens
locals de Catalunya amb número de registre C017/08 , es defineix com a una entitat sense afany de lucre que
aplega inicialment als municipis catalans amb una població igual o inferior als 500 habitants, i que lliurament
s’hi vulguin adherir.
L’ideari fundacional es concreta en les següents línies: el municipalisme, la igualtat entre persones i la
cooperació amb altres entitats municipalistes.
Atès que l’Ajuntament de LA SENTIU DE SIÓ vol adherir-se a aquesta entitat, que treballa per fer palesa la
realitat dels municipis més petits, sovint tant diferent de la realitat dels municipis més grans.
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Vist el text dels Estatuts de MdC i trobant-los conformes.
Atès que els ens locals poden constituir associacions, d’acord amb el que preveu tant la Llei Reguladora de
les Bases del Règim Local, en la disposició addicional cinquena, com el text refós de la Llei municipal i del
règim local de Catalunya en els seus articles 133 a 136, així com pel que preveu la regulació en matèria
d’associacions contemplada en el Títol III del Codi Civil de Catalunya, segons Llei 4/2008, de 24 d’abril, relatiu
a les persones jurídiques i, supletòriament, per la legislació estatal en matèria d’associacions.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:
Primer.- Aprovar l’adhesió de L’Ajuntament de LA SENTIU DE SIÓ a l’entitat anomenada “Associació de
Micropobles de Catalunya” (MdC) com a membre de la mateixa, i passar a formar-ne part com a soci de ple
dret a partir de la notificació d’aquest acord.
Segon.- Aprovar, així mateix, els estatuts de l’Associació.
Tercer.- Autoritzar i aprovar la despesa que generarà aquesta adhesió, corresponent a la quota anual per
import de 150,00€, i aplicar-la amb càrrec a la partida pressupostària 943/466.00, una vegada creada al
pressupost municipal.
Quart.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents que sigui necessari per a
l’efectivitat dels acords adoptats.
Cinquè.- Designar com a representant de l'Ajuntament a l'Assemblea General de l'associació el Sr/a. JOSEP
TORRES FLORES , electe que ostenta el càrrec d’ALCALDE.
Sisè.- Remetre el certificat d’acord del Ple través d’EACAT a l’Associació de Micropobles de Catalunya per
comunicar l’aprovació dels presents acords.
11. PROPOSTA PRORROGAR EL CONTRACTE DE L’ARRENDAMENT DEL LOCAL DESTINAT A PERRUQUERIA
SITUAT AL CARRER DE LA SOLANA, S/N PROPIETAT DE L'AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIO, AMB LA
SENYORA VANESSA GALAN SORRIBES, PER UN TERMINI D’UN ANY, DES DEL DIA 2 DE MARÇ DE 2022 FINS
EL 2 DE MARÇ DE 2023
La senyora Teruel pregunta si també si li ha aplicat el 2% de l’IPC.
El senyor alcalde respon que si.
En data 1 de març de 2007, l'Ajuntament de la Sentiu de Sió i la senyora Vanessa Galan Sorribes, van signar
el contracte d’arrendament del local destinat a perruqueria situat al carrer de la Solana, s/n, propietat de
l'Ajuntament de la Sentiu de Sió.
La clàusula tercera del contracte, estableix literalment:
“el contracte començarà a regir el dia 1 del mes de març de 2007, concertant-se l'arrendament per 1 any
prorrogable. Si abans del seu acabament l'arrendatària el renúncia, haurà d'abonar indemnització per
quantitat equivalent a la renda de 2 mesos”.
Atès que les parts estan d’acord en prorrogar aquest contracte per un termini d’un any, de conformitat amb
les condicions previstes a la clàusula tercera del contracte signat el 1 de març de 2007.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:
PRIMER.- Prorrogar el contracte de l’arrendament del local destinat a perruqueria situat al carrer de la
Solana, s/n propietat de l'Ajuntament de la Sentiu de Sió amb la senyora Vanessa Galan Sorribes, per un
termini d’un any, des del dia 2 de març de 2022 fins el 2 de març de 2023, per un import de 302,04 euros
anuals IVA exclòs, amb l’increment de l’IVA i l’IPC, si es produeix.
SEGON.- Autoritzar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per a la signatura del document de
pròrroga i de qualsevol altre document que se’n pugui derivar.
TERCER.- Notificar aquest acord a la interessada i convocar-la per procedir a la signatura del corresponent
document administratiu de pròrroga.
12. DECLARACIÓ DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I LA XARXA D’ALCALDES I
ALCALDESSES PER LA PAU DE CATALUNYA SOBRE EL CONFLICTE A UCRAÏNA
Prèvia unànime declaració d’urgència es passa a tractar aquest punt que no estava inclòs a l’ordre del dia.
El senyor alcalde explica que es tracta d’adherir-se a la declaració del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament i la Xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per la pau de Catalunya sobre el conflicte a Ucraïna.
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Afegeix també que s’està parlant molt de com actuar però que per lliure no es pot anar i que, seguint
indicacions del Consell Comarcal, el que hem de fer és contactar amb ells.
Acaba dient que després es referirà al que ha passat a la Sentiu aquest cap de setmana.
L’Ajuntament de la Sentiu de Sió, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la
corporació, s’adhereix a la següent declaració :
“Davant l’increment de les hostilitats a les regions ucraïneses de la part oriental del Donbàs, l’entrada de
tropes de l’exèrcit de Rússia a Lugansk i Donetsk, l’escalada bèl·lica entre l’OTAN i Rússia, l’amenaça de guerra
oberta a Ucraïna i la seva possible extensió en l’àmbit regional, manifestem:
La disputa entre Rússia i Ucraïna és un conflicte polièdric en el qual els aspectes històrics, culturals, geopolítics
i econòmics es creuen en un escenari d’enfrontament entre dues potències mundials, Rússia i l’OTAN. Aquesta
gran complexitat requereix una responsabilitat de la mateixa dimensió a l’hora de trobar-hi una sortida
pacífica, no només per part dels actors directament implicats sinó que també de tots els que poden tenir un
paper destacat, en especial per la Unió Europea,per tal de generar espais de negociació, cooperació i acord.
El trencament de la política de blocs que va representar la caiguda del mur de Berlín el 1989,i el consegüent
pas d’un ordre mundial bipolar a un de multipolar, donava l’oportunitat a entomar els processos
d’emancipació nacional i la resolució pacífica dels conflictes des del diàleg, la cooperació i el multilateralisme.
En aquest sentit, creiem que alinear-se amb un bloc militar no contribueix a enfortir aquesta voluntat de
resoldre els conflictes de manera pacífica i dialogada. Al contrari, augmenta el perill d’una guerra que ara ja
torna a sacsejar Europa.
La societat catalana està compromesa amb la pau i amb la resolució no violenta dels conflictes, tal com va
mostrar de manera massiva les campanyes de solidaritat amb Bòsnia davant del conflicte dels Balcans ara fa
30 anys, de les manifestacions de la Plataforma Aturem la Guerra ara fa vint anys davant de la Guerra d’Iraq,
o de les mobilitzacions d’ara fa cinc anys a favor de l’acollida de refugiats derivada de la crisi humanitària
provocada per la Guerra de Síria.
Per aquesta raó, i donant resposta a aquest anhel, des del municipalisme solidari creiem que cal contribuir a
desescalar el conflicte i apostar per la desmilitarització de la zona i per l’establiment d’un diàleg enfocat a la
construcció de pau. A dia d’avui, la seguretat i el lliure exercici de drets de la població civil està en perill, una
situació que s’agreujarà molt més amb l’existència d’un conflicte bèl·lic obert, un fet que generarà de ben
segur migracions forçades que caldrà atendre, violència contra la població civil i una crisi humanitària al cor
d’Europa. Per tot això apel·lem a la comunitat internacional, en especial a la Unió Europea, a adoptar un
paper de mediació per preservar la vida i els drets humans de tota la ciutadania de la regió.
24 de febrer de 2022”
13. 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. 210/2021, a Telefónica España SAU, per les obres consistents en els treballs a realitzar per al
desplegament de la FTTH.
• Exp. 40/2022, a Daniel Lara Graça per les obres de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a la
urbanització Sant Miquel de la Sentiu de Sió.
14. INFORMES ALCALDIA
• Pel que fa a la invasió d’Ucraïna, explica que, a finals de la setmana passada, va rebre una trucada de
l’Ajuntament de Guissona informant-lo que el dissabte a la mitjanit vindria una família d’Ucraïna a la
Sentiu perquè un propietari havia cedit una casa del carrer de la Solana per acollir-la. Nosaltres el
que vam fer immediatament és buscar voluntaris i el dissabte vam netejar i vam preparar la casa per
rebre la família ucraïnesa.
La senyora Teruel pregunta si l’Ajuntament hi participa.
El senyor alcalde li respon que el que fa es col·laborar i continua dient que finalment van rebre una
trucada de l’Ajuntament de Guissona dient que aquesta família no vindria perquè des de Ucraïna
havien arribar menys famílies de les previstes i ja les havien acollit totes per la zona de Guissona.
Acaba dient que ara la casa ha quedat a disposició i, és possible, que se’n faci ús en poc temps tenint
en compte com estan les coses.
La senyora Teruel manifesta que, per tant, tot penja de l’Ajuntament de Guissona.
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La senyora Maurici diu que no és tan fàcil tot això perquè una vegada una família arribi a la Sentiu
que farà? Es necessita menjar, mantes...
La senyora Solà afegeix que també s’ha de tenir en compte la possible escolarització si venen menors,
però que el que hem de fer de moment és esperar a veure que passa.
El senyor alcalde acaba dient que des del Consell Comarcal ens han demanat que ens hem de
coordinar amb ells. Ara estem a l’espera, ja que tenim una casa neta a disposició i que, per cert,
aquesta casa és ca l’Enric o cal Solé.
•

Que ha assistit a dues reunions de la taula de reindustrialització de la Noguera pel tema de CRICURSA,
amb la presència del Delegat del Govern i del Secretari General del Departament de Treball. Que de
les 3 fàbriques del grup, la de Balaguer està tancada des del setembre, i que es preveu, si tot va bé,
que es centralitzi tot a la Sentiu i es tanqui definitivament també la de Granollers.
Que abans de la segona reunió, es va assabentar per la premsa que una empresa de Lleó TVITEC va
presentar una oferta de compra. Que a la segona reunió se’n va parlar i que el dia 31 de març sabrem
alguna cosa definitivament. Que tenim moltes opcions que tot es quedi a la Sentiu.
La senyora Teruel diu que a veure que passarà però que espera que tot vagi bé.

•

Que l’empresa que vol instal·lar una planta de biogàs a la Sentiu ens ha convidat a Dinamarca per
visitar-ne una. Que la idea que tenen és instal·lar dues plantes al territori, la de la Sentiu i l’altra a
Linyola.
La senyora Teruel pregunta qui hi va.
El senyor alcalde respon que el secretari i ell mateix i també els propietaris de les finques on s’ubicarà
la planta i un tècnic de l’empresa.
La senyora Teruel pregunta com es diu l’empresa.
El senyor alcalde li respon que no ho recorda.

•

Que en relació al centre de serveis, s’ha demanat una pròrroga al PUOSC per poder acabar-lo sense
presses. El termini inicial d’acabament de les obres era el 30 de juny i amb la pròrroga tindrem fins
el 30 de setembre. Que s’ha fet per curar-nos en salut i no tenir sorpreses d’última hora.

•

Que l’adjudicatari del concurs de l’arrendament de l’antiga casa del metge ha signat el contracte i ha
depositat la fiança. Que el contracte tindrà efectes a partir del dia 1 d’abril.
La senyora Teruel manifesta que està be.
El senyor alcalde creu que és una bona opció.

•

Que l’Associació de Dones va celebrar un dinar, després de 2 anys de pandèmia. Tornar a la
normalitat és el que desitgem tots per a tothom.

15. PRECS PREGUNTES
La senyora Teruel manifesta que està sorpresa amb tanta quantitat de cotxes abandonats que hi han hagut
al poble. Pregunta si els propietaris responen als requeriments de l’Ajuntament.
El senyor secretari respon que la majoria no responen als requeriments, però el procediment tira endavant
fins la retirada del vehicle.
La senyora Teruel recorda que tenia pendent una resposta sobre qui feia el seguiment de la recollida d’olis.
El senyor alcalde li respon que és una Junta que depèn del Consell Comarcal.
La senyora Teruel diu que ha vist que hi ha una subvenció de la Diputació de 850,00 euros amb una despesa
de 1.119,00 euros.
El senyor secretari respon que és una subvenció de promoció de les polítiques d’igualtat.
El senyor alcalde afegeix que es van projectar dues pel·lícules.
La senyora Teruel comenta que l’Olímpic Club la Sentiu aquest any ha rebut 6.000,00 euros de subvenció,
igual que l’any passat i que fa dos anys. Pregunta si se´ls pot incrementar l’ajut ja que tot ha pujat de preu.
Que hi tenen dret.
El senyor alcalde respon que tan el futbol com la resta d’associacions del poble hi tenen dret.
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La senyora Teruel pregunta com està el tema de la baixa de comptadors que consumien poc.
El senyor secretari respon que estem acabant de tancar el del pis de dalt de l’Ajuntament.
La senyora Teruel pregunta que amb la modificació del conveni quin benefici hi ha per l’Ajuntament amb les
subhastes de la gestió forestal.
El senyor secretari respon que, tan abans com ara, molt poca cosa ja que no hi ha pràcticament massa
forestal.
La senyora Teruel demana que es miri de nou el tema de col·locar plaques fotovoltaiques al centre de serveis.
El senyor alcalde respon que té constància que la calefacció és amb aerotèrmia.
La senyora Solà afegeix que nosaltres fem cas al tècnic.
La senyora Teruel insisteix que les plaques seria el millor i que estaria bé demanar una segona opinió a tècnics
instal·ladors.
El senyor alcalde li respon que els tècnics saben el que fan.
La senyora Teruel acaba dient que el que s’ha de fer és parlar amb la gent que s’hi dedica, amb els instal·ladors
que són els que entenen del tema.
I no havent més assumptes, el senyor alcalde dona per finalitzada la sessió a les 21.45 hores, de la que s’estén
la present acta, que com a Secretari certifico (document signat electrònicament).

Vist i plau
L’Alcalde

El secretari

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

Identificació de la sessió
Núm.: 03/2022
Caràcter: extraordinari
Data: dimecres, 20 d’abril de 2022
Horari: de les 20.30 hores a les 20.45 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)
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:
Asensi Masana Carricondo (Junts per la Sentiu de Sió)
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A la Sentiu de Sió, 20 d’abril de 2022, a les 20.30 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, amb l’assistència del Secretari de la Corporació.
Seguidament s’obre l’acte i es passa a deliberar sobre el següent ordre del dia:
15. Prendre coneixement de la renúncia presentada pel Sr. Asensi Masana Carrricondo al seu càrrec de regidor de

l’Ajuntament de la Sentiu de Sió.
16. Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 1 del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió,

any 2022
17. Proposta ratificació decret 28/2022 sobre canvi data treballs de partió
18. Proposta ratificació aprovació de la certificació número 2 de les obres de “Construcció d’un edifici centre de serveis”
19. Sol·licituds llicències d’obres.

1.- PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA PRESENTADA PEL SR. ASENSI MASANA CARRICONDO AL SEU
CÀRREC DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ.
El senyor alcalde agreix al senyor Asensi Masana Carricondo els serveis prestats i el seu treball per la defensa
dels interessos del municipi de la Sentiu de Sió. Seguidament explica que la persona següent de la llista, el
senyor Carles Terré Carreño, ha renunciat per motius personals i la que ve a continuació, la senyora Roser
Papell Vilanova, sí que ho ha acceptat.
Atès que en data 18 de març de 2022, amb registre d’entrada núm. 258, el Sr. Asensi Masana Carricondo 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 Junts per la Sentiu de Sió (JxCAT-JUNTS) de la qual forma part el
regidor que fa efectiva la seva renúncia en aquest ple municipal de data 20 d’abril de 2022.
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. Asensi Masana Carricondo del partit polític Junts
per la Sentiu de Sió (JxCAT-JUNTS), 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.
2.- PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 1 DEL PRESSUPOST DE
L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ, ANY 2022
El senyor Secretari explica la proposta.
En relació al finançament de l’operació “PAISATGES DE PONENT inclosa al FEDER, executada per la Diputació
de Lleida i en la que l’Ajuntament es va comprometre a aportar la quantitat de 17.445,47 € (any 2020:
8.420,41€ i any 2021: 9.025,07€), la Diputació ha comunicat que aquesta quantitat s’ha d’incloure
necessàriament al pressupost de l’any 2022 de l’Ajuntament per a poder continuar la tramitació del projecte.
S’ha extingit el contracte per causes objectives d’una treballadora de la brigada municipal de l’Ajuntament
de la Sentiu de Sió i s’ha resolt contractar una persona temporalment que faci les seves funcions mentre duri
el procés de selecció per a la cobertura definitiva del lloc de treball.
Així mateix l’Ajuntament ha passat a formar part de l’Associació de Micropobles de Catalunya i ha de satisfer
una quota de 150,00 euros i també s’ha adquirit equipament informàtic.
Així doncs, iniciïs expedient de modificació de crèdits dins el vigent pressupost, finançat amb romanent de
tresoreria per despeses generals, de conformitat amb el previst als arts. 177 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i 37 del Reial Decret
500/1990, de 20 d´abril.
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Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:
Primer: Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 1 del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu
de Sió, any 2022, d'acord amb el quadre següent:
DESPESES A FINANÇAR:
SUPLEMENT DE CRÈDIT
PARTIDA

DENOMINACIÓ

920 626.00
Equips processos informació
TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS
CRÈDITS EXTRAORDINARIS
PARTIDA

DENOMINACIÓ

1531 13100
Personal laboral temporal
922 466.02
Quota Micropobles
943 761.00
Transf. Dip. Paisatges Ponent
TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS

CONSIGNACIÓ
INICIAL
200,00

PROPOSTA
INCREMENT
700,00
700,00

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA
900,00
700,00

CONSIGNACIÓ
INICIAL
0,00
0,00
0,00

PROPOSTA
INCREMENT
6.000,00
150,00
17.445,47
23.595,47

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA
6.000,00
150,00
17.445,47
23.595,47

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 24.295,47
ROMANENT DE TRESORERIA
PARTIDA
DENOMINACIÓ
87000
Romanent de tresoreria
despeses generals
TOTAL:
TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 24.295,47

24.295,47
24.295,47

Segon: L'import de les despeses queda finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals, haventse de donar a l'expedient la tramitació assenyalada a l'art. 162 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i considerant-se aquest acord
definitiu de no presentar-se reclamacions durant el termini d'exposició pública.
3.- PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 28/2022 SOBRE CANVI DATA TREBALLS DE PARTIÓ
El senyor Secretari explica la proposta.
Per acord de Ple, de data 14 de març de 2021, es va acordar per unanimitat dels regidors iniciar l'expedient
de partió de la finca propietat de l’Ajuntament, amb referència cadastral 25043A002003840000SU, situada
al polígon 2 parcel·la 384, de superfície 27.541,69m2 per incorporar els m2 resultants a la finca contigua amb
referència cadastral 25043A002003850000SH, situada al polígon 2, parcel·la 385, amb una superfície de
49.206,19 m2, propietat de Joan Maria Guillaumet Badia i Meritxell Capdevila Estrada, per considerar
justificada la conveniència de dur a terme aquest, d'acord amb les raons expressades en la Memòria i fixar
com a data en la qual començaran les tasques de la partió el dia 17 de maig de 2022 a les 13.00 hores.
Atès que s’ha detectat una errada en la data fixada per realitzar aquestes tasques.
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 18 de març de 2022, següent:
Primer.- Fixar com a data en la qual començaran les tasques de la partió el dia 21 de juny de 2022 a les 13.00
hores.
Segon.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
4.- PROPOSTA RATIFICACIÓ APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 2 DE LES OBRES DE “CONSTRUCCIÓ
D’UN EDIFICI CENTRE DE SERVEIS”
El senyor Secretari explica la proposta.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària duta a terme el 20 de setembre de 2021, va acordar adjudicar el
contracte d’obres consistent en la “Construcció d’un edifici centre de serveis”, en les condicions que figuren
24

en la seva oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques a Construcciones Manuel Espejo SL, pel preu ofert de 384.885,27 euros (318.087,00 euros de base
imposable més 66.798,27 euros en concepte d’IVA).
Atès que ja s’han executat una part de les obres i que el contractista i la direcció de l’obra han signat la
certificació número 2, per un import de 58.800,19€ (48.595,20€ de base imposable més 10.204,99€ en
concepte d’IVA).
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 l’abstenció de les dues regidores assistents de les dues que
conformen el grup Independents per la Sentiu , els acords següents:
Ratificar íntegrament i en els seus propis termes la resolució d’alcaldia, de 11 d’abril de 2022, següent:
Primer.- Aprovar la certificació d’obres número 2 de les obres “Construcció d’un edifici centre de serveis”,
per un import de un import de 58.800,19€ (48.595,20€ de base imposable més 10.204,99€ en concepte d’IVA)
signada pel contractista i la direcció de l’obra, així com la factura corresponent.
Segon.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
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:
• Exp. 51/2022, a Cristina Palou Domingo, per les obres consistents en enrajolar el pàrquing de
l’habitatge situat al carrer Verge de la Guardiola, 11.
• Exp. 64/2022, a Josep Ramon Salvia Vilalta, per les obres consistents en la instal·lació de plaques
fotovoltaiques a l’habitatge situat al carrer dels Eucaliptus, 6 de la urbanització Sant Miquel.
• Exp. 69/2022, a Josep Torra Vallés, per les obres consistents en folrar de pladur uns 30m2 del sostre
de les golfes i enrajolar uns 30 m2 del terra de l’habitatge situat a la plaça Major,6 (cal Palou).
• Exp. 71/2022, a Josep Tomasa Colomer, per les obres consistents en l’arranjament d’un bany antic i
repicar parets de l’habitatge situat al carrer Raval, 6.
A continuació la senyora Teruel pregunta si no hi ha cap més llicència d’obra sol·licitada.
El senyor Secretari respon que sí, que és la que fa referència a un projecte d’actuació específica per la reforma
de l’habitatge de la casa cal General per convertir-lo en allotjament rural. Continua dient que al ser una
actuació en sol no urbanitzable, el projecte està exposat al públic i, a continuació, serà Urbanisme que l’ha
d’aprovar definitivament.
La senyora Teruel comenta que a cal General no hi ha viscut mai ningú i que passarà a veure l’expedient.
La senyora Teruel també pregunta si paga IBI d’Urbana.
El senyor Secretari li respon que creu que sí.
I no havent més assumptes, el senyor alcalde dona per finalitzada la sessió a les 20.45 hores, de la que s’estén
la present acta, que com a Secretari certifico (document signat electrònicament).

Vist i plau
L’alcalde

El secretari

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE LA SENTIU DE SIÓ
Identificació de la sessió
Núm.: 04/2022
Caràcter: ordinari
Data: dilluns, 16 de maig de 2022
Horari: de les 20.30 hores a les 21.22 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
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Assistents
Albert Bergadà Alburquerque (Junts per la Sentiu de Sió)
Francesc Marcelino Camarasa (Junts per la Sentiu de Sió)
Roser Papell Vilanova (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, 16 de maig de 2022, 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:
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

Presa de possessió de càrrec regidora electa
Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors.
Donar compte dels decrets d’alcaldia.
Donar compte dels decrets de relació de pagaments i presa de raó d’ingressos.
Proposta ratificació decret 42/2022 sobre sol·licitud subvenció càrrecs electes any 2022
Proposta de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió sobre les dues festes locals del municipi de la Sentiu de Sió per a l’any 2023.
Donar compte del Pla anual de control financer de l’exercici 2022 elaborat per la Intervenció General de l’Ajuntament de la
Sentiu de Sió
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 2021
Donar compte de l’informe anual emès 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 2021.
Donar compte informe provisional de control permanent planificable obligatori sobre l’avaluació del compliment de la normativa
en matèria de morositat de l’exercici 2021.
Donar compte informe provisional de control permanent planificable obligatori sobre el control de l’existència d’obligacions
derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte 413) de l’exercici 2021
Donar compte de la tramesa relativa a les obligacions trimestrals de subministrament d’informació corresponents al primer
trimestre 2022
Sol·licituds llicències d’obres.
Informes d’alcaldia.
Precs i preguntes.

1.PRESA DE POSSESSIÓ DE CÀRREC REGIDORA ELECTA
El senyor alcalde dona la benvinguda a la senyora Roser Papell i li agraeix la seva decisió de formar part com
a regidora del seu grup de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió.
En sessió plenària, de data 20 d’abril de 2022, es va acceptar la renúncia del regidor Sr. Asensi Masana
Carricondo del partit polític Junts per la Sentiu de Sió (JxCAT-JUNTS).
Per aquest motiu es va sol·licitar a la Junta Electoral Central que procedís a la designació de la candidata a
ocupar la vacant produïda.
En data 3 de maig de 2022 la Junta Electoral Central ha expedit credencial a favor de la Sra. Roser Papell
Vilanova que l’acredita com a regidora de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió pel partit polític Junts per la Sentiu
de Sió (JxCAT-JUNTS).
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.
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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. Roser Papell Vilanova ha de prendre possessió del càrrec de regidora de l’Ajuntament de la Sentiu de
Sió pel partit polític Junts per la Sentiu de Sió (JxCAT-JUNTS), 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 Roser Papell Vilanova contesta: “Ho juro.”
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
L’acta de la sessió ordinària, de data 14 de març de 2022 i l’acta de la sessió extraordinària, de data 20 d’abril
de 2022, 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.
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
• Decret 24/2022 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 273,08 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
2021 per un import de 18.205,54 euros procedents del total de la facturació per subministraments
d’energia elèctrica, peatges d’accés i altres conceptes.
Segon.- Notificar al deutor amb indicació de termini i lloc de pagament, i recursos que contra la
mateixa resultin procedents.
Tercer.- Donar compte de la present resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
•

Decret 25/2022 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 27,60 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
2021 per un import de 1.839,75 euros procedents del total de la facturació per subministraments
d’energia elèctrica, peatges d’accés i altres conceptes.
Segon.- Notificar al deutor amb indicació de termini i lloc de pagament, i recursos que contra la
mateixa resultin procedents.
Tercer.- Donar compte de la present resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 26/2022, de delegació funcions de l’Alcaldia
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer. Delegar en favor de la regidora Maria Àngels Solà Figueres, totes les funcions delegables,
durant els dies 21 i 22 de març de 2022, d’acord amb l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Segon. Publicar aquesta resolució al BOP, a l’eTauler i al tauler d’anuncis oficials de l’Ajuntament.
Tercer. Donar compte d’aquesta resolució al Plenari, en la primera sessió que celebri.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 27/2022 sobre adjudicació, mitjançant contracte menor, de la prestació del servei
consistent en la redacció d’una Pla d’igualtat d’oportunitats a l’Ajuntament de la Sentiu de Sió
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En relació a aquest decret, sobre adjudicació dels treballs per la redacció d’un pla d’igualtat, la
senyora Teruel demana que s’expliqui una mica més.
El senyor Secretari explica que la llei obliga a tots els Ajuntaments a tenir un pla d’igualtat
d’oportunitats entre homes i dones, que properament s’iniciaran els treballs de redacció i quan
estigui acabat es podrà veure el seu contingut i se sotmetrà a l’aprovació del Ple. Acaba dient que es
demanarà subvenció a la Diputació per al seu finançament.
Per tot l’exposat, RESOLC:
PRIMER. Adjudicar, mitjançant contracte menor, a l’ASSOCIACIÓ GENERA FEMINISMES I
TRANSFORMACIÓ SOCIAL (G05293436), la prestació del servei consistent en la redacció d’una Pla
d’igualtat d’oportunitats a l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, descrit en els antecedents per un import
de 1.815,00 euros (1.500,00 euros BI + 315,00 euros IVA).
SEGON. Justificar la celebració del contracte menor pels següents motius: el servei consistent en la
redacció d’una Pla d’igualtat d’oportunitats té una durada estimada de 8 mesos. 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 que quedarà condicionada a l’aprovació definitiva del
pressupost ja que a data d’avui es troba en període d’exposició al públic:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2022

920. 277.99

1.500,00€ BI + 315,00€ IVA = 1.815,00€

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

Decret 28/2022 sobre canvi de data treballs de partió
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Fixar com a data en la qual començaran les tasques de la partió el dia 21 de juny de 2022 a
les 13.00 hores.
Segon.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 29/2022 sobre adjudicació, mitjançant contracte menor, de la prestació del servei
consistent en la redacció de certificats energètics d’edificis municipals.
Per tot l’exposat, RESOLC:
PRIMER. Adjudicar, mitjançant contracte menor, a l’empresa RCT Enginyeria SLU (B25625062), la
prestació del servei consistent en la redacció de certificats energètics de 4 edificis municipals (Cal
Morros, Escola, Sala Polivalent i Pavelló Poliesportiu), descrit en els antecedents per un import de
2.843,50 euros (2.350,00 euros BI + 493,50 euros IVA).
SEGON. Justificar la celebració del contracte menor pels següents motius: el servei consistent en la
redacció de certificats energètics de 4 edificis municipals (Cal Morros, Escola, Sala Polivalent i Pavelló
Poliesportiu) té una durada estimada de 10 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 que quedarà condicionada a l’aprovació definitiva del
pressupost ja que a data d’avui es troba en període d’exposició al públic:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2022

151.640,01

2.350,00 BI + 493,50 IVA = 2.843,50 euros
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QUART. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si escau.
CINQUÈ. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
signatura de la Resolució.
SISÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte incloent
la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent
de l'Impost sobre el Valor Afegit.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
•

Decret 30/2022 sobre extinció relació laboral
Per tot l’exposat, RESOLC:
En relació a aquest decret, sobre extinció de relació laboral, la senyora Teruel pregunta quina és la
indemnització i si la quantitat que ha rebut fa referència al concepte quitança de la relació de
pagaments del mes de març.
El senyor Secretari respon que són 20 dies per any, que portava treballant uns 2 anys i mig i que la
quantitat que ha rebut és la del concepte quitança. Afegeix que és la gestoria la que calcula aquest
import.
La senyora Teruel afegeix que, per tant, segons el decret, l’Ajuntament ha acomiadat a aquesta
persona per ineptitud sobrevinguda i no ha plegat com tenia entès.
Així mateix la senyora Teruel pregunta quan temps estarà treballant la persona que està ocupant la
plaça temporalment.
El senyor Secretari respon que quan es resolgui el concurs que ja s’ha convocat. Que els interessats
tenen 20 dies naturals des de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat.
La senyora Teruel espera que aquesta plaça se la quedi una persona del poble. També pregunta si
se’n ha fet publicitat.
El senyor Secretari respon que s’ha publicat al BOP de Lleida, al DOGC, a la seu electrònica, al tauler
d’anuncis i a la web municipal.
Primer.- Extingir, amb efectes del dia 24 de març de 2022 el contracte per causes objectives de la
senyora Elisabeth Ramírez Expósito amb DNI 47163615E, treballadora de la brigada municipal de
l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, per ineptitud de la treballadora sobrevinguda amb posterioritat a
la seva col·locació efectiva en l'empresa, d’acord amb l’article 52 del Reial decret legislatiu 2/2015,
de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, ja que
actualment no hi ha cap plaça vacant que pugui ocupar ni es pot crear ni convocar cap plaça.
Segon.- Notificar aquesta resolució al treballador amb el lliurament de la indemnització que li
correspongui.
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a
terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 31/2022, sobre contractació de personal temporal
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Contractar, amb caràcter de màxima urgència, amb efectes del dia 25.03.2022, el senyor
Asensi Masana Carricondo, amb DNI 43702723D, en règim laboral temporal i a jornada complerta
per desenvolupar tasques de neteja de carrers i places, recollida de brossa, reparacions
d’equipaments municipals i altres tasques diàries, amb una durada equivalent al temps necessari per
a que es resolgui l’expedient de contractació de personal laboral fix, és a dir, mentre duri el procés
de selecció per a la cobertura definitiva del lloc de treball.
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al tauler d’anuncis i a l’eTauler.
Tercer.- Donar compte de la resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 32/2022, d’aprovació de padró fiscal
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar els padró fiscal següent:
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-Taxa de subministrament d’aigua potable, 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
quedarà 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 33/2022 sobre aprovació de la relació de factures mes de març de 2022
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 4 DE L’ACTA.

•

Decret 34/2022, d’aprovació d’un padró fiscal
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar els padrons fiscals següents:
-Taxa d’escombraires (segona cobrança), any 2022
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 35/2022, d’aprovació de la certificació número 2 de les obres de “Construcció d’un edifici
centre de serveis”
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar la certificació d’obres número 2 de les obres “Construcció d’un edifici centre de
serveis”, per un import de un import de 58.800,19€ (48.595,20€ de base imposable més 10.204,99€
en concepte d’IVA) signada pel contractista i la direcció de l’obra, així com la factura corresponent.
Segon.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 36/2022, sobre aprovació de l’oferta pública d’ocupació ordinària per a l’any 2022
Per tot l’exposat, RESOLC:
PRIMER. Aprovar l'oferta pública d’ocupació ordinària d'aquest Ajuntament per a l'any 2022, que
conté els següents llocs de treball:
PERSONAL LABORAL FIX:
DENOMINACIÓ NÚM. PLACES
Peó- Serveis
generals

1

ESCALA/SUBESCALA

SISTEMA DE PROVISIÓ

GRUP

Administració especial.
Serveis especials

Concurs-oposició

AP

SEGON. Publicar l'oferta d'ocupació pública en el tauler d'anuncis de la Corporació, així com a la seu
electrònica d'aquest Ajuntament [adreça https://www.sentiu.cat] i en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.
TERCER. Convocar les places ofertes en execució de la present oferta d'ocupació pública dins del
termini improrrogable de tres anys a comptar des de la seva data de publicació.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
•

Decret 37/2022, 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 dia 20
d’abril de 2022, a les 20.30 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, segons el següent:
1.

ORDRE DEL DIA
Prendre coneixement de la renúncia presentada pel Sr. Asensi Masana Carrricondo al seu càrrec de regidor
de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió
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2.
3.
4.
5.

Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 1 del pressupost de l’Ajuntament de la
Sentiu de Sió, any 202
Proposta ratificació decret 28/2022 sobre canvi data treballs de partió
Proposta ratificació aprovació de la certificació número 2 de les obres de “Construcció d’un edifici centre
de serveis
Sol·licituds llicències d’obres.

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

Decret 38/2022 sobre inici tramitació compte general 2021
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Iniciar la tramitació administrativa del compte general de l’exercici 2021.
Segon.- Que la Intervenció elabori el compte general i emeti l’informi preceptiu.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 39/2022 sobre convocatòria Comissió Comptes 2021
Per tot l’exposat, RESOLC:
Convocar la Comissió Especial de Comptes 2021 el proper dilluns dia 16 de maig de 2022, a les 20.15
hores a la seu de l’Ajuntament, per tal d’examinar el compte general de la corporació de l’exercici
2021, juntament amb els justificants i antecedents, i emetre’n el corresponent dictamen.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 40/2022 sobre adjudicació, mitjançant contracte menor, de les obres de millora de la
climatització de la sala polivalent municipal i sol·licitud de bestreta a la Diputació de Lleida
Per tot l’exposat, RESOLC:
PRIMER. Adjudicar, mitjançant contracte menor, a MIQUEL TREPAT BARCELÓ (NIF: 43703913A), les
obres de millora de la climatització de la sala polivalent municipal, per un import de 22.854,13€
(18.887,71 € BI + 3.966,42 € en concepte d’IVA).
SEGON. Justificar la celebració del contracte menor pels següents motius: el pressupost de
18.887,71€ (més IVA) cobreix la totalitat de les obres necessàries per a la millora de la climatització
de la sala polivalent municipal. Amb el contracte menor es podran executar la totalitat de les obres,
que no excedeixen de 40.000,00 euros (valor estimat del contracte).
TERCER. Aprovar la despesa corresponent:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2022

330.632.01

18.887,71 BI + 3.966,42 IVA = 22.854,13 euros

QUART. Sol·licitar a la Diputació de Lleida una bestreta per import de 17.062,64€, equivalent al 75%
de la subvenció atorgada.
CINQUÈ. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si escau.
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 41/2022, sobre prendre coneixement del desistiment de l’empresa NEDGIA CATALUNYA SA
de l’expedient relatiu a un projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer. Prendre coneixement del desistiment de l’empresa NEDGIA CATALUNYA SA de l’expedient
relatiu al projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable anomenat “Projecte tècnic per a
sol·licitar declaració d’utilitat pública, autorització administrativa i l'aprovació del projecte executiu
de la construcció de la xarxa MOP 4 BAR per al subministrament de gas natural a la indústria AUNA
GLASS al TM. de La Sentiu de Sió”, degut a la situació de l’empresa AUNA GLASS.
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Segon. Comunicar aquest fet a la Comissió Territorial d'Urbanisme als efectes oportuns.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
•

Decret 42/2022 sobre sol·licitud subvenció càrrecs electes any 2022
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 43/2022 sobre acceptació subvenció de la Diputació
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Acceptar la subvenció de 3.990,00 euros atorgada a l’Ajuntament de la Sentiu de Sió per
Decret de Presidència número 909, de data 25 d’abril de 2022, de la Diputació de Lleida per l’actuació
“Reparació de l’esvoranc de la carretera LV-3025a”.
Segon.- Que s’han executat les actuacions derivades de l’objecte subvencionat.
Tercer.- Que els documents acreditatius de la despesa per import de 4.275,06 euros s’han aprovat
per l’òrgan competent i s’ha procedit a la seva comptabilització.
Quart.- Que els imports dels justificants consignats en la relació de despeses s’han destinat a finançar
les despeses derivades per a la finalitat especificada i que no s’ha inclòs l’IVA deduïble.
Cinquè.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a
terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 44/2022 sobre aprovació de les bases reguladores i de la convocatòria de les proves
selectives per a la provisió, en règim laboral fix, d’una plaça vacant de peó de la brigada municipal
i la constitució d’una borsa de treball de personal laboral temporal de peons, mitjançant concursoposició.
Per tot l’exposat, RESOLC:
PRIMER. Aprovar les bases reguladores de les proves selectives per a la provisió, en règim laboral fix,
de la plaça vacant de peó de la brigada municipal anteriorment referenciada i la constitució d’una
borsa de treball de personal laboral temporal de peons, mitjançant concurs-oposició.
SEGON. Convocar les proves, comunicant-ho als organismes corresponents que han de formar part
del Tribunal a l'efecte de que designin els membres per formar part de l'òrgan de selecció de la
referida convocatòria.
TERCER. Aprovar la quantitat de 10.450,00 euros, a la qual ascendeix la retribució corresponent a la
plaça vacant objecte de convocatòria per aquest any 2022.
QUART. Publicar el text íntegre de les bases reguladores de les proves selectives en el Butlletí Oficial
de la Província de Lleida, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en la seu electrònica
d'aquest Ajuntament [adreça https://www.sentiu.cat] i en el tauler d’anuncis. La resta de
publicacions del procés selectiu es realitzarà a la seu electrònica de l'Ajuntament en els termes
establerts les bases reguladores i en el tauler d’anuncis.
CINQUÈ. Vista la comunicació dels organismes corresponents que han de formar part del Tribunal,
designar els membres del Tribunal que han de jutjar les corresponents proves, notificar-los la
resolució de designació, perquè en prengui coneixement, i publicar la composició del Tribunal.
SISÈ. Expirat el termini de presentació de sol·licituds d'admissió en les proves de selecció, aprovar la
relació provisional d'aspirants admesos i exclosos, i publicar la relació a la seu electrònica de l'aquest
Ajuntament [adreça https://www.sentiu.cat] i en el tauler d’anuncis, atorgant als aspirants exclosos
un termini de deu dies hàbils, per formular reclamacions o esmenar els defectes que hagin motivat
la seva exclusió.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 45/2022 sobre reconeixement de triennis
Per tot l'exposat, RESOLC:
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Primer.- Reconèixer, amb efectes del dia 1 de maig de 2022, a:
-Joan Camats i Campabadal, secretari interventor interí de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, el seu
sisè trienni d’antiguitat.
Segon.- Aquest reconeixement suposa adquirir els drets econòmics assenyalats a l'apartat b) de
l'article 102 de la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública aprovada pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre i als
articles 160 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals i demés disposicions aplicables.
Tercer.- Comunicar aquesta resolució al registre personal, a l’intervenció i a la tresoreria, per la seva
efectivitat.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
•

Decret 46/2022 sobre aprovació de la relació de factures mes d’abril de 2022
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 4 DE L’ACTA.

•

Decret 47/2022, 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 dia 16 de
maig de 2022, a les 20.30 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, segons el següent:
ORDRE DEL DIA
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.
25.

26.
27.
28.
29.

Presa de possessió de càrrec regidora electa
Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors.
Donar compte dels decrets d’alcaldia.
Donar compte dels decrets de relació de pagaments i presa de raó d’ingressos.
Proposta ratificació decret 42/2022 sobre sol·licitud subvenció càrrecs electes any 2022
Proposta de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió sobre les dues festes locals del municipi de la Sentiu de Sió
per a l’any 2023.
Donar compte del Pla anual de control financer de l’exercici 2022 elaborat per la Intervenció General de
l’Ajuntament de la Sentiu de Sió
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
2021
Donar compte de l’informe anual emès 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 2021.
Donar compte informe provisional de control permanent planificable obligatori sobre l’avaluació del
compliment de la normativa en matèria de morositat de l’exercici 2021.
Donar compte informe provisional de control permanent planificable obligatori sobre el control de
l’existència d’obligacions derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts sense imputació
pressupostària (compte 413) de l’exercici 2021
Donar compte de la tramesa relativa a les obligacions trimestrals de subministrament d’informació
corresponents al primer trimestre 2022
Sol·licituds llicències d’obres.
Informes d’alcaldia.
Precs i preguntes.

Segon.- Notificar-ho a tots els regidors i fer-ho públic pels mitjans habituals.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
4. DONAR COMPTE DECRETS RELACIÓ DE PAGAMENTS i PRESA DE RAÓ D’INGRESSOS
La senyora Teruel comenta, en relació als ingressos del mes de març de 2022, que ha vist que n’hi ha un de
1.512,89 euros en concepte de llicències d’obres la qual cosa està molt bé perquè és una prova de que la
gent fa coses al poble.
El Decrets que s’han dictat són:
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Decret 33/2022 sobre aprovació de la relació de factures mes de març de 2022
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 març de 2022 i que es detallen
en l’annex 1 d’aquesta resolució corresponents a obres, subministraments i serveis efectuats a l'Ajuntament,
per un import total de 37.597,34 €.
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)
DESPESES MARÇ 2022 CAIXABANK
CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES)

186,13

DIARI SEGRE, S.L.

45,00

TELEFONIA FIXA (MFE)

155,48

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC)

88,87

TELEFONIA FIXA (ASCENSOR)

17,40

RENTING COPIADORA MARÇ

71,39

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 )

67,76

CONSELL COMARCAL (Cànon depo. Residus aboc 4rt TR)

1069,97

CONSELL COMARCAL (voluminosos 4art. TR)

340,03

CONSELL COMARCAL (Taxa dexalleria 4art. TR)

340,03

CONSELL COMARCAL (Servei tract. Residus abocador)

258,26

CONSELL COJARCAL (Servei arquit. I urbanisme)

231,39

J. FARRÉ ,S.A.

444,54

EXCLUSIVAS RAMIREZ ARQUERO, S.L.U.

174,30

FEMI SISTEMAS DE ELEVACION

145,20

ENDESA ENERFGIA SAU

197,76

INK 30

123,42

SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L.

109,76

CUDOS I, S.L.P.

145,20

CUDOS I, S.L.P.

76,23

INSTAL.LACIONS BALAGUER, S.L.

195,42

O.C. FUTBOL SALA

1.000,00

CONSELL COMARCAL (Serveis informàtics)

123,96

SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L.

38,42

ENDESA ENERGIA SAU ( 27 FACTURES)

3.091,84

CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA (serveis informàtics)

14,64

COMUNITAT GENERAL DE REGANTS

1.841,90

RECANVIS REVECAR, S.L.

33,25

ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.

533,61

ELECTROMECÀNICA MILLAT, S.L.

607,11

MIQUEL TREPAT BARCELÓ

920,57

34

MIQUEL TREPAT BARCELÓ

2.147,99

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U.

234,76

ASSOCIACIÓ CATALANA DEL LLEURE FORMATIU

242,00

ESTEE MENCHON PERIES

165,00

SGAE

717,14

QUITANÇA

4.287,59

SEGURETAT SOCIAL

5.336,59

NOMINES

9.548,20
37.126,17

DESPESES MARÇ 2022 CAIXA CORPORACIÓ

CORREUS (CARTES CERTIFICADES AMB ACUSAMENT)

65,9

CAMPSA EST. SERVICIO (GASOIL)

146,01

GERARD SAN AGUSTÍN (CAGA SOCA)

103,5

XOCOLATADA CARNESTOLTES

5,76

ASSISTÈNCIES A PLENS

150
471,17

TOTAL DESPESA MES DE MARÇ

37.597,34

Decret 46/2022 sobre aprovació de la relació de factures mes d’abril de 2022
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 2022 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 102.026,72€.
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)

DESPESES ABRIL 2022 CAIXABANK
CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES)

186,13

DIARI SEGRE, S.L.

45,00

TELEFONIA FIXA (MFE)

155,40

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC)

72,72

TELEFONIA FIXA (ASCENSOR)

17,40

RENTING COPIADORA MARÇ

71,39

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - REBUIG) GENER

853,89

CONSELL COMARCAL (REC. SLECTIVA- REBUIG) FEBRER

853,89

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ORGÀNICA)

483,39

CONSELL COMARCAL (REC. SLECTIVA-ORGÀNICA)

483,39

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - PAPER)

231,74

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - PAPER)

231,74

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - VIDRE)

125,42

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - VIDRE)

125,42
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CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ENVASOS)

126,22

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA-ENVASOS)

126,22

CONSELL COMARCAL (REC. FRACCIÓ VERDA)

1405,07

CONSELL COMARCAL (Servei tract. Residus abocador)

234,21

CONSELL COMARCAL (Servei tract. Residus abocador)

208,68

CONSELL COMARCAL (Servei arquit. I urbanisme)

585,00

CONSELL COMARCAL (Servei arquit. I urbanisme)

702,00

CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA (serveis informàtics)

65,16

ENDESA ENERGIA XXI

59,06

EXCLUSIVES ERA

52,21

AGROPECUARIS FORTUNY, S.L.

412,72

SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L.

138,35

ENDESA ENERGIA SAU (10 FRAS.)

1.186,54

RAPI PLANT 1, S.L.

80,00

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

167,71

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

163,64

CLIBASA, S.L.

646,79

DISTRIBUCIONS JAUME ARENY, S.L.

67,29

CONSTRUCCIONS MANUEL ESPEJO, S.L.

58.800,19

J. FARRÉ, S.A.

717,35

O.C. FUTBOL SALA

1.000,00

AMAZON

99,98

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

354,23

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

64,96

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

69,94

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

67,19

RCT ENGINYERIA, S.L.U.

2.843,50

ASSOCIACIÓ MICROPOBLES DE CATALUNYA

150,00

E.S. TERMENS, SL

424,00

MIQUEL TREPAT BARCELÓ

705,28

MIQUEL TREPAT BARCELÓ

1.600,59

MIQUEL TREPAT BARCELÓ

535,30

MIQUEL TREPAT BARCELÓ

499,94

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U.

725,03

TALLER CASTELL SERRA, S.L.

116,16

JORDI PLA BIEL

46,30

CSITAL

175,00

BUFETE GONZALO SLP

484,00

TASHIA, S.L.

276,06

CHE

1613,11

NOVOQUÍMICA ECOLÓGICA

653,40

NESPRESSO

84,00

URBANISME

13,75

IRPF

5.212,72

SEGURETAT SOCIAL

5.593,19

NOMINES

8.437,51
101.726,47
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DESPESES ABRIL 2022 CAIXA CORPORACIÓ
GASOIL FURGONETA

119,65

PRETENSATS PUJOL

25,56

MONES PEL DILLUNS DE PASQUA

109,8

CARREFOUR

7,74

CORREUS

37,5
300,25

TOTAL DESPESA MES D'ABRIL

102.026,72

RELACIÓ D’INGRESSOS REBUTS PER L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ DURANT EL MES DE MARÇ DE
2022
INGRESSOS MARÇ 2022 "CAIXABANK"
LLOGUERS

385,34

TOVP

11.162,99

OAGRTL (ENTREGA A COMPTE MARÇ)

9.854,10

GENERALITAT DE CATALUNYA (PMTE)

5.749,60

GENERALITAT DE CATALUNYA (PMTE COMP. IVA)

2.037,04

COMPRA DE DOS BUFFS

6,00

DIPUTACIÓ DE LLEIDA (Subv. IEI)

850,00

LLICÈNCIES OBRES

1.512,89

MINHAP (QUOTES NACIONALS IAE)

748,89
32.306,85

INGRESSOS MARÇ 2022 "CAIXA CORPORACIÓ"
RECAPTACIÓ BÀSCULA

204,50

RAQUEL SANCHEZ

15,85

FIANÇA CASA METGE

300,00
520,35

TOTAL INGRESSOS MARÇ 2022

32.827,20

RELACIÓ D’INGRESSOS REBUTS PER L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ DURANT EL MES D’ABRIL DE 2022
Relació d’ingressos rebuts per l’Ajuntament de la Sentiu de Sió durant el mes d’abril de 2022
INGRESSOS ABRIL 2022 CAIXABANK
LLOGUERS

765,34

TOVP

2.198,49

GENERALITAT (Particip. Tributs de l'Estat)

6.938,70

GENERALITAT (FCL)

48.132,20
58.034,73

INGRESSOS ABRIL 2022 CAIXA CORPORACIÓ
LLOGUERS

322,78
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RECAPTACIÓ BÀSCULA

142,50

VENTA LLIBRE MARIO

15,00

RAQUEL SÁNCHEZ

19,12

BÚSTIA PORXO AJUNTAMENT

88,00

LLICÈNCIA OBRES

126,69
714,09

TOTAL INGRESSOS ABRIL

58.748,82

5. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 42/2022 SOBRE SOL·LICITUD SUBVENCIÓ CÀRRECS ELECTES ANY 2022
La senyora Teruel comenta que s’ha de concórrer a la subvenció i que s’ha de mirar d’aconseguir però el que
no potser és que el senyor alcalde es complementi el seu sou amb diners del municipi.
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 2022 (RESOLUCIÓ PRE/1070/2022, de 4 d’abril, DOGC 8651 de
21.04.2022).
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 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 data 26 d’abril de 2022, 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.
6. PROPOSTA DE L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ SOBRE LES DUES FESTES LOCALS DEL MUNICIPI DE
LA SENTIU DE SIÓ PER A L’ANY 2023.
Atès que l’article 37.2 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de l’Estatut dels treballadors indica que de les catorze festes laborals de cada any, dues seran locals.
Atès que per Decret de la Generalitat de Catalunya 177/1980, de 3 d’octubre, s’estableix que les dues festes
locals seran fixades per Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels municipis
respectius.
Atès que d’acord amb el que estableix l’article 46 del RD 2001/83, de 28 de juliol, l’acord ha de ser adoptat
pel Ple.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:
Primer.- Proposar al Departament de Drets Socials com a festes locals del municipi de la Sentiu de Sió per a
l’any 2023 els dies: 8 de maig de 2023 (Festa del Roser) i 29 de setembre de 2023 (Festa Major de Sant
Miquel).
Segon.- Notificar-ho als Serveis Territorials a Lleida del Departament de Drets Socials als efectes pertinents.
7. DONAR COMPTE DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER DE L’EXERCICI 2022 ELABORAT PER LA
INTERVENCIÓ GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ
El règim de control intern establert en el Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim
jurídic del control intern en les entitats del sector públic local (RD 424/2017) es regula sobre la base de
l'experiència en l'exercici d'aquesta funció per part de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat
(IGAE) configurant, per tant, un model consistent amb l'establert per al sector públic estatal. Amb aquest
efectes, s’incorporen regles, tècniques i procediments d'auditoria amb la finalitat d’aconseguir millores
substancials en l'exercici del control intern en les entitats locals. El control intern de l'activitat
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economicofinancera del sector públic local l'ha d'exercir l'òrgan interventor mitjançant l'exercici de la funció
interventora i el control financer. El control financer comprèn les modalitats de control permanent i
d'auditoria pública, incloent, en ambdues, el control d'eficàcia referit en l'article 213 del RDLeg 2/2004.
En relació al control financer, l’article 31 del RD 424/2017 estableix que anualment la Intervenció elaborarà
un Pla anual de control financer (PACF) que recollirà les actuacions de control permanent i d’auditoria pública
a realitzar durant l’exercici.
D’acord amb els articles 29, 31, 32 i 40 del RD 424/2017, el control permanent es classifica en:
▪ Control permanent no planificable:
Actuacions que l’ordenament jurídic atribueix a l’òrgan interventor, que es realitzen amb caràcter previ
a l’adopció dels actes administratius, i que s’han d’efectuar en el moment i en les condicions que
estableixi la norma, per tant, no són susceptibles de planificació i no s’han d’incloure en el PACF.
▪ Control permanent planificable:
- Obligatori: Actuacions que l’ordenament jurídic atribueix a l’òrgan interventor sense
determinar el moment concret de realització, i que per tant, són susceptibles de planificació i
s’hauran d’incloure en el PACF.
- Seleccionable: Actuacions que l’òrgan interventor seleccionarà anualment sobre la base d’una
anàlisi de riscos consistent amb els objectius que es vulguin aconseguir, les prioritats
establertes per a cada exercici i els mitjans disponibles, i que s’hauran d’incloure en el PACF.
En compliment del requerit per l’article 31 de RD 424/2017, la Intervenció general en data 29 d’abril de 2022
va elaborar el Pla anual de control financer de l’exercici 2022, que recull les actuacions de control permanent
planificables i de cadascuna de les auditories, així com de control financer de subvencions a realitzar, si
s’escau, durant l’esmentat exercici, sense perjudici de les modificacions que sigui procedent realitzar al llarg
del mateix. Aquest Pla anual de control financer s’ha de remetre al ple a efectes informatius.
Per tot l’exposat, i a proposta de la Intervenció, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels
set que conformen la corporació, els acords següents:
Únic.- Donar-se per assabentat del Pla anual de control financer de l’exercici 2022, següent:
“PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER DE L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ, DE RÈGIM DE CONTROL
SIMPLIFICAT, PER A L’EXERCICI 2022
1. INTRODUCCIÓ
El Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del
sector públic local (RD 424/2017) té per objecte el desplegament reglamentari previst en l'article 213 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març
(RDLeg 2/2004).
El règim de control intern establert en el RD 424/2017 es regula sobre la base de l'experiència en l'exercici
d'aquesta funció per part de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE) configurant, per tant,
un model consistent amb l'establert per al sector públic estatal. Amb aquest efectes, s’incorporen regles,
tècniques i procediments d'auditoria amb la finalitat d’aconseguir millores substancials en l'exercici del
control intern en les entitats locals. El control intern de l'activitat economicofinancera del sector públic local
l'ha d'exercir l'òrgan interventor mitjançant l'exercici de la funció interventora i el control financer.
En relació a la funció interventora, en sessió plenària de data 1 de desembre de 2021, es va configurar el
model a aplicar, 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, i 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.
En matèria de control financer s’ha de destacar que el RD 424/2017 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 RDLeg
2/2004.
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L'objectiu final és assegurar un model eficaç de control intern que asseguri, amb mitjans propis o externs, el
control efectiu d’almenys el 80% del pressupost general consolidat de l'exercici mitjançant l'aplicació de les
modalitats de funció interventora i de control financer. En el transcurs de tres exercicis consecutius i en base
a una anàlisi prèvia de riscos, haurà d'haver assolit el 100% d'aquest pressupost. Per assolir aquests objectius
s'hauran d'habilitar els mitjans necessaris i suficients a l'òrgan interventor.
Amb la finalitat de planificar l’execució d’aquesta modalitat de control, l’article 31 del RD 424/2017 estableix
que l'òrgan interventor ha d'elaborar un Pla anual de control financer (PACF) que recollirà totes les actuacions
planificables de control permanent i d’auditoria pública a realitzar durant l'exercici, és a dir, amb excepció de
les actuacions que derivin d’una obligació legal que s’hagin de realitzar amb caràcter previ a l’adopció dels
corresponents acords (actuacions obligatòries no planificades).
Per tant, aquest PACF inclourà totes aquelles actuacions que derivin d'una obligació (actuacions obligatòries
planificades) i les que anualment es seleccionin sobre la base d'una anàlisi de riscos consistent amb els
objectius que es pretenguin aconseguir, les prioritats establertes per cada exercici i els mitjans disponibles
(actuacions planificades).
També s’incorpora en aquest Pla el control a realitzar sobre els beneficiaris i, si s’escau, sobre les entitats
col·laboradores, per raó de les subvencions i ajudes concedides que es trobin finançades amb càrrec als seus
pressupostos generals, d’acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
Atès que a aquesta entitat li és d’aplicació el règim de control intern simplificat segons el que s’estableix en
els articles 39 i 40 del RD 424/2017, no es preveuen actuacions seleccionades de control financer (actuacions
planificades), però es detallen en aquest Pla les actuacions previstes en les normes pressupostàries i
reguladores de la gestió econòmica del sector públic local atribuïdes a l’òrgan interventor (actuacions
obligatòries planificades).
En compliment dels preceptes legals exposats, s’ha elaborat aquest Pla que determina el marc de les
actuacions de control financer a realitzar durant l’exercici 2022
2. ACTUACIONS A REALIZAR
2.1. En matèria de control permanent
2.1.1 Actuacions a realitzar de caràcter obligatori
D’acord amb l’article 29.2 del RD 424/2017, el control permanent s'exercirà sobre l'entitat local i els
organismes públics en què es realitzi la funció interventora. Amb caràcter obligatori es realitzaran les
actuacions previstes en les normes pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector públic local
atribuïdes a l'òrgan interventor que s’indiquen a continuació. Aquestes actuacions es realitzaran amb caràcter
posterior i mitjançant tècniques d’auditoria.
a) 2.1.1_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.
b) 2.2.1_L’informe d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat previst a l’article
12.2 de la Llei 25/2013.
c) 2.2.2_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 sobre entitats no subjectes a
auditoria de comptes), d’acord amb la DA 3ª de la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control
del deute comercial en el sector públic).
2.1.2 Actuacions seleccionades
Atès que aquesta entitat va informar al ple sobre l’aplicació del règim de control intern simplificat, no es
preveuen actuacions seleccionades de control financer (actuacions planificades).
2.2 En matèria d’auditoria pública
En no existir cap entitat dependent no es preveuen actuacions en aquesta matèria.
2.3 Control financer de les subvencions i ajuts concedits
El control financer de subvencions s'exercirà respecte dels beneficiaris i, si s’escau, de les entitats
col·laboradores per raó de les subvencions que es puguin concedir.
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L’exercici del control financer de subvencions s’ha de modular per cada entitat local atenent els criteris
d’eficàcia, eficiència i economia i materialitat, i vist que no es detecten riscos en aquest concepte, no es
selecciona cap línia de subvenció per a l’exercici del control financer de subvencions.
3. MEMÒRIA DE PLANIFICACIÓ
Abans de començar les actuacions descrites anteriorment, la Intervenció podrà aprovar una memòria de
planificació dels treballs concretant, entre d’altres, l’abast i objectius del treball, el règim jurídic aplicable,
l’equip de treball, el calendari previst per a l’execució de les diferents fases del treball i, si s’escau, el sistema
de determinació de mostres i els programes de treball a utilitzar.
4. MOMENT, FORMA I TERMINI PER A LA L’EXERCICI DE LES ACTUACIONS DE CONTROL FINANCER
L’execució dels treballs de control financer inclosos en el present Pla, es realitzaran per l’òrgan interventor,
de forma continua o amb posterioritat, d’acord amb el que preveuen el RD 424/2017 i les normes tècniques
de control financer i auditoria pública dictades per la IGAE.
5. MITJANS DISPONIBLES
Les actuacions de control financer previstes en aquest Pla es duran a terme directament per la Intervenció,
sense perjudici de la col·laboració que resulti necessària malgrat que els mitjans personals actualment
disponibles en la Intervenció d’aquesta entitat no són del tot suficients per afrontar la realització de les
actuacions previstes en el present Pla.
Així mateix aquestes actuacions tampoc es podrien realitzar a través del corresponent procediment de
contractació de firmes privades d’auditoria ja que no es disposa de consignació pressupostària suficient per
a procedir a la contractació de les mateixes,
Per tant, es fa constar que es podran dur a terme les actuacions previstes amb moltes dificultats per estar en
una situació al límit de mitjans per a poder-les realitzar.
És per això que, als efectes d’allò previst en els articles 4.3 i 34.1 del RD 424/2017 es fa constar que per a la
realització de les actuacions de control financer previstes en el present Pla, s’aconsella l’ampliació de personal
de la Intervenció per poder realitzar més actuacions de forma directa.
6. MODIFICACIÓ DEL PLA
La Intervenció podrà modificar el present PACF com a conseqüència de l’execució de controls, en virtut de
sol·licitud o mandat legal, per variacions en l'estructura de les entitats objecte de control, per insuficiència de
mitjans o per altres raons degudament ponderades.
7. INFORMACIÓ AL PLE
Del present Pla, així com de les seves possibles modificacions, se’n donarà compte al ple de la corporació.
Dels treballs i actuacions realitzades s’emetrà el corresponent informe per la Intervenció i es tramitarà d’acord
amb el procediment establert en les normes tècniques de control financer i auditoria dictades per la IGAE.
D’acord amb els articles 220.3 del RDLeg 2/2004 i 36.1 del RD 424/2017, els informes definitius que resultin
de les actuacions incloses en el present Pla, conjuntament amb les al·legacions efectuades, seran enviats, a
través del president, al ple de la corporació per al seu coneixement.
8. PUBLICITAT DEL PLA
Aquest Pla serà publicat en el Portal de transparència de l’entitat, en virtut del que estableixen els articles 6
de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i 8 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
ANNEX I
RESUM ACTUACIONS PACF 2022
ENS
ACTUACIÓ
TIPUS
MITJANS
Ajuntament de la
2.1.1_L’auditoria de
Obligatòria
Recursos
Sentiu de Sió
sistemes per verificar que
propis
els corresponents registres
comptables de factures
compleixen amb les
condicions de
funcionament que preveu
la Llei 25/2013
Ajuntament de la
2.2.1_L’informe
Obligatòria
Recursos
Sentiu de Sió
d’avaluació del
propis
compliment de la
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normativa en matèria de
morositat previst a
l’article 12.2 de la Llei
25/2013
Ajuntament de la
2.2.2_La verificació de
Sentiu de Sió
l’existència d'obligacions
derivades de despeses
realitzades o béns
realitzats, o béns i serveis
rebuts sense imputació
pressupostària (compte
413)
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
L’interventor”

Obligatòria

Recursos
propis

8.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 2021
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, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:
Únic.- Donar-se per assabentat de l’informe resum anual de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió emès per part
de la Intervenció general en data 20 d’abril de 2022 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 2021 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 2021
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
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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 de l’esmentat 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
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 1 de desembre de 2021 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 2021, 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 2021, 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.
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S’han emès 15 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 19 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.
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 31 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 d’1 de desembre de 2021 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
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al públic) i això genera moltes dificultats, especialment en temes 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 2021, 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
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.
La Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
L’interventor”
9. 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 2021.
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, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:
Primer.- Donar-se per assabentat de l’informe anual de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió emès per part de la
Intervenció general en data 20 d’abril de 2022 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 2021, amb la informació que es transcriu tot seguit:
“INFORME D’INTERVENCIÓ
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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 2021
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 d’1 de desembre de 2021, 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
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 2021:
1) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contraris a les objeccions efectuades per la
Intervenció.
- S’han emès 15 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 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
resolució i/o decret contrari a l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
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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.
La Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
L’interventor”
10.DONAR COMPTE INFORME PROVISIONAL DE CONTROL PERMANENT PLANIFICABLE OBLIGATORI SOBRE

L’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA EN MATÈRIA DE MOROSITAT DE L’EXERCICI 2021.
Es dona compte al ple del següent informe:
1. “INTRODUCCIÓ
Els treballs de control financer comprenen, entre d’altres, l’avaluació del compliment de la normativa en
matèria de morositat de l’exercici 2021, actuació de control permanent planificable de caràcter obligatori
prevista a l’article 12.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures en el sector públic.
Aquesta Intervenció ha elaborat el present informe de conformitat amb les normes de control financer i
auditoria pública vigents pel sector estatal.
De conformitat amb els articles 3 i 29 del RD 424/2017, el control intern de l’activitat econòmica-financera de
l’entitat s’exercirà mitjançant les modalitats de funció interventora i control permanent.
2. ABAST DEL TREBALL
L’abast d’aquesta actuació és verificar el compliment de la normativa en matèria de morositat, d’acord amb
el previst a l’article 12.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de factures en el sector públic per l’exercici 2021 de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió en
endavant l’EL.
Per a la realització dels treballs sobre l’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat de
l’exercici 2021 de l’EL, s’han realitzat les proves que figuren en el programa de treball de morositat.
3. NORMATIVA APLICABLE
- Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable
de factures en el sector públic (L 25/2013).
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LO 2/2012).
- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials (L 3/2004).
- Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (L 15/2010).
- Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de recolzament a l’emprenedor i d’estímul del creixement i
de la creació de llocs de treball, que modifica la L 3/2004 (L 11/2013).
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic per la qual es transposen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives de el Parlament Europeu i de Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (L 9/2017).
- Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, modificat pel RD 1040/2017, pel qual es desenvolupa la
metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i
les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, que preveu la LO
2/2012 (RD 635/2014).
- Reial decret 128/2018, de 16 de març, que regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració
Local amb habilitació de caràcter nacional (RD 128/2018).
- Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, modificada per l’OHAP/2082/2014, per la qual es desenvolupen
les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
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d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (OHAP/2105/2012), modificada per la Ordre
HAP/2082/2014, de 7 de novembre.
4. RESULTATS DEL TREBALL
El resum dels resultats d’aquests treballs és el següent:
A) Informes trimestrals (article 4 L 15/2010):
a) No s’han elaborat trimestralment l’informe de morositat regulat a l’article 4.3 de la L 15/2010. Aquest
Ajuntament però sí ha incorporat i ha informat de les dades anuals de morositat als informes de la
liquidació del pressupost i del Compte General de l’any 2021. Les dades són les següents:
• Pagaments realitzats dins el període legal: 518, import 386.287,56 euros
• Pagaments realitzats fora del període legal: 36, import 18.600,72 euros (la majoria es corresponen
a factures domiciliades que els proveïdors cobren més enllà dels 30 dies).
• No s’han devengat ni pagat interessos de demora.
b) El període mitjà de pagament legal a proveïdors de l’EL pel 2021 ha estat el següent, per tant, es compleix
el termini màxim de pagament previst a l’article 4 de la L 3/2004.
Període
Primer trimestre 2021
Segon trimestre 2021
Tercer trimestre 2021
Quart trimestre 2021

Període mitjà de pagament
7,20
10,33
14,63
8,48

c) S’ha donat compte al ple de cadascun dels informes trimestrals sobre el pagament de les obligacions,
d’acord amb el previst a l’article 4.4 de la L 15/2010 i també s’ha informat de les dades de morositat
anuals.
d) S’ha tramés al MINHAP tota la informació prevista a l’article 16.6 de la Ordre HAP/2105/2012 dins de
termini.
B) Requeriments periòdics (article 10 L 25/2013)
a) No s’han realitzat, per no ser necessaris, requeriments periòdics de factures pendents de reconeixement
d’obligació durant l’exercici 2021, d’acord amb el que estableix l’article 10.1 de la L 25/2013.
b) No s’ha elaborat trimestralment l’informe amb la relació de les factures respecte a les quals havia
transcorregut més de tres mesos des que havien sigut anotades i no s’havia efectuat el reconeixement de
l’obligació pels òrgans competents d’acord amb el que estableix l’article 10.2 de la L 25/2013 de 27 de
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registres comptable de factures en el sector
públic, perquè no existia cap factura amb aquestes característiques.
c) El nombre total de factures respecte les quals han transcorregut més de tres mesos des que van ser
anotades i no s’ha efectuat el reconeixement de l’obligació pels òrgans competents de l’EL pels 4 trimestres
de l’exercici 2021 és de 0, que representa un 0% respecte el nombre total de factures comptabilitzades,
factures que figuren registrades i amb situació “Comptabilitzada” al Registre Comptable de Factures del
2021 de l’EL.
C) Període mig de pagament a proveïdors (PMP) (articles 5.1.e. RD 128/2018 i 6.2 RD 635/2014)
a) S’ha elaborat el càlcul del PMP de tots els trimestres de 2021 mitjançant l’aplicació informàtica de
comptabilitat APEIRON, i per cadascun d’ells s’han generat els arxius corresponents
b) D’acord amb els càlculs trimestrals del PMP de l’EL pel 2021 tots estan per sota dels 30 dies màxims
previstos a la normativa en matèria de morositat. El PMP Global és inferior a 30 dies per tots els trimestres
de 2021.
c) S’ha tramés tota la informació relativa als PMP’s trimestrals del 2021 de l’EL al MINHAP abans de l’últim
dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de l’any d’acord amb el que estableix el RD 635/2014
modificat pel RD 1040/2017, i la mateixa no s’ha publicat al web de l’Entitat d’acord amb el que estableix
l’article 6.2 del RD 635/2014.
5. OPINIÓ
Com a resultat dels treballs realitzats, es considera que l’avaluació del compliment de la normativa en matèria
de morositat per l’exercici 2021 resulta conforme, en tots els aspectes significatius, amb la normativa que
resulta d’aplicació. Així mateix s’informa trimestralment al Ple dels PMP’s anualment de la Morositat.
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Aquesta informació també s’inclou a l’informe d’intervenció de la liquidació del pressupost i del compte
general de l’exercici.
La Sentiu de Sió , (document signat electrònicament)
L’interventor”
11.DONAR COMPTE INFORME PROVISIONAL DE CONTROL PERMANENT PLANIFICABLE OBLIGATORI SOBRE
EL CONTROL DE L’EXISTÈNCIA D’OBLIGACIONS DERIVADES DE DESPESES REALITZADES O BÉNS I SERVEIS
REBUTS SENSE IMPUTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (COMPTE 413) DE L’EXERCICI 2021
Es dona compte al ple del següent informe:
1.”INTRODUCCIÓ
Els treballs de control financer comprenen, entre d’altres, el control del compte 413 de l’exercici 2021 actuació
de control permanent planificable de caràcter obligatori prevista a la Disposició addicional tercera de la Llei
Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic (LO 9/2013).
El règim jurídic de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió és el corresponent al de corporació de dret públic, subjecte
pel que es refereix a la seva activitat econòmica i financera al que estableix el Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i té la consideració
d’administració pública als efectes previstos a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
De conformitat amb els articles 3 i 29 del RD 424/2017, el control intern de l’activitat econòmica-financera de
l’entitat s’exercirà mitjançant les modalitats de funció interventora i control permanent.
Aquesta entitat aplica el règim de control intern simplificat i el model simplificat de comptabilitat local.
2.ABAST DEL TREBALL
D’acord amb el previst a la Disposició addicional tercera de LO 9/2013, l’abast d’aquesta actuació és verificar,
anualment, l’existència d’obligacions derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts sense
imputació pressupostària (compte 413) en les entitats de les Administracions Públiques no subjectes a
auditoria de comptes, i per tant, en aquest cas, de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió per a l’exercici 2021
El compte 413 “Creditors per operacions meritades” recull els deutes derivats d’aquelles operacions meritades
en l’exercici no registrades en la comptabilitat. Es composa de les següents divisionàries:
- Compte 4130 Creditors per operacions aplicables al pressupost en períodes posteriors, on es
registraran les obligacions (derivades d’entregues de béns o prestacions de serveis) meritades en
l’exercici però que els documents acreditatius d’aquestes es rebin a l’exercici següent.
- Compte 4131 Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost, on es registraran les
obligacions meritades que no s’han aplicat al pressupost sent procedent la seva aplicació en el període
actual o en algun anterior (obligacions meritades a l’exercici no registrades per manca de consignació
pressupostària al pressupost de l’exercici).
Per a la realització dels treballs sobre el control de l’existència d’obligacions derivades de despeses realitzades
o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte 413) de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió per a
l’exercici 2021 s’han realitzat les proves que figuren en els resultats del treball del Compte 413.
3.NORMATIVA APLICABLE
- Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic. (LO
9/2013).
- Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model simplificat de
comptabilitat local (OHAP/1782/2013)
- Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el règim jurídic del control intern de les entitats
del sector públic local.
- Resolució de 30 de juliol de 2015, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual
es dicten les instruccions per a l’exercici del control financer permanent.
- Resta de normativa aplicable en matèria d’auditoria pública.
4.RESULTATS DEL TREBALL
El resum dels resultats d’aquests treballs és el següent:
4.1.Informació del compte 413 i moviment del compte per l’any objecte d’anàlisi
El detall del moviment del compte “(413) Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost” de
l’entitat per a l’exercici 2021 és el següent:
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Comptes
Compte 4130
Compte 4131
Total

Saldo a
1/1/2021
0,00
0,00
0,00

Altes

Baixes

Saldo a 31/12/2021

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

El saldo del compte 413 a 31 de desembre de l’any 2021 és de 0,00 €, i el saldo que consta a la memòria del
Compte general és de 0,00€
Com a resultat dels treballs realitzats, es considera que l’existència d’obligacions derivades de despeses
realitzades o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària per l’exercici 2021 resulta conforme, en tots
els aspectes significatius, amb la normativa que resulta d’aplicació.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
L’interventor”
12. DONAR COMPTE DE LA TRAMESA RELATIVA A LES OBLIGACIONS TRIMESTRALS DE SUBMINISTRAMENT
D’INFORMACIÓ CORRESPONENTS AL PRIMER TRIMESTRE 2022.
Es dona compte al Ple:
De la tramesa de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació corresponents al PRIMER
TRIMESTRE 2022, d’acord amb l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera (LLOEPSF), que determina les obligacions trimestrals de
subministrament d’informació indicant que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada
trimestre de l’any s’ha de trametre la informació que es relaciona a l’article 16 de la mateixa Ordre. Aquesta
informació fa referència:
•

dades corresponents al calendari i pressupost de tresoreria i endeutament de l’Ajuntament

•

de les dades del període mig de pagaments a proveïdors del primer trimestre de 2022 que són de
9,93 dies
dels pagaments realitzats durant el primer trimestre de 2022 dins el període legal, que són 80, per
import de 213.872,60 euros i fora del període legal de pagaments, que són 1, per import de 50,37
euros.

•

13. 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. 56/2022, a Josep Maria Bou Campos, per les obres consistents en els treballs de tancament amb
alumini i vidre de la galeria de la part del darrera de l’habitatge situat al carrer de Balaguer, núm. 9.
• Exp.80/2022, a Dídac Figueres Turiella, per les obres de reforma de l’habitatge situat al carrer de
l’Obaga, núm. 3.
• Exp. 84/2022, a BENSA SA, per les obres de desmunt d’un antic cobert i fer un repàs de les cobertes
de teula que confronten amb les eliminades.
• Exp. 86/2022, a Roger Solé, per les obres consistents en tapar una obertura interna al magatzem de
l’habitatge situat al carrer Verge de la Guardiola, núm. 7.
• Exp. 87/2022, a la Comunitat de Propietaris de la Urbanització Sant Miquel, per les obres de reforma
de la piscina existent.
• Exp. 88/2022, a Carme Vilanova Solé per les obres consistents en un repàs a la teulada de la granja
situada al polígon 5, parcel·la 111. En aquesta llicència, la senyora Roser Papell s’absté de votar degut
a incompatibilitat familiar amb la sol·licitant.
14. INFORMES ALCALDIA
• Que vol agrair als que van participar en les activitats de la Festa Major i en la festa de les Cassoles. Hi
havia moltes ganes de retrobament i, pel que fa a les Cassoles, cal dir que va ser un èxit amb 255
participants, que finalment es va fer al pavelló i va anar molt bé.
50

•

Que s’estan executant les obres de la fibra òptica, concretament estan cablejant el municipi i
esperem que connectin el més aviat possible. La senyora Teruel pregunta si ho fa Movistar. El senyor
alcalde respon que és una empresa subcontractada per Movistar. La senyora Teruel pregunta si es
traurà el cablejat de coure i el senyor alcalde li respon que suposa que sí.

•

Que es contractarà una operació de tresoreria per import de 75.000 euros per poder acabar de pagar
l’obra inclosa al PUOSC. Quan es cobri la resta de la subvenció es cancel·larà.

•

Que enguany les piscines s’obriran més aviat, concretament el dia 18 de juny i es tancaran el 4 de
setembre. Que en principi no hi haurà controladors COVID però si que estarem al cas de l’evolució
de la pandèmia.

•

Que enguany, com l’any passat, també es faran Estades d’Estiu. Que es faran durant la última
setmana de juny i el mes de juliol i que quan sigui el moment es farà arribar la informació. Acaba
dient que es farà una oferta a Instagram i a l’oficina jove del Consell Comarcal per contractar la
monitora.

•

Que enguany també es torna a sol·licitar el programa JoVA. Que el proper divendres hi haurà una
reunió al Consell Comarcal.

•

Que demà dimarts, a les 13.30 en visitarà el President de la Diputació de Lleida

15. PRECS PREGUNTES
En primer lloc la senyora Teruel dona la benvinguda a la nova regidora, la senyora Roser Papell, i espera que
tinguin una bona relació.
La senyora Papell li dona les gràcies i també agraeix l’oportunitat que li ha donat el seu grup per ser regidora.
La senyora Teruel pregunta que es pensa fer a les piscines sinó hi ha les controladores.
El senyor alcalde li respon que s’actuarà igual que abans de la pandèmia.
A continuació la senyora Teruel pregunta si el Bar del local social va junt amb el de la piscina o va separat.
El senyor alcalde li respon que, com cada any, va separat i que el que seria lògic és que s’ho quedés la mateixa
persona.
La senyora Teruel suggereix que l’Ajuntament podria aprovar una ordenança fiscal per l’ús dels equipaments
municipals com tenen molts pobles.
El senyor alcalde respon que ho miraran.
Ara la senyora Teruel pregunta pels béns que es va immatricular el Bisbat ja que ho va preguntar a la senyora
Solà fa 2 plens i no ha tingut resposta.
La senyora Solà li respon que no ha mirat.
El senyor alcalde diu que si que en van parlar i que el Bisbat va immatricular al seu nom l’Església, la Sala i la
Rectoria.
La senyora Teruel diu que la Sala la va fer el poble i que es miri de recuperar perquè és del poble.
El senyor alcalde li respon que ho estem treballant per adquirir-la.
La senyora Teruel diu que no s’ha de comprar sinó que s’ha de recuperar.
El senyor alcalde respon que s’hi està treballant.
La senyora Teruel li recorda al senyor alcalde que quan el Bisbat va immatricular els béns ell era regidor.
El senyor alcalde li respon que si, que hi ha una acta.
La senyora Teruel acaba dient que si es pot recuperar perfecte i insisteix en que no s’havia comentat fins ara.
La senyora Solà li respon que, a vegades, hi ha temes que no es poden comentar perquè estan en negociació
i que quan s’arribi a un acord ja se li farà saber.
I no havent més assumptes, el senyor alcalde dona per finalitzada la sessió a les 21.22 hores, de la que s’estén
la present acta, que com a Secretari certifico (document signat electrònicament).
Vist i plau
L’alcalde

El secretari
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