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

Identificació de la sessió
Núm.: 05/2022
Caràcter: extraordinari
Data: dimecres, 15 de juny de 2022
Horari: de les 20.15 hores a les 20.30 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Assistents
Albert Bergadà Alburquerque (Junts per la Sentiu de Sió)
Francesc Marcelino Camarasa (Junts per la Sentiu de Sió)
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, 15 de juny de 2022, a les 20.15 hores, a la sala d’actes de la Casa Consistorial,
es constitueix en sessió extraordinària el Ple d’aquest Ajuntament, conformat pels membres, el
nom i el càrrec dels quals figura en aquesta acta, presidit pel senyor Alcalde, amb l’assistència del Secretari
de la Corporació.
Seguidament s’obre l’acte i es passa a deliberar sobre el següent ordre del dia:
1. Proposta ratificació aprovació de la certificació número 3 de les obres de “Construcció d’un edifici

centre de serveis”
2. Proposta d’acord de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió d’adhesió a la primera pròrroga del contracte
2019.03-d1 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (exp. 2019.03).
3. Proposta declarar el compromís públic de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió en l'establiment i
desenvolupament de polítiques que integren la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes
mitjançant la implantació d'un Pla d'Igualtat d’Oportunitats
4. Proposta d'adhesió a l'àmbit territorial del Consorci Grup d'Acció Local Noguera-Segrià Nord
5. Moció en defensa dels jutjats de pau
6. Sol·licituds llicències d’obres.

1.-PROPOSTA RATIFICACIÓ APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 3 DE LES OBRES DE “CONSTRUCCIÓ
D’UN EDIFICI CENTRE DE SERVEIS”
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària duta a terme el 20 de setembre de 2021, va acordaradjudicar el
contracte d’obres consistent en la “Construcció d’un edifici centre de serveis”, en les condicions que figuren
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 s’estan executant les obres i que el contractista i la direcció de l’obra han signat la certificació
número 3, per un import de 85.796,60€ (70.906,28€ de base imposable més 14.890,32€ en concepte d’IVA).
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Per tot l’exposat, s’adopten, amb els vots a favor dels cinc regidors assistents del cinc que conformen el grup
de Junts per la Sentiu de Sió, i amb l’abstenció 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 19 de maig de 2022,
següent:
Primer.- Aprovar la certificació d’obres número 3 de les obres “Construcció d’un edifici centre de serveis”,
per un import de un import de 85.796,60€ (70.906,28€ de base imposable més 14.890,32€ 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.
2.-PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ D’ADHESIÓ A LA PRIMERA
PRÒRROGA DEL CONTRACTE 2019.03-D1 DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT
D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXP.
2019.03).
Antecedents.1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació Catalana de Municipis
(ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 1 d’octubre de 2020, i prèvia tramitació
del corresponent procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència del CCDL de data
22 de juny de 2020 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, la selecció de l’Acord marc de
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2019.03),
d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades:
ENDESA ENERGIA, SAU: Lots 1, 2 i 3.
NEXUS ENERGIA, SA: Lots 1, 2 i 3.
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA: Lots 1,2 i 3.
IBERDROLA CLIENTES, SAU: Lots 1, 2 i 3.
ENDESA ENERGÍA RENOVABLE, SL: Lots 4, 5, 6 i 7.
ELECTRA CALDENSE ENERGIA, SA”: Lots 4, 5, 6 i 7.
IBERDROLA SERVICIOS ENERGÈTICOS, SA: Lots 4, 5, 6 i 7.
HIDOELÉCTRICA DEL VALIRA, SA: Lot 6.
2.- En data 6 de novembre de 2020, un cop notificat l’acord esmentat a l’apartat anterior a totes
les empreses licitadores, i havent transcorregut el termini legalment establert per a la
interposició de recurs especial en matèria de contractació, es va procedir a formalitzar l’Acord
marc en qüestió amb les empreses seleccionades, abans relacionades.
3.- Posteriorment, en data 12 de novembre de 2020, la Presidència d’aquest Consorci va adoptar la Resolució
núm. 68/2020 per la que es resolgué, entre d’altres, aprovar l’expedient de contractació i el corresponent
plec de clàusules administratives particulars del procediment amb
número de referència 2019.03.D01, per a l’adjudicació dels lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc de subministrament
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient
núm. 2019.03), mitjançant el procediment de subhasta electrònica entre les empreses seleccionades en
l’Acord marc del que deriva. Prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu seleccionades i
va adjudicar els lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc a favor de l’empresa que va obtenir el millor preu en les subhastes
electròniques, d’acord amb la fórmula i les taules
de preus de sortida i valors del percentatge sobre el consum total anual per tarifa i període, previstos en el
PCAP d’aplicació, de la que en resultà adjudicatària l’empresa ENDESA ENERGIA,
SAU pel que fa als lots 1 i 2 i l’empresa IBERDROLA CLIENTES SAU pel lot 3.
4.- En data 8 de gener de 2021, es van formalitzar, entre el CCDL i les empreses adjudicatàries dels lots 1, 2 i
3, el corresponent contracte de subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat
referenciat a l’apartat anterior.
5.- En data 22 de febrer de 2021, la Comissió de Presidència de l’ACM aprova definitivament la
cessió, procedint a la formalització de la cessió de l’adjudicació dels lots 1,2 i 3 de l’Acord marc
de subministrament d’energia elèctrica el 31 de març de 2021.
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6.- En data 25 d’abril de 2022, la Comissió de Presidència de l’ACM va aprovar definitivament la modificació
iniciada el 28 de març que per la qual es passa d’una única actualització i un únic preu per tot l’any del
contracte, a quatre actualitzacions que coincideixen amb l’inici de la pròrroga i l’inici de cadascun dels tres
trimestres següents. Els preu quedaran fixats en base a la
mitjana dels primers 5 dies de cotització OMIP corresponents al trimestre a actualitzar en el mes
anterior al inici del trimestre a actualitzar.
7.- En data 25 d’abril de 2022, la Comissió de Presidència de l’ACM va acordar l’aprovació inicial
de la primera pròrroga de l’adjudicació dels lots 1,2 i 3.
8.- En data 16 de maig de 2022, la Comissió de Presidència de l’ACM aprova definitivament la primera
pròrroga de l’adjudicació dels lots 1,2 i 3 de l’Acord marc que té com a objecte el subministrament d’energia
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, (expedient de contractació núm. 2019.03.D01),
per un període addicional de 12 mesos més, des
de l’1 de juliol de 2022 al 30 de juny de 2023.
9.- Atès que l’Ajuntament de la Sentiu de Sió creu necessari adherir-se a la primera pròrroga del contracte
2019.03-D1 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica ja que es considera que els preus que
s’ofereixen són molt avantatjosos i que es garanteix un subministrament d’energia 100% renovable.
Fonaments de Dret.Disposició addicional 3a. de la LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, en la redacció donada
per la LRSAL.
Articles 227 i seg. de la LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim de centrals de
contractació i l’adhesió a aquestes.
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.
Article 153 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per
les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.
Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats per Resolució de
Presidència núm. 30/2020, de 22 de juny de 2020 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, que regeixen
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03).
Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència núm. 68/2020, de 12 de
novembre de 2020 i publicats al perfil de contactant de l’entitat que regeixen
el procediment derivat de l'Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació
a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03 D01).
Article 52 i seg. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents concordants en matèria de règim local que
regulen el règim de funcionament i competències de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei
d’organització comarcal.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen
la corporació, els acords següents:
Primer.- Disposar l’adhesió del municipi de la Sentiu de Sió a la primera pròrroga del contracte 2019.03-D1
de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Exp. 2019.03), per una durada de dotze mesos, a partir de l'1 de juliol de 2022, període que es podrà
prorrogar per dos períodes més de 12 mesos addicionals com a màxim, essent el seu límit, vigència inicial i
pròrrogues, de quatre anys, sempre i quan sigui vigent la selecció de l’Acord marc.
Segon.- Aprovar la contractació del subministrament d’energia elèctrica dels punts de subministrament
(CUPS) de titularitat del municipi de la Sentiu de Sió, ordenats per lot, que s’inclouen al contracte:
LOT 1. CUPS del Lot 1 Baixa tensió de menys de 15 kW adjudicat a ENDESA ENERGIA SAU
Núm.

CUPS

TARIFA*

Ubicació

1

ES0031405788967001ZH0F

2.0A

ESCOLES (VERGE DE LA GUARDIOLA, S/N BAIXOS)

2

ES0031405788968001NY0F

2.0A

PIS ESCOLES (VERGE DE LA GUARDIOLA, S/N 1/1

3

ES0031405788979001FN0F

2.0A

EDIFICI AJUNTAMENT (C/ JOAN SOLSONA, 2)

4

ES0031405789003001QT0F

2.1DHA

5

ES0031405789111001LS0F

2.0A

ENLLUMENAT POBLE (COMPTADOR AVDA.
CATALUNYA)
CORRAL DE LA VILA (PLAÇA PLANETA, S/N)
4

6

ES0031405823136002FN0F

2.0A

PISCINES (C/ GAUDÍ, S/N)

7

ES0031405863588001AW0F

POTABILITZADORA VELLA (C/ CARRERADA, S/N)

8

ES0031405963062001QZ0F

CCDL
2.0A
2.0A

9

ES0031408477811002NQ0F

2.0A

CONSULTORI MÈDIC (C/ VERGE DE LA GUARDIOLA,
S/N)
TANATORI (C/ JOAN SOLSONA, 4)

10

ES0031408481202001VX0F

2.0DHA

ENLLUMENAT TOSSAL DE LES FORQUES

11

ES0031408471608001ST0F

2.0A

BÀSCULA (POL. 6 PARC. 84)

12

ES0031408574313001EH0F

2.0A

CAL MORROS (C/ OBAGA, 1)

13

ES0031405553348002WB0F

2.1DHA

14

ES0031408601554001YW0F

2.0 A

URBANITZ SANT MIQUEL (CTRA. AGRAMUNT LV3025)
LA PLANA (SECTOR ESCOLES)

15

ES0031408523026001AM0F

2.0A

POTABILITZADORA (POL. 2 PARC. 76)

*Incloure els CUPS de les tarifes següents: 2.0A, 2.0DHA, 2.0DHS, 2.1A, 2.1DHA i 2.1DHS

LOT 2. CUPS del Lot 2 Baixa tensió de mes de 15 kW adjudicat a ENDESA ENERGIA SAU
Núm.
CUPS
TARIFA*
1
ES0031405823136001FB0F
3.0A
2
ES0031408148944001HX0F
3.0A
3
...
*Incloure únicament els CUPS de la tarifa 3.0A

Ubicació (opcional)
PISTA POLIESPORTIVA (C/ GAUDÍ, S/N)
SALA POLIVALENT (C/ ESCOLES, 8)

LOT 3. CUPS del Lot 3 Alta tensió adjudicat a IBERDROLA CLIENTES SAU
Núm.
CUPS
TARIFA*
1
2
3
...
*Incloure els CUPS de les tarifes següents: 3.1A i 6.1A

Ubicació (opcional)

S’envia com a documentació annexa la relació de CUPS (documents Excel) que inclou totes les CUPS
anteriorment relacionades a efectes d’evitar errades de transcripció.
Així mateix, s’envia com a documentació annexa el formulari de dades (document Word) que inclou les dades
del titular, les dades de contacte del receptor de les factures elèctriques i les dades de pagament.
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes són en tot moment les publicades a la pàgina web
de l’ACM que deriven de les actualitzacions previstes en els plecs dels preus resultants de les subhastes
realitzades el 24 de novembre de 2020.
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 24 del Plec de clàusules
administratives particulars del procediment derivat (Exp.2019.03 D1).
Els preus del terme de potència, d’acord amb el que estableixen els plecs, són fixats per la regulació vigent.
Tercer.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per import de 16.000,00 euros que s’imputarà, dins
del pressupost municipal de l’any 2022, amb càrrec a les partides pressupostàries següents: 161.221.00,
164.221.00, 165.221.00, 312.221.00, 321.221.00,
330.221.00, 337.221.00, 459.221.00, 920.221.00
Quart.- Notificar aquest acord a ENDESA ENERGIA SAU, empresa adjudicatària de l’Acord marc de
subministrament d’energia elèctrica, tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
Cinquè.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’ACM (preferentment a través d’EACAT amb còpia
al correu centraldecompres@acm.cat ), així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donant-liels efectes
de publicitat que siguin preceptius.
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3.-PROPOSTA DECLARAR EL COMPROMÍS PÚBLIC EN L'ESTABLIMENT I DESENVOLUPAMENT
DE POLÍTIQUES QUE INTEGREN LA IGUALTAT DE TRACTE I D'OPORTUNITATS ENTRE DONES I
HOMES MITJANÇANT LA IMPLANTACIÓ D'UN PLA D'IGUALTAT D’OPORTUNITATS
1. L’Ajuntament de la Sentiu de Sió declara el seu compromís en l’establiment i desenvolupament de
polítiques que integrin la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, sense discriminar
directament o indirecta per raó de sexe, així com en l’impuls i foment
de mesures per tal d’aconseguir la igualtat real dins l’Ajuntament, establint la igualtat d’oportunitats entre
dones i homes com un principi estratègic de la nostra política de gestió de les persones al servei de la
corporació, d’acord amb la definició que d’aquest principi estableix la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març,
per a la igualtat efectiva entre dones i homes.
2. En tots i cadascun dels àmbits des dels que es desenvolupa l’activitat de l’Ajuntament en l’àmbit de gestió
de recursos humans –que abasta des de la selecció de personal a la promoció professional, passant per la
política salarial, la formació, l’establiment de les condicions de treball, la salut laboral, l’ordenació del temps
de treball i la conciliació-, assumim el principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, atenent de forma
especial la discriminació indirecta, entenent per aquesta “la situació en la que una disposició, criteri o pràctica
aparentment neutres, posen a una persona d’un sexe determinat en una situació de desavantatge respecte
a les persones de l’altre sexe”.
3. El principi abans esmentat es portarà a la pràctica a través de l’elaboració i la implementació d’un Pla
d’Igualtat d’Oportunitats de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, que suposi millores en relació a la situació
actual, establint els corresponents mecanismes de seguiment, amb la finalitat d’avançar en la consecució de
la igualtat real entre dones i homes a l’Ajuntament, i per
extensió, al conjunt de la societat.
4. Aquest principi general i les pràctiques i decisions que porta aparellades seran públics i l’Ajuntament
informarà de totes les decisions que s’adoptin al respecte, tant internament com externament, de manera
que es projecti una imatge de l’Ajuntament d’acord amb aquest principi d’igualtat d’oportunitats entre dones
i homes.
5. Abans de procedir a l’aprovació del Pla es durà a terme un procés de consulta i negociació amb la
representació legal del personal funcionari i laboral, tal i com estableix la Llei Orgànica 3/2007 per a la igualtat
efectiva entre dones i homes.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen
la corporació, els acords següents:
PRIMER.- Declarar el compromís públic en l'establiment i desenvolupament de polítiques que integren la
igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes mitjançant la implantació d'un
Pla d'Igualtat d’Oportunitats que suposa millores respecte a la situació present, arbitrant-se els
corresponents sistemes de seguiment, amb la finalitat d'avançar en la consecució de la igualtat
real entre les dones i els homes que treballen en aquest Ajuntament.
SEGON.- Per a portar a terme este propòsit es comptarà amb la representació legal de treballadors i
treballadores que, junt amb representants de la corporació municipal, constituiran
la Comissió d'Igualtat. L'esmentada Comissió tindrà com a principal competència l'elaboració en
un termini de 6 mesos del Pla d'Igualtat per als treballadors i treballadores de l’Ajuntament de la Sentiu de
Sió. Aquest haurà de ser aprovat posteriorment en la Mesa General de Negociació.
TERCER.-La creació de la figura de Referent d’Igualtat del Pla, qui s’encarregarà de coordinar les
accions de disseny i seguiment del futur Pla d’igualtat d’Oportunitats.
QUART.- Respecte a la comunicació, s'informarà de totes les decisions que s'adopten a aquest respecte i es
projectarà una imatge d'acord amb el principi d'igualtat d'oportunitats entre dones
i homes al si de la plantilla de l’Ajuntament.

4.-PROPOSTA D'ADHESIÓ A L'ÀMBIT TERRITORIAL DEL CONSORCI GRUP D'ACCIÓ LOCAL NOGUERA-SEGRIÀ
NORD
Atès que el Consorci Grup d’Acció Local Noguera-Segrià nord, va ser seleccionat pel DACC com a Grup d’Acció
Local per a l’aplicació en el seu àmbit territorial del desenvolupament local participatiu en el marc del
Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020.
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Atès que el Consorci Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord ha estat gestionant els ajuts destinats a
l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural
de Catalunya 2014-2022.
Atès que el 20 de maig de 2022 es va publicar l’ORDRE ACC/115/2022, de 17 de maig, per la qual
es fa pública la convocatòria per a la selecció dels grups d’acció local, es dicten les normes per a
la seva presentació i els criteris de selecció d’estratègies de desenvolupament local per a l’aplicació a
Catalunya del desenvolupament local participatiu en el marc del Pla estratègic nacional de la política agrària
comuna (PEPAC) 2023-2027, i s’aproven les bases reguladores dels
ajuts per a la preparació de les estratègies de desenvolupament local.
Atès que el Consorci Grup d’Acció Local Noguera-Segrià nord, té previst presentar-se a aquesta
convocatòria per l'aplicació en el seu àmbit territorial del desenvolupament local participatiu en
el marc del Pla estratègic nacional de la política agrària comuna (PEPAC) 2023-2027.
Atès que l’adhesió del municipi de la Sentiu de Sió a l’àmbit territorial del Consorci GAL Noguera
Segrià Nord suposa una oportunitat per a la consecució en el seu municipi de l’objectiu general
de l’Estratègia del desenvolupament local participatiu, que es concreta en el manteniment de la
població rural com a mesura de conservació de l’equilibri territorial, es planteja la diversificació
i la dinamització econòmica de les zones rurals, donant suport al foment d’activitats econòmiques i
l’emprenedoria que incrementin el nivell de les rendes en aquests territoris, i contribueixin a la creació de
llocs de treball, i l’arrelament, reton i desenvolupament econòmic i social dels joves, així com la defensa del
canvi climàtic i el clima com a element integral de les estratègies de desenvolupament local.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen
la corporació, els acords següents:
Primer.- Autoritzar l’adhesió del municipi de la Sentiu de Sió a l’àmbit territorial del Grup d’Acció
Local Noguera-Segrià Nord.
Segon.- Comunicar al Consorci Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord el present acord, mitjançant la
corresponent certificació.
5.-MOCIÓ EN DEFENSA DELS JUTJATS DE PAU
La senyora Solà considera que és important que es mantinguin perquè fan una bona feina de proximitat i que
amb la seva intervenció s’evita que molts casos acabin al Jutjat.
Els jutjats de pau van ser creats per Reial decret l’any 1855. A Catalunya la figura del jutjat de pau és una
institució arrelada des de fa anys, reconeguda per l’estatut d’autonomia i que neix com un servei de millora
de les relacions veïnals. Actualment, 898 dels 947 municipis catalans compten amb un jutjat de pau.
Els jutjats de pau són òrgans unipersonals presents als municipis on no existeix Jutjat de Primera Instància i
Instrucció. Estan liderats per un jutge/jutgessa de pau que és una persona sense carrera judicial i nomenada
pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període de quatre anys.
Els jutges/jutgesses de pau són escollits/des pel plenari dels ajuntaments a partir dels candidats/es que
s'ofereixen o designat/da directament si no hi ha cap candidatura. La persona
és escollida per la seva trajectòria personal, pel seu tarannà i coneix la dinàmica del municipi.
Aquest fet evidencia l’arrelament de la persona designada a la comunitat i la capacitat de mediació local que
se li atribueix. Al mateix temps, les tasques que desenvolupa comporten l’alleugeriment de la càrrega als
tribunals de justícia, oferint judicatura de proximitat i estalviant
molts recursos als mateixos tribunals.
En l’actual projecte de llei orgànica d’eficiència organitzativa del servei públic de Justícia, per la
qual es modifica la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, per a la implantació dels
Tribunals d’Instància i les Oficines de Justícia en els municipis, que s’està tramitant en el Congrés dels
Diputats, es preveu l’eliminació dels Jutjats de Pau. Així doncs, tots els municipis catalans que compten amb
jutjat de pau veurien eliminada aquesta institució i es perdria el servei de
jutge/jutgessa de pau.
L’eliminació dels jutjats de pau suposaria un encariment de la justícia i l’allunyaria de l’actual proximitat amb
la ciutadania, a més a més d’incrementar el ja de per si col·lapse actual dels jutjats.
Aquesta iniciativa legislativa, preveu substituir la figura dels jutges/jutgesses de pau per unes oficines
municipals de justícia, que no tindrien la mateixa proximitat perquè les actuacions es durien a terme en seus
judicials que molts municipis no disposen.
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Per tot això, hi ha un ampli consens en blindar la figura dels Jutjats de Pau a Catalunya, i rebutjar
l’eliminació d’aquesta instància judicial, que entre les seves tasques més destacades exerceix la
mediació en els conflictes veïnals.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen
la corporació, els acords següents:
PRIMER.- Rebutjar l’eliminació dels Jutjats de Pau i defensar la seva permanència en els municipis per la
important tasca activa de mediació que exerceixen.
SEGON.- Reivindicar la rellevant funció de justícia de proximitat que exerceixen en l’àmbit municipal, que
evita la demora dels conflictes veïnals i agilitza i alleugera la mateixa administració de justícia.
TERCER.- Reforçar la informació a través dels mitjans de comunicació de l’ajuntament de la tasca
que realitzen els Jutjats de Pau i identificar el Jutge/Jutgessa de Pau del municipi.
QUART.- Instar als diferents grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i el Senat a rebutjar l’eliminació
dels jutjats de pau d’aquest projecte de llei.
CINQUÈ.- Donar trasllat dels presents acords als grups polítics del Parlament de Catalunya, del Congrés dels
Diputats i del Senat, al Consell Comarcal i a la Diputació Provincial, així com fer-ne
trasllat al jutjat de pau del municipi.
6.- 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. 72/2022, a Miquel Camarasa Darbra, per les obres consistents en ampliar la bassa
de la seva explotació ramadera situada al polígon 6, parcel·la 21.
• Exp. 103/2022, a Lluís Vilarassau Farré, per les obres consistents en pintar la façana de
del seu habitatge de la urbanització Sant Miquel
• Exp. 104/2022, a Antonio Jiménez Casanovas, per les obres consistents en la instal·lació
de plaques fotovoltaiques a l’habitatge situat a la parcel·la 13 de la urbanització Sant
Miquel.
I no havent més assumptes, el senyor alcalde dona per finalitzada la sessió a les 20.30 hores, de
la que s’estén la present acta, que com a Secretari certifico (document signat electrònicament).

El secretari

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

Identificació de la sessió
Núm.: 06/2022
Caràcter: ordinari
Data: dimarts, 19 de juliol de 2022
Horari: de les 20.30 hores a les 21.25 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
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S’han excusat d’assistir-hi:
Roser Papell Vilanova (Junts per la Sentiu de Sió)
A la Sentiu de Sió, 19 de juliol 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.

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 d’aprovació definitiva del Compte General de la corporació de l’exercici 2021
Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 2 del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, any 2022

7.

Proposta aprovar la partió de la finca propietat d'aquest Ajuntament, amb referència cadastral 25043A002003840000SU,
situada al polígon 2 parcel·la 384, de conformitat amb l’acta de partió.
Proposta esmenar la situació manifestada en els antecedents amb l’assignació de dues parcel·les, una nord i una sud a la parcel·la
79 del polígon 13, corresponent a les superfícies mancants a la senyora Margarita Camps Villacampa per tal de rectificar i
procedir al canvi de titularitat cadastral, assignant els metres i superfícies corresponents a la senyora Margarita Camps
Villacampa i obtenint la concordança amb la realitat física i registral.
Donar compte de la tramesa relativa a les obligacions trimestrals de subministrament d’informació corresponents al segon
trimestre 2022.
Moció de suport als jutges de pau
Sol·licituds llicències d’obres.
Informes d’alcaldia.
Precs i preguntes.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

Proposta aprovar la participació i acceptació expressa del procediment regulat al Reial decret 692/2021, de 3
d’agost, pel que es regula la concessió directa d’ajudes per a inversions a projectes singulars locals d'energia neta
en municipis de repte demogràfic (programa DUS5000), en el marc del Programa de regeneració i repte demogràfic
del pla de recuperació, transformació i resiliència.

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
L’acta de la sessió ordinària, de data 16 de maig de 2022 i l’acta de la sessió extraordinària, de data 15 de
juny 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 sis regidors assistents dels set que conformen la corporació.
2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
• Decret 48/2022 sobre adjudicació, mitjançant contracte menor, de la prestació del servei de
salvament i socorrisme a les piscines municipals de la Sentiu de Sió, temporada d’estiu 2022
En relació a aquest decret, sobre adjudicació del servei de socorrisme, comenta que és una llàstima
que el Consell Esportiu no ho faci ja que amb una empresa sortirà més car, però que si no hi ha res
més s’ha d’agafar per poder prestar el servei.
El senyor alcalde li respon que tenir una empresa dona moltes garanties com per exemple la
substitució d’un socorrista.
La senyora Teruel demana si es pot preguntar a l’empresa que el socorrista que viu al poble vingui
sempre.
El senyor alcalde li respon que precisament nosaltres vam posar en contacte el socorrista amb
l’empresa per a que el contractessin. Acaba dient que així mateix nosaltres vam demanar a l’empresa
que fos ell el socorrista de les nostres piscines
Per tot l’exposat, RESOLC:
PRIMER. Adjudicar, mitjançant contracte menor, a l’empresa DAKIROL GESTIÓ DE L’ESPORT (CIF
J25765835), la prestació del servei de salvament i socorrisme a les piscines municipals de la Sentiu
de Sió, temporada d’estiu 2022, descrita en els antecedents per un import de 12.758,24 euros
(10.544,00 euros de BI + 2.214,24 euros en concepte IVA)
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SEGON. Justificar la celebració del contracte menor pels següents motius: el servei de salvament i
socorrisme a les piscines municipals, té una durada de 79 dies, és a dir, la temporada d’estiu 2022.
Amb el contracte menor es cobreix la totalitat de la prestació del servei de l’any 2022, que no
excedeix dels 15.000,00 euros, quedant acreditat, per tant, que la contractació mitjançant un
contracte menor de serveis és la forma més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de
l'Ajuntament.
TERCER. Aprovar la despesa corresponent:

•

Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2022

920 22799

10.544,00 BI + 2.214,24 IVA = 12.758,24 euros

QUART. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si escau.
CINQUÈ. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
signatura de la Resolució.
SISÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte incloent
la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent
de l'Impost sobre el Valor Afegit.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
Decret 49/2022, d’aprovació de la certificació número 3 de les obres de “Construcció d’un edifici
centre de serveis”
En relació a aquest decret, sobre aprovació de la certificació 3 de les obres del centre de serveis, la
senyora Teruel manifesta que, com han dit sempre, el seu grup no està d’acord amb aquestes obres.
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar la certificació d’obres número 3 de les obres “Construcció d’un edifici centre de
serveis”, per un import de un import de 85.796,60€ (70.906,28€ de base imposable més 14.890,32€
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 50/2022, sobre aprovació de l’oferta pública per a l’estabilització de l’ocupació temporal
(Llei 20/2021)
Per tot l’exposat, RESOLC:
PRIMER. Aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització d'ocupació temporal abans de l'1
de juny de 2022, amb la següent relació de places:
PERSONAL LABORAL:
GRUP DE
CATEGORIA
VACANTS SISTEMA ACCÉS JORNADA HABILITACI
CLASSIFI
LABORAL
Ó
CACIÓ
C2
Auxiliar
1
Concurs
TC
DA 6a Llei
administratiu
20/2021
AP
Peó brigada
1
Concurs
TC
DA 6a Llei
20/2021
AP
Personal neteja
1
Concurs
TP (50%)
DA 6a Llei
20/2021
SEGON. Publicar en la seu electrònica www.sentiu.cat, en el tauler d'anuncis de la Corporació, en el
Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, abans de
l'1 de juny de 2022.
TERCER. La publicació de la convocatòria per a la cobertura de les places incloses en l'oferta per a
l'estabilització temporal haurà de ser abans del 31 de desembre de 2022 i la seva resolució abans del
31 de desembre de 2024.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 51/2022, sobre adjudicar la concertació d’un compte de crèdit (operació de tresoreria)
En relació a aquest decret, sobre concertació d’una operació de tresoreria, la senyora Teruel
manifesta que les condicions són bones.
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El senyor Secretari informa que l’operació s’ha fet per poder fer front al pagament de la part final de
les obres del centre de serveis i que una vegada es cobri la subvenció del PUOSC es cancel·larà.
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer. Adjudicar la concertació d’un compte de crèdit (operació de tresoreria) a CAIXABANK SA
d’acord amb les següents condicions:
ACREDITAT: Ajuntament de la Sentiu de Sió
MODALITAT: Compte de Crèdit Entitats locals
FINALITAT: Tresoreria
IMPORT: 75.000€
TERMINI: 1 any (4 trimestres)
INTERÈS: Variable: Euribor 3 mesos + 0,15%
COMISSIÓ D’OBERTURA: 0
COMISSIÓ D’ESTUDI: 0
COMISSIÓ AMORT/CANCEL: 0%
COMISSIÓ DE NO DISPONIBILITAT: 0,1%
AMORTITZACIÓ: Al final
LIQUIDACIÓ INTERESSOS: Trimestral
GARANTIA: Sector Públic
INTERVENCIÓ: Secretari/a
En cap cas el capital degut meritarà interessos a favor del deutor.
Segon. Designar el senyor alcalde, Josep Torres Flores, com a persona facultada per a la signatura de
l’operació esmentada i de qualsevol altre documents que se’n pugui derivar.
Tercer. Notificar a CAIXABANK SA aquesta operació de crèdit a curt termini la present Resolució, i
formalitzar l’operació esmentada.
Quart. Publicar l'adjudicació en el perfil de contractant.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
•

Decret 52/2022, sobre concessió targeta d’armes
Per tot l’exposat, RESOLC:
PRIMER. Concedir al senyor Marc Lluís Guillén Mola la targeta d'armes de categoria 4a.
SEGON. Expedir la targeta d'armes i remetre exemplar d'aquesta a l'interessat i a la Intervenció
d'Armes i Explosius de la Comandància de la Guàrdia Civil de Balaguer.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 53/2022, sobre concessió de targeta d’aparcament individual per a persones amb
discapacitat
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Concedir a la senyora MARGARITA CAMPS VILLACAMPA, amb DNI 40847853Z, la targeta
d’aparcament individual per a persones amb discapacitat en la modalitat de TITULAR NO
CONDUCTORA amb el número 25035 2022 00001 7853Z. La data de validesa de la targeta
d’aparcament individual per a persones amb discapacitat serà de 10 anys, és a dir, des del 1 de juny
de 2022 fins el 31 de maig de 2032, o fins que l’usuari causi baixa per defunció o altres motius que
ho justifiquin. Quan es causi baixa caldrà retornar la targeta a l’Ajuntament.
Segon.- Notificar a la interessada aquesta resolució i assabentar-lo que contra aquesta resolució, que
exhaureix la via administrativa, pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant
l’alcalde d'aquest Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la recepció
de la present notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o bé interposar directament
recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Lleida, en el termini
de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat
amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si
s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciósadministratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per
silenci. Tot això sense perjudici que pugui interposar vostè qualsevol altre recurs que pogués estimar
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més convenient al seu dret.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
•

Decret 54/2022, de sol·licitud d'una subvenció al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, per a
l’execució del projecte “Contractació i formació d’un peó a la brigada municipal”
En relació a aquest decret, sobre sol·licitud de subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, la
senyora Teruel pregunta de que es tracta.
El senyor alcalde respon que s’ha demanat subvenció per contractar una persona refugiada per
ajudar a la brigada municipal, com per exemple els ucraïnesos que viuen a Muller.
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer. Sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya una subvenció de 19.933,68 euros per realitzar
l'actuació consistent en executar el projecte “Contractació i formació d’un peó a la brigada
municipal”, en el marc de la convocatòria de subvencions del Programa de suport a la implementació
de les Polítiques Actives d'Ocupació en municipis de menys de 500 habitants de Catalunya (SOC –
MICROMUNICIPIS), publicada al DOGC núm. 8665 de 11.5.2022.
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Plenari de la Corporació, en la propera sessió ordinària
que celebri.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 55/2022 sobre aprovació llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, constitució
tribunal i assenyalament data proves plaça peó brigada municipal i constitució borsa de treball
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar la següent relació provisional d'aspirants admesos i exclosos:
Relació d'Aspirants Admesos
DNI
Prova de català
Asensi Masana Carricondo
Relació d'Aspirants Exclosos

****2723D
DNI

NO EXEMPT
Causa

Segon.- Comunicar als aspirants que disposen d’un termini de deu (10) dies hàbils, a partir de
l’endemà de la publicació del present decret al tauler d’edictes electrònic (eTauler) del web de
l’Ajuntament www.sentiu.cat , per tal de formular, davant l'Alcaldia les reclamacions adreçades a
esmenar els defectes que hagin causat la seva exclusió o els que s’hagin produït per error o omissió.
En cas de transcórrer l’esmentat termini i no havent-ne presentat cap, la llista provisional d' admesos
i exclosos s’entendrà elevada automàticament a definitiva i es publicarà reglamentàriament. Si es
presenta alguna reclamació, es resoldrà en el mateix acte administratiu que aprovi la llista definitiva,
la qual es farà pública.
Tercer. - Fer pública la composició del Tribunal Qualificador de l’esmentat procés selectiu en virtut
de base 6.4).
President/a
Vocal 1
Vocal 2
(secretària)

Titular: Núria Datsira Colom, administrativa Consell Comarcal de la Noguera
Suplent: Montse Gomà Lladós, administrativa Consell Comarcal de la Noguera
Titular: Dolors Ortega Pérez, FP2 sobreestant, representant EAPC
Suplent: Sílvia Solsona Valentines, Administrativa, representant EAPC
Titular: Janet Font Montpeat, personal laboral Ajuntament
Suplent: Marc González Capdevila, personal laboral Ajuntament

Els membres del Tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si concorre alguna de
les circumstàncies previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic
del Sector Públic (LRJSP).
Quart.- Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal i assenyalar el dia 28 de juny de 2022, a
les 10.00 hores, a la Sala de Sessions de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, per a la seva constitució i
inici de les actuacions.
Cinquè.- Citar per a les 9.00 hores del proper dia 28 de juny de 2022, a la seu del Tribunal (la Sala de
Sessions de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió) les persones aspirants que obligatòriament han de
realitzar la prova de llengua catalana i que són els NO EXEMPTS que consten en el punt primer
d’aquest acord.
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Sisè.- Publicar la aquesta resolució en el tauler d’anuncis electrònic municipal (eTauler) del web de
l’Ajuntament de la Sentiu de Sió: www.sentiu.cat. D’acord amb allò regulat a l’article 45.1 b) de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la
publicació d’aquesta resolució substitueix la notificació individual a les persones interessades.
Setè.- Sens perjudici de la seva immediata executivitat, d’aquesta Resolució se’n donarà compte al
Ple en la primera sessió ordinària que se celebri.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
•

Decret 56/2022 sobre aprovació de la relació de factures mes de maig de 2022
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA.

•

Decret 57/2022 sobre sol·licitud de subvenció a la Diputació
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida una subvenció de 1.633,00 euros per fer front a part de les
despeses que suposarà l’execució de l’actuació “Redacció d’un pla d’igualtat d’oportunitats”, en
l’àmbit de la promoció de les polítiques d’igualtat i la incorporació de la perspectiva de gènere i dels
drets de no discriminació de les persones LGTBI, 2022.
Segon.- Aprovar la memòria i el pressupost de l’actuació “Redacció d’un pla d’igualtat
d’oportunitats”, per un import de 1.815,00 euros, IVA inclòs.
Tercer.- Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 58/2022, 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 15
de juny de 2022, a les 20.15 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, segons el següent:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

ORDRE DEL DIA
Proposta ratificació aprovació de la certificació número 3 de les obres de “Construcció d’un edifici
centre de serveis”
Proposta d’acord de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió d’adhesió a la primera pròrroga del contracte
2019.03-d1 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (exp. 2019.03).
Proposta declarar el compromís públic de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió en l'establiment i
desenvolupament de polítiques que integren la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes
mitjançant la implantació d'un Pla d'Igualtat d’Oportunitats
Proposta d'adhesió a l'àmbit territorial del Consorci Grup d'Acció Local Noguera-Segrià Nord
Moció en defensa dels jutjats de pau
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 59/2022, sobre adjudicació de la contractació, mitjançant contracte menor, per a la
prestació del servei de l’explotació del bar i del “xiringuito” de la zona de platja de les piscines
municipals, temporada estiu 2022
En relació a aquest decret, sobre l’adjudicació del bar de les piscines, la senyora Teruel comenta que
ha mirat la web i no ho ha vist publicat i que li han dit que es per falta de temps. Que demana veure
còpia del contracte i també veure còpia de l’expedient de contractació de l’empresa dels socorristes.
Que ha vist que el contracte és a nom de Joan Escudé Ros i que vol veure si les persones que hi
treballen són autònoms o estan contractats.
El senyor alcalde li respon que estan contractats.
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Adjudicar la contractació, mitjançant contracte menor, per a la prestació del servei de
l’explotació del bar de les piscines municipals i del “xiringuito” de la zona de platja, temporada estiu
2022, situat al carrer de les Escoles, s/n de la Sentiu de Sió i propietat de l’Ajuntament, al senyor Juan
Escudé Ros, amb DNI 38423702V
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Segon.- Requerir a l’adjudicatari per a que en el termini de 15 dies, des de la notificació d’aquest
acord, concorri a la signatura del corresponent contracte administratiu.
Tercer.- Autoritzar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per a la signatura de tots els
documents precisos per a l’execució d’aquest acord i en particular del contracte esmentat.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
•

Decret 60/2022, sobre aprovació prèvia d’un projecte d’actuació específica en sol no urbanitzable
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Estimar parcialment les al·legacions presentades per la senyora Dolors Teruel Artero, amb
DNI 78059322J, registre d’entrada núm. 394/2022, de data 06/05/2022, en relació amb l'expedient
d'aprovació del projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable anomenat “Projecte d’actuació
específica per la reforma de l’habitatge i edificacions colindants a la casa “del General” per convertirho en allotjament rural, situat al camí de l’Hostal, polígon 2 parcel·la 366 del TM de La Sentiu de Sió”,
pels motius expressats en l'informe dels Serveis Tècnics de data 14/06/2022, del qual es remetrà
còpia als interessats.
Segon.- Aprovar amb caràcter previ el projecte d'actuacions específiques d'interès públic i de noves
activitats i construccions en sòl no urbanitzable, sol·licitat per Nativitat Palou Garriga i referit al
“Projecte d’actuació específica per la reforma de l’habitatge i edificacions colindants a la casa “del
General” per convertir-ho en allotjament rural, situat al camí de l’Hostal, polígon 2 parcel·la 366 del
TM de La Sentiu de Sió”.
Tercer.-Elevar l'expedient complet a la Comissió Territorial d'Urbanisme amb la finalitat de que
resolgui sobre la seva aprovació definitiva.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 61/2022 sobre aprovació llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, constitució
tribunal i assenyalament data proves plaça peó brigada municipal i constitució borsa de treball
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos corresponent a la convocatòria
d’aquest procés selectiu, que es detalla a continuació:
Relació d'Aspirants Admesos
DNI
Prova de català
Asensi Masana Carricondo
Relació d'Aspirants Exclosos

****2723D
DNI

NO EXEMPT
Causa

Segon. - Fer pública la composició del Tribunal Qualificador de l’esmentat procés selectiu en virtut
de base 6.4).
President/a
Vocal 1
Vocal 2
(secretària)

Titular: Núria Datsira Colom, administrativa Consell Comarcal de la Noguera
Suplent: Montse Gomà Lladós, administrativa Consell Comarcal de la Noguera
Titular: Dolors Ortega Pérez, FP2 sobreestant, representant EAPC
Suplent: Sílvia Solsona Valentines, Administrativa, representant EAPC
Titular: Janet Font Montpeat, personal laboral Ajuntament
Suplent: Marc González Capdevila, personal laboral Ajuntament

Els membres del Tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si concorre alguna de
les circumstàncies previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic
del Sector Públic (LRJSP).
Tercer.- Notificar aquesta resolució als membres del Tribunal per al seu coneixement i als efectes
escaients.
Quart.- Citar als aspirants admesos que obligatòriament han de realitzar la prova de llengua catalana
i que són els NO EXEMPTS que consten en el punt primer d’aquest acord, en el dia, hora i lloc que
s’indica a continuació:
Dia: Dimarts dia 28 de juny de 2022
Hora: 9:00 hores
Lloc: Ajuntament de la Sentiu de Sió, carrer de Joan Solsona, núm. 2
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Cinquè.- Convocar als aspirants que hagin superat la prova de català, així com els exempts per fer-la,
per a la realització de la prova pràctica de caràcter obligatori i eliminatori que estableix la base
vuitena apartat B), en el dia, hora i lloc que s’indica a continuació:
Dia: Dimarts dia 28 de juny de 2022
Hora: 10:00 hores
Lloc: Ajuntament de la Sentiu de Sió, carrer de Joan Solsona, núm. 2
Sisè.- Publicar la aquesta resolució en el tauler d’anuncis electrònic municipal (eTauler) del web de
l’Ajuntament de la Sentiu de Sió: www.sentiu.cat . D’acord amb allò regulat a l’article 45.1 b) de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
la publicació d’aquesta resolució substitueix la notificació individual a les persones interessades.
Setè. Contra aquesta resolució, que esgota via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l’endemà de la publicació, davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Lleida, sens perjudici del recurs potestatiu de reposició, que es podrà
interposar en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació, davant de l’Alcaldia
de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió.
Vuitè.- Sens perjudici de la seva immediata executivitat, d’aquesta Resolució se’n donarà compte al
Ple en la primera sessió ordinària que se celebri.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
•

Decret 62/2022 sobre donar de baixa i d’alta una sèrie de valors acumulats pendents
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Procedir a donar de baixa a nom de l’anterior subjectiu passiu, Maria de los Dolores
Caballero Rivera, els valors següents:
Ref. Mun.
Cp
Ex.
Núm. deute
Quota Estat
1 180
AG
17
19128913
84,60 PEND.
2 180
WW 18
19081984
47,50 PEND.
3 180
W1
18
19082252
9,02 PEND.
4 180
WW 18
19474227
47,5 PEND.
5 180
AG
18
19931041
84,60 PEND.
6 180
W1
19
19966841
9,02 PEND.
7 180
WW 19
19966576
47,50 PEND.
8 180
WW 19
20342522
47,50 PEND.
9 180
WW 20
20762699
47,50 PEND.
10 180
W1
20
20762965
9,02 PEND.
11 180
AG
19
21196761
124,33 PEND.
12 180
WW 20
21146285
47,50 PEND.
13 180
AG
20
21766465
99,59 PEND.
14 180
WW 21
21722124
47,50 PEND.
15 180
W1
21
21722393
9,02 PEND.
16 180
WW 21
22157509
47,50 PEND.
17 180
AG
21
22608871
99,13 PEND./VOL
18 180
WW 22
22562692
47,50 PEND./VOL
19 180
W1
22
22562962
9,02 PEND./VOL
Segon.- Donar compte de la present resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 63/2022, sobre sol·licitud de subvenció a l’Agència Catalana de l’Aigua per l’actualització
del pla director d’abastament d’aigua potable de la Sentiu de Sió.
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua una subvenció una subvenció per import de
16.200,00 euros, per l’actuació “Actualització del pla director d'abastament d'aigua potable de la
Sentiu de Sió “, amb un pressupost de 18.00,00 euros (IVA exclòs), redactat per l’empresa Oficina
Tècnica Areni SL, en el marc de la convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva,
15

adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció i actualització de plans directors del
servei municipal d'abastament d'aigua.

Segon.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
•

Decret 64/2022 sobre contractació de personal en règim laboral fix
Per tot l’exposat, RESOLC:
PRIMER.- Contractar, amb efectes del dia 4 de juliol de 2022, el senyor Asensi Masana Carricondo,
amb DNI ****2723D, com a personal laboral fix per a cobrir la plaça vacant de peó de la brigada
municipal, d’acord amb la proposta presentada pel Tribunal qualificador.
SEGON.- Autoritzar la corresponent despesa amb càrrec a la partida pressupostària 1531.130,00 del
pressupost de despeses de l’any 2022.
TERCER.- Notificar la present resolució al candidat seleccionat, comunicant-li que haurà de
formalitzar el contracte de treball, en la modalitat regulada al Text Refós de la Llei de l'Estatut dels
Treballadors, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, en règim laboral fix, amb
una durada indefinida a partir de la seva formalització i en règim de dedicació a temps complert. Així
mateix, se li informarà sobre el tractament de les seves dades personals i del compromís de
confidencialitat en ocasió de la relació que s'entaula amb l'Ajuntament.
QUART.- Comunicar al Registre de Personal, als efectes oportuns.
CINQUÈ.- Formalitzat el contracte, comunicar-ho a l'oficina pública d'ocupació que correspongui, en
el termini dels deu dies següents a la seva concertació.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 65/2022 sobre atorgament ajut econòmic a l’AFA de l’Escola Mare de Déu de la Guardiola
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Atorgar a l’AFA de l’Escola Mare de Déu de la Guardiola (G25259474) una subvenció de
200,00 euros per poder destinar-la a part de les despeses que suposaran l’activitat de final de curs
2021-2022 que organitza (festa de l’escuma).
Segon.- Pel cobrament de l’ajut concedit, l’entitat beneficiària haurà d'aportar, en un termini màxim
d'un any a partir de la data de la concessió de l'ajut, la documentació següent:
-Factures (còpies compulsades) justificatives de les despeses de l'activitat objecte de l'ajut que
superin almenys l’import de la subvenció atorgada.
Tercer.- Autoritzar aquesta despesa amb càrrec a la partida 320.480,00 del pressupost municipal
vigent.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 66/2022 sobre aprovació de la relació de factures mes de juny de 2022
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA.

•

Decret 67/2022, sobre modificació del cartipàs municipal en relació a la delegació d’atribucions
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer .- Modificar el cartipàs municipal en el sentit de realitzar a favor de la senyora regidora Roser
Papell Vilanova les següents DELEGACIONS:
-Joventut, Ensenyament i Gent Gran.
Abast de la delegació: a nivell d’informe.
Segon.- La present delegació d’atribucions sortirà efectes des del dia següent al de la data del present
Decret, i fins al final del període de tota la legislatura, mentre no se’n acordi la seva revocació.
Tercer.- D’aquesta Resolució se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 68/2022 sobre acceptació subvenció del Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la salut,
any 2022
Per tot l’exposat, RESOLC:
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Primer.- Acceptar la subvenció de 19.454,00 euros atorgada per la Diputació de Lleida, dins la línia
de subvencions del Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la salut any 2022.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Lleida mitjançant el formulari d’acceptació de la
subvenció.
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a
terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
•

Decret 69/2022, 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 19 de
juliol 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.

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 d’aprovació definitiva del Compte General de la corporació de l’exercici 2021
Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 2 del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió,
any 2022
Proposta aprovar la participació i acceptació expressa del procediment regulat al Reial decret 692/2021, de 3 d’agost,
pel que es regula la concessió directa d’ajudes per a inversions a projectes singulars locals d'energia neta en municipis
de repte demogràfic (programa DUS5000), en el marc del Programa de regeneració i repte demogràfic del pla de
recuperació, transformació i resiliència.
Proposta aprovar la partió de la finca propietat d'aquest Ajuntament, amb referència cadastral
25043A002003840000SU, situada al polígon 2 parcel·la 384, de conformitat amb l’acta de partió.
Proposta esmenar la situació manifestada en els antecedents amb l’assignació de dues parcel·les, una nord i una sud
a la parcel·la 79 del polígon 13, corresponent a les superfícies mancants a la senyora Margarita Camps Villacampa per
tal de rectificar i procedir al canvi de titularitat cadastral, assignant els metres i superfícies corresponents a la senyora
Margarita Camps Villacampa i obtenint la concordança amb la realitat física i registral.
Donar compte de la tramesa relativa a les obligacions trimestrals de subministrament d’informació corresponents al
segon trimestre 2022.
Moció de suport als jutges de pau
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 demana, com ja ho havia fet d’altres vegades, que a la relació de factures i pagaments
s’especifiqui el concepte ja que no se sap el que es. Acaba dient que els fulls de pagaments no són clars.
El senyor alcalde li contesta que ho miraran.
El Decrets que s’han dictat són:
Decret 56/2022 sobre aprovació de la relació de factures mes de maig 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 de maig 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 126.227,10 €.
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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DESPESES MAIG 2022 - CAIXABANK
CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES)

202,82

DIARI SEGRE, S.L.

45,00

TELEFONIA FIXA (MFE)

154,99

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC)

84,89

TELEFONIA FIXA (ASCENSOR)

17,40

RENTING COPIADORA MARÇ

71,39

CONSELL COMARCAL (REC. SLECTIVA- REBUIG) Març

853,89

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ORGÀNICA)

483,39

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - PAPER)

231,74

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - VIDRE)

125,42

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ENVASOS)

126,22

CONSELL COMARCAL (Cofinançament SAD dependència)

293,98

CONSELL COMARCAL (Voluminosos 1er. TR 2022)

346,73

CONSELL COMARCAL (Taxa servei deixalleria 1er TR 22)

346,73

CONSELL COMARCAL (Cànon deposició. residus abocador)

1.128,22

CONSELL COMARCAL (Taxa serv. Tractament. Residus abocador.)

263,44

CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA (serveis informàtics)

9,69

CONSELL COMARCAL (Servei arquitectura I urbanisme)

1.027,00

CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA (serveis informàtics)

44,60

DECORA BALAGUER, S.L.

14,14

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

155,94

MATERIALS FARRENY, S.L.

17,16

GENERALITAT DE CATALUNYA - PUBLICACIÓ AL DOGC

220,60

EXCLUSIVES ERA

93,00

J. FARRÉ, S.A.

755,02

LYRECO ESPAÑA, S.A.

54,68

AGROPECUARIS FORTUNY, S.L.

104,39

FERRETERIA VIOLA, S.L.

273,80

J. FARRÉ, S.A.

124,33

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

124,68

FERRETERIA VIOLA, S.L.

344,66

SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L.

97,37

DEPARTAMENT DE SALUT (ANÀLISI AIGUA)

60,10

FEDERACIÓN DE GREMIOS DE EDITORES DE ESPAÑA

45,00

ASPY PREVENCION, SLU

832,58

CLIBASA, S.L.

1.478,43

COL.LECTIVITATS DE REGANTS Nº 1 CANALS D'URGELL

4.042,49

4M VISUAL, SCP

109,63

EXCAVACIONS LAO

766,28

E.S. TERMENS, S.L.

397,20

LOGIGRUP BALAGUER, S.L.

99,99

AUTO BALAGUER, S.L.

358,26

NOVOQUÍMICA ECOLÓGICA, S.L.

143,75

LILIANA MIRET GIMENEZ

795,00

GENERALITAT DE CATALUNYA PUBLICACIÓ AL DOGC

330,90

CUDOS I, SLP

50,82

ASOR 2019, S.L.

544,50
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ASOR 2019, S.L.

5.929,00

CONSTRUCCIONES MANUEL ESPEJO, S.L.

85.796,60

ZORELOR, S.A.

283,24

INK 30

78,65

SEGURDADES, SL

968,00

DECORA BALAGUER, S.L.

64,93

ASPY PREVENCION, S.L.U.

340,62

SEGURETAT SOCIAL

5.060,39

NOMINES

8.625,24
125.438,91

DESPESES MAIG 2022 CAIXA CORPORACIÓ

GASOIL FURGONETA

178,12

ASSOCIACIÓ DE JOVES

118,54

TROBADA PEDAGÒGICA

143,5

DETALL PRESIDENT DIPUTACIÓ I DIRECTORA SSTT PRESIDÈNCIA

58,16

CORREUS

3,85

PASTISSERIA LLURBA

14

FARMÀCIA MAS LACRUZ

4,56

FESTA MAJOR (FLORS I BEGUDES MÚSICS)

73,4

REGISTRE DE LA PROPIETAT

44,06

ASSISTÈNCIES A PLENS

150
788,19

TOTAL DESPESA MES DE MAIG

126.227,10

Decret 66/2022 sobre aprovació de la relació de factures mes de juny 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 de juny 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 38.110,10 €.
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.
DESPESES JUNY 2022 - CAIXABANK
CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES)

186,13

DIARI SEGRE, S.L.

45,00

TELEFONIA FIXA (MFE)

155,52

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC)

82,80

TELEFONIA FIXA (ASCENSOR)

17,40

RENTING COPIADORA MARÇ

71,39

CONSELL COMARCAL (REC. SLECTIVA- REBUIG)

853,89

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ORGÀNICA)

483,39

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - PAPER)

231,74

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - VIDRE)

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

126,22

CONSELL COMARCAL (Taxa serv. Tract. Residus aboc.)

247,16

CONSELL COMARCAL (Servei arquit. I urbanisme)

780,00

ENDESA ENERGIA, S.A.U. (11 FACTURES)

1.117,03

J. FARRE, S.A.

20,28

AGROPECUARIS FORTUNY, S.L.

664,40

SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L.

114,91

FERRETERIA VIOLA, S.L.

25,62

PLANA FÀBREGA, S.L.

186,19

DECORA BALAGUER, S.L.

585,48

BODEGAS COSTERS DEL SIÓ, SL

326,70

ENDESA ENERGIA, SAU (12 FRAS)

998,59

AMBULANCIES LAFUENTE

300,00

LLUIS SOLE ISAN

363,00

MIQUEL TREPAT BARCELO

371,77

ELECTRICITAT JAINA

317,82

APEIRON SOFTWARE, SL

1.603,42

EXCAVACIONS LAO

4.954,37

NOVOQUIMICA ECOLOGICA, S.L.

912,68

GRUPO DIA%

191,76

OSCAR GARCIA MIRON

486

SEGURETAT SOCIAL

5.012,68

PAGUES EXTRA

6.073,87

NOMINES

9.262,44
37.295,07

DESPESES JUNY 2022 CAIXA CORPORACIÓ
GASOIL VEHICLES

205,02

SANT JOAN ROM CREMAT

99,52

RAQUEL SANCHEZ COQUES ST. JOAN

396

PAPERERIA ELVI - MATERIAL OFICINA

6,74

ASSISTÈNCIES PLENS

75

FARMÀCIA MAS LACRUZ - PISCINES

22,85

CAL AMAT

9,9
815,03

TOTAL DESPESA JUNY

38.110,10
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RELACIÓ D’INGRESSOS REBUTS PER L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ DURANT EL MES DE MAIG DE
2022
INGRESSOS MAIG 2022 CAIXABANK
LLOGUERS

765,34

OAGRTL (ENTREGA A CTE 1ER TR)

2.819,59

OAGRTL ( ENTREGA A CTE. ABRIL)

10.440,90

GENERALITAT (PUOSC)

72.000,00

MINHAP (LIQUIDACIÓ TELEFÒNICA)

1.383,54

TOVP

16,62

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

19.357,68

GENERALITAT (PMTE)

6.938,70

OAGRTL (ENTREGA A CTE MAIG)

10.440,90

LLICÈNCIES OBRES

165,04
124.328,31

INGRESSOS MAIG 2022 CAIXA CORPORACIÓ
RAQUEL SANCHEZ

17,90

RECAPTACIÓ BÀSCULA

259,50

LLICÈNCIES OBRES

187,42
464,82

TOTAL INGRESSOS MAIG

124.793,13

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

765,34

INE

18,25

ABONAMENTS PISCINES

5.340,00

MAPFRE

770,00

OAGRTL ( ENTREGA A CTE. JUNY)

10.440,90

GENERALITAT (PMTE)

6.938,70

LLICÈNCIES OBRES

143,26
24.416,45

INGRESSOS JUNY 2022 CAIXA CORPORACIÓ
RAQUEL SANCHEZ

17,58

RECAPTACIÓ BÀSCULA

198,10

BÚSTIA PORXO AJUNTAMENT

88,00

ABONAMENT PISCINES

35,00

LLICÈNCIES OBRES

88,00
426,68

TOTAL INGRESSOS JUNY

24.843,13
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4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ DE L’EXERCICI 2021
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2021, cal elaborar el compte general de l’entitat local.
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial
i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària i annexos.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari de 2021 s’han sotmès a l’informe de la Comissió
Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 16 de maig de 2022. Exposats al
públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 97, de data 20 de maig de 2022, pel període reglamentari,
així com al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a l’eTauler, no s’han presentat reclamacions i/o al·legacions.
D’acord amb els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local i
altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:
Primer.- Aprovar definitivament el compte general de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió corresponent a
l’exercici 2021.
Segon.- Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels justificants dels estats i
comptes anuals i pels seus annexos.
Tercer.- Retre l’esmentat compte de la corporació, esdevingut com a resultat de l’exercici econòmic de l’any
2021 a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles mencionats en la part
expositiva.
5. PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 2 DEL PRESSUPOST DE
L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ, ANY 2022
La senyora Teruel pregunta que inclou l’adquisició de les rectoria i sala del casal per import de 15.000 euros.
El senyor alcalde li respon que inclou la compra de la rectoria perquè la sala es recupera gratuïtament ja que
es va fer a jova.
La senyora Teruel pregunta amb quina finalitat es compra
El senyor alcalde li respon que fer coses pel poble.
La senyora Teruel pregunta també quina necessitat és te de comprar?
El senyor alcalde li respon que s’ha de recuperar aquests edificis pel ve del poble, sobretot per la part de dalt.
La senyora Teruel afegeix que pagar diners per una cosa que es del poble, que es va fer a jova no té cap sentit.
El senyor alcalde insisteix en que només es compra la rectoria.
La senyora Teruel manifesta que seria millor destinar els diners a actuacions com subvencions per façanes o
per rehabilitar edificis. Acaba dient que el seu grup votarà en contra perquè no se’ls ha informat sobre la
finalitat de la compra de la rectoria.
Atès que l’Ajuntament de la Sentiu de Sió ha d’executar una inversió, per import de 15.881,25 euros,
consistent en les obres de substitució de l’enllumenat públic exterior del polígon l’Eral, dels quals 6.353,39
euros han de ser de recursos propis.
Atès que l’Ajuntament té previst adquirir la rectoria de l’Església de Sant Miquel i la sala del casal familiar i
cinema al Bisbat d’Urgell per un preu de 15.000,00 euros.
Atès que dins la gestió forestal sostenible, any 2021, l’Ajuntament ha rebut una subvenció del Departament
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per import 5.517,00 euros que destinarà a millores de camins.
Atès que s’ha de suplementar la partida de despeses 151.640,01 corresponent a honoraris tècnics per un
import de 5.000,00 euros.
Atès que l’Ajuntament ha executat el projecte d’inversió de recuperació de la memòria democràtica per un
import de 3.155,32 euros.
Atès que es considera necessari suplementar la partida 920.226.03, Publicacions en diaris oficials, del capítol
II en 1.300,00 euros per poder comptabilitzar les despeses previstes fins a final d’any.
Per aquestes actuacions, per les quals no existeix crèdit al vigent Pressupost de la Corporació, es fa precís la
modificació de crèdits número 2/2022 del Pressupost en vigor en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit
extraordinari finançat amb nous o majors ingressos obtinguts i amb romanent de tresoreria per despeses
generals, segons queda justificat en la Memòria que acompanya al present expedient. És per això que per
mitjà de la present.
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Així doncs, iniciïs expedient de modificació de crèdits 2/2022 dins el vigent pressupost, finançat amb nous o
majors ingressos obtinguts i amb romanent de tresoreria per despeses generals, de conformitat amb el
previst als arts. 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals, i 37 del Reial Decret 500/1990, de 20 d´abril.
Per tot l’exposat, s’adopten, amb els vots a favor dels quatre regidors assistents del cinc que conformen el
grup de Junts per la Sentiu de Sió, i amb el vot en contra de les dues regidores assistents de les dues que
conformen el grup Independents per la Sentiu , els acords següents:
Primer: Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 2 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

920.226.03
Publicacions diaris oficials
165.621.01
Substitució lluminàries LED
419.631.00
Inversió camins gestió forestal
151.640,01
Honoraris tècnics
TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS

CONSIGNACIÓ
INICIAL
600,00
10.756,90
10,00
15.000,00

PROPOSTA
INCREMENT
1.300,00
15.881,25
5.507,00
5.000,00
27.688,25

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA
1.900,00
26.638,15
5.517,00
20.000,00

CONSIGNACIÓ
INICIAL
0,00
0,00

PROPOSTA
INCREMENT
15.000,00
3.155,32
18.155,32

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA
15.000,00
3.155,32

CRÈDITS EXTRAORDINARIS
PARTIDA

DENOMINACIÓ

230 622,00
Adquisició rectoria i sala casal
330.625,00
Inversió memòria històrica
TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS
TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 45.843,57
MAJORS/NOUS INGRESSOS
PARTIDA
750.80.01
750.80.05
TOTAL:

CONSIGNACIÓ
PROPOSTA
CONSIGNACIÓ
INICIAL
INCREMENT/DISM
DEFINITIVA
Subvenció Generalitat. Gestió forest
10,00
5.507,00
5.517,00
Subvenció Generalitat. Llums LED
6.454,14
9.527,86
15.982,00
15.034,86
DENOMINACIÓ

ROMANENT DE TRESORERIA
PARTIDA
DENOMINACIÓ
87000
Romanent de tresoreria
despeses generals
TOTAL:

30.808,71
30.808,71

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 45.843,57

Segon: L'import de les despeses queda finançat amb nous o majors ingressos obtinguts i amb romanent de
tresoreria per despeses generals, havent-se de donar a l'expedient la tramitació assenyalada a l'art. 162 i
següents del Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals i considerant-se aquest acord definitiu de no presentar-se reclamacions durant el termini d'exposició
pública.
6. PROPOSTA APROVAR LA PARTICIPACIÓ I ACCEPTACIÓ EXPRESSA DEL PROCEDIMENT REGULAT AL REIAL
DECRET 692/2021, DE 3 D’AGOST, PEL QUE ES REGULA LA CONCESSIÓ DIRECTA D’AJUDES PER A
INVERSIONS A PROJECTES SINGULARS LOCALS D'ENERGIA NETA EN MUNICIPIS DE REPTE DEMOGRÀFIC
(PROGRAMA DUS 5000), EN EL MARC DEL PROGRAMA DE REGENERACIÓ I REPTE DEMOGRÀFIC DEL PLA DE
RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA.
El senyor alcalde explica els 4 projectes que inclou:
• Projecte d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum compartit en els edificis municipals
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•

Projecte de substitució a LED de l’enllumenat públic de la urbanització el Tossal de les Forques i gestió
i control de tot l’enllumenat exterior
• Projecte de reducció del consum energètic en vàries infraestructures públiques
• Projecte de renovació de l’escombradora municipal per vehicle elèctric multiusos
Acaba dient que es demana un ajut del 85%.
La senyora Teruel manifesta que se’n alegra que per fi es demani ajut per les plaques fotovoltaiques. Recorda
que el seu grup ja ho volia incloure al PUOSC i que cada vegada que tocava el tema de plaques la resposta
era no. Acaba dient que està contenta que es tiri endavant aquesta proposta.
El senyor alcalde li respon que al PUOSC ens vam decidir pel centre de serveis i que ara ha sortit la subvenció
adequada per a tirar endavant el tema de les plaques.
Atès que per Reial Decret 692/2021, de 3 d’agost, s’ha aprovat la concessió directa d’ajudes per a inversions
a projectes singulars locals d'energia neta en municipis de repte demogràfic (Programa DUS 5000), en el marc
del Programa de regeneració i repte demogràfic del Pla de recuperació, transformació i resiliència.
Atès que aquest Ajuntament vol concórrer en aquesta convocatòria i que s’han rebut les memòries
descriptives de les actuacions que es pretenen realitzar d’acord amb el que preveu l’article 12.6 b) del Decret
de convocatòria.
Examinada la documentació que l'acompanya.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:
PRIMER. Aprovar la participació i acceptació expressa del procediment regulat al Reial Decret 692/2021, de
3 d’agost, pel que es regula la concessió directa d’ajudes per a inversions a projectes singulars locals d'energia
neta en municipis de repte demogràfic (Programa DUS 5000), en el marc del Programa de regeneració i repte
demogràfic del Pla de recuperació, transformació i resiliència.
SEGON. Aprovar les actuacions i el pressupost de les actuacions que s’inclouen en les memòries tècniques
que s’acompanyaran en la sol·licitud de la subvenció i que es detallen a continuació:
• Projecte d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum compartit en els edificis municipals del municipi
de la Sentiu de Sió, per un import elegible de 81.244,24 euros ( 67.144,00 euros BI més 14.100,24
euros en concepte d’IVA).
• Projecte de substitució a LED de l’enllumenat públic de la urbanització el Tossal de les Forques i gestió
i control de tot l’enllumenat exterior del municipi de la Sentiu de Sió, per un import elegible de
67.724,26 euros (55.970,46 euros BI més 11.753,80 euros en concepte d’IVA).
• Projecte de reducció del consum energètic en vàries infraestructures públiques del municipi de la
Sentiu de Sió, per un import elegible de 200.025,15 euros (165.310,04 euros BI més 34.715,11 euros
en concepte d’IVA).
• Projecte de renovació de l’escombradora municipal per vehicle elèctric multiusos en el municipi de
la Sentiu de Sió, per un import elegible de 145.778,82 euros (120.478,36 euros BI més 25.300,46
euros en concepte d’IVA).
TERCER. Sol·licitar una subvenció al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic equivalent al
85% dels import elegibles totals (IVA inclòs) dels quatre projectes esmentats.
QUART. Aprovar, d’acord amb el que exigeix l’article 12.6 a) del R Decret 692/2021 de convocatòria, el
compromís de dotar pressupostàriament el projecte, així com de finançar la totalitat del projecte amb
caràcter previ al cobrament de l’ajuda, condicionat a l’obtenció de la concessió de l’ajuda, així com de
l’avançament que sobre la mateixa es pugui concedir-se.
CINQUÈ.- Aprovar les memòries descriptives de les actuacions esmentades.
SISÈ. Facultar a Secretaria-Intervenció perquè, si s’escau, presenti les corresponents sol·licituds en els termes
i amb les condicions establertes a les Bases Reguladores per a l'atorgament de l’ajuda.
7. PROPOSTA APROVAR LA PARTIÓ DE LA FINCA PROPIETAT D'AQUEST AJUNTAMENT, AMB REFERÈNCIA
CADASTRAL 25043A002003840000SU, SITUADA AL POLÍGON 2 PARCEL·LA 384, DE CONFORMITAT AMB
L’ACTA DE PARTIÓ.
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
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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.
Vista la memòria tècnica redactada pels Serveis Tècnics Municipals, vist l'Informe de Secretaria i la resta de
documentació que obre a l’expedient i de conformitat amb el que es disposa en l'article 136 i següents 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 sis regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:
PRIMER. Aprovar la partió efectuada de la finca propietat d'aquest Ajuntament, amb referència cadastral
25043A002003840000SU, situada al polígon 2 parcel·la 384, de conformitat amb l'Acta de partió:
“Es considera que hi ha 3 àrees afectades, per aquesta situació en la zona contigua:
- La S1, amb una superfície de 194,68 m2, situada a la banda nord.
- La S2, amb una superfície de 592,33m2, situada a la zona intermitja
- La S3, amb una superfície de 193,45m2, situada a la banda sud.
El resultat d’aquesta nova delimitació serà la següent:
- La finca de l’Ajuntament tindrà una superfície de 26.560,76m2.
- La finca propietat de Joan Maria Guillaumet Badia i Meritxell Capdevila Estrada, tindrà
una
superfície de 50.187,41m2”.
SEGON. Inscriure en el Registre de la Propietat de Balaguer la partió referenciada i en l'Inventari de Béns de
l'Ajuntament.
TERCER. Procedir a l'amollonament de la finca objecte de la partió, amb intervenció dels interessats, una
vegada que l'Acord d'aprovació de la partió sigui ferma i de conformitat amb l'Acta de partió.
QUART. Notificar el present Acord als propietaris adjacents afectats per l'expedient de partió.
8.PROPOSTA ESMENAR LA SITUACIÓ MANIFESTADA EN ELS ANTECEDENTS AMB L’ASSIGNACIÓ DE DUES
PARCEL·LES, UNA NORD I UNA SUD A LA PARCEL·LA 79 DEL POLÍGON 13, CORRESPONENT A LES
SUPERFÍCIES MANCANTS A LA SENYORA MARGARITA CAMPS VILLACAMPA PER TAL DE RECTIFICAR I
PROCEDIR AL CANVI DE TITULARITAT CADASTRAL, ASSIGNANT ELS METRES I SUPERFÍCIES
CORRESPONENTS A LA SENYORA MARGARITA CAMPS VILLACAMPA I OBTENINT LA CONCORDANÇA AMB
LA REALITAT FÍSICA I REGISTRAL.
Que la senyora MARGARITA CAMPS VILLACAMPA és propietària de la següent finca cadastral, situada al
municipi de Bellcaire d’Urgell, partida El Camp, del polígon 13, parcel·la 79, de superfície segons cadastre
5.509m² i no està destinada a cap cultiu sinó a matoll. La finca té assignada la referencia cadastral
25056A013000790000YT i els seus confrontants nord i sud son l’AJUNTAMENT. El títol de propietat de la
compareixent li ve per l’herència del seu difunt marit, el Sr. Antonio Amorós Tarragona
Que existeix una desconcordança gràfica ja que la descripció actual no coincident amb la realitat fàctica de
la finca; essent discrepants:
- els límits gràfics de la parcel·la
- els confrontants en quant a la ubicació d’aquests límits
- la superfície total d’ocupació
- l’ús o destí de la finca
Que la superfície real de la finca és, i ha estat des de més de 30 anys, de 2,5450 Ha tal i com acredita la
documentació presentada per la interessada, i la mateixa sempre ha estat destinada al cultiu de cereal.
Que si bé és cert que el confrontant, tant pels límit nord, com pel límit sud és l’Ajuntament de la Sentiu de
Sió, també ho és que les fites corresponents als límits representats al cadastre no coincideixen amb els límits
d’explotació de la finca. Concretament manquen una superfície de 3.755m² en el límit nord i una superfície
de 16.182m² en el límit sud.
Que, tal i com s’ha exposat, L’AJUNTAMENT és confrontant de la finca polígon 13 parcel·la 79 per la llinda
nord i per la llinda sud.
Que el mateix, essent coneixedor dels antecedents documentals i de la situació persona de la família
propietària, L’AJUNTAMENT reconeix la mateixa com a llegítima titular de la finca (parcel·la 79 del polígon
163) així com de les superfícies confrontants pel límit nord i sud descrites en el punt anterior, i que venen
ocupant de manera continuada des de fa més de 30 anys.
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L’AJUNTAMENT desconeix el motiu de l’assumpció o canvi de la titularitat cadastral de les superfícies objecte
de la present instància, atenent que mai ha disposat i ocupat d’aquestes i que, a més a més, tenen plena
concordança registral amb terres titularitat de la senyora MARGARITA CAMPS VILLACAMPA.
En conseqüència els serveis tècnics de l’AJUNTAMENT han emès l’informe corresponent per a l’esmena de la
situació manifestada amb l’assignació de dues parcel·les, una nord i una sud a la parcel·la 79 del polígon 13,
corresponent a les superfícies mancants a LA PROPIETAT per tal de rectificar i procedir al canvi de titularitat
cadastral corresponent, assignant els metres i superfícies corresponents a LA PROPIETAT i obtenint la
concordança amb la realitat física i registral.
- Parcel·la nord amb número 3561 i superfície 3.755m²
- Parcel·la sud amb número 2648 i superfície 16.182m²
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:
Primer.- Esmenar la situació manifestada en els antecedents amb l’assignació de dues parcel·les, una nord i
una sud a la parcel·la 79 del polígon 13, corresponent a les superfícies mancants a la senyora MARGARITA
CAMPS VILLACAMPA per tal de rectificar i procedir al canvi de titularitat cadastral, assignant els metres i
superfícies corresponents a la senyora MARGARITA CAMPS VILLACAMPA i obtenint la concordança amb la
realitat física i registral.
- Parcel·la nord amb número 3561 i superfície 3.755m²
- Parcel·la sud amb número 2648 i superfície 16.182m²
Segon.- Notificar aquest acord i resta de documentació a la Gerència Territorial del Cadastre per tal de que
acordi la creació de dues noves parcel·les cadastrals o la unificació de les superfícies de les parcel·les 3561 i
2648 a la ja existent parcel·la 79 del polígon 13 de conformitat amb l’informe tècnic acompanyat, esdevenint
novament única titular de la finca amb una superfície total 21.691m², de conformitat amb la realitat física i
la documentació històrica i registral de la finca.
Tercer.- Així mateix que acordi la modificació gràfica i la minoració superficial corresponent de la finca del
polígon 13 parcel·les 8 i 14 titularitat de l’AJUNTAMENT com a confrontant.
9.- DONAR COMPTE DE LA TRAMESA RELATIVA A LES OBLIGACIONS TRIMESTRALS DE SUBMINISTRAMENT
D’INFORMACIÓ CORRESPONENTS AL SEGON TRIMESTRE 2022.
Es dona compte al Ple:
De la tramesa de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació corresponents al SEGON
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 segon trimestre de 2022 que són de
11,09 dies
dels pagaments realitzats durant el segon trimestre de 2022 dins el període legal, que són 104, per
import de 188.436,38 euros i fora del període legal de pagaments, que són 0, per import de 0,00
euros.

•

10. MOCIÓ DE SUPORT ALS JUTGES DE PAU
El Projecte de la Llei Orgànica d'Eficiència Organitzativa del Servei Públic de Justícia que està en tràmit a les
Corts Generals, contempla suprimir la figura dels jutges de pau.
Davant d’aquest fet, el món municipal vol manifestar el seu posicionament en contra de l’adopció d’aquesta
mesura i la necessitat de mantenir els jutges de pau, si més no, a Catalunya.
A Catalunya, els jutges de pau son un instrument de la justícia que amb un marcat caràcter tradicional i molt
propis del nostre país han demostrat al llarg de la història la seva utilitat i eficàcia en la resolució dels
conflictes.
Actualment, els jutjats de pau, són presents a 898 dels 947 municipis, abastant pràcticament tot el territori
de Catalunya. Esdevenen, alhora, un model de justícia molt propi de Catalunya, essencial per a la seva
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proximitat i al servei de la gent, ja que els jutges de pau són persones que coneixen el municipi i tenen una
actuació basada sobretot en la mediació.
Els jutjats de pau conformen l'estructura judicial més àmplia a Catalunya i són competents en els àmbits civil,
penal i de Registre Civil.
La figura del jutge de pau és l’única institució de justícia que és plenament democràtica, ja que és escollida
pel Ple Municipal que representa la voluntat popular, i gaudeix per això d’una major confiança i respecte dels
veïns. Per aquest motiu els jutges de pau coneixen i entenen la realitat local i social sobre la qual exerceixen
les seves responsabilitats.
L’eliminació dels jutges de pau suposa un buidatge de competències reconegudes a l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya i per tant una laminació de l’autogovern. Suprimir aquesta figura allunyarà la justícia de la
ciutadania, l'encarirà i augmentarà la litigiositat als jutjats, fent qualsevol alternativa més ineficient i menys
eficaç.
Ens trobem, doncs, amb un nou intent d’uniformització del Govern espanyol, un atac directe a les
competències que ens atorga l'Estatut, un atac que allunya el ciutadà de la justícia, que allunya la justícia de
la democràcia, que fa la justícia més cara i, per tant, més ineficient, i que ignora l’opinió dels municipis.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:
Primer.- Manifesta el seu suport a la tasca que realitzen els jutges i jutjats de pau de forma eficient i eficaç a
favor de la proximitat de la justícia al territori i a les persones en la resolució dels conflictes.
Segon.- Insta el govern de l’Estat i els grups parlamentaris de les Corts Espanyoles a la modificació del
Projecte de la Llei Orgànica d'Eficiència Organitzativa del Servei Públic de Justícia en el sentit de no suprimir
els jutges de pau i mantenir, a Catalunya, les seves funcions.
Tercer.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Congrés dels Diputats, al Senat, al Parlament de Catalunya,
al Ministeri de Justícia, al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de
Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.
11. LLICÈNCIES OBRES
Salvant el dret de propietat, sense perjudici de tercers i d’acord amb el vigent Planejament Urbanístic Local,
el Ple, per unanimitat, acorda atorgar les següents:
• Exp. 179/2021, a Agrícola els Negrals SL per les obres consistents en la construcció ‘una bassa de reg
(polígon 2,parcel·la 244).
• Exp. 127/2022, a Caterina Mola Vila per les obres de reforma d’una habitatge unifamiliar aïllat a la
urbanització del Tossal de les Forques.
• Exp. 129/2022 a Diego Figueres Turiella per la neteja del pati i altres actuacions de sanejament a
l’immoble situat al carrer del Riu Sió, 2, degut a l’ensorrament de la teulada de l’edifici.
12. INFORMES ALCALDIA
• Que ha començat el programa JOVA del Consell Comarcal destinat als joves. Que tenim 14 nens i
nenes apuntats i el que faran es pintar els elements de fusta de la zona del riu i del parc de la Plana.
La seva durada va del 18 al 29 juliol. La senyora Teruel pregunta pels monitors. El senyor alcalde
respon que tenim dos monitors i ell mateix.
• Que del 17 al 31 d’agost tindrà lloc el segon camp de treball a la zona de l’Ermita.
• Que han començat les obres de la sala polivalent de millora de la climatització.
• Que aviat començaran les obres de substitució de lluminàries de la pujada de Cricursa.
13. PRECS PREGUNTES
En primer lloc la senyora Teruel comenta que volia preguntar per Cal Diego perquè ja deia des de fa temps
que passaria alguna cosa, però que ja ha vist que ha demanat llicència d’obres i que és una molt bona notícia.
La senyora Teruel demana que atès que el perill d’incendis és molt elevat que es parli amb propietaris de
finques urbanes de dins del poble i de les que estan al costat mateix del poble per a que les netegin perquè
estan molt brutes. Que es millor prevenir.
La senyora Teruel també demana que l’Ajuntament faci alguna cosa amb els clots del camí de la carretera de
Camarasa ja que els mateixos veïns els han hagut de tapar.
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Finalment la senyora Teruel vol que consti en acta que al seu grup mai, ni oficialment ni extraoficialment,
se’ls ha convocat ni se’ls ha ofert formar part de la comissió de govern.
El senyor alcalde li respon que el que diu no és veritat perquè ell mateix li va oferir aquesta possibilitat.
La senyora Solà i el senyor Marcelino manifesten que sí que se’ls va proposar per entrar.
I no havent més assumptes, el senyor alcalde dona per finalitzada la sessió a les 21.25 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.: 07/2022
Caràcter: extraordinari
Data: dilluns, 29 d’agost de 2022
Horari: de les 20.30 hores a les 20.35 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Assistents
Albert Bergadà Alburquerque (Junts per la Sentiu de Sió)
Francesc Marcelino Camarasa (Junts per la Sentiu de Sió)
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:
Roser Papell Vilanova (Junts per la Sentiu de Sió)
A la Sentiu de Sió, 29 d’agost 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:
14. Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 3 del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió,

any 2022
15. Sol·licituds llicències d’obres.

1. PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3 DEL PRESSUPOST DE
L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ, ANY 2022
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El senyor alcalde manifesta que finalment l’obra del PUOSC es tancarà amb un import de 396.600,73 euros,
per la qual cosa la partida de despeses s’ha de suplementar en 11.715,46 euros.
La senyora Teruel pregunta que ha passat.
El senyor alcalde respon que encara hem estat de sort amb aquest increment tenint en compte les pujades
de preu que han sofert els materials de construcció.
Atès que els serveis tècnics han procedit al tancament de l’obra “Construcció d’un edifici centre de serveis”
inclosa al Pla únic d’obres i serveis i finalment l’obra ascendeix a la quantitat de 396.600,73 euros, per la qual
cosa s’ha de suplementar la partida del pressupost de despeses de l’any 2022 en 11.715,46 euros.
Atès que per a aquesta actuació no existeix crèdit suficient al vigent Pressupost de la Corporació, es fa precís
la modificació de crèdits número 3/2022 del Pressupost en vigor en la modalitat de suplement de crèdit
finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals, segons queda justificat en la Memòria que
acompanya al present expedient.
Així doncs, iniciïs expedient de modificació de crèdits 3/2022 dins el vigent pressupost, finançat amb
romanent de tresoreria per despeses generals, de conformitat amb el previst als arts. 177 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i
37 del Reial Decret 500/1990, de 20 d´abril.
Per tot l’exposat, s’adopten, amb els vots a favor dels quatre regidors assistents del cinc que conformen el
grup de Junts per la Sentiu de Sió, i amb el vot en contra de les dues regidores assistents de les dues que
conformen el grup Independents per la Sentiu, els acords següents:
Primer: Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 3 del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu
de Sió, any 2022, d'acord amb el quadre següent:
PARTIDA

DENOMINACIÓ

33062205
Centre de serveis PUOSC
TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS

CONSIGNACIÓ
INICIAL
232.273,00

PROPOSTA
INCREMENT
11.715,46

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA
243.988,46

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 11.715,46
ROMANENT DE TRESORERIA
PARTIDA
DENOMINACIÓ
87000
Romanent de tresoreria
despeses generals
TOTAL:

11.715,46
11.715,46

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 11.715,46
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.
2.- 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. 146/2022, a Francesc Figueres Torné, per les obres consistents en canviar la banyera per un plat
de dutxa i pintar façana de l’habitatge situat al carrer del Calvari, núm. 5
I no havent més assumptes, el senyor alcalde dona per finalitzada la sessió a les 20.35 hores, de la que s’estén
la present acta, que com a Secretari certifico (document signat electrònicament).
Vist i plau
L’alcalde

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

Identificació de la sessió
Núm.: 08/2022
Caràcter: ordinari
Data: dimecres, 14 de setembre de 2022
Horari: de les 20.30 hores a les 21.00 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)
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, 14 de setembre 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:
16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

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 denegar a la senyora Veronica Radu, amb NIE X5867782E la pròrroga de 2 anys sol·licitada del contracte de la concessió del servei
consistent en l’adjudicació de l’ús privatiu per a l’explotació del bar, amb servei de menjars, de menys de 50 places, enclavat al recinte municipal
de caràcter social, cultural i esportiu, situat al carrer de les Escoles, d’acord amb la clàusula sisena del contracte signat, ja que no existeix mutu
acord entre les parts.
Proposta iniciar l'expedient per a la contractació mitjançant procediment obert per la concessió del servei consistent en l’explotació del bar,
amb servei de menjars, de menys de 50 places, enclavat al recinte municipal de caràcter social, cultural i esportiu, situat al carrer de les Escoles,
número 6, propietat de l’ajuntament de la Sentiu de Sió.
Proposta aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert per la concessió del servei consistent en l’explotació del bar, amb
servei de menjars, de menys de 50 places, enclavat al recinte municipal de caràcter social, cultural i esportiu, situat al carrer de les escoles,
número 6, propietat de l’ajuntament de la sentiu de sió, convocant la seva licitació, aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i
de prescripcions tècniques que regiran el contracte i designar els membres de la mesa.
Proposta ratificació aprovació de la certificació número 4 de les obres de “construcció d’un edifici centre de serveis”
Proposta ratificació decret 78/2022 sobre aprovació del conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal de la Noguera i
l’Ajuntament de la Sentiu de Sió per a l'execució del projecte puntual i específic de neteja viaria, manteniment d'espais públics i suport en els
serveis públics inclòs dins el programa SOC-TREBALL i formació- línies MG52-PANP-PRGC, 2022.
Proposta ratificació decret 70/2022, sobre aprovació línies fonamentals dels pressupostos 2023
Moció per a l’impuls de l’agenda rural de Catalunya
Moció per l’aprovació del manifest de l’acord social per l’amnistia i l’autodeterminació
Sol·licituds llicències d’obres.
Informes d’alcaldia.
Precs i preguntes.

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
L’acta de la sessió ordinària, de data 19 de juliol de 2022 i l’acta de la sessió extraordinària, de data 29 d’agost
de 2022, es donen per llegides de conformitat amb l’establert a l’art. 110.3 del Decret legislatiu 2/2003, de
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28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i s’aproven per
unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la corporació.
2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
La senyora Teruel demana que el senyor secretari expliqui una mica els decrets.
El senyor secretari explica els decrets que van del núm. 70 al núm. 84.
•

Decret 70/2022, sobre aprovació línies fonamentals dels Pressupostos 2023
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar les línies fonamentals dels pressupostos de l’any 2023 de l’Ajuntament de la Sentiu
de Sió.
Segon.- Que l’Interventor comuniqui al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas les dades
anteriorment esmentades.
Tercer.- Ratificar aquest decret en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió (document signat electrònicament)

•

Decret 71/2022 sobre concessió de llicència d’ocupació temporal i/o definitiva del domini públic
Per tot l’exposat, RESOLC:
PRIMER. Concedir al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat
de Catalunya (CTTI) llicència d'ocupació temporal i/o definitiva del domini públic viari municipal pel
desplegament de la xarxa de fibra òptica a la demarcació de Lleida, concretament al terme municipal
de la Sentiu de Sió, conforme a les característiques que obren en la documentació presentada i sobre
els terrenys de domini públic referits en els antecedents, subjecte, d’acord amb l’informe tècnic, a
les següents condicions:
-Abans de l’inici dels treballs caldrà presentar l’autorització dels serveis territorials de carreteres de
la Generalitat, ja que part de l’actuació es troba dins l’àmbit de protecció de carreteres
-El titular de la llicència estarà obligat a reposar, al seu càrrec, el paviment de la via pública que fruit
de les obres es vegi afectat, deixant-lo en bones condicions i acabats similars a la resta.
-En cas d’acabar els treballs i el paviment no es trobi en degudes condicions s’abonarà la quantitat
de 80€/m2
SEGON. Notificar a l'interessat la present resolució amb indicació dels recursos pertinents.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 72/2022, d’aprovació de la certificació número 4 de les obres de “Construcció d’un edifici
centre de serveis
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar la certificació d’obres número 4 de les obres “Construcció d’un edifici centre de
serveis”, per un import de un import de 32.653,68€ (26.986,51€ de base imposable més 5.667,17€
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 73/2022 sobre adjudicació del contracte menor d’obres, consistent en la substitució de
l'enllumenat públic exterior del polígon l’Eral del municipi, 2a fase
Per tot l’exposat, RESOLC:
PRIMER. Adjudicar, a l’empresa Electricitat Jaina SLU, amb NIF B25774274, el contracte menor
d’obres, consistent en la substitució de l'enllumenat públic exterior del polígon l’Eral del municipi, 2a
fase, descrit en els antecedents, per un import de 15.881,25 euros (13.125,00 euros + 2.756,25 euros
IVA).
SEGON. Justificar la celebració del contracte menor pels següents motius: el pressupost de 13.125,00
euros (més IVA) cobreix les obres de substitució de l'enllumenat públic exterior del polígon l’Eral del
municipi, 2a fase. Amb el contracte menor es cobreix la totalitat del contracte d’obres, que no
excedeix de 40.000,00 euros.
TERCER. Aprovar la despesa corresponent:
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Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2022

165 621,01

13.125,00 BI + 2.756,25 IVA = 15.881,25
euros

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

Decret 74/2022 sobre acceptació subvenció del Pla de cooperació municipal per a la sostenibilitat
forestal i mediambiental, anualitats 2022 i 2023
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Acceptar la subvenció de 1.000,00 euros atorgada per la Diputació de Lleida, dins la línia de
subvencions del Pla de cooperació municipal per a la sostenibilitat forestal i mediambiental,
anualitats 2022 i 2023.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Lleida mitjançant el formulari d’acceptació de la
subvenció.
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a
terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 75/2022 sobre acceptació de donació de bé immoble
En relació a aquest decret La senyora Teruel, pregunta quina parcel·la es dona.
El senyor alcalde li respon que és una de la zona dels horts al costat mateix del riu.
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Acceptar la donació de la finca de naturalesa urbana ubicada al carrer 17, número 5, amb
referència cadastral 3806503CG2330N0001UM, la titularitat de la qual pertany a la senyora
Margarita Camps Villacampa, amb DNI 40847853Z i que la cedeix de manera voluntària, gratuïta,
incondicional i indefinida en el temps.
Segon.- Comparèixer davant la Notaria de Balaguer i signar l’acceptació de la finca esmentada en
escriptura pública.
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 76/2022 sobre concessió de llicència d’obres
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer. Concedir al senyor Josep Maria Mitjans Montoliu llicència d’obres per la “instal·lació
fotovoltaica per autoconsum” a l’habitatge ubicat al carrer 18, núm. 18 de la Sentiu de Sió, d'acord
amb les següents determinacions:
1. Les obres hauran de complir estrictament amb la documentació tècnica presentada pel
sol·licitant, llevat de contradir normativa municipal.
2. Les obres han de complir estrictament l’establert en les Normes de Planejament Urbanístic Local.
3. En cas de què per causa directa i/o indirecta de les obres que empara la llicència urbanística a
l’efecte fossin produïts danys en el domini públic d’aquest Ajuntament, i/o Serveis municipals,
serà d’aplicació el que al respecte determinen els articles 217.2 de la Llei 8/1987 de 15 d’abril,
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 175.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel què
s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals, en ambdós casos s’especifica que es podrà
sancionar, a les persones que els produeixin, amb una multa l’import de la qual podrà ser de fins
el doble del valor del perjudici provocat, independentment de fer-se càrrec del cost de la
reparació del dany.
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4. Segons l’article 41 del POUM, les plaques hauran de disposar-se paral·leles al pendent de la
teulada
5. El present document queda subjecte al compliment del què determina l’Ordenança Fiscal núm.
3 reguladora de l’ICIO, així com també l’Ordenança Fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per
llicències urbanístiques.
Segon. Notificar la present resolució al titular.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
•

Decret 77/2022 sobre aprovació del projecte d’activitat per a la legalització de l’activitat de bar a
les piscines municipals
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar el projecte d’activitat per a la legalització de l’activitat de bar a les piscines
municipals redactat pels Serveis Tècnics Ambientals del Consell Comarcal de la Noguera.
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a
terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 78/2022 sobre aprovació del Conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell
Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió per a l'execució del Projecte puntual i
específic de neteja viaria, manteniment d'espais públics i suport en els serveis públics inclòs dins
el programa SOC-Treball i Formació- Línies MG52-PANP-PRGC, 2022.
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar i signar el Conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal de
la Noguera i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió per a l'execució del Projecte puntual i específic de neteja
viaria, manteniment d'espais públics i suport en els serveis públics inclòs dins el programa SOCTreball i Formació- Línies MG52-PANP-PRGC, 2022.
Segon.- Comunicar aquesta resolució al Consell Comarcal de la Noguera.
Tercer.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 79/2022, 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 29
d’agost de 2022, a les 20.30 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, segons el següent:
ORDRE DEL DIA
1.
2.

Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 3 del pressupost de l’Ajuntament de la
Sentiu de Sió, any 2022
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 80/2022 sobre aprovació de la relació de factures mes de juliol de 2022
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA.

•

Decret 81/2022 sobre aprovació de la relació de factures mes d’agost de 2022
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA.

•

Decret 82/2022 sobre aprovar i signar contracte de cessió de propietat de la cabina telefònica
En relació a aquest decret, la senyora Teruel pregunta que es farà amb la cabina de telèfon.
El senyor alcalde respon que es farà una bibliocabina per intercanvi de llibres.
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar i signar el contracte entre Telefónica de España SAU i l’Ajuntament de la Sentiu de
Sió per la qual la companyia cedeix en propietat a l’Ajuntament la cabina telefònica situada al carrer
de Joan Solsona, núm. 2., en les condicions fixades en el contracte esmentat.
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Segon.- Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
•

Decret 83/2022 sobre acceptació de la subvenció del Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la
cultura de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida per a l’any 2022
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Acceptar la subvenció de 4.162,00 euros atorgada per l’Institut d’Estudis Ilerdencs, dins la
línia de subvencions del Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la cultura de l’Institut d’Estudis
Ilerdencs de Lleida per a l’any 2022.
Segon.- Comunicar aquest acord a l’Institut d’Estudis Ilerdencs mitjançant el formulari d’acceptació
de la subvenció.
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a
terme.
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)

•

Decret 84/2022, 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
setembre 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 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 denegar a la senyora Veronica Radu, amb NIE X5867782E la pròrroga de 2 anys sol·licitada del contracte de la
concessió del servei consistent en l’adjudicació de l’ús privatiu per a l’explotació del bar, amb servei de menjars, de menys
de 50 places, enclavat al recinte municipal de caràcter social, cultural i esportiu, situat al carrer de les Escoles, d’acord
amb la clàusula sisena del contracte signat, ja que no existeix mutu acord entre les parts.
Proposta iniciar l'expedient per a la contractació mitjançant procediment obert per la concessió del servei consistent en
l’explotació del bar, amb servei de menjars, de menys de 50 places, enclavat al recinte municipal de caràcter social, cultural
i esportiu, situat al carrer de les Escoles, número 6, propietat de l’ajuntament de la Sentiu de Sió.
Proposta aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert per la concessió del servei consistent en
l’explotació del bar, amb servei de menjars, de menys de 50 places, enclavat al recinte municipal de caràcter social, cultural
i esportiu, situat al carrer de les escoles, número 6, propietat de l’ajuntament de la sentiu de sió, convocant la seva licitació,
aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regiran el contracte i designar
els membres de la mesa.
Proposta ratificació aprovació de la certificació número 4 de les obres de “construcció d’un edifici centre de serveis”
Proposta ratificació decret 78/2022 sobre aprovació del conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell
Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió per a l'execució del projecte puntual i específic de neteja viaria,
manteniment d'espais públics i suport en els serveis públics inclòs dins el programa SOC-TREBALL i formació- línies MG52PANP-PRGC, 2022.
Proposta ratificació decret 70/2022, sobre aprovació línies fonamentals dels pressupostos 2023
Moció per a l’impuls de l’agenda rural de Catalunya
Moció per l’aprovació del manifest de l’acord social per l’amnistia i l’autodeterminació
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
El Decrets que s’han dictat són:
Decret 80/2022 sobre aprovació de la relació de factures mes de juliol 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 de juliol 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 35.255,80 €.
Segon.- Donar conformitat al pagament de les obligacions carregades directament al compte corrent. Els
pagaments s’efectuaran per ordre de l’alcaldia i de conformitat amb la disposició de fons de la Tresoreria.
Tercer.- Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
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la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)
DESPESES JULIOL 2022 - CAIXABANK
CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES)

169,45

DIARI SEGRE, S.L.

45,00

TELEFONIA FIXA (MFE)

156,74

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC)

68,47

TELEFONIA FIXA (ASCENSOR)

17,40

RENTING COPIADORA MARÇ

71,39

CONSELL COMARCAL (REC. SLECTIVA- REBUIG)

853,89

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ORGÀNICA)

483,39

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - PAPER)

231,74

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - VIDRE)

125,42

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ENVASOS)

126,22

CONSELL COMARCAL (Taxa serv. Tract. Residus aboc.)

262,70

CONSELL COMARCAL (Servei arquit. I urbanisme)

1.023,52

ENDESA

54,54

FEMI SISTEMES ELEVACIÓ, S.L.

148,83

J. FARRÉ, S.A.

34,78

FERRETERIA VIOLA, S.L.

63,27

AGROPECUARIS FORTUNY, S.L.

13,20

EXCLUSIVES ERA
CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA (Serveis
informàtics)

364,19
9,47

CAIXABANK

5,96

CAIXABANK

240,00

SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L.

103,44

MAPFRE, S.A.

989,38

FERRETERIA VIOLA, S.L.

124,00

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

66,83

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

70,59

MECANOCAMP, S.A.

112,66

CONSELL COMARCAL (Serveis informàtics)

21,80

DECORA BALAGUER, S.L.

67,02

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

42,98

MECANO CAMP, SA

112,66

LABORATORI ROISER, S.L.

154,83

INK 30

268,62

DUSTRIBUCIONS JAUME ARENY, S.L.

146,37

DAKIROL

2.071,52

E.S. TERMENS, S.L.

1.257,74

ENDESA ENERGIA, S.A.U. (11 FACTURES)

779,46

NOVOQUIMICA ECOLOGICA

675,18

ASOR 2019, SL

1.089,00

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U.

1.017,10

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U.

992,55

EXCAVACIONS LAO

487,87

LLUIS SOLE ISAN

363,00

RECANVIS REVECAR

24,45
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RECANVIS REVECAR

33,9

FERRETERIA VIOLA, S.L.

24,72

SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L.

129,17

DABA, S.A.U. (Cafès Nespresso)

84,00

MAPFRE (Assegurança furgoneta)

409,92

ENDESA ENERGIA SAU

58,66

PLANA FÀBREGA LLEIDA, S.L.

82,84

BÁSCULAS MOR, S.L.

154,76

LAICCONA, S.L.

228,91

IRPF 2ON TRIMESTRE 2022

5.037,77

SEGURETAT SOCIAL

5.004,89

NOMINES

8.275,75
35.133,91

DESPESES JULIOL 2022 CAIXA CORPORACIÓ

Materials JoVa

22,05

Gasoil furgoneta

74,84

Dieta Alcalde dinar amb la Consellera

25
121,89

TOTAL DESPESA JULIOL

35.255,80

Decret 81/2022 sobre aprovació de la relació de factures mes d’agost 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’agost 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 68.589,27 €.
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 AGOST 2022 - CAIXABANK
CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES)

169,45

DIARI SEGRE, S.L.

45,00

TELEFONIA FIXA (MFE)

154,88

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC)

64,19

TELEFONIA FIXA (ASCENSOR)

17,40

RENTING COPIADORA MARÇ

71,39

CONSELL COMARCAL (REC. SLECTIVA- REBUIG)

853,89

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ORGÀNICA)

483,39

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - PAPER)

231,74

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - VIDRE)

125,42

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ENVASOS)

126,22

CONSELL COMARCAL (Taxa serv. Tract. Residus aboc.)

259,37

CONSELL COMARCAL (Taxa serv. Deixalleria 2on TR)

346,73

CONSELL COMARCAL (Taxa voluminosos 2on TR)

346,73

CONSELL COMARCAL (Servei arquit. I urbanisme)

726,26
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CONSELL COMARCAL (SAT dependència 2on TR 22)

293,98

CONSELL COMARCAL (Cànon deposició residus 2on TR)

1.228,69

CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA (Serveis informàtics)

7,10

SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. (Mantaniment i Facturació còpies)

106,63

MTB DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS, S.L. (parxes i bateria desfibril.lador)

660,47

ENERGIA XXI (Llum església i casal)

34,01

J. FARRÉ, S.A.

61,18

INSTAL.LACIONS BALAGUER, S.L.

162,87

FERRETERIA VIOLA, S.L.

221,59

MATERIALS FARRENY, SL (COMPRA DISCS I ELECTRODES)

73,88

NURIA FORTUNY PORTELL

1526,4

NOVOQUÍMICA ECOLÓGICA

602,58

ELECTROMECÀNICA MILLAT

125,57

MIQUEL TREPAT BARCELÓ ( Tapar forat davant Llinas)

2508,69

BOX BALAGUER (REPARACIÓ BUFADOR PETIT)

69,58

NOVOQUIMICA ECOLOGICA, S.L. (Clor piscines)

843,61

NOVOQUÍMICA ECOLOGICA, S.L. (DDD Bar piscinia)
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NOVOQUIMICA ECOLOGICA, S.L. (DDD local social i casa metge)

399,3

CONSTRUCCIONS MANUEL ESPEO, S.L. (Centre serveis)

32653,68

TALLER CASTELL SERRA, S.L. (tubs de ferro i xapa Sala polivalent)

786,45

NOTARIA FRANCISCO JAVIER LAZARO AYUSO (Escriptura donació)

250,93

DAKIROL GESTIÓ DE L'ESPORT (Serei de socorrisme Juliol)

5.188,48

ENDESA ENERGIA, SAU (Enllumenat Tossal Forques)

143,75

ENDESA ENERGIA, SAU (Llum bàscula)

30,67

FERRETERIA VIVES (filtre d'aigua)

16,47

ENDESA ENERGIA SAU ( POTABILITZADORA)

53,50

ENDESA ENERGIA SAU (CAL MORROS)

43,63

ENDESA ENERGIA SAU (LLUM LA PLANA)

181,30

ENDESA ENERGIA, SAU (llum pis sobre escoles)

5,36

ENDESA ENERGIA, SAU (llum pis sobre escoles)

1,21

ENDESA ENERGIA, SAU (Llum edifici ajuntament)

20,74

ENDESA ENERGIA, SAU (Llum edifici ajuntament)

39,70

ENDESA ENERGIA, SAU (Llum corral de la vila)

5,36

ENDESA ENERGIA, SAU (Llum tanatori)

2,85

ENDESA ENERGIA, SAU (Llum tanatori)

14,15

ENDESA ENERGIA, SAU (llum Consultori mèdic local)

10,33

ENDESA ENERGIA, SAU (llum Consultori mèdic local)

29,57

ENDESA ENERGIA, SAU (Enllumenat poble)

174,49

ENDESA ENERGIA, SAU (Enllumenat poble)

282,57

ENDESA ENERGIA, SAU (llum piscines)

83,65

ENDESA ENERGIA, SAU (Llum piscines)

181,72

ENDESA ENERGIA, SAU (Llum escoles)

33,85

ENDESA ENERGIA, SAU (Llum escoles)

19,48

ENDESA ENERGIA, SAU (Llum potabilitzadora vella)

7,65

ENDESA ENERGIA, SAU (Llum potabilitzadora vella)

1,43

ENDESA ENERGIA, S.A.U. (llum obra centre serveis)

37,58

DECORA BALAGUER, S.L .( PINTURES BARANES)

510,24

FERRETERIA VIOLA, S.L. (Materials magatzem)

101,86

SEGURETAT SOCIAL

4.958,81
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NOMINES

8.326,28
67.266,93

DESPESES AGOST 2022 - CAIXA CORPORACIÓ
AMPA ESCOLA (Ajut per la festa de l'escuma)

200

Monitores del JoVa

160

Gasoil maquinària ajuntament

187,88

El Racó del Dominic (entrepans del JoVa i sopars músics dia 20/08/2022)

232,9

Despeses dia ermita i dia cinema

391,56

Assistències als Plens

150
1.322,34

TOTAL DESPESES AGOST 2022

68.589,27

RELACIÓ D’INGRESSOS REBUTS PER L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ DURANT EL MES DE JULIOL DE
2022
INGRESSOS JULIOL 2022 CAIXABANK
Subvenció ACA neteja llera riu Sió

7.033,26

Lloguers

765,34

Llicències obres

141,15

Piscines

1.600,00

Diputació Lleida (Esvoranc carretera)

3.990,00

OAGRTL (Ent. A Cte. 2on TR)

3.377,58

OAGRTL (Ent. A cte. Juliol)

6.720,96

Generalitat de Catalunya (PMTE)

6.938,70

Generalitat de Catalunya (Jutjat de Pau)
Generalitat de Catalunya (Bestreta il.lum.
Exterior)

650,00
14.383,80
45.600,79

INGRESSOS JULIOL 2022 CAIXA CORPORACIÓ
Abonaments piscines

125,00

Compra de 2 coques que van sobrar

32,72

Raquel Sanchez - llum botiga

18,12

Recaptació bàscula

266,65

Llic. Obres

213,57

Bar piscines

22,87
678,93

TOTAL INGRESSOS JULIOL 2022

46.279,72
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RELACIÓ D’INGRESSOS REBUTS PER L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ DURANT EL MES D’AGOST DE
2022
INGRESSOS AGOST 2022 CAIXABANK
LLOGUERS (BAR, BOTIGA I CASA METGE)

765,34

PISCINES (ABONAMENTS I ENTRADES)

1.030,00

LLICÈNCIES OBRES

2.547,99

MINHAP ( LIQUIDACIÓ TELEFÒNICA AJUNTAMENTS)

890,49

TOVP

11,48

OAGRTL (Entrega a compte agost)

6.720,96

GENERALITAT DE CATALUNYA (PTE)

6.938,70

GENERALITAT DE CATALUNYA (Jutjat de Pau)

498,30
19.403,26

INGRESSOS AGOST 2022 CAIXA CORPORACIÓ
ABONAMENTS I ENTRADES PISCINES

735,00

RAQUEL SANCHEZ (LLUM BOTIGA)

21,62

RECAPTACIÓ BÀSCULA

212,70

LLICÈNCIES D'OBRES

31,00

VERO RADU (COMPRA GUIRNALDES DEL BAR)

157,00
1.157,32

TOTAL INGRESSOS AGOST 2022

20.560,58

4. PROPOSTA DENEGAR A LA SENYORA VERONICA RADU, AMB NIE X5867782E, LA PRÒRROGA DE 2 ANYS
SOL·LICITADA DEL CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI CONSISTENT EN L’ADJUDICACIÓ DE L’ÚS
PRIVATIU PER A L’EXPLOTACIÓ DEL BAR, AMB SERVEI DE MENJARS, DE MENYS DE 50 PLACES, ENCLAVAT
AL RECINTE MUNICIPAL DE CARÀCTER SOCIAL, CULTURAL I ESPORTIU, SITUAT AL CARRER DE LES ESCOLES,
D’ACORD AMB LA CLÀUSULA SISENA DEL CONTRACTE SIGNAT, JA QUE NO EXISTEIX MUTU ACORD ENTRE
LES PARTS.
La senyora Teruel pregunta quins criteris s’han seguit per denegar la pròrroga.
El senyor alcalde li respon que han passat 4 anys i que han constatat que s’ha perdut la confiança.
La senyora Teruel respon que aquest criteri és molt subjectiu. Afegeix que per denegar la pròrroga ha de ser
per exemple incompliments del contracte, i que la pèrdua de confiança no és criteri objectiu i sembla més
aviat una cosa personal.
La senyora Teruel acaba dient que el seu grup votarà en contra perquè no coneixen els criteris objectius de
denegació de pròrroga.
En data 9 de novembre de 2018, l’Ajuntament de la Sentiu de Sió i la senyora Veronica Radu, amb NIE
X5867782E, van signar el contracte de la concessió del servei consistent en l’adjudicació de l’ús privatiu per
a l’explotació del bar, amb servei de menjars, de menys de 50 places, enclavat al recinte municipal de caràcter
social, cultural i esportiu, situat al carrer de les Escoles.
El proper dia 9 de novembre de 2022 finalitzen els quatre anys de concessió i, en data 14 de juliol de 2022,
la senyora Veronica Radu ha presentat un escrit (registre entrada 587/2022) en el qual sol·licita la pròrroga
de l’esmentada concessió per un període de 2 anys mes, fins el novembre de 2024.
La clàusula sisena del contracte signat estableix que la durada del contracte de concessió del servei del bar,
amb servei de menjars, de menys de 50 places, serà per un termini de 4 anys (quatre anys) amb possibilitat
de 2 anys (dos anys) de pròrroga, sempre que les dues parts estiguin de comú acord i, si procedeix, la pròrroga
s’haurà d’acordar un mes abans de finalitzar el període de contractació. La pròrroga comportarà l’increment
de l’ IVA I l'IPC.
L’Ajuntament de la Sentiu de Sió, d’acord amb aquesta clàusula sisena, considera que no s’ha de fer efectiva
la pròrroga esmentada i, per tant, no existeix el mutu acord entre les parts.
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Per tot l’exposat, s’adopten, amb els vots a favor dels cinc regidors assistents del cinc que conformen el grup
de Junts per la Sentiu de Sió, i amb el vot en contra de les dues regidores assistents de les dues que conformen
el grup Independents per la Sentiu , els acords següents:
Primer. Denegar a la senyora Veronica Radu, amb NIE X5867782E la pròrroga de 2 anys sol·licitada del
contracte de la concessió del servei consistent en l’adjudicació de l’ús privatiu per a l’explotació del bar, amb
servei de menjars, de menys de 50 places, enclavat al recinte municipal de caràcter social, cultural i esportiu,
situat al carrer de les Escoles, d’acord amb la clàusula sisena del contracte signat, ja que no existeix mutu
acord entre les parts.
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada, indicant els recursos que pot interposar.
5. PROPOSTA APROVAR INICIAR L'EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT
OBERT PER LA CONCESSIÓ DEL SERVEI CONSISTENT EN L’EXPLOTACIÓ DEL BAR, AMB SERVEI DE MENJARS,
DE MENYS DE 50 PLACES, ENCLAVAT AL RECINTE MUNICIPAL DE CARÀCTER SOCIAL, CULTURAL I ESPORTIU,
SITUAT AL CARRER DE LES ESCOLES, NÚMERO 6, PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ
Atès que s’ha de procedir a licitar, mitjançant un contracte administratiu de concessió de serveis,
l’adjudicació per a l’explotació del bar, amb servei de menjars, de menys de 50 places, enclavat al recinte
municipal de caràcter social, cultural i esportiu, situat al carrer de les Escoles, número 6, propietat de
l’ajuntament de la Sentiu de Sió.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb l’establert
en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per
la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
Per tot l’exposat, s’adopten, amb els vots a favor dels cinc regidors assistents del cinc que conformen el grup
de Junts per la Sentiu de Sió i amb el vot a favor d’una regidora assistent de les dues que conformen el grup
Independents per la Sentiu, i amb el vot en contra de l’altra regidora assistent de les dues que conformen el
grup Independents per la Sentiu, els acords següents:
PRIMER. Iniciar l'expedient per a la contractació mitjançant procediment obert per la concessió del servei
consistent en l’explotació del bar, amb servei de menjars, de menys de 50 places, enclavat al recinte
municipal de caràcter social, cultural i esportiu, situat al carrer de les Escoles, número 6, propietat de
l’ajuntament de la Sentiu de Sió.
SEGON. Justificar la celebració del contracte pels següents motius: el dia 9 de novembre de 2022 acaba el
termini de la concessió i s’ha considerat que no s’ha de prorrogar el contracte signat i, per tant, s’ha de licitar
de nou, mitjançant procediment obert, per continuar amb la concessió de servei. Queda acreditat que la
contractació esmentada mitjançant un contracte de concessió de serveis és la forma més idònia i eficient de
dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.
TERCER. Ordenar la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
que han de regir el contracte i el procés d'adjudicació.
6. PROPOSTA APROVAR L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT PER LA
CONCESSIÓ DEL SERVEI CONSISTENT EN L’EXPLOTACIÓ DEL BAR, AMB SERVEI DE MENJARS, DE MENYS DE
50 PLACES, ENCLAVAT AL RECINTE MUNICIPAL DE CARÀCTER SOCIAL, CULTURAL I ESPORTIU, SITUAT AL
CARRER DE LES ESCOLES, NÚMERO 6, PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ, CONVOCANT
LA SEVA LICITACIÓ, APROVAR ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN EL CONTRACTE I DESIGNAR ELS MEMBRES DE LA MESA.
La senyora Teruel diu que té dues preguntes en relació al plec de clàusules.
La primera fa referència a l’import de la fiança, si és pels 4 anys?
El senyor secretari respon que sí.
La segona pregunta fa referència als 6 dies de vacances. Diu que s’hauria de modificar ja que són molts pocs
dies i és molt esclau i, que sinó es modifica, s’abstindrà en la votació.
El senyor alcalde li respon que això és el que diu el plec però després, si cal, ens podem adaptar.
Atès que s’ha de procedir a licitar, mitjançant un contracte administratiu de concessió de serveis,
l’adjudicació per a l’explotació del bar, amb servei de menjars, de menys de 50 places, enclavat al recinte
municipal de caràcter social, cultural i esportiu, situat al carrer de les Escoles, número 6, propietat de
l’ajuntament de la Sentiu de Sió.
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Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb l’establert
en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per
la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
Per tot l’exposat, s’adopten, amb els vots a favor dels cinc regidors assistents del cinc que conformen el grup
de Junts per la Sentiu de Sió, amb l’abstenció d’una regidora assistent de les dues que conformen el grup
Independents per la Sentiu, i amb el vot en contra de l’altra regidora assistent de les dues que conformen el
grup Independents per la Sentiu, els acords següents:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert per la concessió del servei
consistent en l’explotació del bar, amb servei de menjars, de menys de 50 places, enclavat al recinte
municipal de caràcter social, cultural i esportiu, situat al carrer de les Escoles, número 6, propietat de
l’ajuntament de la Sentiu de Sió, convocant la seva licitació.
SEGON. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que regiran el
contracte.
TERCER. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant.
QUART. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de contractació,
en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques.
CINQUÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el perfil de
contractant:
• Josep Torres Flores, que actuarà com a President de la mesa.
• Joan Camats Campabadal, Vocal (Secretari Interventor).
• Marc Espinet Caselles, Vocal (Tècnic Municipal)
• Janet Font Montpeat, que actuarà com a Secretari de la Mesa (personal laboral de la
Corporació.
7. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 72/2022 SOBRE APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 4 DE LES
OBRES DE “CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI CENTRE DE SERVEIS”
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
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 s’estan executant les obres i que el contractista i la direcció de l’obra han signat la certificació
número 4, per un import de 32.653,68€ (26.986,51€ de base imposable més 5.667,17€ en concepte d’IVA).
Per tot l’exposat, s’adopten, amb els vots a favor dels cinc regidors assistents del cinc que conformen el grup
de Junts per la Sentiu de Sió, i amb el vot en contra 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 22 de juliol de 2022, següent:
Primer.- Aprovar la certificació d’obres número 4 de les obres “Construcció d’un edifici centre de serveis”,
per un import de un import de 32.653,68€ (26.986,51€ de base imposable més 5.667,17€ 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.
8. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 78/2022 SOBRE APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ
INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA I L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU
DE SIÓ PER A L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE PUNTUAL I ESPECÍFIC DE NETEJA VIARIA, MANTENIMENT D'ESPAIS
PÚBLICS I SUPORT EN ELS SERVEIS PÚBLICS INCLÒS DINS EL PROGRAMA SOC-TREBALL I FORMACIÓ- LÍNIES
MG52-PANP-PRGC, 2022.
Atès que per Resolució del director del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC069/21/000008) de 29 d’abril de
2022, es va atorgar al Consell Comarcal de la Noguera una subvenció per a la contractació de 6 persones amb
contracte laboral de duració determinada de 12 mesos, per a realitzar un projecte puntual i específic de
neteja viaria manteniment d’espais públics i de suport en els serveis públics en diferent municipis de la
comarca.
Atès que l’Ajuntament de la Sentiu de Sió va comunicar al Consell Comarcal la seva voluntat de participar en
aquest projecte.
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Atès que per tal de regular l’execució dels treballs esmentats es necessari l’aprovació d’un conveni de
cooperació interadministrativa a signar entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, en relació
al projecte subvencionat. El Consell Comarcal ha aprovat aquest conveni per acord de ple de data 28 de juliol
de 2022.
Vista la proposta d’aprovació del conveni esmentat presentada pel Consell Comarcal de la Noguera.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:
Ratificar íntegrament i en els seus propis termes la resolució d’alcaldia de 9 d’agost de 2022 següent:
Primer.- Aprovar i signar el Conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal de la
Noguera i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió per a l'execució del Projecte puntual i específic de neteja viaria,
manteniment d'espais públics i suport en els serveis públics inclòs dins el programa SOC-Treball i FormacióLínies MG52-PANP-PRGC, 2022.
Segon.- Comunicar aquesta resolució al Consell Comarcal de la Noguera.
Tercer.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.
9. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 70/2022, SOBRE APROVACIÓ LÍNIES FONAMENTALS DELS
PRESSUPOSTOS 2023
L’Ordre HAP/2105/2012 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 15 l’obligació de retre informació sobre les línies fonamentals dels
Pressupostos per a l’exercici següent.
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 18 de juliol de 2022, següent:
Primer.- Aprovar les línies fonamentals dels pressupostos de l’any 2023 de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió.
Segon.- Que l’Interventor comuniqui al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas les dades
anteriorment esmentades.
Tercer.- Ratificar aquest decret en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.
10.-MOCIÓ PER A L’IMPULS DE L’AGENDA RURAL DE CATALUNYA
La senyora Teruel vol fer constar que el Govern de la Generalitat ha creat el Consell Català de Municipis
Rurals.
A Catalunya, dos de cada tres municipis tenen una densitat de població de menys de 100 hab/km2, tot i que
més de la meitat no arriba als 20 hab/ km2. Així mateix, hi ha 336 municipis de menys de 500 habitants, que
tot i representar el 35% de la superfície del país, només acullen l’1% de la seva població.
És en aquest context que s’elabora l’Agenda Rural de Catalunya, document estratègic participatiu que recull
les aspiracions de les diverses ruralitats del nostre país per fomentar el desenvolupament socioeconòmic, el
creixement
i
la
diversificació
econòmica, el benestar social, la protecció de la natura i la cooperació i interconnexió amb les àrees urbanes.
La redacció de l’Agenda Rural Catalana, feta prenent el marc de referència de la iniciativa del Parlament
Europeu per elaborar una Agenda Rural Europea, és una iniciativa de la Comissió Interdepartamental
sobre Despoblament Rural, que va encarregar la coordinació del document a una comissió redactora formada
per l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), l’Associació Catalana de Municipis (ACM),
l’Associació de Micropobles de Catalunya (MdC) i el Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible (CADS).
Amb aquest encàrrec, es va iniciar un procés participatiu per elaborar una proposta tan àmplia com fos
possible, impulsat i vetllat per una Comissió Motora formada per més de 35 entitats representatives del
territori i amb ampli coneixement en les diferents matèries. Aquest procés va permetre conèixer l’opinió de
més de 1.200 persones que van participar en els diversos tallers organitzats arreu del territori per donar
resposta als nombrosos reptes als quals s’enfronta el món rural.
A partir de totes les aportacions rebudes la Comissió redactora va identificar 892 accions, de les quals 277
són prioritàries i 59 tenen un caràcter estratègic Aquestes accions s’han organitzat entorn de set grans
reptes:
1. Persones, benestar i repte demogràfic.
2. Transició ecològica.
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3. Territori connectat.
4. Sistema agroalimentari.
5. Gestió forestal.
6. Innovació i dinamització social i econòmica.
7. Governança.
L’Agenda Rural ha d’esdevenir un element clau per planificar les polítiques d'equilibri i cohesió territorial del
país. Per aquest motiu el seu desplegament es farà a través d’un Pla d’Acció que definirà les accions a portar
a terme o bé que han de continuar desenvolupant els diferents departaments de la Generalitat per assolir
els reptes identificats.
Els ens locals també hem de ser part activa d’aquesta Agenda Rural de Catalunya en defensa de l’equitat
territorial i l’equitat social.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:
1. Instar al Govern de la Generalitat a incorporar les accions que s’inclouen a l’Agenda Rural de
Catalunya que siguin de la seva competència en els plans d’acció de cada Departament.
2. Instar al Govern a incorporar les determinacions de l’Agenda Rural als Projectes de Llei que s’impulsin
des del propi Govern amb afectació al territori, com la Llei de Territori, l’Estatut del Municipi Rural o
la llei de Governs i Finances Locals.
3. Instar als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya a incorporar en la seva activitat
parlamentària el contingut de les propostes de l’Agenda Rural de Catalunya, especialment
l’anomenat “Rural Proofing” en tota l’activitat legislativa.
4. Instar als partits i agrupacions d’electors que es presentin a les eleccions municipals del proper 28
de maig de 2023, a incorporar en els seus programes les propostes de l’Agenda Rural.
5. Incorporar en el Pla d’Acció Municipal aquelles accions de l’Agenda Rural que siguin competència
d’aquesta Corporació.
6. Instar al Govern de la Generalitat i a les entitats que han impulsat l’Agenda Rural de Catalunya a
concertar una governança de la pròpia agenda que permeti impulsar el seu contingut i avaluar el seu
compliment.
7. Instar al Govern de la Generalitat i a les institucions i entitats del nostre país a treballar de manera
coordinada les accions que es desenvolupen per al desplegament de l’Agenda 2030 de Catalunya,
l’Agenda Rural i l’Agenda per als pobles i les ciutats de Catalunya 2050.
8. Donar trasllat dels presents acords al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya. Donar
trasllat també a l’Associació de Micropobles de Catalunya (AM), a l’Associació Catalana de Municipis
(ACM) i a l’Associació d’iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) al correu agendaruralcat.cat.
11. MOCIÓ PER L’APROVACIÓ DEL MANIFEST DE L’ACORD SOCIAL PER L’AMNISTIA I L’AUTODETERMINACIÓ
En la darrera dècada, la societat catalana ha protagonitzat un llarg procés democràtic, amb una mobilització
persistent i singular, per decidir lliure i pacíficament el seu present i el seu futur. De les primeres consultes
populars, a la manifestació contra la sentència de l’Estatut, passant per la consulta del 9N i fins arribar al
referèndum de l’1-O, brutalment reprimit per l’Estat, i la vaga general del 3 d’octubre.
Aquest octubre farà cinc anys de l’inici d’un canvi de cicle marcat per una llarga repressió que encara no ha
acabat. La seva continuïtat –avui, ara i aquí– és un fet que va des de la pervivència de l’exili fins a les més de
800 persones amb causa judicial encara oberta. Arran d’aquells fets, més de 2.562 persones han estat
investigades i les estimacions més acurades estimen en més de 4.500 les persones afectades, comptant les
1.066 persones ferides l’1-O. Per contra, cap responsable d’aquella violència policial ha estat condemnat sinó
tot el contrari: tots han estat ascendits, guardonats i condecorats.
Malgrat tot, rere cinc anys complexes i difícils i encara sota l’actual context de bloqueig, volem palesar que
durant tot aquest temps el posicionament clarament majoritari de la societat catalana ha estat clar i
inequívoc, de forma continuada i ininterrompuda, davant la dinàmica repressiva viscuda i respecte a la
necessitat d’un marc democràtic de resolució del conflicte. I és això què volem posar en valor: entre el 70% i
el 80% de la societat s’ha posicionat, ahir i avui, contra la repressió i a favor d’una sortida democràtica.
També en aquests cinc anys, els més destacats organismes internacionals de defensa dels drets humans,
múltiples instàncies judicials europees i fins al Consell d’Europa han constatat l’anomalia democràtica que
vivim. L’excepcionalitat jurídica, penal, penitenciària i policial viscuda ens situa com una excepció. El catàleg
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desplegat ha estat tristament extens –de la guerra bruta a cada inhabilitació, de l’aplicació del 155 a recórrer
a tipus penals especials (sedició, rebel·lió, terrorisme), de les multes milionàries a la presó, fins a arribar a
l’espionatge cibernètic massiu. Tot plegat, mentre la suspensió de lleis catalanes, la prohibició de debatre en
seu parlamentària qüestions com la monarquia o l’autodeterminació o la ingerència judicial en el model
educatiu configuren l’altra cara d’una mateixa moneda.
En temps convulsos, la regressió, la involució i la degradació democràtica ens afecta a totes i tots. Amb el
retrovisor panoràmic del temps viscut i els llums llargs que cerquen una resolució democràtica, avui insistim
en que les bases de qualsevol sortida passen per la fi de la repressió i la construcció d’un marc democràtic de
resolució. Difícilment hi haurà alternativa democràtica si no es resolen les conseqüències del conflicte ni
s’aborden les arrels del mateix.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:
Primer.- L’ajuntament de la Sentiu de Sió, atès l’impuls civil que promou un ampli Acord Social per l’Amnistia
i l’Autodeterminació, expressa el seu suport a:
• L’amnistia, entesa com la necessitat d’una solució col·lectiva i integral per a totes les persones
exiliades, encausades i represaliades.
• L’autodeterminació, entesa com la necessitat d’un marc de resolució democràtica basat en el
respecte a l’exercici de la lliure determinació de la societat catalana.
Segon.- I per a que quedi constància, als efectes oportuns, s’acorda també donar trasllat de la present
resolució a l’Acord Social per l’Amnistia i l’Autodeterminació.
Tercer.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al Govern de l’Estat
espanyol, al Congrés dels Diputats i al Senat, a l’Associació Catalan de Municipis, a la Federació Catalana de
Municipis i a l’Associació de Municipis per la Independència.
12. 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. 158/2022, a Marcel·lí Guillaumet Badia, per les obres consistents en injectar poliestirè a dues
naus de les granges situades al polígon 2, parcel·la 367 de la Sentiu de Sió.
Exp. 160/2022, a Pere Ramon Massana Figueres, per les obres consistents en collar una canal d’aigua
i repassar goteres de la teulada al cobert situat a l’avinguda de Catalunya, núm. 3
Exp. 161/2022 a Maria Torres Pocurull, per les obres d’arranjament d’una part de la façana malmesa
de l’habitatge situat al carrer de la Solana, núm. 28

13. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 89/2022, SOBRE SOL·LICITUD SUBVENCIÓ A L’INSTITUT D’ESTUDIS
ILERDENCS
Prèvia unànime declaració d’urgència es passa a tractar aquest punt que no estava inclòs a l’ordre del dia.
Vist la convocatòria de l’Institut d’Estudis Ilerdencs relativa a la concessió de subvencions a ens locals per a
la realització d'activitats commemoratives, investigadores o de difusió de la memòria democràtica, anualitat
2022, publicada al BOP de Lleida núm. 168 de 01.09.2022
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 “Senyalització del patrimoni memorial 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 13 de setembre de 2022, següent:
Primer.- Aprovar sol·licitar la subvenció a l’Institut d’Estudis Ilerdencs per un import de 2.835,00 euros per
fer front a part de les despeses que han suposat executar l’actuació “Senyalització del patrimoni memorial
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.
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Segon.- Aprovar la realització de l'actuació esmentada per a la qual se sol·licita la subvenció.
Tercer.- Aprovar la memòria titulada “Senyalització del patrimoni memorial 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.
14. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 87/2022 D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 5 DE LES OBRES
DE “CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI CENTRE DE SERVEIS”
Prèvia unànime declaració d’urgència es passa a tractar aquest punt que no estava inclòs a l’ordre del dia.
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
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 s’estan executant les obres i que el contractista i la direcció de l’obra han signat la certificació
número 5, per un import de 55.022,54€ (45.473,17€ de base imposable més 9.549,37€ en concepte d’IVA).
Per tot l’exposat, s’adopten, amb els vots a favor dels cinc regidors assistents del cinc que conformen el grup
de Junts per la Sentiu de Sió, i amb el vot en contra 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 12 de setembre de 2022, següent:
Primer.- Aprovar la certificació d’obres número 5 de les obres “Construcció d’un edifici centre de serveis”,
per un import de 55.022,54€ (45.473,17€ de base imposable més 9.549,37€ 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.
15. INFORMES ALCALDIA
El senyor alcalde informa dels següents temes:
• Vol donar les gràcies a tota la gent del poble per la seva participació als actes organitzats durant
l’estiu.
• Vol donar les gràcies a la gent del poble, als voluntaris i als organitzadors de la cursa BTT Serra
Almenara perquè va ser un èxit.
• Destacar el dinar i la festa de l’Associació de la gent gran 60 i més el dia 11 de setembre.
16.- PRECS PREGUNTES
La senyora Teruel manifesta que està molt bé aprovar la moció de l’autodeterminació però que per la diada
nacional del dia 11 de setembre l’Ajuntament no va fer res. No es va penjar cap estelada no es va llegir cap
manifest...Afegeix que és una llàstima ja que la diada és un símbol de la nostra terra i espera que no torni a
passar.
El senyor alcalde li respon que la gent gran va organitzar la seva festa.
La senyora Teruel diu que aquesta festa no és cap acte de l’11 de setembre, que no hi té res a veure i que no
és cap acte institucional.
A continuació la senyora Teruel pregunta per la Festa Major.
El senyor alcalde li respon que està molt avançada i que s’estan acabant de confeccionar els programes.
La senyora Teruel pregunta si pot avançar el que hi ha o bé és un secret.
El senyor alcalde li respon que de moment no, que encara és secret.
I no havent més assumptes, el senyor alcalde dona per finalitzada la sessió a les 21.00 hores, de la que s’estén
la present acta, que com a Secretari certifico (document signat electrònicament).
Vist i plau
L’alcalde

El secretari
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