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

  
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 09/2022 
 
Caràcter: ordinari 
Data:  dilluns, 7 de novembre de 2022 
Horari: de les 20.30 hores a les 21.10 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, 7 de novembre 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. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior. 

2. Donar compte dels decrets d’alcaldia. 

3. Donar compte dels decrets de relació de pagaments i presa de raó d’ingressos. 

4. Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 4  del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, any 2022 

5. Proposta adjudicar el contracte de 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 

6. Proposta ratificació decret 91/2022, d’aprovació de la certificació número 6 i última de les obres de “Construcció d’un edifici centre de serveis” 

7. Proposta ratificació decret 92/2022, sobre deixar sense efecte el decret d’alcaldia 90/20222 i sol·licitud de subvenció al Director/Directora del 
Servei Català de Trànsit  

8. Proposta ratificació decret 93/2022, sobre sol·licitud de subvenció a la Direcció de l’Agència Catalana de l’Aigua  

9. Proposta ratificació decret 95/2022, sobre sol·licitud de subvenció al Secretari/ària d’Agenda Rural del Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural per a la millora d’infraestructures viàries 

10. Proposta ratificació decret 101/2022 sobre sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida, convocatòria pla de cooperació municipal per al 
finançament d’inversions dels ajuntaments i les EMD del territori de Lleida 2022-2023 

11. Proposta ratificació decret 103/2022 sobre sol·licitud de subvenció a la diputació de Lleida en el marc de la convocatòria per a la concessió de 
subvencions a entitats locals de les comarques de Lleida per a la realització d’actuacions que permetin afrontar el repte demogràfic, línia 3 

12. Donar compte de la tramesa relativa a les obligacions trimestrals de subministrament d’informació corresponents al tercer trimestre 2022. 

13. Moció d’impuls al municipalisme i la seva conciutadania 

14. Moció per al reconeixement i l’acompanyament en el dol gestacional, perinatal i neonatal 

15. Sol·licituds llicències d’obres. 

16. Informes d’alcaldia. 

17. Precs i preguntes. 

 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
L’acta de la sessió ordinària, de data 14 de setembre de 2022, es dona per llegida de conformitat amb 
l’establert a l’art. 110.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
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municipal i de règim local de Catalunya i s’aprova per unanimitat dels set regidors assistents dels set que 
conformen la corporació. 
 
2. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA    

La senyora Teruel demana que el senyor secretari expliqui una mica els decrets. 
El senyor secretari explica els decrets que van del núm. 85 al núm. 105. 
 

• Decret 85/2022, sobre concessió canvi de titularitat de nínxols 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
PRIMER. Concedir al senyor Pere Bergé Font el canvi de titularitat a favor seu dels drets funeraris 
sobre els nínxols 13,14 i 15, del Sector B, d’acord amb la sol·licitud i la documentació presentada.  
SEGON. Notificar als interessats la present resolució, modificant el títol que acredita la concessió d'ús 
funerari.  
TERCER. Inscriure la modificació del títol que acredita la concessió d'ús funerari en el Llibre Registre 
del cementiri.  
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
 

• Decret 86/2022, sobre concessió canvi de titularitat de nínxols 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
PRIMER. Concedir el canvi de titularitat dels drets funeraris sobre nínxol 1 (baix) de la fila 6 de la via 
est a favor de la senyora Maria Carbonell Perucho, d’acord amb la sol·licitud i la documentació 
presentada per la senyora Teresa Regué Bernaus.  
SEGON. Notificar a les interessades la present resolució, modificant el títol que acredita la concessió 
d'ús funerari.  
TERCER. Inscriure la modificació del títol que acredita la concessió d'ús funerari en el Llibre Registre 
del cementiri.  
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
 

• Decret 87/2022, d’aprovació de la certificació número 5 de les obres de “Construcció d’un edifici 
centre de serveis” 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Aprovar la certificació d’obres número 5 de les obres “Construcció d’un edifici centre de 
serveis”, per un import de 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. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
 

• Decret 88/2022 sobre atorgament ajut econòmic a l’Associació de la gent gran de la Sentiu de Sió 
60 i més 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Atorgar a l’Associació de la gent gran de la Sentiu de Sió 60 i més (G25273186) una subvenció 
de 400,00 euros per poder destinar-la a part de les despeses que suposaran les activitats realitzades 
durant l’any 2022 i, en especial, la seva festa cultural del dia 11 de setembre. 
Segon.- Pel cobrament de l’ajut concedit, l’entitat beneficiària haurà d'aportar, en un termini màxim 
d'un any a partir de la data de la concessió de l'ajut, la documentació següent: 
-Factures (còpies compulsades) justificatives de les despeses de l'activitat objecte de l'ajut que superin 
almenys l’import de la subvenció atorgada. 
Tercer.- Autoritzar aquesta despesa amb càrrec a la partida 330.480,00 del pressupost municipal 
vigent. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
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• Decret 89/2022, sobre sol·licitud subvenció a l’Institut d’Estudis Ilerdencs 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
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. 
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. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
 

• Decret 90/2022, sobre sol·licitud de subvenció al Director/Directora del Servei Català de Trànsit  
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Sol·licitar al Director/Directora del Servei Català de Trànsit una subvenció una subvenció per 
import de 34.830,03 euros, per fer front a les despeses que suposaran l’execució del projecte “Millora 
de la pacificació del trànsit i creació de dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics”, redactat pels 
serveis tècnics municipals en el que figuren les dues actuacions següents: crear dos punts de 
recàrrega de vehicles elèctrics, amb un pressupost de 28.766,32 euros (IVA inclòs) i crear un reductor 
de velocitat per la pacificació del trànsit a l’entorn de l’escola, amb un pressupost de 6.063,71 euros 
(IVA inclòs), la qual suposa un total de 34.830,03 euros (IVA inclòs).  
Segon.- Aprovar el projecte “Millora de la pacificació del trànsit i creació de dos punts de recàrrega 
de vehicles elèctrics”, per un import de 34.830,03 euros (IVA inclòs). 
Tercer.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)                                                         
 

• Decret 91/2022, d’aprovació de la certificació número 6 i última de les obres de “Construcció d’un 
edifici centre de serveis” 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Aprovar la certificació d’obres número 6 i última de les obres “Construcció d’un edifici centre 
de serveis”, per un import de un import de 11.715,45€ (9.682,19€ de base imposable més 2.033,26€ 
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 92/2022, sobre deixar sense efecte el Decret d’Alcaldia 90/20222 i sol·licitud de subvenció 
al Director/Directora del Servei Català de Trànsit  
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Deixar sense efecte el Decret d’Alcaldia 90/2022 relatiu a la sol·licitud de subvenció, 
presentada el dia 15.09.2022, al Director/Directora del Servei Català de Trànsit que fa referència al 
projecte “Millora de la pacificació del trànsit i creació de dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics”, 
amb un pressupost total de 34.830,03 euros (IVA inclòs).  
Segon.- Sol·licitar al Director/Directora del Servei Català de Trànsit una subvenció per import de 
39.128,13 euros, per fer front a les despeses que suposaran l’execució del projecte “Millora de la 
mobilitat al municipi, amb la pacificació del trànsit i reducció de la contaminació”, redactat pels 
serveis tècnics municipals amb un pressupost de 39.128,13 euros (32.337,30 euros de base 
imposable més 6.790,83 euros en concepte d’IVA). 
Tercer.- Aprovar el projecte “Millora de la mobilitat al municipi, amb la pacificació del trànsit i 
reducció de la contaminació”, per un import de de 39.128,13 euros (32.337,30 euros de base 
imposable més 6.790,83 euros en concepte d’IVA). 
Quart.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)      
 



 

5 

 

• Decret 93/2022, sobre sol·licitud de subvenció a la Direcció de l’Agència Catalana de l’Aigua  
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Sol·licitar a la Direcció de l’Agència Catalana de l’Aigua una subvenció per import de 
18.143,95 euros per fer front a les despeses que suposaran la “Redacció del projecte constructiu per 
la millora de la llera del riu Sió en el seu pas per la zona urbana de la Sentiu de Sió per a evitar 
inundacions”, redactat per l’empresa ECOSTUDI, amb un pressupost de 18.143,95 euros (14.995,00 
de base imposable més 3.148,95 euros en concepte d’IVA)  
Segon.- Aprovar la memòria valorada “Redacció del projecte constructiu per la millora de la llera del 
riu Sió en el seu pas per la zona urbana de la Sentiu de Sió per a evitar inundacions”, redactat per 
l’empresa ECOSTUDI, amb un pressupost de 18.143,95 euros (14.995,00 de base imposable més 
3.148,95 euros en concepte d’IVA)  
Tercer.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament)      
 

• Decret 94/2022, 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 
450,00 euros (equivalents a la subvenció per activitats extraescolars del període que va de setembre 
de 2022 a maig de 2023) per poder destinar-lo al Pla de digitalització de l’escola (LES SNAPPET). 
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 95/2022, sobre sol·licitud de subvenció al Secretari/ària d’Agenda Rural del Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per a la millora d’infraestructures viàries 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Sol·licitar al Secretari/ària d’Agenda Rural del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural una subvenció per import de 32.809,00 euros, per l’execució de part de l’actuació 
“Millora del camí d’accés al nucli de la Sentiu de Sió - camí de l’Obaga”, la memòria de la qual ha estat 
redactada pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost de 36.454,96 euros (30.128,07 euros 
de base imposable més 6.326,89 euros en concepte d ‘IVA), en el marc de la convocatòria dels ajuts 
a la millora d’infraestructures viàries d’accés a nuclis rurals habitats, als serveis bàsics i a les 
explotacions agràries en àrees rurals i en comarques de muntanya. 
Segon.- Prendre el compromís d’executar l’actuació “Millora del camí d’accés al nucli de la Sentiu de 
Sió - camí de l’Obaga” per a la qual es demana la subvenció, en cas d’obtenir-la. 
Tercer.-. Sol·licitar al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural una bestreta per 
import de 22.960,00 euros 
Quart.- Aprovar la memòria valorada titulada “Millora del camí d’accés al nucli de la Sentiu de Sió - 
camí de l’Obaga”, redactada pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost de 36.454,96 euros 
(30.128,07 euros de base imposable més 6.326,89 euros en concepte d ‘IVA), 
Cinquè.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
 

• Decret 96/2022, sobre concessió autorització per a l’activitat privada de serveis funeraris 
Per tot l’exposat, RESOLC 
PRIMER. Concedir a Serveis Funeraris el Segre SL, amb CIF B67746313, conforme a les 
característiques que obren en la documentació presentada, l’autorització per a l'activitat privada de 
serveis funeraris al tanatori del municipi de la Sentiu de Sió. 
SEGON. Advertir que, l'autorització es condiciona al compliment per l'entitat funerària dels requisits 
que estableix la normativa sanitària, a la garantia dels principis de continuïtat i universalitat dels 



 

6 

 

serveis i al respecte dels drets de les persones usuàries. Igualment, l'atorgament de l'autorització de 
serveis funeraris queda condicionat a l'obtenció de les altres autoritzacions que siguin necessàries 
per a l'exercici de l'activitat. 
TERCER. Per cada servei prestat al municipi, l’adjudicatari abonarà 280,00 euros a l’Ajuntament i es 
farà càrrec de la neteja del local que es farà abans de prestar el servei. Aquest preu es revisarà cada 
any, d’acord amb l’Ajuntament i amb les empreses que prestin els serveis funeraris al municipi. 
QUART.- Notificar a l'interessat la resolució de l'expedient.  
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
 

• Decret 97/2022, sobre acceptació subvenció del Pla de cooperació municipal de la Diputació de 
Lleida per fer front a les despeses corrents per a l’exercici 2022 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Acceptar la subvenció de 19.006,51 euros atorgada per la Diputació de Lleida, dins la línia 
de subvencions del Pla de cooperació municipal per fer front a les despeses corrents per a l’exercici 
2022 i comunicar aquest acord a la Diputació de Lleida mitjançant el formulari d’acceptació de la 
subvenció. 
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 98/2022, sobre contractació de personal dins el Programa de suport a la implementació de 
les Polítiques Actives d’Ocupació en municipis de menys de 500 habitants 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Contractar, amb caràcter de màxima urgència i amb efectes del dia 28 de setembre de 2022 
i fins el 27 de setembre de 2023, ambdós inclosos, el senyor Oleksandr Bielikov, amb NIE XXXX5840F, 
en règim laboral temporal, a jornada complerta per a realitzar tasques de suport a la brigada 
municipal.  
Segon.- Aquest contracte de treball  està promogut i impulsat pel Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya, finançat pel Ministeri de Treball i Economia Social i efectuat d’acord amb les condicions 
establertes al Programa Micromunicipis regulat per l’Ordre EMT/31/2022, de 28 de febrer, per la 
qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa de suport a la 
implementació de les Polítiques Actives d'Ocupació en municipis de menys de 500 habitants de 
Catalunya i la Resolució EMT/1349/2022, de 4 de maig. 
Tercer.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al tauler d’anuncis i a l’e- 
Tauler. 
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a 
terme. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
                                               

• Decret 99/2022 sobre aprovació de la relació de factures mes de de setembre de 2022 
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA. 

 

• Decret 100/2022 sobre acceptació subvenció de la Diputació i aprovació de documents acreditatius 
de la despesa 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Acceptar la subvenció de 22.750,18 euros atorgada a l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, per 
acord de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida, en sessió núm. 32/2021 de 04.10.2021, per 
l’actuació “Millora de la climatització de la Sala Polivalent municipal”, amb un pressupost de 
22.854,13 euros, inclosa al Pla de cooperació municipal per al finançament d’inversions dels 
ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida 2020-2021. L’actuació 
subvencionada s’ha realitzat amb el compliment de totes les obligacions imposades en l’instrument 
regulador de la seva concessió. 
Segon.- Els justificants inclosos en la relació de despeses tenen una relació directa amb l’objecte de 
l’actuació subvencionada, complint-se amb la finalitat que determina la concessió de la subvenció. 
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Tercer.-  Aprovar els documents acreditatius de la despesa per import de 22.854,13 euros i  
comptabilitzar-los amb càrrec al pressupost del mateix any 2022. 
Quart.-  Que en el cost final de l’actuació no s’ha inclòs l’IVA deduïble dels justificants presentats. 
Cinquè.- Que aquesta Corporació no té cap obligació econòmica pendent de pagament respecte la 
Diputació de Lleida i els seus Organismes Autònoms; i està al corrent de les obligacions tributàries i 
de la Seguretat Social. 
Sisè.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
 

• Decret 101/2022 sobre sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida, convocatòria Pla de 
Cooperació Municipal per al finançament d’inversions dels Ajuntaments i les EMD del territori de 
Lleida 2022-2023           
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida una subvenció total per import de 64.202,95 euros, en el 
marc de la convocatòria del Pla de Cooperació Municipal per al finançament d’inversions dels 
Ajuntaments i les EMD del territori de Lleida 2022-2023, per fer front a  les despeses de l’execució 
de  les actuacions: 

 
1. Mobiliari interior al Centre de Serveis de la Sentiu de Sió, amb un pressupost de 18.089,50 

euros (14.950,00 euros de base imposable més 3.139,50 euros en concepte d’IVA). 
2. Urbanització exterior i acabats interiors al Centre de Serveis de la Sentiu de Sió, amb un 

pressupost de 46.113,45 euros (38.110,29 euros de base imposable més 8.003,16 euros en 
concepte d’IVA). 

Segon.- L’Ajuntament de la Sentiu de Sió, d’acord amb el model de sol·licitud, declara: 
• Que les dades que es contenen en la sol·licitud es corresponen a les previsions fetes fins a la data. 

• Que en el supòsit que la previsió de finançament tingui variacions es compromet a comunicar-les a la Diputació 
de Lleida. 

• Que no té cap de les causes de prohibició per rebre la subvenció establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003, 
general de subvencions. 

• Que el sol·licitant està al corrent del compliment de les obligacions tributàries, de la Seguretat Social i de les seves 
obligacions financeres amb la Diputació de Lleida 

• Que accepta la normativa del pla d'Inversions. 

• Que accepta l'ajut que en aplicació de l'esmentat Pla li pugui atorgar la Diputació de Lleida. 

• Que durà a terme els actes de difusió i publicitat de l’actuació subvencionada que es determini en el Pla 
d'Inversions. 

• Que no alienarà ni cedirà els béns adquirits o construïts, en un període de cinc anys (com a mínim), el cas de béns 
inscriptibles en un registre públic, ni de dos anys per a la resta de béns. 

• Que en el cas que es coincideixi la subvenció, si aquesta finança activitats que poden implicar el contacte habitual 
amb menors, disposarà de les certificacions establertes legalment per acreditar que les persones que destini a la 
realització de les activitats subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte 
contra la llibertat i indemnitat sexual. 

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

• Decret 102/2022 sobre atorgament ajut econòmic a l'Associació de Dones Verge de la Guardiola 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Atorgar una subvenció de 400,00 euros a l’Associació de Dones Verge de la Guardiola, amb 
CIF G25505777, per fer front a les despeses de les activitats de la seva associació de l’any 2022. 
Segon.- Pel cobrament de l’ajut concedit, l’entitat beneficiària haurà d'aportar, en un termini màxim 
d'un any a partir de la data de la concessió de l'ajut, la documentació següent: 
-Factures (còpies compulsades) justificatives de les despeses de l'activitat objecte de l'ajut que superin 
almenys l’import de la subvenció atorgada. 
 Tercer.- Autoritzar aquesta despesa amb càrrec a la partida 330.480,00 del pressupost municipal 
vigent. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
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• Decret 103/2022 sobre sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida en el marc de la 
convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats locals de les comarques de Lleida per a 
la realització d’actuacions que permetin afrontar el repte demogràfic, línia 3 

     Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida una subvenció total per import de 100.000,00 euros, en el 
marc de la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats locals de les comarques de Lleida 
per a la realització d’actuacions que permetin afrontar el repte demogràfic; línia 3: finançament de 
projectes i actuacions concretes que permetin afrontar el repte demogràfic a les terres de Lleida 
mitjançant l’obertura de noves opcions d’ocupació i desenvolupament en general, anualitat 2022, 
publicada al BOP de Lleida núm. 189 de 30.09.2022, per fer front a  les despeses de l’execució de  
l’actuació: 
“Adequació de la zona lúdica-esportiva municipal al municipi de la Sentiu de Sió”, amb un pressupost 
de 182.909,36 euros (151.164,76 euros de base imposable més 31.744,60 euros en concepte d’IVA). 
Segon.- Aprovar la memòria valorada titulada “Adequació de la zona lúdica-esportiva municipal al 
municipi de la Sentiu de Sió”, amb un pressupost de 182.909,36 euros (151.164,76 euros de base 
imposable més 31.744,60 euros en concepte d’IVA), redactada pels Serveis Tècnics Municipals. 
Tercer.- L’Ajuntament de la Sentiu de Sió, d’acord amb el model de sol·licitud, declara: 

• Que les dades que es contenen en la sol·licitud es corresponen a la realitat.  
• Que en el supòsit que la previsió de finançament tingui variacions es compromet a comunicar-les a la Diputació 

de Lleida.  
• Que no té cap de les causes de prohibició per rebre la subvenció establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003, 

general de subvencions.  
• Que està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i es compromet 

expressament a mantenir el compliment d’aquest requisit durant el període inherent al reconeixement del dret 
al cobrament de la subvenció.  

• Que està al corrent de les seves obligacions financeres amb la Diputació de Lleida i no és deutor amb la mateixa 
per cap resolució de procedència de reintegrament i es compromet expressament a mantenir el compliment 
d’aquest requisit durant el període inherent al reconeixement del dret al cobrament de la subvenció.  

• Que accepta les Bases específiques reguladores de les subvencions a entitats locals de les comarques de Lleida 
per a la realització d’actuacions que permetin afrontar el repte demogràfic.  

• Que accepta l’ajut que en aplicació de l’esmentada normativa li pugui atorgar la Diputació de Lleida.  
• Que es compromet a facilitar tota la informació que li sigui requerida per la Diputació de Lleida i la Sindicatura de 

Comptes de Catalunya.  
• Que es duran a terme els actes de difusió i publicitat de l’actuació subvencionada que es determini en l’acord 

d’atorgament.  
• Que en el cas que es concedeixi la subvenció, si aquesta finança activitats que poden implicar el contacte habitual 

amb menors, disposa de les certificacions establertes legalment per acreditar que les persones que destini a la 
realització de les activitats subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte 
contra la llibertat i indemnitat sexual.  

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

 

• Decret 104/2022 sobre aprovació de la relació de factures mes d’octubre de 2022 
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA. 

 

• Decret  105/2022, 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 7 de 
novembre  de 2022, a les 20.30 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, segons el següent:                                                                  

 ORDRE DEL DIA 
1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors. 

2. Donar compte dels decrets d’alcaldia. 

3. Donar compte dels decrets de relació de pagaments i presa de raó d’ingressos. 

4. Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 4  del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, any 
2022 
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5. Proposta adjudicar el contracte de 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 

6. Proposta ratificació decret 91/2022, d’aprovació de la certificació número 6 i última de les obres de “Construcció d’un 
edifici centre de serveis” 

7. Proposta ratificació decret 92/2022, sobre deixar sense efecte el decret d’alcaldia 90/20222 i sol·licitud de subvenció al 
Director/Directora del Servei Català de Trànsit  

8. Proposta ratificació decret 93/2022, sobre sol·licitud de subvenció a la Direcció de l’Agència Catalana de l’Aigua  

9. Proposta ratificació decret 95/2022, sobre sol·licitud de subvenció al Secretari/ària d’Agenda Rural del Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per a la millora d’infraestructures viàries 

10. Proposta ratificació decret 101/2022 sobre sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida, convocatòria pla de cooperació 
municipal per al finançament d’inversions dels ajuntaments i les EMD del territori de Lleida 2022-2023 

11. Proposta ratificació decret 103/2022 sobre sol·licitud de subvenció a la diputació de Lleida en el marc de la convocatòria 
per a la concessió de subvencions a entitats locals de les comarques de Lleida per a la realització d’actuacions que permetin 
afrontar el repte demogràfic, línia 3 

12. Donar compte de la tramesa relativa a les obligacions trimestrals de subministrament d’informació corresponents al tercer 
trimestre 2022. 

13. Moció d’impuls al municipalisme i la seva conciutadania 

14. Moció per al reconeixement i l’acompanyament en el dol gestacional, perinatal i neonatal 

15. Sol·licituds llicències d’obres. 

16. Informes d’alcaldia. 

17. Precs i preguntes. 

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

3. DONAR COMPTE DECRETS RELACIÓ DE PAGAMENTS i PRESA DE RAÓ D’INGRESSOS 

El Decrets que s’han dictat són: 
 
Decret 99/2022 sobre aprovació de la relació de factures mes de setembre 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 setembre 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 90.640,55€. 

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 SETEMBRE 2022 - CAIXABANK  

CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES) 229,19 

DIARI SEGRE, S.L. 45,00 

TELEFONIA FIXA (MFE)  154,88 

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC) 54,70 

TELEFONIA FIXA (ASCENSOR) 17,40 

RENTING COPIADORA  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. Tractament Residus abocador) 298,96 

CONSELL COMARCAL (Servei arquitectura I urbanisme) 390,00 

CONSELL COMARCAL (SAT enginyeria Juliol) 354,90 

CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA (Serveis informàtics) 6,58 

CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA (Recollida fracció verda) 106,12 

ENDESA ENERGIA, SAU (Llum Bisbat i pis escoles) 56,14 
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CONSTRUCCIONES MANUEL ESPEJO, S.L. (PUOSC) 55.022,54 

J. FARRÉ, S.A. 46,85 

EXCLUSIVES ERA 179,06 

ENDESA ENERGIA, SAU  (URB. ST. MIQUEL) 64,98 

ENDESA ENERGIA SAU (URB. ST. MIQUEL) 25,29 

ENDESA ENERGIA, SAU (Enllumenat St. Miquel) 121,02 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. (Llum cal Morros) 51,60 

ENDESA ENERGIA, SAU (llum potabilitzadora) 82,56 

ENDESA ENERGIA, SAU (Llum potabilitzadora vella) 9,19 

ENDESA ENERGIA, SAU (llum pis sobre escoles) 6,23 

ENDESA ENERGIA, SAU (Llum corral de la vila) 6,23 

ENDESA ENERGIA, SAU (llum piscines) 701,41 

ENDESA ENERGIA, SAU (Enllumenat poble) 943,07 

ENDESA ENERGIA, SAU ( llum edifici ajuntament) 120,44 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. (Llum pista poliesportiva) 469,77 

ENDESA ENERGIA, SAU (Llum escoles) 82,15 

ENDESA ENERGIA, SAU (llum Consultori mèdic local) 68,97 

ENDESA ENERGIA, SAU (Llum tanatori) 18,55 

ENDESA ENERGIA, SAU (Llum Sala polivalent) 96,27 

OPEN LLEIDA BTT (Entrepans cursa 03/09/2022) 370,86 

J. FARRÉ, S.A. ( Tub polietilè, maniguet, collarí avaria aigua) 122,60 

GARCAM, S.L. (Filtre malla) 10,04 

SERVEI ANÀLISIS EL PLA (analítica aigua potabilitzadora) 165,04 

SERVEI ANÀLISIS EL PLA (analítica aigua aixeta ajuntament) 62,23 

FERRETERIA VIOLA (guirlandes, llums i altres) 696,02 

FERRETERIA VIOLA ( electrovàlvula i guirlandes) 363,30 

SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. (Manteniment i Facturació còpies) 78,89 

CUDOS I, S.L. (IVA lloguers, trimestral) 50,82 

VIVES SERVEIS I LLOGUERS (lloguer barrinadora) 108,90 

DECORA BALAGUER, S.L. 4,43 

DISTRIBUCIONS ARENY, S.L. (6 caixes d'aigües de 1,5 l.) 46,94 

MATERIALS FARRENY, S.L. (sac de guix) 4,38 

OC Futbol Sala (Entrega a cte. Subvenció 2022) 500,00 

CONSTRUCCIONS MANUEL ESPEJO SL (última certificació PUOSC) 11.715,45 

SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. (Manteniment i Facturació còpies) 108,83 

SEGURETAT SOCIAL 5.001,91 

NOMINES  8.334,00 

 89.466,74 

DESPESES SETEMBRE 2022 - CAIXA CORPORACIÓ  

CAMPSA EST. SERVICIO, S.A. (Gasoil furgoneta) 157,07 

THE BLUE MOON BOYS (Concert dia 20/08/2022) 450,00 

DJ DE ROCK (DJ 20/08/2022) 250,00 

JOAN ESCUDÉ (Tiquet piscina gelats i begudes) 78,60 

TIAFF (Revisió màquina sulfatadora) 110,00 

CORREUS (Carta certificada) 7,16 

ASSISTÈNCIES A PLENS 75,00 

FARMÀCIA MAS LACRUZ (Paracetamol) 2,50 

MÓN CELÍAC (Pa entrepans llonganissa celíacs) 18,80 
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CORP. ALIM. GUISSONA - Carbó vegetal Barbacoa llonganissa 24,68 

 1.173,81 

  

TOTAL DESPESES SETEMBRE 2022 90.640,55 

 
 
Decret 104/2022 sobre aprovació de la relació de factures mes d’octubre 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’octubre 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 107.560,08€. 

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 OCTUBRE 2022 - CAIXABANK  

CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES) 49,97 

DIARI SEGRE, S.L. 45,00 

TELEFONIA FIXA (MFE)  154,88 

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC) 70,53 

TELEFONIA FIXA (ASCENSOR) 17,40 

RENTING COPIADORA  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. Tractament Residus abocador) 333,74 

CONSELL COMARCAL (Servei arquitectura i urbanisme) 364,00 

CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA (Recollida fracció verda) 881,50 

ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA (Llum bisbat) 39,70 

CAIXABANK (Interessos pòlissa) 18,50 

DOSSIER 118,58 

FERRETERIA VIOLA, S.L. (brides per penjar cartells) 48,36 

CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA (Serveis informàtics) 10,61 

NESPRESSO (compra de cafès) 90,00 

MIQUEL TREPAT BARCELÓ (Obres millora sala polivalent) 22.854,13 

DAKIROL GESTIÓ DE L'ESPORT (Inflables aquàtics) 961,95 

DAKIROL GESTIÓ DE L'ESPORT (Socorristes Agost) 4.936,80 

NOVOQUIMICA ECOLOGICA, SL (Clor piscines) 680,02 

NOVOQUÍMICA ECOLOGICA (Clor piscines) 469,48 

NOVOQUÍMICA ECOLOGICA (Clor Hivernació piscines) 431,24 

NOVOQUÍMICA ECOLOGICA (Clor potabilitzadora) 834,90 

HIDRÓLOGY (Junta plana per comptador) 10,12 

J.A. LA NOGUERA 57 SLU (Senyalització espais memòria la Sentiu) 3.155,32 

PROMASOL (Renovació contracte soldadura) 60,50 

ELECTRICITAT JAINA, SLU (reparació de màquines) 135,22 
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EXCAVACIONS LAO (excavació per pavimentar C/ Solana i Excavació per trobar fuita) 490,05 

CENTRE DE MUSICA MODERNA I CLÀSSICA (Concert Pop Piano Quartet) 1.512,50 

MECANO CAMP, S.A. (reparar màquina escombradora) 3.532,51 

TALLER CASTELL SERRA, S.L. (Xapa per teulada de la sala polivalent) 255,21 

CASTELLS DE LLEIDA (Memòria justificativa ruta verda) 392,48 

NORPRINT, S.L. (400 llibres de fotos de la Sentiu) 277,19 

ELECTRCITAT JAINA, SLU (lluminària, depuradora, bar…) 606,26 

BUREAU VERITAS (Inspecció enllumenat zona la Plana) 210,70 

ASSOCIACIÓ CATALANA DEL LLEURE FORMATIU (Camp de Treball) 1.500,00 

CONSELL ESPORTIU DE LA NOGUERA (Conveni col·laboració) 561,00 

MECANOCAMP ( Gomes davanteres màquina escombrar) 65,32 

INFORMACIÓ DE COMARQUES (Publicitat FM) 177,02 

TASHIA, S.L. (Bomba per la potabilitzadora) 138,98 

FCO. JAVIER LÁZARO (escriptura donació) 282,91 

FERRETERIA VIOLA, S.L. (materials diversos) 67,26 

NEOSALUS SOLUTIONS, S.L. (Curs reciclatge del DEA) 215,00 

AUTO BALAGUER, S.L. (Canviar rodes del davant furgoneta) 210,81 

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U. (Substitució Enllumenat P.I. Eral) 15.881,25 

NEOSALUS SOLUTIONS, S.L. (Manteniment desfibril·lador) 493,68 

ESPORTS MONTSEC (Xurros piscina i paletes) 40,06 

COMUNITAT GENERAL DE REGANTS 1.841,90 

ATM (2022) 412,34 

ASSOCIACIÓ CULTURAL PETIT TEATRE (Teatre FM a la Plaça) 600,00 

LYDIA ENCINAS (Taller de siluetes d'ombra d'Ocells) 170,00 

MECANO CAMP, S.A. (FLAPS per la màquina escombradora) 209,34 

EXCAVACIONS LAO (Arranjament de camins per la GFS) 5.517,00 

MIQUEL TREPAT BARCELÓ (obres a la sala polivalent) 2.367,85 

DAKIROL GESTIÓ DE L'ESPORT (Socorristes setembre) 619,52 

DISPROMEDIA (domini .cat web ruta verda  del Sió) 49,49 

GEA ENERGIA CRIO, SL (lloguer equip electrogen) 365,30 

HOTEL BALAGUER, S.L. (Hotel la Fúmiga) 705,76 

ASSOCIACIÓ COLORS DE PONENT (Taller diversitat sexual) 90,00 

TEXTIL RED PRINT, S.L. (bufandes, banderes i roba personal) 532,67 

RECANVIS REVECAR, S.L. (cadena per desmuntar porta sala polivalent) 96,74 

TALLER CASTELL SERRA, S.L. (fer 10 Platines de 60 x 10) 48,52 

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U. (Actuacions vàries a St. Miquel i al poble) 2.244,42 

BANDELPAL (Batukada festa major) 300,00 

LAIA CURIÀ MARTINEZ DE ESÍVARIZ (Assessorament jurídic donació de finca) 307,40 

LES ROQUETES 2013, S.L. (vermut per a 150 persones homenatge vellesa) 750,00 

PLAMECA SA (lloguer màquina per esporgar) 387,20 

O.C. FUTBOL SALA (Liquidació subvenció 2022) 1.000,00 

IVA 3ER TRM. 647,50 

IRPF 3er. Trimestre 6.340,08 

SEGURETAT SOCIAL 5.042,70 

NOMINES  9.504,64 

 105.725,06 
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DESPESES OCTUBRE 2022 - CAIXA CORPORACIÓ  

LLANGONISSADA FRESTA MAJOR 1.226,84 

VERO RADU (Begudes i menús músics) 359,40 

ITEVELESA (ITV Tractor) 31,85 

ASSISTÈNCIES A PLENS 75,00 

DETALL MONTSE FORNELLS 25,00 

GASOIL FURGONETA 109,77 

CORREUS (carta certificada) 7,16 

 1.835,02 

  

TOTAL DESPESES OCTUBRE 107.560,08 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Relació d’ingressos rebuts per l’Ajuntament de la Sentiu de Sió durant el mes d’octubre de 2022 
 

INGRESSOS SETEMBRE 2022 CAIXABANK  

LLOGUERS 765,34 

OAGRTL (LIQUIDACIÓ 2ª COBRANÇA) 42.522,65 

OAGRTL ( ENTREGA A CTE. SETEMBRE) 6.720,96 

GENERALITAT (PMTE) 6.938,70 

ACSA OBRAS E INFR. (subvenció La Fúmiga) 1.000,00 

MINHAP(Compensació cooperatives) 51,78 

MINHAP (Compensació cooperatives) 105,20 

 58.104,63 

  

INGRESSOS SETEMBRE 2022 CAIXA CORPORACIÓ  

RAQUEL SANCHEZ 70,95 

RECAPTACIÓ BÀSCULA 265,00 

JOAN ESCUDÉ (Liquidació piscines) 64,00 

XATARRERO (portes sala polivalent) 187,50 

LLICÈNCIES OBRES 441,19 

 1.028,64 

  

TOTAL INGRESSOS SETEMBRE 59.133,27 
  

INGRESSOS OCTUBRE 2022 CAIXABANK  

TIQUETS LLONGANISSADA 39,00 

DIPUTACIÓ LLEIDA (Subv. Millora sala polivalent) 17.062,63 

ASG (Arrendament finques) 4.360,40 

LLOGUERS (Bar, casa metge i agrobotiga) 765,34  
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4. PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 4  DEL PRESSUPOST DE 
L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ, ANY 2022 
Atès que l’Ajuntament de la Sentiu de Sió ha rebut una subvenció de la Direcció del Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya per import de 19.933,68 euros per realitzar l'actuació consistent en “Contractació i formació 
d’un peó a la brigada municipal”, d’acord amb l’Ordre EMT/31/2022, de 28 de febrer, per la qual s'aproven 
les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa de suport a la implementació de les 
Polítiques Actives d'Ocupació en municipis de menys de 500 habitants de Catalunya (DOGC núm. 8618 - 
3.3.2022) i la Resolució EMT/1349/2022, de 4 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 en 
relació amb les actuacions del Programa de suport a la implementació de les Polítiques Actives d'Ocupació 
en municipis de menys de 500 habitants de Catalunya (DOGC núm. 8665 - 11.5.2022). 
Atès que dels 19.933,68 euros rebuts, 19.434,00 euros fan referència a la contractació laboral d’un peó per 
a realitzar tasques de suport a la brigada municipal. 
Atès que per a comptabilitzar la despesa que suposarà la contractació de la persona esmentada no existeix 
crèdit suficient al vigent Pressupost de la Corporació, per tant, es fa precís la modificació de crèdits número 
4/2022 del Pressupost en vigor en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb majors o nous ingressos 
obtinguts, segons queda justificat en la Memòria que acompanya al present expedient.   
L’expedient s’haurà de tramitar de conformitat amb el previst als arts. 177 i següents del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i 
37 del Reial Decret 500/1990, de 20 d´abril.  
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la corporació, 
els acords següents: 
Primer: Aprovar l'expedient de  modificació de  crèdits núm. 4  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 
CONSIGNACIÓ 

INICIAL 
PROPOSTA 

INCREMENT 
CONSIGNACIÓ 

DEFINITIVA 

1531.131.00 
Retribucions personal laboral 

temporal 
6.000,00 3.660,00 9.660,00 

1531 160.00 Seguretat Social  17.000,00 1.198,50 18.198,50 

TOTAL  SUPLEMENT DE CRÈDITS  4.858,50  

 

CAÇADORS 9.000,00 

TVITEC (Subvenció FM) 1.000,00 

COMPRA 3 LLIBRES 45,00 

GENERALITAT DE CATALUNYA (PMTE) 6.938,70 

MINHAP (IAE QUOTES NACIONALS I PROVINCIALS) 375,56 

OAGRTL (Entrega a cte. Octubre) 6.720,96 

OAGRTL (Entrega a cte. 3er TR) 2.338,38 

 48.645,97 

  

INGRESSOS OCTUBRE 2022 CAIXA CORPORACIÓ  

RAQUEL SANCHEZ - llum botiga 53,60 

VENDA DE LLIBRES 165,00 

RECAPTACIÓ BÀSCULA 220,10 

 438,70 

  

TOTAL INGRESSOS OCTUBRE   49.084,67 
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TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 4.858,50 
 
MAJORS/NOUS INGRESSOS 

 

PARTIDA DENOMINACIÓ 
CONSIGNACIÓ 

INICIAL 
PROPOSTA 

INCREMENT/DISM 
CONSIGNACIÓ 

DEFINITIVA 

450.80,06 Subvenció SOC. Micropobles 0,00 4.858,50 4.858,50 

 
TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 4.858,50 

 
Segon: L'import de les despeses queda finançat amb majors o nous ingressos obtinguts, havent-se de donar 
a l'expedient la tramitació assenyalada a l'art. 162 i següents del Reial decret legislatiu  2/2004, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i considerant-se aquest acord definitiu de 
no presentar-se reclamacions durant el termini d'exposició pública. 
 
5. PROPOSTA ADJUDICAR EL CONTRACTE DE 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 
La senyora Teruel manifesta que està contenta perquè l’equip de govern ha recuperat la confiança amb 
l’adjudicatària. 
La senyora Solà li respon que se li ha donat perquè ha guanyat el concurs i no hi té res a veure amb recuperar 
o no la confiança. 
Per acord de Ple, de data 14 de setembre de 2022, es va aprovar l'expedient de contractació, mitjançant 
procediment obert per la concessió del servei consistent 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. 
Vista la proposta d’adjudicació emesa per la Mesa de Contractació, reunida en data 10 d’octubre de 2022. 
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, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la corporació, 
els acords següents: 
PRIMER. Adjudicar el contracte de 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 en les condicions que figuren 
en la seva oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules administratives particulars a: 

• VERÒNICA RADU, pel preu ofert de 380 euros IVA inclòs (314,05 euros de base imposable + 65,95 euros 
en concepte d’IVA). 

SEGON. Publicar l’anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en un termini de 15 dies. 
TERCER. Notificar, si és el cas, l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris. 
QUART. Notificar a VERÒNICA RADU, adjudicatària del contracte i persona responsable del mateix contracte, 
el present acord i citar-la per a la signatura del contracte el proper dia 9 de novembre de 2022 a les 12.00 
hores. 
CINQUÈ. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en termini no superior a 
quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
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. 
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6. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 91/2022, D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 6 I ÚLTIMA DE 
LES OBRES DE “CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI CENTRE DE SERVEIS” 
La senyora Teruel diu que el centre es va inaugurar però que entén que no s’hi pot fer cap activitat perquè 
no hi ha aigua ni claveguera. També pregunta si la llum encara és d’obra. 
El senyor alcalde li respon que s’ha demanat subvenció a la Diputació per acabar-lo però que si cal en podem 
fer ús perquè ja està operatiu. 
La senyora Teruel diu que no se’n pot fer ús perquè no està acabat. 
El senyor alcalde li respon que si hi ha bona voluntat no hi ha cap problema per fer-hi activitats. Que n’hi 
havia una de prevista i per culpa de la senyora Teruel no és va poder realitzar. Afegeix que els serveis hi són. 
La senyora Teruel insisteix en que no hi ha connexió de claveguera i no es pot fer servir. Acaba dient que tot 
és molt estrany. 
El senyor alcalde li respon que l’únic que hi ha és que al final es va veure que la claveguera no es podia 
connectar però que ben aviat se solucionarà. 
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€ (318.087,00€ de base imposable 
més 66.798,27€ en concepte d’IVA). 
Atès que hi ha hagut increments en el decurs de l’obra que han estat ocasionats per un excés d’amidament 
en l’acabat SATE, en el paviment interior, en l’acabat del sostre de fusta, i en el la partida d’electricitat, les 
obres finalment s’han executat per un import final de 396.600,73€. En aquest sentit el contractista i la 
direcció de l’obra han signat la certificació número 6 i última, per un import de 11.715,45€ (9.682,19€ de 
base imposable més 2.033,26€ 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 20 de setembre de 2022, següent: 
Primer.- Aprovar la certificació d’obres número 6 i última de les obres “Construcció d’un edifici centre de 
serveis”, per un import de un import de 11.715,45€ (9.682,19€ de base imposable més 2.033,26€ 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. 
 
7. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 92/2022, SOBRE DEIXAR SENSE EFECTE EL DECRET D’ALCALDIA 
90/20222 I SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DIRECTOR/DIRECTORA DEL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT  
La senyora Teruel pregunta si se sap quants vehicles elèctrics hi ha al poble. 
El senyor Secretari li respon que s’ha de mirar al padró de vehicles. 
La senyora Teruel manifesta que el seu grup no veu la necessitat de col·locar un punt de recàrrega de vehicles 
elèctrics. Que no cal precipitar-se. 
La senyora Solà li respon que sembla que a curt termini  la implantació del vehicle elèctric serà important. 
La senyora Teruel diu que hi ha coses més importants. 
La senyora Solà respon que si t’ho donen sense cost s’ha d’agafar. 
La senyora Teruel acaba dient que en aquest punt el seu grup s’abstindrà perquè no es considera necessari 
el punt de recàrrega i que hi ha coses més importants. 
El senyor alcalde diu que el seu grup considera que serà bo pel poble i que la sol·licitud de subvenció que s’ha 
fet és adequada a la convocatòria que oferia el Servei Català de Trànsit. 
Atès que s’ha detectat una errada en el Decret d’Alcaldia 90/2022, sobre la sol·licitud de subvenció al 
Director/Directora del Servei Català de Trànsit, presentada el dia 15.09.2022, que fa referència al contingut 
del projecte “Millora de la pacificació del trànsit i creació de dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics” 
amb un pressupost total de 34.830,03 euros (IVA inclòs), i, per tant, es considera que cal presentar un nou 
projecte i una nova sol·licitud. 
Vista la RESOLUCIÓ INT/2492/2022, de 2 d'agost, del Servei Català de Trànsit per la qual s'obre la 
convocatòria per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament 
d'actuacions vinculades a la mobilitat segura i sostenible, intel·ligent, la pacificació del trànsit i la reducció de 
l'accidentalitat en l'àmbit urbà. 
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Atès que l’Ajuntament de la Sentiu de Sió creu necessari concórrer a aquesta convocatòria perquè vol 
executar el projecte “Millora de la mobilitat al municipi, amb la pacificació del trànsit i reducció de la 
contaminació”, redactat pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost de 39.128,13 euros (32.337,30 
euros de base imposable més 6.790,83 euros 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 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 20 de setembre de 2022, següent: 
Primer.- Deixar sense efecte el Decret d’Alcaldia 90/2022 relatiu a la sol·licitud de subvenció, presentada el 
dia 15.09.2022, al Director/Directora del Servei Català de Trànsit que fa referència al projecte “Millora de la 
pacificació del trànsit i creació de dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics”, amb un pressupost total de 
34.830,03 euros (IVA inclòs).  
Segon.- Sol·licitar al Director/Directora del Servei Català de Trànsit una subvenció per import de 39.128,13 
euros, per fer front a les despeses que suposaran l’execució del projecte “Millora de la mobilitat al municipi, 
amb la pacificació del trànsit i reducció de la contaminació”, redactat pels serveis tècnics municipals amb un 
pressupost de 39.128,13 euros (32.337,30 euros de base imposable més 6.790,83 euros en concepte d’IVA). 
Tercer.- Aprovar el projecte “Millora de la mobilitat al municipi, amb la pacificació del trànsit i reducció de la 
contaminació”, per un import de de 39.128,13 euros (32.337,30 euros de base imposable més 6.790,83 euros 
en concepte d’IVA). 
Quart.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme. 
 
8. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 93/2022, SOBRE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIRECCIÓ DE 
L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA  
Vista la RESOLUCIÓ ACC/2058/2022, de 28 de juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions 
adreçades als ens locals per a la redacció de projectes constructius d'actuacions de protecció davant 
d'avingudes que beneficiïn una zona urbana i d'actuacions de prevenció i reparació de danys en el domini 
públic hidràulic en trams urbans (ref. BDNS 636520), publicada al DOGC 8701 de 04.07.2022. 
Atès que l’Ajuntament de la Sentiu de Sió creu necessari concórrer a aquesta convocatòria perquè vol per 
solucionar la problemàtica de les afectacions al nucli de la Sentiu de Sió degut als desbordaments del riu Sió 
al seu pas pel nucli urbà. Es considera necessari i fonamental el tractament i cuidat dels marges del riu per 
tal d'evitar situacions com les viscudes i millorar l'entorn paisatgístic del municipi. 
Vista la memòria tècnica “Redacció del projecte constructiu per la millora de la llera del riu Sió en el seu pas 
per la zona urbana de la Sentiu de Sió per a evitar inundacions”, redactat per l’empresa ECOSTUDI, amb un 
pressupost de 18.143,95 euros (14.995,00 de basi imposable més 3.148,95 euros en concepte d’IVA)  
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la corporació, 
els acords següents: 
Ratificar íntegrament i en els seus propis termes la resolució d’alcaldia, de 23 de setembre de 2022, següent: 
Primer.- Sol·licitar a la Direcció de l’Agència Catalana de l’Aigua una subvenció per import de 18.143,95 euros 
per fer front a les despeses que suposaran la “Redacció del projecte constructiu per la millora de la llera del 
riu Sió en el seu pas per la zona urbana de la Sentiu de Sió per a evitar inundacions”, redactat per l’empresa 
ECOSTUDI, amb un pressupost de 18.143,95 euros (14.995,00 de base imposable més 3.148,95 euros en 
concepte d’IVA)  
Segon.- Aprovar la memòria valorada “Redacció del projecte constructiu per la millora de la llera del riu Sió 
en el seu pas per la zona urbana de la Sentiu de Sió per a evitar inundacions”, redactat per l’empresa 
ECOSTUDI, amb un pressupost de 18.143,95 euros (14.995,00 de base imposable més 3.148,95 euros en 
concepte d’IVA)  
Tercer.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme. 
 

9. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 95/2022, SOBRE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL SECRETARI/ÀRIA 
D’AGENDA RURAL DEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL PER A LA 
MILLORA D’INFRAESTRUCTURES VIÀRIES 
Vista la RESOLUCIÓ ACC/2089/2022, de 28 de juny, per la qual es convoquen els ajuts a la millora 
d'infraestructures viàries d'accés a nuclis rurals habitats, als serveis bàsics i a les explotacions agràries en 
àrees rurals i en comarques de muntanya (ref. BDNS 636736). 
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Atès que l’Ajuntament de la Sentiu de Sió creu necessari concórrer a aquesta convocatòria perquè es creu 
oportú asfaltar el camí de l’Obaga ja que d’aquesta manera es donarà un accés alternatiu i directe que 
connectarà des de l’encreuament i accés de la circumval·lació de la LV-3025 per la banda est venint de 
Montgai amb la part antiga del municipi, que actualment només disposa d’un accés. 
Vista la memòria valorada titulada “Millora del camí d’accés al nucli de la Sentiu de Sió - camí de l’Obaga”, 
redactada pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost de 36.454,96 euros (30.128,07 euros de base 
imposable més 6.326,89 euros en concepte d ‘IVA), 
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la corporació, 
els acords següents: 
Ratificar íntegrament i en els seus propis termes la resolució d’alcaldia, de 27 de setembre de 2022, següent: 
Primer.- Sol·licitar al Secretari/ària d’Agenda Rural del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural una subvenció per import de 32.809,00 euros, per l’execució de part de l’actuació “Millora del camí 
d’accés al nucli de la Sentiu de Sió - camí de l’Obaga”, la memòria de la qual ha estat redactada pels serveis 
tècnics municipals, amb un pressupost de 36.454,96 euros (30.128,07 euros de base imposable més 6.326,89 
euros en concepte d ‘IVA), en el marc de la convocatòria dels ajuts a la millora d’infraestructures viàries 
d’accés a nuclis rurals habitats, als serveis bàsics i a les explotacions agràries en àrees rurals i en comarques 
de muntanya. 
Segon.- Prendre el compromís d’executar l’actuació “Millora del camí d’accés al nucli de la Sentiu de Sió - 
camí de l’Obaga” per a la qual es demana la subvenció, en cas d’obtenir-la. 
Tercer.-. Sol·licitar al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural una bestreta per import de 
22.960,00 euros. 
Quart.- Aprovar la memòria valorada titulada “Millora del camí d’accés al nucli de la Sentiu de Sió - camí de 
l’Obaga”, redactada pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost de 36.454,96 euros (30.128,07 euros 
de base imposable més 6.326,89 euros en concepte d ‘IVA), 
Cinquè.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme. 
 
10. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 101/2022 SOBRE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE 
LLEIDA, CONVOCATÒRIA PLA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL PER AL FINANÇAMENT D’INVERSIONS DELS 
AJUNTAMENTS I LES EMD DEL TERRITORI DE LLEIDA 2022-2023 
El senyor alcalde explica que s’ha demanat subvenció pel mobiliari i per l’acabament interior i urbanització 
exterior del Centre de Serveis. 
Vist el Pla de Cooperació Municipal per al finançament d’inversions dels Ajuntaments i les EMD del territori 
de Lleida 2022-2023, (BOP número 184 de 23.09.2022).  
Atès que l’Ajuntament de la Sentiu de Sió té la intenció de concórrer en aquesta convocatòria amb tres 
actuacions: 

1. Mobiliari interior al Centre de Serveis de la Sentiu de Sió, amb un pressupost de 18.089,50 euros 
(14.950,00 euros de base imposable més 3.139,50 euros en concepte d’IVA). 

2. Urbanització exterior i acabats interiors al Centre de Serveis de la Sentiu de Sió, amb un pressupost 
de 46.113,45 euros (38.110,29 euros de base imposable més 8.003,16 euros 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 19 d’octubre de 2022, següent: 
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida una subvenció total per import de 64.202,95 euros, en el marc de 
la convocatòria del Pla de Cooperació Municipal per al finançament d’inversions dels Ajuntaments i les EMD 
del territori de Lleida 2022-2023, per fer front a  les despeses de l’execució de  les actuacions: 

3. Mobiliari interior al Centre de Serveis de la Sentiu de Sió, amb un pressupost de 18.089,50 euros 
(14.950,00 euros de base imposable més 3.139,50 euros en concepte d’IVA). 

4. Urbanització exterior i acabats interiors al Centre de Serveis de la Sentiu de Sió, amb un pressupost 
de 46.113,45 euros (38.110,29 euros de base imposable més 8.003,16 euros en concepte d’IVA). 

Segon.- L’Ajuntament de la Sentiu de Sió, d’acord amb el model de sol·licitud, declara: 
• Que les dades que es contenen en la sol·licitud es corresponen a les previsions fetes fins a la data. 

• Que en el supòsit que la previsió de finançament tingui variacions es compromet a comunicar-les a la Diputació de Lleida. 

• Que no té cap de les causes de prohibició per rebre la subvenció establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003, general de 
subvencions. 
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• Que el sol·licitant està al corrent del compliment de les obligacions tributàries, de la Seguretat Social i de les seves 
obligacions financeres amb la Diputació de Lleida 

• Que accepta la normativa del pla d'Inversions. 

• Que accepta l'ajut que en aplicació de l'esmentat Pla li pugui atorgar la Diputació de Lleida. 

• Que durà a terme els actes de difusió i publicitat de l’actuació subvencionada que es determini en el Pla 
d'Inversions. 

• Que no alienarà ni cedirà els béns adquirits o construïts, en un període de cinc anys (com a mínim), el cas de béns 
inscriptibles en un registre públic, ni de dos anys per a la resta de béns. 

• Que en el cas que es coincideixi la subvenció, si aquesta finança activitats que poden implicar el contacte habitual amb 
menors, disposarà de les certificacions establertes legalment per acreditar que les persones que destini a la realització de 
les activitats subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i 
indemnitat sexual. 

Tercer.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 
 
11. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 103/2022 SOBRE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE 
LLEIDA EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS DE 
LES COMARQUES DE LLEIDA PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS QUE PERMETIN AFRONTAR EL REPTE 
DEMOGRÀFIC, LÍNIA 3 
El senyor alcalde explica que s’ha demanat subvenció a la Diputació per l’adequació de la zona lúdico-
esportiva amb un pressupost d’uns 182.000,00 euros. El que es pretén es fer atractiu el poble per a que 
vinguin nous veïns i veïnes i, a la vegada, que els nostres no marxin. 
La senyora Teruel pregunta que està previst fer. 
El senyor alcalde li respon la construcció d’un camp de futbol 7, una pista de pàdel i una zona lúdica per a 
passejar i passar l’estona per als més grans i per als més petits. Afegeix que de moment s’ha fet la petició 
però que s’ha de tenir cura que no se’ns escapi alguna cosa. Finalment li diu a la senyora Teruel que, quan 
vulgui, pot venir a l’Ajuntament a veure la memòria. 
La senyora Teruel manifesta que ella s’abstindrà en la votació perquè creu que no s’ha explicat prou bé la 
proposta i, per tant, no la pot valorar suficientment tot i que té bona pinta. 
El senyor alcalde diu que aquesta proposta era al programa electoral del seu grup i estaria molt bé que es 
pogués iniciar en aquest mandat. Acaba dient que està convençut de que serà un atractiu pels veïns i també 
per la gent de fora. 
La senyora Teruel acaba la seva intervenció dient que està molt bé presentar nous projectes però el que cal 
fer també es conservar i mantenir el que tenim cosa que no s’està fent. 
El senyor alcalde li respon que no té cap raó. 
Vista la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats locals de les comarques de Lleida per a la 
realització d’actuacions que permetin afrontar el repte demogràfic; línia 3: finançament de projectes i 
actuacions concretes que permetin afrontar el repte demogràfic a les terres de Lleida mitjançant l’obertura 
de noves opcions d’ocupació i desenvolupament en general, anualitat 2022, publicada al BOP de Lleida núm. 
189 de 30.09.2022. 
Atès que l’Ajuntament de la Sentiu de Sió té la intenció de concórrer en aquesta convocatòria amb l’actuació: 

• “Adequació de la zona lúdica-esportiva municipal al municipi de la Sentiu de Sió”, amb un pressupost 
de 182.909,36 euros (151.164,76 euros de base imposable més 31.744,60 euros en concepte d’IVA). 

Vista la memòria valorada titulada “Adequació de la zona lúdica-esportiva municipal al municipi de la Sentiu 
de Sió”, amb un pressupost de 182.909,36 euros (151.164,76 euros de base imposable més 31.744,60 euros 
en concepte d’IVA), redactada pels Serveis Tècnics Municipals. 
Per tot l’exposat, s’adopten, amb els vots a favor dels cinc regidors assistents del cinc que conformen el grup 
de Junts per la Sentiu de Sió i amb l’abstenció d’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: 
Ratificar íntegrament i en els seus propis termes la resolució d’alcaldia, de 28 d’octubre de 2022, següent: 
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida una subvenció total per import de 100.000,00 euros, en el marc de 
la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats locals de les comarques de Lleida per a la 
realització d’actuacions que permetin afrontar el repte demogràfic; línia 3: finançament de projectes i 
actuacions concretes que permetin afrontar el repte demogràfic a les terres de Lleida mitjançant l’obertura 
de noves opcions d’ocupació i desenvolupament en general, anualitat 2022, publicada al BOP de Lleida núm. 
189 de 30.09.2022, per fer front a  les despeses de l’execució de  l’actuació: 
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• “Adequació de la zona lúdica-esportiva municipal al municipi de la Sentiu de Sió”, amb un pressupost 
de 182.909,36 euros (151.164,76 euros de base imposable més 31.744,60 euros en concepte d’IVA). 

Segon.- Aprovar la memòria valorada titulada “Adequació de la zona lúdica-esportiva municipal al municipi 
de la Sentiu de Sió”, amb un pressupost de 182.909,36 euros (151.164,76 euros de base imposable més 
31.744,60 euros en concepte d’IVA), redactada pels Serveis Tècnics Municipals. 
Tercer.- L’Ajuntament de la Sentiu de Sió, d’acord amb el model de sol·licitud, declara: 

• Que les dades que es contenen en la sol·licitud es corresponen a la realitat.  

• Que en el supòsit que la previsió de finançament tingui variacions es compromet a comunicar-les a la Diputació de Lleida.  

• Que no té cap de les causes de prohibició per rebre la subvenció establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003, general de 
subvencions.  

• Que està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i es compromet expressament 
a mantenir el compliment d’aquest requisit durant el període inherent al reconeixement del dret al cobrament de la 
subvenció.  

• Que està al corrent de les seves obligacions financeres amb la Diputació de Lleida i no és deutor amb la mateixa per cap 
resolució de procedència de reintegrament i es compromet expressament a mantenir el compliment d’aquest requisit 
durant el període inherent al reconeixement del dret al cobrament de la subvenció.  

• Que accepta les Bases específiques reguladores de les subvencions a entitats locals de les comarques de Lleida per a la 
realització d’actuacions que permetin afrontar el repte demogràfic.  

• Que accepta l’ajut que en aplicació de l’esmentada normativa li pugui atorgar la Diputació de Lleida.  

• Que es compromet a facilitar tota la informació que li sigui requerida per la Diputació de Lleida i la Sindicatura de Comptes 
de Catalunya.  

• Que es duran a terme els actes de difusió i publicitat de l’actuació subvencionada que es determini en l’acord d’atorgament.  

• Que en el cas que es concedeixi la subvenció, si aquesta finança activitats que poden implicar el contacte habitual amb 
menors, disposa de les certificacions establertes legalment per acreditar que les persones que destini a la realització de les 
activitats subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat 
sexual.  

Quart.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 
 
12. 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 TERCER 
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. 

• de les dades del període mig de pagaments a proveïdors del tercer trimestre de 2022 que són de 
4,96 dies. 

• dels pagaments realitzats durant el tercer trimestre de 2022 dins el període legal, que són 122, per 
import de 132.501,56 euros i fora del període legal de pagaments, que són 3, per import de 183,75 
euros. 

 
13. MOCIÓ D’IMPULS AL MUNICIPALISME I LA SEVA CONCIUTADANIA 
La senyora Teurel manifesta que la moció està bé però que és complicat que es compleixi. També afegeix 
que seria bo aquesta moció serveixi per canviar les coses tant a la Generalitat com al Govern de l’Estat. 
El proper 28 de Maig de 2023, se celebraran les eleccions municipals que clouran  l’actual mandat 2019-2023. 
Ha estat un dels períodes més complexes des de la recuperació de la democràcia. Haver d’afrontar els efectes 
de la COVID; la crisi econòmica i social que s’ha agreujat per les conseqüències de la guerra d’Ucraïna, amb 
una especial incidència en l’àmbit energètic;  la inflació que estem patint i els efectes del canvi climàtic, han 
posat a prova la nostra societat i també la capacitat de reacció dels governs locals del nostre país. 
Entenent que molts dels reptes que se’ns han plantejat son estructurals i tindran continuïtat en els propers 
anys, els pobles i ciutats de Catalunya,  palesem la necessitat d’enfortir el primer nivell de l’administració per 
a poder garantir el dret a una bona administració que ha de tenir la nostra ciutadania per afrontar el futur.  
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Cal que el sistema institucional del nostre país es pugui adaptar d’una manera eficaç i eficient a la nova 
realitat i fer-ho des de l’asimetria territorial que caracteritza Catalunya. Això comporta consolidar 
competències que es presten molt millor des de la proximitat i que actualment no tenen l’empara jurídica 
suficient.  
L’administració local ha de donar resposta des de la primera línia a les desigualtats que provoca la crisi 
socioeconòmica i impulsar les solucions per a resoldre-la. El sistema de finançament actual, no resol 
adequadament les situacions que hem patit i que estem patint. 
En aquests darrers anys els Ajuntaments estem patint situacions que fan que el principi de suficiència 
financera no es compleixi. Aquesta manca de suficiència financera, no es pot solucionar amb les eines que 
disposem els ens locals. Les figures impositives que preveu l’Ordenament Jurídic ja estan prou tensionades i 
no ens podem permetre una major pressió fiscal des de l’àmbit local. 
Cal un replanteig estructural del finançament de les administracions públiques, a tots els nivells, que doni 
resposta als dèficits que acumula l’àmbit local. Mentre no es produeixi aquesta reforma, cal incrementar de 
manera urgent les transferències que reben els Ajuntaments a través de la participació en els tributs i  els 
ingressos de l’Estat i que representen gairebé un 70% de les transferències que reben els Ajuntaments de 
Catalunya.  
La  Llei de Governs i finances locals ha de comportar un repartiment més just entre les administracions 
públiques catalanes, atorgant a les competències locals el finançament que li correspon. Cal recordar que del 
total de transferències als Ajuntaments, un 15% provenen de la Generalitat. 
Les convocatòries i la gestió dels Fons Next Generation han posat en evidència, una vegada més, que per a 
garantir la igualtat d’oportunitats de la ciutadania, visqui on visqui, cal vetllar per l’equitat territorial en 
l’accés i el repartiment de recursos. 
Tres quartes parts dels nostres Ajuntaments, tenen una població inferior a 2.000 habitants. Però, en canvi, 
han de garantir els mateixos serveis bàsics que els de més població. I els recursos i les eines de les que 
disposen, no son les mateixes.  
Iniciatives com l’Agenda Rural, l’Estatut del Municipi Rural, la llei de Territori o l’abans esmentada Llei de 
Governs i finances locals, han d’evitar una Catalunya a dues velocitats.  
Cal també afrontar d’una manera decidida la dignificació i el reconeixement de la tasca de les persones que 
ens representen en els Ajuntaments. Les electes i els electes locals son una part fonamental del nostre 
sistema institucional i no es té prou present tot el que comporta dedicar uns anys de les seves vides al servei 
de la comunitat. 
Finalment, l’acció conjunta dels Governs locals ha permès impulsar la transformació del nostre país al costat 
de la resta de les institucions. També les entitats municipalistes hi han contribuït. Poder oferir de manera 
conjunta la compra o la prestació de serveis, l’assessorament, la formació de tècnics i electes o la defensa 
conjunta dels interessos locals davant la resta d’administracions, les fan útils al municipalisme i a la 
ciutadania. 
L’Assemblea de l’Associació Catalana de Municipis celebrada a Molins de Rei, va aprovar per unanimitat el 
passat dia 7 d’Octubre una Resolució que concretava totes aquestes propostes, que es sintetitzen en aquesta 
proposta de moció. 
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la corporació, 
els acords següents: 
PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat a que impulsi de manera urgent la Llei de Governs i finances 
locals. Cal concretar un nou marc jurídic que atorgui les competències i els recursos perquè els Ajuntaments 
i els Consells Comarcals puguin afrontar els nous reptes amb la seguretat jurídica i amb el finançament que 
requereix l’administració que està més propera al ciutadà.  
SEGON.- Instar al Govern de l’Estat a replantejar de manera estructural el finançament dels ens locals, 
incrementant les transferències que reben els Ajuntaments de la participació en els tributs i en els ingressos 
de l’Estat. Aquest increment ha de pal·liar la manca de recursos per fer front a l’augment del cost de l’energia, 
dels costos de l’obra pública o del costos salarials producte de la inflació, entre altres causes. 
TERCER.- Instar als partits polítics amb representació a les Corts espanyoles a que en la tramitació de la nova 
llei que regula l’impost sobre l’increment dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua), s’articuli de manera 
que es reforci la seguretat jurídica i que es garanteixi els ingressos per aquest impost. 



 

22 

 

QUART.- Instar al Govern de l’Estat a que compensi la pèrdua d’ingressos que estan patint els ens locals per 
l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Béns de Naturalesa Urbana i per l’efecte de les Sentències del 
Tribunal Constitucional. 
CINQUÈ.- Instar al Govern de l’Estat a aplicar l’IVA reduït del 5% a tots els punts de subministrament d’energia 
dels ens locals de Catalunya (tal com ja s’aplica actualment als punts amb potencia contractada de fins a 
10KW). 
SISÈ.- Instar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat a incorporar l’equitat territorial com a criteri 
transversal de les polítiques públiques que s’impulsin. Cal que l’accés i el repartiment dels recursos públics 
s’adaptin a la realitat territorial del nostre país i que tan la ciutadania com els Governs locals dels municipis 
amb menys població tinguin els mateixos drets i les mateixes oportunitats que els de les zones urbanes. 
En aquest sentit, reclamem el desenvolupament i l’execució de la recent aprovada Agenda Rural de Catalunya 
i que s’acceleri l’aprovació de l’Estatut dels Municipis rurals. 
SETÈ.- Instar als Governs de l’Estat i de la Generalitat i a les cambres legislatives, a impulsar la dignificació de 
la tasca dels electes locals. En aquest sentit, cal emparar  la iniciativa que està impulsant l’Associació Catalana 
de Municipis amb la redacció de l’Estatut de l’electe local, que ha de tractar aspectes com la formació, la 
capacitació, els drets retributius i laborals o la protecció jurídica entre altres, per a dotar de suport, 
reconeixement i recursos als electes locals. 
VUITÈ.- Instar al Govern de l’Estat i al de la Generalitat a reconèixer la tasca del municipalisme a la nostra 
societat. Tan directament a través dels Governs Locals com a través de les entitats municipalistes, la defensa 
dels interessos municipalistes contribueix també a la visió global de les nostres comunitats, aportant-hi els 
valors de la proximitat. En aquest sentit, la institucionalització del municipalisme en òrgans com el Consell de 
Governs Locals o el Consell Català de Municipis Rurals, és plenament compatible i complementari amb la 
tasca que les entitats municipalistes porten a terme des de fa ja més de quaranta anys. I tot això, per a tenir 
més i millors servis públics, de qualitat i en benefici sempre de la nostra conciutadania. 
NOVÈ.- Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, 
perquè ho traslladin als grups parlamentaris, al Govern de l’Estat Espanyol i al Congreso de los Diputados, 
per fer-ho arribar també als seus grups parlamentaris. Finalment, comunicar-ho també a l’Associació 
Catalana de Municipis per a poder fer el seguiment del suport de les mesures proposades. 

14. MOCIÓ PER AL RECONEIXEMENT I L’ACOMPANYAMENT EN EL DOL GESTACIONAL, PERINATAL I 
NEONATAL 
La senyora Teruel diu que aquestes situacions als pobles petits són molt difícils que es donin i que, si fos el 
cas, estaria bé l’ajuda de l’assistent social. També pregunta quins espais municipals es dotaran. 
El senyor alcalde li respon que s’habilitarà un espai al tanatori i al cementiri. 
El 15 de octubre se celebra el Dia Mundial de la Conscienciació i Visibilització de la Mort Gestacional, Perinatal 
i Neonatal, un dia simbòlic per al record i per a l’acompanyament a les famílies en un dol encara poc 
reconegut socialment. 
El dol gestacional, perinatal o neonatal fa referència a les pèrdues que tenen lloc durant l’embaràs, el part o 
pocs dies després del naixement. El 15% dels embarassos es trunquen durant el primer trimestre de gestació; 
anualment, al voltant de 3.500 embarassos de 15 setmanes o més són interromputs per anomalies fetals 
greus o incompatibles amb la vida, i gairebé 2.500 nadons moren en el període perinatal (entre la setmana 
22 de gestació i els primers dies del naixement). 
Malgrat l’elevat impacte emocional que suposen aquestes pèrdues, es tracta encara d’un dol molt silenciat 
socialment, fins i tot tabú, especialment en el cas de les pèrdues de gestacions inicials, ja sigui perquè ens 
manquen eines com a societat per expressar i compartir el dolor, ja sigui perquè l’entorn més proper no sap 
com acompanyar les persones que el pateixen. 
Per aquests motius, és indispensable desplegar diverses mesures que reconeguin aquestes pèrdues com a 
esdeveniments greus en la vida de les persones i que contribueixin a trencar el tabú i el silenci social que 
pesa sobre les persones que pateixen aquestes experiències tan doloroses, amb l’objectiu d’acompanyar-les 
des dels poders públics, tal com preveu la línia d’actuació sobre dol per pèrdua gestacional de l’Estratègia 
nacional de drets sexuals i reproductius (ENDSIR) inclosa en el Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya 
per a la XIV legislatura, aprovat pel Consell Executiu el 21 de setembre de 2021.  
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la corporació, 
els acords següents: 
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1. L’Ajuntament de la Sentiu de Sió manifesta el seu reconeixement al dol gestacional, perinatal i neonatal i 
es compromet a impulsar mesures per combatre els tabús que hi estan associats, trencar el silenci social 
i acompanyar les famílies. 

2. L’Ajuntament de la Sentiu de Sió dotarà el municipi d’un espai físic destinat al record per les pèrdues 
perinatals i neonatals, on es puguin fer tangibles aquestes pèrdues i on el dolor pugui ser reconegut, 
també socialment. 

3. L’Ajuntament de la Sentiu de Sió donarà suport a les associacions del municipi destinades a 
l’acompanyament durant el dol perinatal i neonatal. 

4. L’Ajuntament de la Sentiu de Sió insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a incrementar els recursos 
destinats a desenvolupar l’Estratègia nacional de drets sexuals i reproductius.  

5. Fer arribar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la 
Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació de Micropobles de Catalunya. 

15.- LLICÈNCIES OBRES 
Salvant el dret de propietat, sense perjudici de tercers i d’acord amb el vigent Planejament Urbanístic Local, 
el Ple, per unanimitat, acorda atorgar les següents: 
 

• Exp. 163/2022, a Teresa Benseny Fermín, per les obres consistents en canviar la porta d’entrada de 
l’habitatge situat a la plaça Major, núm. 4 

• Exp. 174/2022, a Telefónica España SAU, per les obres consistents en variar la xarxa de telèfons a la 
urbanització Sant Miquel. 

• Exp. 179/2022, a Josep Aloy Carbonell, per les obres consistents en la neteja de la canonada d’aigües 
pluvials de l’habitatge situat al carrer de l’Obaga, núm. 17. 

• Exp. 183/2022, a M Carme Segarra Farré, per les obres consistents en la reparació d’unes esquerdes 
de la façana de l’habitatge situat al carrer de la Solana, núm. 4 

• Exp. 184/2022, a Josep  Maria Viola Vilalta, per les obres consistents en l’obertura d’una rasa per 
canviar desaigües, a l’habitatge situat al carrer de les Moreres de la urbanització Sant Miquel. 

• Exp. 186/2022, a Josep Maria Mola Pallàs, per les obres consistents en la col·locació de plaques 
fotovoltaiques al seu habitatge situat al Tossal de les Forques. 

• Exp. 188/2022, a Àngela Trepat Amorós, per les obres consistents en construir un bany a l’habitatge 
situat al carrer del Riu Sió, núm. 8 

• Exp. 192/2022, a Jordi Pla Biel, per les obres consistents en la col·locació de plaques fotovoltaiques 
a la coberta de l’habitatge situat a la carretera C26 (Vivers Pla). 

• Exp. 193/2022, a Francisco Ordóñez, per les obres consistents en la reforma de l’habitatge situat al 
carrer de l’Obaga, núm. 5 

 
16.- INFORMES ALCALDE 
El senyor alcalde informa dels següents temes: 

• Que vol agrair públicament als regidors i regidores i treballadors i treballadores de l’Ajuntament la 
seva implicació i la feina que fan. 

 
17.- PRECS  PREGUNTES 
La senyora Teruel diu que el dia 25 de novembre és el dia internacional de l'Eliminació de la Violència envers 
les Dones i pregunta si s’ha previst fer alguna cosa. 
El senyor alcalde li respon si ella ha pensat alguna cosa. 
La senyora Teruel respon que estaria bé llegir un manifest o una declaració. Afegeix que creu recordar que 
aquest any ja portem 21 dones mortes. 
La senyora Solà diu que el dia 20 de novembre se celebra l’Assemblea de les Dones i que es parlarà d’aquest 
tema. 
 
I no havent més assumptes, el senyor alcalde dona per finalitzada la sessió a les 21.10 hores, de la que s’estén 
la present acta, que com a Secretari certifico (document signat electrònicament). 
 
                                                     Vist i plau 
El secretari                                         L’alcalde 
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DE LA SENTIU DE SIÓ 

 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 10/2022 
 
Caràcter: extraordinari 
Data:  dilluns, 12 de desembre de 2022 
Horari: de les 20.30 hores a les 20.45 hores   
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
 
Assistents 
  
Albert Bergadà Alburquerque (Junts per la Sentiu de Sió) 
Francesc Marcelino Camarasa (Junts per la Sentiu de Sió) 
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, 12 de desembre 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: 
 
18. Proposta aprovació inicial del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, any 2023, juntament amb les seves 

bases d’execució, plantilla de personal i relació de llocs de treball. 
19. Proposta aprovació sobre la forma d’exercici de la funció interventora de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió i de 

l’annex dels requisits bàsics a comprovar.  
20. Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 5  del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, 

any 2022. 
21. Proposta elecció de càrrec electe com a beneficiari de la compensació econòmica que atorga el Departament de la 

Presidència, per a l’any 2023. 
22. Proposta ratificació decret 106/2022 sobre sol·licitar un ajut a la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió 

del Medi del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, d’acord amb la convocatòria per a l’any 
2022 dels a juts a la gestió forestal sostenible. 

23. Moció de l’ajuntament de la Sentiu de Sió per a l’adhesió a l’agenda digital dels municipis de Catalunya impulsada 
pel Consorci Localret.  

24. Sol·licituds llicències d’obres. 

 
1.PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ, ANY 2023, 
JUNTAMENT AMB LES SEVES BASES D’EXECUCIÓ, PLANTILLA DE PERSONAL I RELACIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL. 
Vista la proposta que es presenta i atès el contingut de l’Estat de Despeses i Ingressos del projecte de 
Pressupost Municipal per l’any 2023, equilibrat amb un total de 721.321,79 euros amb les Bases d’Execució 
i Plantilla de Personal que incorpora. 
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: 
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Primer: Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió per a l’exercici 
econòmic 2023 juntament amb les seves bases d’execució i documents que s’hi annexen, el resum del qual 
per capítols és el següent: 
 

RESUM INGRESSOS PER CAPÍTOLS  

 
CAPÍTOL DENOMINACIÓ                    EUROS 

I Impostos Directes 219.618,00 

II Impostos Indirectes 9.500,00 

III Taxes i altres ingressos 113.791,73 

IV Transferències corrents 193.411,35 

V Ingressos patrimonials 24.790,00 

VII Transferències de capital 160.210,71 

   

 TOTAL INGRESSOS 721.321,79 

    

RESUM DESPESES PER CAPÍTOLS  

 
CAPÍTOL DENOMINACIÓ                     EUROS 

I Despeses de Personal 235.486,00 

II Despeses corrents en béns i serveis 290.025,00 

III Despeses financeres 800,00 

IV Transferències corrents 10.052,82 

VI Inversions reals 167.412,50 

VII Transferències de capital 17.445,47 

IX Passius Financers 100,00 

   

 TOTAL DESPESES 721.321,79 
 
Segon: Aprovar inicialment la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, comprensiva de tots els llocs 
de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual. 
 
Tercer: Exposar al públic el Pressupost General per al 2023, les bases d'execució i plantilla de personal 
aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, a l’eTauler 
i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a efectes de presentació de reclamacions pels interessats. 
Quart: Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es presenti cap reclamació. 
Cinquè: Remetre còpia de l’expedient a l’Administració de l’Estat, així com a l’òrgan competent de la 
comunitat autònoma. 
 
2.PROPOSTA APROVACIÓ SOBRE LA FORMA D’EXERCICI DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA DE L’AJUNTAMENT 
DE LA SENTIU DE SIÓ I DE L’ANNEX DELS REQUISITS BÀSICS A COMPROVAR  
El control intern de l'activitat econòmic financera de l'Entitat Local, tal com estableix l'article 3 del Reial 
decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector 
Públic Local, s'estructura en dues modalitats: 

1. la funció interventora i 
2. el control financer, que al seu torn podrà exercir-se d'altres dues formes: 

• el control permanent i 
• la auditoria pública, mitjançant auditoria de comptes, de compliment i operativa. 

D'acord amb el recollit en el  article 3 del referit Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el 
règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local i d'acord amb el recollit en l'article 214 
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, l'objecte de la funció interventora serà controlar els actes de l'Entitat Local i dels seus organismes 
autònoms, qualsevol que sigui la seva qualificació, que donin lloc a el reconeixement de drets o a la realització 
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de despeses, així com els ingressos i els pagaments que d'ells es derivin, i la inversió o l'aplicació en general 
dels seus fons públics, amb la finalitat d'assegurar que la seva gestió s'ajusta a les disposicions aplicables en 
cada cas. 
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la corporació, 
els acords següents: 
PRIMER.- Aprovar el règim de fiscalització limitada prèvia de totes les despeses i obligacions  de l’Ajuntament 
de la Sentiu de Sió. 
En aquests casos, l'òrgan interventor es limitarà a comprovar els requisits bàsics següents: 

a) L'existència de crèdit pressupostari i que el proposat és adequat a la naturalesa de la despesa o 
obligació que es proposi contreure. 

b) Que les obligacions o les despeses es generen per òrgan competent. 
c) Aquells altres extrems  fixats en l'Acord del Consell de Ministres, vigent a cada moment, pel que fa 

a l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics, i que s’acompanyen al present acord en 
forma d’annex. 
Les obligacions o les despeses sotmesos a la fiscalització i intervenció limitada prèvia seran objecte d'una 
altra plena amb posterioritat, en el marc de les actuacions del control financer que es planifiquin d’acord 
amb el que fixa el RD 424/2017. En aquells expedients de despesa no previstos a l’annex s’aplicarà igualment 
la fiscalització limitada prèvia. 
SEGON.- Aprovar en relació a la  fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local, 
organismes autònoms i consorcis, el control inherent a la presa de raó en comptabilitat i el control posterior 
mitjançant l’exercici del control financer. 
 
3.PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 5  DEL PRESSUPOST DE 
L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ, ANY 2022 
Atès que es considera necessari suplementar partides corresponents al capítol II per poder comptabilitzar les 
despeses previstes fins a final d’any, concretament les que fan referència a infraestructures de carrers i 
camins, activitats culturals i esportives, prestació de serveis i serveis que presta el Consell Comarcal 
(d’arquitectura i recollida de residus).  
Així doncs, iniciïs expedient de modificació de crèdits dins el vigent pressupost en la modalitat de suplement 
de crèdit, finançat amb anul·lacions o baixes del crèdit de partides que es consideren que es poden reduir i 
amb nous o majors ingressos obtinguts, de conformitat amb el previst als arts. 177 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i 37 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d´abril.  
Per tot l’exposat, s’adopten, 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: Aprovar  l'expedient de  modificació de  crèdits núm. 5  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 
CONSIGNACIÓ 

INICIAL 
PROPOSTA 

INCREMENT 
CONSIGNACIÓ 

DEFINITIVA 

454.210,00 
Infraestructures i béns 

naturals. Camins 
25.000,00 8.150,00 33.150,00 

338. 226.09 
Activitats culturals i 

esportives 
35.000,00 2.500,00 37.500,00 

920.227.99 
Altres treballs realitzats per 

altres empreses 
24.000,00 2.500,00 27.500,00 

920.250.00,01 Servei arquitectura 8.000,00 1.000,00 9.000,00 

1621250.00,04 Recollida selectiva (FORM) 22.500,00 2.000,00 24.500,00 

     

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS  16.150,00  

 
TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 16.150,00 
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BAIXES PER TRANSFERÈNCIES 
    

PARTIDA  DENOMINACIÓ 
CONSIGNACIÓ 

INICIAL 
MINORACIÓ 

CONSIGNACIÓ 
DEFINITIVA 

932.227,08 
Serveis recaptació a favor 

entitat 
2.616,39 2.616,39 0,00 

231250.00.02 Assistent social Consell Com 4.412,04 3.000,00 1.412,04 

TOTAL:  5.616,39  

 
MAJORS/NOUS INGRESSOS 

 

PARTIDA DENOMINACIÓ 
CONSIGNACIÓ 

INICIAL 
PROPOSTA 

INCREMENT/DISM 
CONSIGNACIÓ 

DEFINITIVA 

461.08 Diputació. Manteniment camins 19.586,59 8.900,61 10.685,98 

461.11 Diputació. Pla igualtat 1.633,00 1.633,00 0,00 

TOTAL:   10.533,61  

 
TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 16.150,00 
Segon: L'import de les despeses queda finançat amb anul·lacions o baixes del crèdit de partides que es 
consideren que es poden reduir i amb nous o majors ingressos, havent-se de donar a l'expedient la tramitació 
assenyalada a l'art. 162 i següents del Reial decret legislatiu  2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals i considerant-se aquest acord definitiu de no presentar-se reclamacions 
durant el termini d'exposició pública. 
 
4.PROPOSTA ELECCIÓ DE CÀRREC ELECTE COM A BENEFICIARI DE LA COMPENSACIÓ ECONÒMICA QUE 
ATORGA EL DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA, PER A L’ANY 2023 
Atès que la convocatòria anual del Departament de la Presidència per a l’atorgament de compensacions 
econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes local 
estableix que s’ha d’elegir el càrrec o els càrrecs electes beneficiaris. 
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.- Elegir el càrrec electe Josep Torres Flores, alcalde, com a beneficiari de la compensació econòmica 
que atorga el Departament de la Presidència per a l’any 2023, amb una dedicació parcial del 75%. 
 
5. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 106/2022 SOBRE SOL·LICITAR UN AJUT A LA DIRECCIÓ GENERAL 
D'ECOSISTEMES FORESTALS I GESTIÓ DEL MEDI DEL DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I 
AGENDA RURAL, D’ACORD AMB LA CONVOCATÒRIA PER A L’ANY 2022 DELS A JUTS A LA GESTIÓ FORESTAL 
SOSTENIBLE 
Atès el contingut de la RESOLUCIÓ ACC/2664/2022, de 16 d’agost, per la qual es convoquen per a l'any 2022 
els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels 
instruments d'ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos 
(operació del PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació 
del PDR 08.05.01), la prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal (operació del PDR 
08.03.01). 
Vista l’ORDRE ARP/75/2021, de 6 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió 
forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (DOGC núm. 
8383 de 9.4.2021). 
Atès que aquest Ajuntament vol concórrer a la convocatòria esmentada en els següents àmbits: 

• Redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal (annex 2), amb un pressupost de 6.033,38 
euros. 

• Actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (Annex 4) amb un pressupost de 
5.393,54 euros. 
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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 8 de novembre de 2022, següent: 
Primer.- Sol·licitar a la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural un ajut per import de 11.426,92 euros, d’acord amb la RESOLUCIÓ 
ACC/2264/2022, de 16 d’agost, per la qual es convoquen per a l'any 2022 els ajuts a la gestió forestal 
sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació 
forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació del PDR 04.03.03), 
les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació del PDR 08.05.01), la prevenció 
d'incendis forestals i restauració del potencial forestal (operació del PDR 08.03.01), distribuïts de la següent 
manera: 

• 6.033,38 euros, per la “Redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal” (annex núm. 2) 

• 5.393,54 euros, per les “Actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics” (annex 
núm. 4) 

Segon.- Aprovar les memòries tècniques i els pressupostos a l’efecte redactats per l’ENGINYERIA QUERCUS, 
SLU que es detallen a continuació: 

• Redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal (annex 2), amb un pressupost de 6.033,38 
euros (5.484,89 euros de BI mes 548,49 euros en concepte d’IVA). 

• Actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (annex 4) amb un pressupost de 
5.393,54 euros (4.903,22 euros de BI mes 490,32 euros en concepte d’IVA).  

Tercer.- Que el representant d’aquest Ajuntament que ha de constar en la sol·licitud d’ajut a l’efecte és el 
mateix Alcalde, senyor Josep Torres Flores, amb DNI número 43707218L. 
Quart.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 
 
6.MOCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ PER A L’ADHESIÓ A L’AGENDA DIGITAL DELS MUNICIPIS 
DE CATALUNYA IMPULSADA PEL CONSORCI LOCALRET  
La senyora Teruel manifesta que entén que l’Agenda digital va lligada amb el tot el procés que ha iniciat la 
Generalitat per a que tota l’Administració treballi electrònicament. Afegeix que Catalunya és la comunitat de 
l’estat més avançada en aquest sentit. 
La governança de la transició cap a la digitalització i la sostenibilitat de les administracions públiques i els 
municipis és tot un repte en l’actualitat on operen processos de transformació de gran complexitat. Per 
avançar en aquesta transformació, mitjançant resolució de l’Assemblea General del Consorci Localret de data 
12 de novembre de 2022, s’aprovà l’Agenda digital dels municipis de Catalunya.  
Aquesta Agenda s’emmarca en l’estratègia del municipi digital impulsada pel Consorci Localret en el mandat 
2019-2023, consorci que té per missió acompanyar els ajuntaments en la transformació digital dels seus 
pobles i ciutats, i que està composat per 880 dels 947 municipis de Catalunya, les quatre diputacions, l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona i vint-i-dos consells comarcals.  
L’estratègia del municipi digital persegueix la transformació digital dels municipis de Catalunya de manera 
sistematitzada i conjunta. Per al seu desplegament, l’any 2020 es va aprovar un pla estratègic on es van 
definir tot un seguit d' objectius estratègics i línies d'acció amb la finalitat d’aportar més valor públic als 
ajuntaments catalans. La composen tres elements complementaris: el metamodel de municipi digital, el nou 
servei d’acompanyament basat en el metamodel, i l’Agenda digital dels municipis de Catalunya.  
En aquest marc, l’Agenda digital dels municipis de Catalunya és el tercer element, i el resultat d’un procés 
d’anàlisi, reflexió i debat, amb la pretensió de definir la “caixa d’eines” que pot facilitar la definició 
d’estratègies per construir el futur digital dels municipis a mitjà i llarg termini, que s’ha formulat sobre la base 
de literatura acadèmica, agendes, plans i programes de la UE i d’altres nivells d’administració territorial, i 
també sobre la base dels aprenentatges compartits derivats dels projectes i iniciatives considerades d’èxit en 
aquesta matèria en l’àmbit municipal, i amb la participació activa dels municipis de Catalunya.  
Per tant, aquesta agenda sorgeix de la voluntat de construir consensos i compartir objectius comuns per 
facilitar el desplegament més compassat dels municipis digitals catalans.  
En concret aquesta agenda té com a objectiu articular la transformació digital dels municipis de Catalunya, 
per fer front als reptes de present i futur, per assolir majors cotes de qualitat en els serveis oferts, eficiència 
en la gestió dels recursos públics, i satisfacció de la ciutadania i les empreses en la seva relació amb 
l’administració. És a dir, aportar orientacions per promoure que, des de l’àmbit local, s’articulin agendes 
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compartides per a la transició digital dels municipis, de forma sostenible, que contribueixin a desenvolupar 
respostes innovadores més eficaces per als reptes del territori i a assolir els ambiciosos objectius que en el 
marc digital s’han marcat les diferents instàncies de govern per a la pròxima dècada. Podem parlar, per tant, 
d’una triple funció de l’Agenda:  

• Ser un instrument promotor i facilitador per a la concreció d’estratègies, plans, i projectes de 
transformació digital. Amb l’objectiu de contextualitzar i oferir un conjunt de propostes conceptuals, 
substantives i operatives expressades per mitjà d’eixos estratègics, d’objectius i d’accions concretes 
a executar. Aspira, per tant, a promoure i facilitar la concreció d’estratègies, plans, i projectes de 
transformació, a formular alternatives, i ser  un instrument per a la presa de decisions en els diferents 
marcs organitzatius o estructurals de les administracions catalanes.  

• Servir d’agenda digital tipus, relacionada amb el metamodel del municipi digital, per proporcionar 
als ajuntaments una visió holística dels elements que intervenen en la transformació digital, i per 
tant, dotar-los d’un enfocament complert i integrador dels factors i de les peces que han d’explorar, 
per avançar en la transformació digital dels seus municipis.  

• Servir d’espai de trobada, coordinació i priorització dels reptes i necessitats dels municipis per a la 
digitalització global dels pobles i ciutats del país.  

En aquest marc, per avançar i facilitar el desplegament dels objectius i de les accions establertes en aquesta 
Agenda com a model de la transformació digital de l’Ajuntament, cal que s’adoptin tot un seguit d’acords per 
a la seva adopció, així com per establir un model de governança per al seu desplegament.  
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la corporació, 
els acords següents: 
PRIMER.- Manifestar l’adhesió de l’Ajuntament a l’Agenda digital dels municipis de Catalunya, aprovada per 
Assemblea General de Localret el dia 12 de novembre de 2022.  
SEGON.- Nomenar el senyor Josep Torres Flores (alcalde) i el senyor Joan Camats Campabadal (Secretari 
Interventor) com a persones de referència per al desenvolupament de l’Agenda.  
TERCER.- Notificar aquest acord al Consorci Localret. 
 
7.- LLICÈNCIES OBRES 
Salvant el dret de propietat, sense perjudici de tercers i d’acord amb el vigent Planejament Urbanístic Local, 
el Ple, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la corporació, acorda atorgar les 
següents: 

• Exp. 189/2022, a Sara Franch Mata, per les obres consistents en la reforma i la rehabilitació 
energètica de l’habitatge situat al carrer de la Solana, 65. 

• Exp. 200/2022, a Cinto París Figueres, per les obres de manteniment de la teulada de la casa “Cal 
París”, ubicada a la plaça de la Creu. 
 

I no havent més assumptes, el senyor alcalde dona per finalitzada la sessió a les 20.45 hores, de la que s’estén 
la present acta, que com a Secretari certifico (document signat electrònicament). 
 
                           Vist i plau 
El secretari                                         L’alcalde 

 

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

 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 11/2022 
 
Caràcter: extraordinari i urgent 
Data:  divendres, 16 de desembre de 2022 
Horari: de les 14.00 hores a les 14.10 hores   
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
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Assistents  
Albert Bergadà Alburquerque (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: 
 
Francesc Marcelino Camarasa (Junts per la Sentiu de Sió) 
 
A la Sentiu de Sió, 16 de desembre de 2022, a les 14.00 hores, a la sala d’actes de la Casa Consistorial, es 
constitueix en sessió pública extraordinària i urgent el Ple d’aquest Ajuntament, conformat pels membres, el 
nom i el càrrec dels quals figura en aquesta acta, presidit pel senyor Alcalde, amb l’assistència del Secretari 
de la Corporació.   
 
Seguidament s’obre l’acte i es passa a deliberar sobre el següent ordre del dia: 
 

1. Ratificació del caràcter extraordinari i urgent de la sessió 
2. Acord d’adhesió de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió a l’acord entre CCOO, UGT, ACM i FMC en 

relació als criteris generals a aplicar als processos d’estabilització derivats de la Llei 20/2021, de 
28 de desembre, que resultin d’aplicació als ens locals de Catalunya que no disposin de 
representació legal dels seus empleats públics  

 
1.RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER EXTRAORDINARI I URGENT DE LA SESSIÓ 
El senyor secretari explica el motiu de la urgència del Ple. Explica que d’acord amb el previst en la disposició 
addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la 
temporalitat en l’ocupació pública, les Administracions Públiques han de convocar amb caràcter excepcional 
i segons l’art. 61.7 i 61.7 del TREBEP, pel sistema de concurs, les places que, reunint els requisits establerts 
en l’article 2.1, hagin estat ocupades amb caràcter temporal de forma ininterrompuda amb anterioritat a 1 
de gener de 2016. La publicació de les convocatòries dels processos selectius per a la cobertura de les places 
incloses en les referides ofertes públiques d’ocupació haurà de produir-se abans de 31 de desembre de 2022.  
Aquest processos selectius han de ser objecte de negociació amb els representants sindicals però aquest 
Ajuntament no disposa de representats unitaris del personal, pel fet que no està obligat a tenir-los pel seu 
nombre d'empleats, en els termes que estableixen els arts. 39 del Text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic i 62 del Text refós de l’Estatut dels treballadors. De tota manera i, per tal de donar compliment al 
requisit de la negociació,  l’Ajuntament de la Sentiu de Sió té la voluntat d’adherir-se a l’acord signat entre 
CCOO, UGT, ACM i FMC en relació als criteris generals a aplicar als processos d’estabilització derivats de la 
Llei 20/2021, de 28 de desembre, que resultin d’aplicació als ens locals de Catalunya que no disposin de 
representació legal dels seus empleats públics. A continuació, una vegada s’hagi produït l’adhesió i s’hagin 
aprovat les bases reguladores, s’han de procedir a la seva publicació al BOP de Lleida i al DOGC abans del 31 
de desembre de 2022. 
Per donar compliment a tot el que s’ha exposat, es considera que no hi ha temps suficient per a la 
convocatòria d’un ple extraordinari respectant els terminis legals de notificació, ni possibilitat material a 
efectes de terminis per a incorporar aquest punt a l’ordre del dia del proper ple ordinari, per tant, la 
convocatòria urgent de ple extraordinari és la única opció per a donar compliment a la normativa d’aplicació. 
Sotmesa a votació la ratificació de la urgència del Ple, s’aprova per unanimitat dels sis regidors 
assistents dels set que conformen la corporació. 
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2.- PROPOSTA APROVACIÓ ACORD D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ A L’ACORD ENTRE 
CCOO, UGT, ACM I FMC EN RELACIÓ ALS CRITERIS GENERALS A APLICAR ALS PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ 
DERIVATS DE LA LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE, QUE RESULTIN D’APLICACIÓ ALS ENS LOCALS DE 
CATALUNYA QUE NO DISPOSIN DE REPRESENTACIÓ LEGAL DELS SEUS EMPLEATS PÚBLICS  
El 20 d’octubre de 2022 els sindicats CCOO de Catalunya i la UGT de Catalunya, i les entitats municipalistes 
Associació Catalana de Municipis i Comarques (en endavant ACM) i la Federació de municipis de Catalunya 
(en endavant FMC), varen signar un Acord de criteris generals a aplicar als processos d’estabilització derivats 
de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, que resultin d’aplicació als ens locals de Catalunya que no disposin 
de representació legal dels seus empleats públics.  
Atès que la voluntat manifestada pels sindicats més representatius, CCOO i UGT, i les entitats municipalistes, 
és la que aquest acord doti als ens locals catalans de més petita dimensió, d’un instrument negociat que els 
hi permeti simplificar i agilitzar els processos negociadors que necessàriament s’han de produir en els 
processos d’estabilització previstos per la Llei 20/2021. 
Atès l’article 87 del Text Refós de l’Estatut dels Treballadors,  aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 
23 d’octubre, i els articles 33 i 34.2 del text Refós de la llei de l’Estatut de l’Empleat Públic 
Atès que aquest ajuntament no disposa de representació legal pròpia dels seus empleats públics, i que en 
conseqüència són els sindicats més representatius els que tenen conferida la dita representació.  
Atès que les entitats municipalistes, ACM i FMC, son les entitats associatives dels ens locals que promouen  i 
protegeixen, a Catalunya, els interessos locals. 
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació, 
els acords següents: 
Primer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió a l’Acord de Criteris generals a aplicar als 
processos d’estabilització derivats de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, que resultin d’aplicació als ens 
locals de Catalunya que no disposin de representació legal dels seus empleats públics d’octubre de 2022. 
Segon. Aprovar que l’adhesió tingui efectes des de la data de la seva aprovació pel Ple. 
Tercer. Facultar l’alcalde per a la signatura de tots els documents que sigui necessari per a l’efectivitat dels 
acords adoptats. 
Quart. Remetre certificat de l’acord a l’ACM i l’FMC, mitjançant la plataforma EACAT, per comunicar 
l’aprovació dels presents acords. 
Cinquè. Publicar aquest acord en la seu electrònica i en el portal de transparència de l’ajuntament pel seu 
coneixement general.  
 
I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 14.10 hores, de la que s’estén la 
present acta, que com a Secretari certifico (document signat electrònicament). 
 
                                    Vist i plau 

El secretari                       L’alcalde  


