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

Identificació de la sessió
Núm.: 6/2017
Caràcter: ordinari
Data: dimarts, dia 2 de maig de 2017
Horari: de les 20.30 hores a les 21.15 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Assistents
Alcalde-President
Antonio López Trabalón
Regidors
Joan Mª Guillaumet Badia
Francesc Sumalla Pla
Albert Bergadà Alburquerque
José Torres Flores
Francisco Marcelino Camarasa
Carles Terré Carreño
Joan Camats i Campabadal, secretari
A la Sentiu de Sió, a 2 de maig de 2017, a les 20:30 hores, a la sala d’actes de la Casa
Consistorial, es constitueix en sessió pública ordinària el Ple d’aquest Ajuntament, conformat pels
membres, el nom i el càrrec dels quals figura en aquesta acta, presidit pel senyor Alcalde, amb
l’assistència del Secretari de la Corporació.
Abans de donar inici al Ple, el senyor alcalde expressa el seu condol a la família Font Montpeat
pel recés de la senyora Feli Montpeat També vol agrair al poble de la Sentiu la seva massiva
assistència al comiat de l’anterior Secretari Interventor, Jaume Alà Blanc.
Seguidament és obert l’acte i es passa a deliberar sobre el següent ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, ACTA SESSIÓ ANTERIOR
DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
DONAR COMPTE DE LA PRESA DE POSSESSIÓ DEL NOU SECRETARI INTERVENTOR DE L’AJUNTAMENT DE LA
SENTIU DE SIÓ
RATIFICACIÓ SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ CÀRRECS ELECTES 2017
MODIFICACIÓ DE LA DATA DE LES SESSIONS PLENÀRIES
DEIXAR SENSE EFECTES NOMENAMENT DE TRESORER, PROPOSTA NOMENAMENT DE NOU TRESORER I CANVI
DE SIGNADORS DAVANT LES ENTITATS BANCÀRIES
RATIFICACIÓ NOMENAMENT SECRETARI JUTJAT DE PAU
SOL.LICITUD LLICÈNCIES D’OBRES
PRESA XARXA D’AIGUA I DE CLAVEGUERAM
RELACIÓ DE PAGAMENTS
INFORMES DE L’ALCADE
MOCIÓ ADHESIÓ AL MANIFEST DE MONTOLIU DE SEGARRA PER EXIGIR SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DE
QUALITAT
PREGUNTES I PROPOSTES
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1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
L’acta de la sessió ordinària del dia 3 d’abril de 2017 es dóna per llegida, de conformitat amb
l’establert a l’art. 110.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya i s’aprova per unanimitat dels set regidors
assistents.
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
A l’efecte del que estableix l’art. 42 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les Entitats locals, el Sr. Alcalde dóna compte al Ple dels Decrets dictats, la part dispositiva de la
qual és la següent:
•

•

“Decret 08/2017, de nomenament de secretari del Jutjat de Pau
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- El senyor Jaume Alà Blanch, amb DNI 40832427K, cessa com a secretari del
Jutjat de Pau de la Sentiu de Sió.
Segon.- Nomenar, amb efectes del dia 19 d’abril de 2017, el Sr. Joan Camats i
Campabadal, amb DNI 78077576M, secretari interventor interí de l’Ajuntament de la Sentiu
de Sió, com a secretari del Jutjat de Pau, ja que es considera que és la persona idònia per
al càrrec.
Tercer.- Ratificar aquesta Resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme
Quart.- Trametre el certificat de l'acord al Departament de Justícia, per tal que aprovi el
nomenament.
la Sentiu de Sió, el 19 d’abril de 2017”.
“Decret 09/2017, sobre sol·licitud subvenció càrrecs electes, any 2017
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Sol·licitar al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge una
compensació econòmica per poder fer front a part del total de les retribucions que percep el senyor
alcalde per dedicació del 62% de la jornada.
Segon.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.

la Sentiu de Sió, el 24 d’abril de 2017”

•

“Decret 10 /2017, aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016
Per tot l’exposat, RESOLC:

Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici de 2016
Segon.- Donar compte al Ple en la primera sessió que es dugui a terme
Tercer.- Trametre còpia de l’expedient a l’efecte a la Delegació Provincial d’Economia i
Hisenda i a la Delegació del Govern de la Generalitat.
la Sentiu de Sió, 26 d’abril de 2017”
•

“Decret 11/2017, 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
dimarts dia 2 de maig de 2017, a les 20.30 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament,
segons el següent:
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, ACTA SESSIÓ ANTERIOR
DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
DONAR COMPTE DE LA PRESA DE POSSESSIÓ DEL NOU SECRETARI
INTERVENTOR DE L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ
RATIFICACIÓ SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ CÀRRECS ELECTES 2017
MODIFICACIÓ DE LA DATA DE LES SESSIONS PLENÀRIES
DEIXAR SENSE EFECTES NOMENAMENT DE TRESORER, PROPOSTA
NOMENAMENT DE NOU TRESORER I CANVI DE SIGNADORS DAVANT LES
ENTITATS BANCÀRIES
RATIFICACIÓ NOMENAMENT SECRETARI JUTJAT DE PAU
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SOL.LICITUD LLICÈNCIES D’OBRES
PRESA XARXA D’AIGUA I DE CLAVEGUERAM
RELACIÓ DE PAGAMENTS
INFORMES DE L’ALCADE
MOCIÓ ADHESIÓ AL MANIFEST DE MONTOLIU DE SEGARRA PER EXIGIR
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DE QUALITAT
13. PREGUNTES I PROPOSTES
Segon.- Notificar-ho a tots els regidors i fer-ho públic pels mitjans habituals.
8.
9.
10.
11.
12.

la Sentiu de Sió, 26 d’abril de 2017”
També es dóna compte del decret 12/2017 dictat amb posterioritat a la convocatòria del ple la part
dispositiva del gual estableix:
•

“Decret 12/2017, sobre acceptació d’endós bancari
Per tot l’exposat RESOLC:
Primer: Acceptar l’endós presentat per l’empresa ARNO INFRAESTRUCTURAS SLU, a lliurar
davant de l'entitat bancària BANTIERRA, CAJA RURAL DE ARAGÓN, Sociedad Coop. de Crédito,
SA (CIF F99320848), relatiu a la factura número 17CT-8, per import de 10.369,70 euros i que es
corresponen a les obres “Pavimentació tram carrer Joan Solsona”.
Segon: Donar-ne compte al Secretari Interventor d’aquest Ajuntament per al seu coneixement i als
corresponents efectes comptables.
Tercer: Comunicar-ho a l’empresa ARNO INFRAESTRUCTURAS SLU.
Quart: Donar-ne compte al Ple en la propera sessió que es celebri.

la Sentiu de Sió, 28 d’abril de 2017”

3.- DONAR COMPTE DE LA PRESA DE POSSESSIÓ DEL NOU SECRETARI INTERVENTOR
DE L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ
Pel senyor alcalde es dona compte de la presa de possessió del nou Secretari Interventor de
l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, Joan Camats i Campabadal, que va tenir lloc el dia 19 d’abril de
2017.
4.-PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET
CÀRRECS ELECTES, ANY 2017

09/2017,

SOBRE

SOL·LICITUD

SUBVENCIÓ

Atès que la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge, ha obert la convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor
dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l’exercici
2017 (RESOLUCIÓ GAH/695/2017, de 28 de març, DOGC 7342 de 03.04.2017).
Atès que la quantia màxima anual de compensació que determina el Decret 69/2008, d’1 d’abril, per a
municipis de 501 a 2.000 habitants és de 17.505,72 euros.
Atès que es creu convenient concórrer a aquesta convocatòria per poder fer front al total de les retribucions
que percep el senyor alcalde per dedicació del 62% de la jornada.

Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents, els acords següents:
Ratificar íntegrament i en els seus propis termes la resolució d’alcaldia de 24 d’abril de 2017
següent:
Primer.- Sol·licitar al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge una compensació
econòmica per poder fer front a part del total de les retribucions que percep el senyor alcalde per dedicació
del 62% de la jornada.
Segon.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.

5.-PROPOSTA AL PLE DE L’AJUNTAMENT EN RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE LA DATA
DE LES SEVES SESSIONS
L’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
assenyalada en el seu apartat a) que dins dels 30 dies següents a la sessió constitutiva de
l’Ajuntament, l’alcalde convocarà la sessió o sessions extraordinàries del Ple de la Corporació que
siguin necessàries amb la finalitat d’establir la periodicitat de sessions del Ple. En aquest sentit
l’Ajuntament de la Sentiu de Sió va acordar en el seu moment que el ple ordinari es duria terme el
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primer dilluns de cada mes, i en cas de ser festiu, el dia següent. Hora: Hivern: 20:30 h. Estiu:
21:00 h.
Atès que es considera necessari modificar la data del Ple.
Atès l’exposat, vist l’art. 46.2.a) de la Llei reguladora de les bases del règim local, en concordança
amb l’art. 98.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents, els acords següents:

Primer.- Les sessions plenàries ordinàries es duran a terme el segon dilluns de cada mes, a les
20.30 hores.
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per suspendre la celebració del Ple ordinari corresponent com a
conseqüència del període vacacional, quan això no afecti la gestió dels assumptes municipals, així
com per proposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries del Ple, dins el mateix mes de
la celebració, quan el dia fixat sigui festiu o, es trobi inclòs en un període vacacional o existeixi
qualsevol causa de força major.
Tercer.- Publicar els presents acords conforme estableix la vigent legislació.
6.-PROPOSTA SOBRE DEIXAR SENSE EFECTES EL NOMENAMENT DE TRESORER DE
L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ
L’article 3 del Real decret llei 10/2015, de 11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres mesures en
matèria d’ocupació pública i d’estímul a l’economia, va modificar l’apartat 2 de l’article 92 bis de la
Llei 7/85, de 2 d’abril, de bases del règim local en el sentit que els funcionaris que pertanyen a la
Subescala de Secretaria Intervenció tindran atribuïdes les funcions de tresoreria i de recaptació i
que aquestes no podran ser exercides per regidors.
Així mateix cal destacar la derogació que va fer l’EBEP de l’article 92.4 de la LBRL segons el qual
es possibilitava el nomenament de regidors com a tresorers municipals.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents, els acords següents:

Primer. Deixar sense efectes el nomenament de tresorer de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió,
formulat a favor del regidor Sr. Francesc Sumalla Pla, per acord de Ple de data 22 de juny de
2015.
Segon. Acordar que serà el senyor Joan Camats i Campabadal, Secretari Interventor de
l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, l’encarregat d’assumir les funcions de Tresoreria de l’Ajuntament
de la Sentiu de Sió.
Tercer. Acordar que es procedeixi al canvi d’autorització de signatures davant de les entitats
bancàries amb les quals operi aquesta Corporació, a favor de les persones que s’indiquen:
- Alcalde president: Sr. Antonio López Trabalón.
- Tresorer: Sr. Joan Camats i Campabadal
- Secretari Interventor: Sr. Joan Camats i Campabadal.
Quart. Acordar la publicació d’aquesta resolució com legalment procedeixi.
7.-PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 08/2017, DE NOMENAMENT DE SECRETARI DEL
JUTJAT DE PAU
Atès que la persona que desenvolupava fins ara les funcions de secretari del Jutjat de Pau, el
secretari interventor de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, senyor Jaume Alà Blanch, amb DNI
40832427K, ha cessat en el càrrec degut a la seva jubilació.
Atès que de la disposició transitòria 2a del RD 257/1993 es desprèn que correspon als
ajuntaments la revocació de nomenaments, sens perjudici, és clar, de la ulterior aprovació pel
Departament de Justícia.
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Atès que s’ha de procedir a nomenar una nova persona que sigui idònia per ocupar el càrrec i es
creu oportú que sigui el secretari interventor interí actual de l’Ajuntament de la Sentiu, el senyor
Joan Camats i Campabadal, nomenat per Resolució de la directora general d’Administració Local
de 7 d’abril de 2017 i que ha pres possessió del càrrec en data 19 d’abril de 2017.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents, els acords següents:
Ratificar íntegrament i en els seus propis termes la resolució d’alcaldia de 19 d’abril de 2017
següent:
Primer.- El senyor Jaume Alà Blanch, amb DNI 40832427K, cessa com a secretari del Jutjat de
Pau de la Sentiu de Sió.
Segon.- Nomenar, amb efectes del dia 19 d’abril de 2017, el Sr. Joan Camats i Campabadal, amb
DNI 78077576M, secretari interventor interí de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, com a secretari
del Jutjat de Pau, ja que es considera que és la persona idònia per al càrrec.
Tercer.- Ratificar aquesta Resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme
Quart.- Trametre el certificat de l'acord al Departament de Justícia, per tal que aprovi el
nomenament.
8.- SOL.LICITUDS DE LLICÈNCIES MUNICIPALS D’OBRES
Salvant el dret de propietat, sense perjudici de tercers i d’acord amb el vigent Planejament
Urbanístic Local, el Ple, per unanimitat, acorda atorgar les següents:
•

Expd. 15/2017, a Lourdes Rodríguez Pérez, per obrir i col·locar una porta metàl·lica a la
part del darrera de la finca del carrer de la Solana, número 68 i pavimentar part de la finca

•

Expd. 16/2017, a Maria Dolors Carbonell Masana, per arranjament d’una part de la tanca
posterior de la finca del carrer de la Solana, 89.
Exp. 17/2017, a Manuel Espejo López per pavimentar 15 m2 de jardí de la finca situada al
carrer de Balaguer, número 7.
Exp. 18/2017, a Joana Font Montpeat per pavimentar tot el voltant de la casa del carrer 17,
número 2.
Pel que fa a la llicència sol·licitada pel senyor Gerard Valls Camí, per l’edificació d’una
granja de vedells, al polígon 4, parcel·la 75, s’acorda atorgar-la però condicionada a
l’informe favorable definitiu de la tècnica municipal.

•
•
•

9.- SOL·LICITUDS DE CONNEXIÓ A XARXA D’AIGUA I CLAVEGUERAM
El Ple, per unanimitat, acorda atorgar les següents:
•
•

Exp. 13/2017, a Lourdes Rodríguez Pérez, per una presa a precari a la xarxa pública del
servei de subministrament d’aigua a la finca del carrer de la Solana, número 68
Exp. 14/2017, a Lourdes Rodríguez Pérez, per una presa a precari a la xarxa pública del
servei de clavegueram a la finca del carrer de la Solana, número 68

10.- RELACIÓ DE PAGAMENTS
El Sr. Alcalde dóna compte dels pagament realitzats durant el mes d’abril 2017, el detall dels quals
és com segueix:

PAGAMENTS PER AL MES D'ABRIL
PAGAMENTS
PRÉSTEC 2006

598,33

CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES)

159,72
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DIARI SEGRE, S.L.

40,00

MANTENIMENT WIFI

253,13

TELEFONIA FIXA (MFE) MARÇ

207,68

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC)

30,10

RENTING COPIADORA

95,59

CONSELL COMARCAL (RECOLLIDA RESTA I FORM)

1.137,36

CONSELL COMARCAL (TDIC)

113,10

CONSELL COMARCAL (Assistent social 2on.. TR)

489,15

CONSELL COMARCAL (Taxa servei tractament resid.)

278,88

CONSELL COMARCAL (Arquitectura gener)

200,00

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U.
TUBS 1313, S.A.

58,18
392,74

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

28,13

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

13,99

SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA, S.L.

58,78

BAR RESTAURANT LES FORQUES

294,29

ROVIRA SOLE, S.C.P.

350,00

DECORA BALAGUER, S.L.

184,54

RAPI PLANT 1, S.L.U.

62,10

MATERIALS FARRENY, S.L.

17,18

COL.LECTIVITAT DE REGANTS Nº 1 CANALS D'URGELL

2.217,76

ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA

75,50

ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA

29,89

ARNO INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.
CONFEDERACIÓN HIDROGRÀFICA DEL EBRO
EXCAVACIONS LAO
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.

10.369,70
1.550,46
348,32
1.958,81

GENÍS RÓDENAS VARGAS

38,51

GENÍS RÓDENAS VARGAS

86,52

SITJATROTA, S.L.U.

980,10

FERRETERIA VIOLA, S.L.

60,89

SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA, S.L.

50,64

INK 30

16,09

AMPA (AJUT PER A EXTRAESCOLARS)

50,00

ASSISTÈNCIES ELECTES AL PLE

225,00

IRPF

3.681,11

SEGURETAT SOCIAL

3.585,95

NOMINES

6.387,43
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36.775,65

PAGAMENTS CAIXA CORPORACIÓ

PAGAMENTS VARIS

TOTAL PAGAMENTS

318,21

37.093,86

11.- INFORMES ALCALDIA
El senyor alcalde informa al Ple dels següents assumptes:
•
•
•

•
•
•
•
•

Que el dia 3 de maig hi ha eleccions al Consell Esportiu de la Noguera per elegir la nova junta
directiva. Es podrà votar de 20.30 hores a 22.00 hores.
Que la colla BTT Serra d’Almenara organitza una marxa ciclista que es durà a terme el proper 17 de
setembre de 2017 i se’ls ha autoritzat per poder passar pel terme de la Sentiu
Que s’ha demanat dia i hora per poder parlar amb el President de la Diputació. Es tracta de
sol·licitar de nou un ajut per les obres de substitució del clavegueram i pavimentació d’un tram del
carrer Joan Solsona ja que es va demanar un ajut l’any passat i encara no hem rebut resposta.
Que s’han demanat tres pressupostos per la construcció de 12 nínxols i que s’ha adjudicat al més
econòmic. L’alcalde afegeix que dels 12, 5 ja estan compromesos i que 7 es posaran a la venda.
Que el proper cap de setmana se celebra la Festa Major del Roser i que ja està tot a punt.
Que avui mateix hi ha hagut una trenca d’aigua al Tossal i que ja s’ha reparat per la brigada
municipal.
Que s’ha portat graves al camí de Bensa per evitar que quan plou es formin tolls d’aigua
considerables.
Que ja tenim les biguetes i la planxa per reparar la teulada del magatzem del bar. En relació al bar,
també explica que es col·locarà una reixeta per evitar que entri aigua a la terrassa

12.-MOCIÓ ADHESIÓ AL MANIFEST DE MONTOLIU
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DE QUALITAT

DE

SEGARRA PER

EXIGIR

El senyor alcalde explica que l’objectiu de la moció és exigir que es doni un servei elèctric de
qualitat.
La matinada del dissabte 25 de març les comarques del Pirineu, el Solsonès i part de les
comarques de la Plana de Lleida, van patir una nevada primaveral, a conseqüència de la qual hi
va haver afectacions a les xarxes de subministrament elèctric, cosa que va fer que bona part de la
ciutadania i les empreses d’aquest territori es quedessin sense aquest servei bàsic.
Alguns dels nuclis afectats per aquestes incidències han estat Agramunt, Rocallaura, els Omells
de Na Gaia, Rocafort de Vallbona, Vallbona de les Monges i Llorens a l’Urgell; l’Ametlla de
Segarra, la Guàrdia Lada, Guissona, Biosca, Palou, Florejacs i Sanaüja a la Segarra; Sant Esteve
de la Sarga, Castellnou de Montsec, Bastús, Orcau, Castell de Mur, Gavet de la Conca i Tremp, al
Pallars Jussà; el Soleràs, l'Espluga Calba, la Granadella, a les Garrigues; Peramola i Coll de
Nargó a l’Alt Urgell; la Sentiu de Sió, Artesa de Segre, Ponts i Vilanova de l’Aguda, a la Noguera;
Pinell de Solsonès; Alcarràs, al Segrià.
Aquest fet, desgraciadament es repeteix periòdicament al nostre país, i en especial a les
comarques rurals i de l’interior. Un fet que és contraproduent per a la consolidació de l’estat del
benestar i fer real l’equilibri territorial arreu del país, ja que disposar de serveis i infraestructures en
bon estat i plenament garantits i coberts arreu és bàsic.
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Paral·lelament a aquest fet puntual, els municipis de les mateixes comarques, pateixen molt sovint
interrupcions del subministrament elèctric, més coneguts com a microtalls, com a conseqüència de
les baixades de tensió constants que pateix al territori, degudes a una manca clara d’inversions en
el manteniment i l’adequació de la xarxa elèctrica. Això comporta perjudicis als usuaris i sobretot
als aparells elèctrics més sensibles i que afecten molt directament al desenvolupament i la
competitivitat de la nostra economia productiva.
És coneguda la manca d’inversions de les grans companyies elèctriques a la xarxa catalana, que
respon a una determinada estratègia de les empreses de l’oligopoli elèctric basada en la retallada i
la manca d’inversions en la renovació i manteniment de la xarxa, i la política interessada
d’aquestes entitats de subcontractar els serveis, abaratint despeses a costa de reduir les plantilles,
precaritzant les condicions laborals, fets que repercuteixen negativament al servei ofert, malgrat
els grans beneficis que anualment reporten.
És per tot això, que creiem necessari denunciar el problema i vetllar per tal de que es duguin a
terme les mesures correctives adients per a evitar la repetició d’aquests incidents d’acord amb una
política de millora continua, corregint protocols, destinant les inversions necessàries, seguint els
procediments de manteniment requerits, millorant la coordinació, implantant una sistemàtica
d’informació als usuaris i de transparència en la informació relativa a aquests serveis, millorant les
estratègies de previsió i prevenció, i destinant els recursos humans i materials necessaris per a
que les empreses responsables garanteixin un bon servei de subministrament elèctric a tots els
usuaris arreu del territori.
Com a portaveus del món local volem expressar la nostra queixa per les dificultats que hem patit
durant les fases més crítiques de la crisi, provocades per una manca de comunicació i
d’informació i la manca d’una resposta ràpida i eficaç, que han comportat un greu perjudici a la
ciutadania i al teixit econòmic i empresarial dels nostres municipis. D’altra banda, creiem que no
és acceptable que en situacions com les viscudes, les companyies elèctriques actuïn amb tanta
opacitat, i ofereixin als alcaldes i alcaldesses una informació tan poc precisa.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents, els següents:
ACORDS
1. Instar als municipis i institucions de la demarcació de Lleida, a cercar la unitat política, institucional,
social i territorial per a exigir un subministrament elèctric de qualitat i resoldre els problemes derivats
de la precarietat de la xarxa elèctrica, reclamant les actuacions necessàries i exigint celeritat i
informació i transparència en les actuacions a la xarxa elèctrica.
2. Demanar a la Direcció General d’Energia de la Generalitat de Catalunya un informe detallat dels
incidents ocorreguts aquest cap de setmana.
3. Instar a les institucions a intercedir amb caràcter d’urgència per tal de trobar una solució definitiva i
que s’obri un expedient informatiu als operadors.
4. Demanar una auditoria del sistema elèctric que avaluï i diagnostiqui l’estat de la xarxa, i el
compliment de les normatives pertinents, així com també les inversions necessàries”.

13.- PROPOSTA SOL·LICITAR AL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT QUE
TOT EL MUNICIPI ES CLASSIFIQUI COM A ZONA DE PROTECCIÓ MÀXIMA ENVERS LA
CONTAMINACIÓ LUMÍNICA, E1.
Prèvia unànime declaració d’urgència es passa a tractar aquest assumpte que inicialment no
figurava a l’ordre del dia.
En data 2 de novembre de 2016, ha tingut entrada en aquest Ajuntament l’escrit de la directora
general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de comunicació de l’inici de procediment
d’actualització del Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya aprovat l’any
2007, en aplicació de l’art. 7 i la Disposició addicional setena del Decret 190/2015, de 25 d’agost,
de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per
a la protecció del medi nocturn.
L’any 2013 el municipi de la Sentiu de Sió ha estat certificat com a Destinació turística Starlight i
és d’interès d’aquest Ajuntament que tot el seu terme municipal es classifiqui com a zona de
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protecció màxima envers la contaminació lumínica, E1 amb l’objectiu de preservar la qualitat del
medi nocturn de la zona.
La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ens ha informat que la classificació del
municipi com a zona E1 implica que l’enllumenat exterior existent ha d’adequar les làmpades a les
característiques que la normativa exigeix per a una zona E1 (llum groga de vapor de sodi o LED
ambre) en el termini de 4 anys.

Atès que el Departament de Territori i Sostenibilitat ha comunicat, en data 20 d’abril, que ha
atorgat a l’ajuntament una pròrroga fins el dia 15 de maig (inclòs) per prendre l’acord de Ple
Atès que l’adopció d’aquest acord es competència del Ple
Per tot el que s’ha exposat s’acorda per unanimitat dels set regidors assistents l’adopció dels
ACORDS següents:
Primer: Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat que tot el municipi es classifiqui com a
zona de protecció màxima envers la contaminació lumínica, E1.
Segon: En aplicació de l’art. 7.b) del Decret 190/2015, de 25 d’agost, donar audiència a les
persones que puguin estar interessades en aquest procediment, en un termini no inferior a deu
dies ni superior a quinze.

14.- PREGUNTES I PROPOSTES
El senyor Sumalla recorda que els cartells de la Festa Major ja estan fets i destaca la col·laboració
del Local Social les Forques en els actes del divendres.
El senyor Bergadà demana que el dia de la cursa estigui tot a punt.

I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 21:15 hores, de la
que s’estén la present acta, que com a Secretari certifico.

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

Identificació de la sessió
Núm.: 7/2017
Caràcter: ordinari
Data: dilluns, dia 12 de juny de 2017
Horari: de les 20.30 hores a les 21.00 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Assistents
Alcalde-President
Antonio López Trabalón
Regidors
Francesc Sumalla Pla
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Albert Bergadà Alburquerque
José Torres Flores
Francisco Marcelino Camarasa
Carles Terré Carreño
Joan Camats i Campabadal, secretari
S’ha excusat d’assistir-hi:
Joan Mª Guillaumet Badia
A la Sentiu de Sió, a 12 de juny de 2017, a les 20:30 hores, a la sala d’actes de la Casa
Consistorial, es constitueix en sessió pública ordinària el Ple d’aquest Ajuntament, conformat pels
membres, el nom i el càrrec dels quals figura en aquesta acta, presidit pel senyor Alcalde, amb
l’assistència del Secretari de la Corporació.
Seguidament és obert l’acte i es passa a deliberar sobre el següent ordre del dia:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Aprovació, si s’escau, acta sessió anterior
Donar compte dels decrets d’alcaldia
Proposta adjudicació contractació, mitjançant procediment obert, del concurs públic per a
l'arrendament de l’explotació del quiosc que temporalment es destinarà a la venda de
begudes i etc..., situat al carrer de les Escoles, número 2 de la Sentiu de Sió i propietat de
l’Ajuntament.
Proposta ratificació decret 13/2017 sobre adjudicació del contracte menor per la prestació del servei
de salvament i socorrisme a les piscines municipals
Proposta ratificació decret 20/2017 sobre sol·licitud de subvenció a la Diputació
Proposta ratificació decret 21/2017 sobre sol·licitud de subvenció a la Diputació

Sol·licitud llicències d’obres
Donar compte decret relació de pagaments
Moció d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum
Informes d’alcaldia
Precs i preguntes

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
L’acta de la sessió ordinària del dia 2 de maig de 2017 es dóna per llegida, de conformitat amb
l’establert a l’art. 110.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya i s’aprova per unanimitat dels sis dels set regidors
assistents.
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
A l’efecte del que estableix l’art. 42 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les Entitats locals, el Sr. Alcalde dóna compte al Ple dels Decrets dictats, la part dispositiva de la
qual és la següent:

•

“Decret 13/2017 sobre adjudicació del contracte menor per la prestació del servei de
salvament i socorrisme a les piscines municipals
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Adjudicar i signar el contracte menor consistent en la prestació del servei de
salvament i socorrisme a les piscines municipals, durant la temporada d’estiu de l’anualitat
2017, a l’empresa ASSEFES, representada pel senyor Francesc Escolà i Solà (DNI
78069892A), per un import de 8.236,95 euros, IVA inclòs (6.807,40 euros de base
imposable més 1.429,55 euros d’IVA).
Segon.- Ratificar aquest decret en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a
terme.
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la Sentiu de Sió, 11 de maig de 2017”
El senyor alcalde, en relació al decret 13/2017, explica que hi ha molts ajuntaments que
tenen problemes per poder contractar socorristes ja que la nova normativa és més
restrictiva.
•

“Decret 14/2017 sobre aprovació liquidació d’ingrés directe
Per l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar la liquidació d’ingrés directe a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SL,
la qual haurà d’ingressar a l’ajuntament de la Sentiu de Sió una quota per import de
5.228,87 euros.
Segon.- Notificar al deutor amb indicació de termini i lloc de pagament, i recursos que
contra la mateixa resultin procedents.
Tercer.- Donar compte de la present resolució en la propera sessió plenària que es dugui a
terme.
la Sentiu de Sió, 12 de maig de 2017”

•

“Decret 15/2017 sobre aprovació liquidació d’ingrés directe
Per l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar la liquidació d’ingrés directe a ENDESA ENERGIA XXI SLU, la qual haurà
d’ingressar a l’ajuntament de la Sentiu de Sió una quota per import de 342,56 euros.
Segon.- Notificar al deutor amb indicació de termini i lloc de pagament, i recursos que
contra la mateixa resultin procedents.
Tercer.- Donar compte de la present resolució en la propera sessió plenària que es dugui a
terme.
la Sentiu de Sió, 12 de maig de 2017”

•

“Decret 16/2017 sobre aprovació liquidació d’ingrés directe
Per l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar la liquidació d’ingrés directe a ENDESA ENERGIA SAU, la qual haurà
d’ingressar a l’ajuntament de la Sentiu de Sió una quota per import de 4.896,72 euros.
Segon.- Notificar al deutor amb indicació de termini i lloc de pagament, i recursos que
contra la mateixa resultin procedents.
Tercer.- Donar compte de la present resolució en la propera sessió plenària que es dugui a
terme.
la Sentiu de Sió, 12 de maig de 2017.”

•

“Decret 17/2017 sobre inici tramitació compte general 2016
Per tant, RESOLC:
1. Iniciar la tramitació administrativa del compte general de l’exercici 2016
2. Que la Intervenció elabori el compte general i emeti l’informi preceptiu
la Sentiu de Sió, 19 de maig de 2017”.

•

“Decret 18/2017 sobre convocatòria Comissió Comptes
RESOLC:
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Convocar la Comissió Especial de Comptes el proper dilluns dia 12 de juny de 2017, a les
21.15 hores a l’Ajuntament, per tal d’examinar el compte general de la corporació de
l’exercici 2016, juntament amb els justificants i antecedents, i emetre’n el corresponent
dictamen.
la Sentiu de Sió, 19 de maig de 2017”.

•

“Decret 19/2017 sobre aprovació liquidació d’ingrés directe
Per l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar la liquidació d’ingrés directe a IBERDROLA CLIENTES SAU, la qual
haurà d’ingressar a l’ajuntament de la Sentiu de Sió una quota per import de 72,52 euros.
Segon.- Notificar al deutor amb indicació de termini i lloc de pagament, i recursos que
contra la mateixa resultin procedents.
Tercer.- Donar compte de la present resolució en la propera sessió plenària que es dugui a
terme.
la Sentiu de Sió, 23 de maig de 2017”

•

“Decret 20/2017 sobre sol·licitud de subvenció a la Diputació
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida una subvenció de 7.500,00 euros per fer front a
part de les despeses que suposarà la contractació d’una empresa per a dur a terme les
tasques de salvament i socorrisme de les piscines municipals, durant la temporada d’estiu
de l’anualitat 2017.
Segon.- Ratificar aquest decret en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a
terme.
la Sentiu de Sió, 26 de maig de 2017”

•

“Decret 21/2017 sobre sol·licitud de subvenció a la Diputació
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida una subvenció de 4.626,00 euros per fer front a
part de les despeses que suposaran les despeses de funcionament i administració del
consultori mèdic local, anualitat 2017.
Segon.- Aprovar la fitxa tècnica de l’actuació en la que hi figura la memòria de l’activitat i el
pressupost per import de 4.870,00 euros.
Tercer.- Ratificar aquest decret en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, 26 de maig de 2017”

•

Decret 22/2017 sobre aprovació de la relació de factures mes de maig de 2017
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES PODEN VEURE AL PUNT NÚMERO 8

•

Decret 23/2017, de convocatòria de Ple ordinari

Per tot l’exposat, RESOLC:

Primer.- Convocar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, pel proper
dilluns dia 12 de juny de 2017, a les 20.30 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament,
segons el següent:
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.

Aprovació, si s’escau, acta sessió anterior
Donar compte dels decrets d’alcaldia
Proposta adjudicació contractació, mitjançant procediment obert, del concurs públic per
a l'arrendament de l’explotació del quiosc que temporalment es destinarà a la venda de
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begudes i etc..., situat al carrer de les Escoles, número 2 de la Sentiu de Sió i propietat
de l’Ajuntament.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Proposta ratificació decret 13/2017 sobre adjudicació del contracte menor per la prestació del
servei de salvament i socorrisme a les piscines municipals
Proposta ratificació decret 20/2017 sobre sol·licitud de subvenció a la Diputació
Proposta ratificació decret 21/2017 sobre sol·licitud de subvenció a la Diputació

Sol·licitud llicències d’obres
Donar compte decret relació de pagaments
Moció d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum
Informes d’alcaldia
Precs i preguntes
Segon.- Notificar-ho a tots els regidors i fer-ho públic pels mitjans habituals.
la Sentiu de Sió, 6 de juny de 2017”

3.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT
OBERT, DEL CONCURS PÚBLIC PER A L'ARRENDAMENT DE L’EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC
QUE TEMPORALMENT ES DESTINARÀ A LA VENDA DE BEGUDES I ETC..., SITUAT AL C/
ESCOLES , 2 DE LA SENTIU DE SIÓ I PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT
El senyor alcalde explica que una vegada adjudicat s’ha de procedir a la signatura del contracte.
Recorda també que les piscines ja estant a punt per obrir
Atesa la convocatòria que ha regit la contractació, mitjançant procediment obert, del concurs públic per a
l'arrendament de l’explotació del quiosc que temporalment es destinarà a la venda de begudes i etc..., situat
al carrer de les Escoles , número 2 de la Sentiu de Sió i propietat de l’Ajuntament.
Vista la proposta d’adjudicació feta per la Mesa de Contractació, reunida el 19 de maig de 2017, i atesa la
documentació que obra a l’expedient.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:
Primer.- Adjudicar la contractació, mitjançant procediment obert, del concurs públic per a l'arrendament de
l’explotació del quiosc que temporalment es destinarà a la venda de begudes i etc..., situat al carrer de les
Escoles , número 2 de la Sentiu de Sió i propietat de l’Ajuntament al senyor ADRIÀ ARGELICH MORIANA,
amb DNI 47698154H, per l’oferta presentada per import de 2.500 euros (dos mil cinc-cents euros) IVA
inclòs, amb subjecció als plecs de clàusules i proposta presentada.
Segon.- Requerir a l’adjudicatari per a que en el termini de 15 dies, des de la notificació d’aquest acord,
constitueixi a la tresoreria municipal la fiança definitiva per import de 1.000,00 euros i concorri a la
signatura del corresponent contracte administratiu.

Tercer.- Autoritzar l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per a la signatura de tots els
documents precisos per a l’execució d’aquest acord i en particular del contracte esmentat.
4.- PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 13/2017 SOBRE ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
MENOR PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SALVAMENT I SOCORRISME A LES
PISCINES MUNICIPALS
Atès que properament s’ha de procedir a obrir les piscines municipals i que es necessari, per a
que estiguin en funcionament, tenir contractat el servei de salvament i socorrisme.
Atès que es creu convenient externalitzar aquest servei i que el faci una empresa especialitzada ja
que d’aquesta manera es garanteix un millor servei als usuaris de les piscines.
Atès que es considera que la millor proposta és de l’empresa ASSEFES, representada pel senyor
Francesc Escolà i Solà (DNI 78069892A), per un import de 8.236,95 euros, IVA inclòs (6.807,40
euros de base imposable més 1.429,55 euros d’IVA).
Atès el que estableix l’article 138.2 del Reial Decret legislatiu 3/2011, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de contractes del sector públic, en relació al contracte menor.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:

Ratificar íntegrament i en els seus propis termes la resolució d’alcaldia de 11 de maig de 2017
següent:
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Primer.- Adjudicar i signar el contracte menor consistent en la prestació del servei de salvament i
socorrisme a les piscines municipals, durant la temporada d’estiu de l’anualitat 2017, a l’empresa
ASSEFES, representada pel senyor Francesc Escolà i Solà (DNI 78069892A), per un import de
8.236,95 euros, IVA inclòs (6.807,40 euros de base imposable més 1.429,55 euros d’IVA).
Segon.- Ratificar aquest decret en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme”.
5.- PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 20/2017 SOBRE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA
DIPUTACIÓ
Atès que properament s’ha de procedir a obrir les piscines municipals i que es necessari, per a
que estiguin en funcionament, tenir contractat el servei de socorristes.
Vist el contracte signat amb l’empresa ASSEFES, representada pel senyor Francesc Escolà i Solà
(DNI 78069892A), per un import de 8.236,95 euros, IVA inclòs (6.807,40 euros de base imposable
més 1.429,55 euros d’IVA).
Vista la convocatòria de la Diputació de Lleida publicada al BOP núm. 100 de 25 de maig de 2017,
per a la concessió de subvencions als ens locals de la demarcació de Lleida per finançar el servei
de salvament i socorrisme de les piscines municipals durant la temporada d’estiu de l’anualitat
2017.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:

Ratificar íntegrament i en els seus propis termes la resolució d’alcaldia de 26 de maig de 2017
següent:
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida una subvenció de 7.500,00 euros per fer front a part de
les despeses que suposarà la contractació d’una empresa per a dur a terme les tasques de
salvament i socorrisme de les piscines municipals, durant la temporada d’estiu de l’anualitat 2017.
Segon.- Ratificar aquest decret en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.
6.- PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 21/2017 SOBRE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA
DIPUTACIÓ
Atès que el consultori mèdic municipal genera una sèrie de despeses de funcionament i
administració anuals molt importants i molt difícils d’assumir per l’ajuntament, com puguin ésser de
personal, de manteniment, de subministraments...
Vista la convocatòria de la Diputació de Lleida per a la concessió d’ajuts als ens local per al
funcionament i administració dels consultoris mèdics locals, anualitat 2017 (BOP número 100 de
25.05.2017).
Vista la fitxa tècnica de l’actuació en la que hi figura la memòria i el pressupost per import de
4.870,00 euros.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:

Ratificar íntegrament i en els seus propis termes la resolució d’alcaldia de 26 de maig de 2017
següent:
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida una subvenció de 4.626,00 euros per fer front a part de
les despeses que suposaran les despeses de funcionament i administració del consultori mèdic
local, anualitat 2017.
Segon.- Aprovar la fitxa tècnica de l’actuació en la que hi figura la memòria de l’activitat i el
pressupost per import de 4.870,00 euros.
Tercer.- Ratificar aquest decret en la propera sessió plenària que es dugui a terme”.
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7.- SOL.LICITUDS DE LLICÈNCIES MUNICIPALS D’OBRES
Salvant el dret de propietat, sense perjudici de tercers i d’acord amb el vigent Planejament
Urbanístic Local, el Ple, per unanimitat, acorda atorgar les següents:
•
•
•
•
•
•

Expd. 19/2017, a Josep Maria Viola Vilalta per obrir una finestra a l’exterior a la parcel·la
de la urbanització Sant Miquel
Expd. 20/2017, a Rosa Mari Amorós Guàrdia, per fer una obertura més gran de la porta
que dóna accés al carrer Balaguer des del corral del carrer de la Verge de la Guardiola, 21.
Expd. 21/2017, a Helena Cortés Ingerto, per arreglar escletxes d’una habitació i posar
pladur al sostre a l’habitatge situat al carrer del Roseret, 3.
Exp. 23/2017, a Encarnació Camps Trilla, per reparar escletxa a la façana de la casa del
carrer de l’Església, 13.
Exp. 24/2017, a Encarnació Camps Trilla, per reparar gotera de la teulada de la casa del
carrer de la Solana, 45.
Exp. 25/2017, a Josep Segarra Trepat, per fer un embà al magatzem de la casa del carrer
de l’Església, 3, per a que quedi tancat per a posar un bany .

8.- RELACIÓ DE PAGAMENTS
Decret 22/2017 sobre aprovació de la relació de factures mes de maig de 2017
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions, de les factures pendents
d’aplicació (si és el cas), així com el seu pagament, incloses en la relació del mes de maig de 2017 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 44.850,26 €.
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, 5 de juny de 2017
Annex1
PRÉSTEC 2006

598,34

CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES)

153,00

CUDOS (QUOTA TRIMESTRAL)

45,38

DIARI SEGRE, S.L.

40,00

MANTENIMENT WIFI

253,13

TELEFONIA FIXA (MFE)

206,91

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC)

30,68

RENTING COPIADORA

95,59

CONSELL COMARCAL (RECOLLIDA RESTA I FORM)

1.137,36

CONSELL COMARCAL (TDIC)

113,10

CONSELL COMARCAL (Deposició residus abocador)

657,61

CONSELL COMARCAL (Taxa servei tractament resid.)

375,20

CONSELL COMARCAL (Taxa servei deixalleria-voluminosos)

339,66

CONSELL COMARCAL (Arquitectura urbanisme)

250,00

CONSELL COMARCAL (Taxa servei deixalleria-gestuñi residus)

213,44
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J. FARRE, S.A.

125,85

FERRETERIA VIOLA, S.L.

136,62

AGROPECUARIS FORTUNY, S.L.

82,50

JORDI MIRÓ MACIÀ

29,39

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U.

154,38

CUESTA CAMARASA, FCO. JAVIER

269,50

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. (Llum pis Joan Trepat-Escoles)

18,65

BIGMAT OCHOA

205,76

ARIDS DANIEL, S.A.

653,40

DECORA BALAGUER, S.L.

162,71

DECORA BALAGUER, S.L.

131,36

SERVI SEGURIDAD LLEIDA, S.L.

140,36

COMPSAONLINE

67,89

FLORISTERIA EL RAM

115,00

ADRIÀ ARGELICH MORIANA

198,88

ADRIÀ ARGELICH MORIANA

330,33

EXCLUSIVAS RAMIREZ ARQUERO

39,20

ACA (CANON DE L'AIGUA D'ABASTAMENT

1.123,03

DECORA BALAGUER, S.L.

111,39

SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA, S.L.

29,31

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

117,56

ENDES ENERGIA XXI, S.L.U.

27,16

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

32,34

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

131,87

SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA, S.L.

28,96

ESCOLA AGRÀRIA DE BALAGUER

62,00

CELLER DALMAU

161,90

COL.LECTIVITAT DE REGANTS Nº 1 CANALS D'URGELL

2.217,77

CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA

29,89

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.

1.801,65

NOVOQUIMICA ECOLÓGICA, S.A.

1.265,42

NOVOQUIMICA ECOLÓGICA, S.A.

354,09

RAPI PLANT 1, S.L.U.

55,00

SPECIALS CHECK, S.L.U.

3.136,32

ACA (FACTURACIÓ 2017 CONSUMS 2016)

12.633,65

ASSISTÈNCIES ELECTES AL PLE 02/05/2017

150,00

AMORTITZACIÓ FFPP

2.557,97

SEGURETAT SOCIAL

3.580,32

17

NOMINES

7.242,38
44.221,16

PAGAMENTS CAIXA OPERATIVA MAIG 2017
FNMT - Certificat digital

16,94

Oficina de correus (certificats i segells)

37,06

Despeses diverses amb subministres

119,10

Acordionistres Festa Major

150,00

Gasoil

306,00
629,10

Total despeses maig 2017

44.850,26

9.- MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat mes de
desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte Nacional pel
Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi Elena, Maite Arqué,
Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme
Porta.
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest, els
objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el següent:
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables arrels
històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps. Avui,
Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història, lingüístiques
i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el reconeguin així.
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant del món.
Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat d’una gran
majoria de la seva població.
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de decidir
el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de ciutadanes i
ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum.
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un
referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica i
democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a favor
del seu dret a decidir.
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret constitucional,
permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels Governs
d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser entès com un
instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne de nous o
per agreujar els existents.
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST entenem el
referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat polític
plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços.
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Per tot això :
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els
apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i
necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el
resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la voluntat
popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi sorgeixin per a
l’articulació d’aquest Referèndum.
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure expressió
dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han expressat respecte
a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho fem
apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el coneixement i la
validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot.
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és necessari
un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les legítimes
opcions que avui es manifesten a Catalunya.
Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 8 de juliol de 2013, llur
adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el mateix.
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de manifestar
l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi llur futur, aquest
Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania de Catalunya i als valors expressats
en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:
1. Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
2. Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
3. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al Pacte Nacional per
Referèndum i subscriguin el seu Manifest.
4. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Pacte
Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació
Catalana de Municipis (ACM).

10.- INFORMES ALCALDIA
El senyor alcalde informa al Ple dels següents assumptes:
•
•

•

•

•

Que s’ha signat el contracte de les havaneres del dia de Sant Joan. El grup es diu Veus del
Segrià.
Que han sortit publicades les Bases reguladores del pla extraordinari d’inversions locals de
la Diputació de Lleida, anualitats 2017 i 2018. Afegeix que una de les obres que s’hi pot
incloure és la que ja s’ha fet al carrer Joan Solsona ja que segons l’han informat des de la
Diputació, encara que sigui obra feta, si és del 2017, entra igualment.
Que s’ha sol·licitat ajut a la Diputació per adquirir dos desfibril·ladors i que aviat sortirà la
convocatòria. Continua explicant que la idea és traslladar el que tenim ara a cal metge a la
urbanització Sant Miquel i els nous, col·locar-ne un al pavelló i l’altre a la part de dalt del
poble ja que hi viu la gent gran.
Que han sortit publicades les Bases reguladores del Pla d’arrendaments i
subministraments de la Diputació de Lleida, anualitats 2017, 2018 i 2019 i que aquests
ajuts subvencionen despeses de llum, combustible...
Que l’empresa Geobrugg ben aviat col·locarà la malla de protecció a la serra de l’Ermita. El
que es farà primer és netejar la paret i després col·locar la malla.
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•
•

Que s’ha demanat a la Casa Canal ajut per a la millora del pont del camí de Bellvís i
Pedrís. Afegeix que normalment aporten un 50% i l’altre 50% l’Ajuntament.
Que ha sortit la convocatòria del Departament de Governació de subvencions per a
inversions en camins públics local per al període 2018-2020 i que el dia 20 tindrem una
reunió a la Delegació del Govern en la que ho explicaran.

11.- PREGUNTES I PROPOSTES
No se’n formulen
I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 21:00 hores, de la
que s’estén la present acta, que com a Secretari certifico.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE LA SENTIU DE SIÓ
Identificació de la sessió
Núm.: 8/2017
Caràcter: ordinari
Data: dilluns, dia 10 de juliol de 2017
Horari: de les 20.30 hores a les 20.55 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Assistents
Alcalde-President
Antonio López Trabalón
Regidors
Joan Mª Guillaumet Badia
Francesc Sumalla Pla
Albert Bergadà Alburquerque
José Torres Flores
Carles Terré Carreño
Joan Camats i Campabadal, secretari
S’ha excusat d’assistir-hi:
Francisco Marcelino Camarasa
A la Sentiu de Sió, a 10 de juliol de 2017, a les 20:30 hores, a la sala d’actes de la Casa
Consistorial, es constitueix en sessió pública ordinària el Ple d’aquest Ajuntament, conformat pels
membres, el nom i el càrrec dels quals figura en aquesta acta, presidit pel senyor Alcalde, amb
l’assistència del Secretari de la Corporació.
Abans de donar inici al Ple, el senyor alcalde expressa el seu condol a la família Bergadà
Alburquerque pel recés del senyor Artur Ticó, a la família Figuera Segarra pel recés del seu pare
Ramon Figuera Fuste i a la senyora Pepa Roma pel recés del seu marit Miquel Àngel Bastenier i
de la seva tia Ignàsia Roma.

Seguidament és obert l’acte i es passa a deliberar sobre el següent ordre del dia:
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1.
2.
3.
4.

Aprovació, si s’escau, acta sessió anterior
Donar compte dels decrets d’alcaldia
Donar compte decret relació de pagaments

5.

Proposta de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió sobre les dues festes locals del municipi de la
Sentiu de Sió per a l’any 2018.

6.

Proposta aprovació inicial del Reglament del registre comptable de factures de l’Ajuntament de la
Sentiu de Sió
Proposta per la qual l'Ajuntament de la Sentiu de Sió dóna suport al decàleg de bones practiques de
la comunicació local pública

7.
8.
9.
10.

Proposta ratificació decret 25/2017, sobre sol·licitud de subvenció al Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge, per a inversions en camins públics locals per al període
2018-2020

Sol·licitud llicències d’obres
Informes d’alcaldia
Precs i preguntes

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
L’acta de la sessió ordinària del dia 12 de juny de 2017 es dóna per llegida, de conformitat amb
l’establert a l’art. 110.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya i s’aprova per unanimitat dels sis dels set regidors
assistents.
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
A l’efecte del que estableix l’art. 42 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les Entitats locals, el Sr. Alcalde dóna compte al Ple dels Decrets dictats, la part dispositiva de la
qual és la següent:
•

“Decret 24/2017, sobre inici procediment redacció i aprovació d’un reglament
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Iniciar el procediment per a la redacció i aprovació del reglament regulador del
registre comptable de factures de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió.
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució en el proper Ple que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, 22 de juny de 2017”.

•

“Decret 25/2017, sobre sol·licitud de subvenció al Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge, per a inversions en camins públics locals per
al període 2018-2020
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar la presentació de la sol·licitud de subvenció al Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a l’any 2018 per a inversions en
camins públics locals per al període 2018-2020, per un import de 50.000,00 euros per
poder finançar les obres “Construcció de cuneta transitable al camí de l’antiga carretera de
la Sentiu de Sió a Balaguer” amb un pressupost de 50.000,00 euros (41.322,31 euros de
base imposable més 8.677,69 en concepte d’IVA).
Segon.- Aprovar el Projecte reduït esmentat redactat pels Serveis Tècnics Comarcals per
un import de 50.000,00 euros (41.322,31 euros de base imposable més 8.677,69 en
concepte d’IVA).
Tercer.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a
terme.
la Sentiu de Sió, 29 de juny de 2017”
El senyor alcalde, en relació al decret esmentat, explica que s’ha presentat una sol·licitud
de subvenció al Departament de Governació per import de 50.000,00 euros per la
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construcció del tram de cuneta que falta del camí de l’antiga carretera de la Sentiu a
Balaguer. Afegeix que hi ha uns 30 milions d’euros per tot Catalunya i que s’han aportat
des dels Departaments de Governació, d’Agricultura i de Territori i Sostenibilitat.
Acaba dient que inicialment s’havia pensat en pavimentar el tram de camí de terra que falta
per acabar el que seria la variant sud de la Sentiu però que des de Governació van
respondre que no era subvencionable.
•

“Decret 26/2017, de convocatòria de Ple ordinari

Per tot l’exposat, RESOLC:

Primer.- Convocar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, pel proper
dilluns dia 10 de juliol de 2017, a les 20.30 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament,
segons el següent:
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Aprovació, si s’escau, acta sessió anterior
Donar compte dels decrets d’alcaldia
Donar compte decret relació de pagaments

5.

Proposta de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió sobre les dues festes locals del municipi
de la Sentiu de Sió per a l’any 2018.

6.
7.

Proposta ratificació decret 25/2017, sobre sol·licitud de subvenció al Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge, per a inversions en camins públics locals
per al període 2018-2020

Proposta aprovació inicial del Reglament del registre comptable de factures de l’Ajuntament de
la Sentiu de Sió
Proposta per la qual l'Ajuntament de la Sentiu de Sió dóna suport al decàleg de bones
practiques de la comunicació local pública

Sol·licitud llicències d’obres
Informes d’alcaldia
Precs i preguntes
Segon.- Notificar-ho a tots els regidors i fer-ho públic pels mitjans habituals.

8.
9.
10.

la Sentiu de Sió, 30 de juny de 2017”
•

Decret 27/2017 sobre aprovació de la relació de factures mes de juny de 2017
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES PODEN VEURE AL PUNT NÚMERO 3

3. DONAR COMPTE DECRET RELACIÓ DE PAGAMENTS
Decret 27/2017 sobre aprovació de la relació de factures mes de juny de 2017
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions, les factures pendents
d’aplicació (si és el cas), així com el seu pagament, incloses en la relació del mes de juny de 2017 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 30.596,98 €.
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, 10 de juliol de 2017
PAGAMENTS JUNY "LA CAIXA"
PRÉSTEC 2006

598,33

CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES)

159,72

DIARI SEGRE, S.L.

40,00

MANTENIMENT WIFI

253,13

TELEFONIA FIXA (MFE)

219,92

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC)

31,46
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RENTING COPIADORA
CONSELL COMARCAL (RECOLLIDA RESTA I FORM)

95,59
1.137,36

CONSELL COMARCAL (TDIC)

113,10

CONSELL COMARCAL (Taxa servei tractament resid.)

394,80

CONSELL COMARCAL (Arquitectura urbanisme)

250,00

CONSELL COMARCAL (Servei informe urbanisme)

20,00

DECORA BALAGUER, S.L.

136,73

FERRETERIA VIOLA, S.L.

27,79

AGROPECUARIS FORTUNY

280,06

MAPFRE VIDA

159,81

JORDI MIRÓ MACIÀ

26,66

COMPSA ONLINE

41,13

HIERROS LLEIDA, S.L.

406,87

DECORA BALAGUER, S.L.

56,00

REAPIPLANT

55,00

BIGMAT OCHOA, S.L.

264,12

FERRETERIA VIOLA, S.L.

179,48

MAPFRE VIDA
MAPFRE

300,11
2.656,91

INK 30

758,48

DISTRIBUCIONS JAUME ARENY, S.L.

126,71

DECORA BALAGUER, S.L.

264,70

DECORA BALAGUER, S.L.

217,80

AUTO GABI

78,87

GAS NATURAL SERVICIOS

1.096,09

GAS NATURAL SERVICIOS

71,15

GAS NATURAL SERVICIOS

56,95

GAS NATURAL SERVICIOS

48,41

GAS NATURAL SERVICIOS

59,56

GAS NATURAL SERVICIOS

171,35

GRUP LAFUENTE, S.L.

280,00

LYRECO, S.L.
PROFITOS CERVERO, ESTANISLAO

57,52
1.029,95

TRANSPORT ANUAL DE LES ANALÍTIQUES AL CAP

218,40

VIVERS PLA

739,20

VIVERS PLA

618,34

CAIXABANCK, S.A.
CAIXABANCK, S.A.

4,24
2,96

QUEVIURES CAL JORDI

514,80

FERRAN FONT MONTPEAT

376,21

TASHIA, S.L.
ASSISTÈNCIES ELECTES AL PLE

83,51
150,00

SEGURETAT SOCIAL

3.898,43

PAGUES EXTRES

4.240,36

NOMINES

7.176,81
30.244,88

PAGAMENTS VARIS CAIXA CORPORACIÓ

TOTAL PAGAMENTS JUNY

352,10

30.596,98
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4. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 25/2017, SOBRE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE, PER A
INVERSIONS EN CAMINS PÚBLICS LOCALS PER AL PERÍODE 2018-2020
Atès que mitjançant l'Ordre GAH/105/2017, de 31 de maig, es van aprovar les bases reguladores
de la línia de subvencions per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020.
Atès que per RESOLUCIÓ GAH/1342/2017, de 7 de juny, es va obrir la convocatòria de la línia de
subvencions per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020.
Atès que l’Ajuntament de la Sentiu de Sió vol concórrer a aquesta convocatòria presentant una
sol·licitud d’ajut per import de 50.000,00 euros, per executar les obres “Construcció de cuneta
transitable al camí de l’antiga carretera de la Sentiu de Sió a Balaguer”.
Vist el Projecte reduït redactat pels Serveis Tècnics Municipals, titulat “Construcció de cuneta
transitable al camí de l’antiga carretera de la Sentiu de Sió a Balaguer”, amb un pressupost de
50.000,00 euros (41.322,31 euros de base imposable més 8.677,69 en concepte d’IVA).
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:

Ratificar íntegrament i en els seus propis termes la resolució d’alcaldia de 29 de juny de 2017
següent:

Primer.- Aprovar la presentació de la sol·licitud de subvenció al Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge per a l’any 2018 per a inversions en camins públics locals
per al període 2018-2020, per un import de 50.000,00 euros, per poder finançar les obres
“Construcció de cuneta transitable al camí de l’antiga carretera de la Sentiu de Sió a Balaguer”
amb un pressupost de 50.000,00 euros (41.322,31 euros de base imposable més 8.677,69 en
concepte d’IVA).
Segon.- Aprovar el Projecte reduït esmentat redactat pels Serveis Tècnics Comarcals per un
import de 50.000,00 euros (41.322,31 euros de base imposable més 8.677,69 en concepte d’IVA).
Tercer.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.
5. PROPOSTA DE L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ SOBRE LES DUES FESTES
LOCALS DEL MUNICIPI DE LA SENTIU DE SIÓ PER A L’ANY 2018.
Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que de les catorze festes laborals de
cada any, dues seran locals.
Atès que per Decret de la Generalitat de Catalunya 177/1980 s’estableix que les dues festes locals
seran fixades per Ordre de la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels
municipis respectius.
Atès que d’acord amb el que estableix l’article 46 del RD 2001/83, de 28 de juliol, l’acord ha de ser
adoptat pel Ple.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:

Primer.- Proposar a la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies com a festes locals del
municipi de la Sentiu de Sió per a l’any 2018 els dies: 7 de maig de 2018 (Festa del Roser) i 28 de
setembre de 2018 (Festa Major de Sant Miquel).
Segon.- Notificar-ho als Serveis Territorials a Lleida del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies als efectes pertinents.
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6. PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL REGISTRE COMPTABLE DE
FACTURES DE L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ
Vista la proposta de reglament per regular el registre comptable de factures de l’Ajuntament de la
Sentiu de Sió en allò que fa referència a les matèries de competència municipal.
Atès allò que disposen els articles 60 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i serveis dels
ens locals.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:

1.- Aprovar inicialment el reglament que regula el registre comptable de factures de l’Ajuntament
de la Sentiu de Sió en allò que fa referència a les matèries de competència municipal.
2.- Sotmetre l'acord d'aprovació, juntament amb el projecte d’ordenança, al tràmit d’informació
pública mitjançant un anunci que s'ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província, a un dels
mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la corporació, pel termini mínim de
trenta dies, per a la formulació de reclamacions i al·legacions.
7. PROPOSTA PER LA QUAL L'AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ DÓNA SUPORT AL
DECÀLEG DE BONES PRACTIQUES DE LA COMUNICACIÓ LOCAL PÚBLICA
El senyor secretari explica que aquest decàleg s’ha d’incorporar al portal de transparència de
l’Ajuntament per donar compliment a la normativa vigent.
El senyor alcalde informa que aquest decàleg actualment es compleix a l’Ajuntament de la Sentiu.
Atès que les corporacions locals han de facilitar la informació més amplia sobre la seva activitat i
la participació de tots els ciutadans en la vida social.
Atès que els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de funcionar amb estructures
organitzatives que garanteixin la professionalitat de les persones que hi treballen i la participació
del conjunt del consistori, de les organitzacions de la societat civil i de la ciutadania local.
Atès que aquest mandat legal requereix que els mitjans de comunicació locals de titularitat pública
respectin els principis del Decàleg de Bones Practiques de la Comunicació Local Pública.
Atès que aquest per donar compliment a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, aquesta informació s’ha d’incloure dins el Portal de
Transparència dels Ajuntaments.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació,
els acords següents:

Primer.- L'Ajuntament de la Sentiu de Sió dóna suport al Decàleg de Bones Practiques de la
Comunicació Local Pública, elaborat per la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la
necessitat de millorar la informació local pública, i que es transcriu a continuació:
Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local
L'any 2003, en el marc de la segona edició del Postgrau de Comunicació local: Producció i gestió
organitzat per Laboratori de Comunicació Pública de la UAB, es va elaborar el Decàleg de Bones
Practiques de la Comunicació Local Pública, com uns principis basics amb la recomanació que
siguin respectats per part deis mitjans locals de titularitat pública.
L 'article 69 de la Llei de Bases de Règim Local estableix que:
1r. -Les corporacions locals han de facilitar la informació més amplia sobre la seva activitat i la
participació de tots els ciutadans en la vida local.
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2n. -Les formes, els mitjans i els procediments de participació que les corporacions estableixin en
l'exercici de la seva potestat d'autoorganització no poden en cap cas disminuir les facultats de
decisió que corresponen als òrgans representatius regulats per la Llei.
Aquest mandat legal requereix, per tant, que els mitjans de comunicació locals de titularitat pública
- premsa escrita, radio, televisió, webs municipals i ciutadanes -respectin els principis que van
inspirar el Decàleg que reproduïm a continuació.
1- Han d'actuar com a elements cohesiona dors del municipi
Han de fer «poble» fomentant la identitat local, donant a conèixer els seus orígens, les mobilitats,
les diferents condicions socials de les dones i homes que amb les seves actuacions i relacions
donen vida plural a cada municipi, les tradicions i les activitats quotidianes: econòmiques,
culturals, socials, polítiques ... i els projectes de futur.
2- Han d'informar d'una manera veraç, plural i transparent. Han de donar compte de la gestió que
fa l'equip de govern mostrant les diferents sensibilitats polítiques que s'han expressat a les urnes.
A través de la crònica periodística del ple municipal, han d'explicar les diferents propostes
d'actuació i reflectir els punts de vista deis diferents grups polítics representats i les votacions
emeses.
3- Han de ser un referent informatiu per a la ciutadania. Els professionals responsables deis
mitjans de comunicació local de titularitat pública han de poder consolidar-los d'acord amb les
característiques de cada municipi i amb una periodicitat regular (diària, setmanal, quinzenal o
mensual). Han d'oferir alternatives informatives plurals davant la resta de mitjans locals,
autonòmics o nacionals. No han d'estar supeditats als canvis que es produeixin als equips de
govern o cada vegada que se celebrin eleccions. En períodes electorals, han de ser un vehicle
comunicatiu clarificador de les diferents opcions polítiques
4- Han de fomentar el debat públic per a la participació democràtica. Els mitjans de comunicació
escrits han de donar un tractament periodístic professional a les informacions i han d'inserir espais
d'opinió deis càrrecs electes, deis grups polítics, de tècnics especialitzats, de representants de les
organitzacions de la societat civil i de les persones que hi vulguin intervenir. L'editorial ha de
reflectir l'opinió de la publicació i no ha d'estar signat per l'alcalde. En els mitjans audiovisuals s'ha
de fomentar tertúlies i programes de debat plurals. A través d' internet, s'han de promoure
consultes populars, fòrums, etc., a més d'oferir solucions fàcils a problemes concrets i tràmits
burocràtics.
5- Han de promoure les activitats de la societat civil i l'associacionisme. Els mitjans de
comunicació local de titularitat pública han de potenciar l'associacionisme i la iniciativa social
mitjançant la publicació o difusió de totes les activitats que realitzen les organitzacions de la
societat civil, especialment a través de l'agenda d'activitats o d'altres formats informatius.
6- Han d'evitar el partidisme i la manca de professionalitat. Mitjançant un tractament contrastat i al
més complet possible de les principals informacions, donant veu als diferents protagonistes, retent
comptes de la gestió realitzada i fomentant la participació ciutadana. Els mitjans no es poden
utilitzar com a eina de propaganda política del partit o la coalició que deté el poder.
7- Han de despertar l’interès de la ciutadania, mitjançant la utilització d'un llenguatge ciar, precís,
respectuós amb la diversitat d'homes i dones de les diverses procedències i condicions socials
que donen vida al municipi, a l'abast del gran públic, amb titulars entenedors i atractius. Han de
generar procediments que afavoreixin la identificació i la implicació de la ciutadania en la
informació i la participació democràtica.
8- Han d'estar dotats deis recursos humans i tècnics necessaris Han de tenir professionals que
rebin una remuneració adient a les tasques que realitzen i que disposin deis recursos tècnics
necessaris, sempre respectant el Codi Deontològic que regeix la professió periodística.
9- Han de funcionar a través d’òrgans de gestió participatius
Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de funcionar amb estructures
organitzatives -consells editorials o consells d'administració- que garanteixin la professionalitat de
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les persones que hi treballen i la participació del conjunt del consistori, de les organitzacions de la
societat civil i de la ciutadania local.
10- S'han de gestionar ajustant-se a les possibilitats econòmiques de cada municipi. Les
institucions o organismes públics que gestionin els mitjans de comunicació local de titularitat
pública han de dissenyar plans municipals de comunicació a partir d'un diagnosi i una anàlisi de la
situació local i han de definir els objectius que s'han d'assolir establint els recursos humans i
tècnics i les dotacions econòmiques necessaris, sempre d'acord amb les possibilitats i necessitats
de cada municipi.
Segon.- Disposar la difusió del Decàleg a la ciutadania mitjançant la seva publicació al web
municipal”.
8.- SOL.LICITUDS DE LLICÈNCIES MUNICIPALS D’OBRES
Salvant el dret de propietat, sense perjudici de tercers i d’acord amb el vigent Planejament
Urbanístic Local, el Ple, per unanimitat, acorda atorgar les següents:
•
•
•
•
•

Expd. 22/2017, a Ramon Valls Salvadó, per acanonar un drenatge particular situat al
polígon 4, parcel·la 60.
Expd. 26/2017, a Josep Maria Santacreu pel condicionament del pati, reconstrucció de les
parets laterals i repàs de la teulada a la casa de la plaça de la Creu, 3.
Expd. 27/2017, a Josep Papell Vidal, per arreglar teulada de la casa de l’avinguda de
Catalunya, 1.
Expd. 28/2017, a Enric Serra Cercós, per reforma de bany, treure banyera, fer plat de
dutxa i enrajolar bany a la casa del carrer del Raval, 4.
Exp. 29/2017, a Cinto París Figueres, per arranjament de part de la teulada del darrera de
la casa del carrer de Joan Solsona, 1.

9.- INFORMES ALCALDIA
El senyor alcalde informa al Ple dels següents assumptes:
•
•

•
•

Que l’Ajuntament està arreglant el teulat del magatzem municipal situat a la zona de la carretera.
Que properament es farà la instal·lació elèctrica de Cal Morros i que també s’hi col·locaran bombes
de calor per tenir aire condicionat a l’estiu i aire calent a l’hivern. Acaba dient que aquesta actuació
es finançarà amb una subvenció de l’Institut d’Estudis Ilerdencs.
Que l’empresa Geobrugg ha instal·lat una malla de fil ferro al carrer Canal per treure el risc de
despreniments de pedres i que ara es pot passar amb tota seguretat.
Que les piscines estan funcionant amb total normalitat.

10.- PREGUNTES I PROPOSTES
No se’n formulen

I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 20:55 hores, de la
que s’estén la present acta, que com a Secretari certifico.
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