AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE LA SENTIU DE SIÓ
Identificació de la sessió
Núm.: 13/2017
Caràcter: ordinari
Data: dilluns, dia 13 de novembre 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
Francisco Marcelino Camarasa
Carles Terré Carreño
Joan Camats i Campabadal, secretari
S’han excusat d’assistir-hi:

A la Sentiu de Sió, a 13 de novembre 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 s’obre l’acte i es passa a deliberar sobre el següent ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors
Donar compte dels decrets d’alcaldia
Donar compte decrets relació de pagaments
Proposta ratificació decret 43/2017, sobre sol·licitud d’alta al consorci AOC al servei “E-SET”
Aprovació declaració institucional per la llibertat de les preses i presos polítics
Moció per exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, i
d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
Sol·licitud llicències d’obres
Informes d’alcaldia
Precs i preguntes

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
L’acta de la sessió ordinària del dia 9 d’octubre de 2017 i de les sessions extraordinàries i urgents
dels dies 26 d’octubre de 2017 i 2 de novembre de 2017 es donen per llegides, de conformitat
amb l’establert a l’art. 110.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i s’aproven per unanimitat dels set regidors
assistents que conformen la corporació.
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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 dels
quals és la següent:

•

Decret 40/2017 sobre sol·licitud de subvenció a la Diputació
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida un ajut directe per import de 10.500,00 euros per
fer front a part de les despeses que han de suposar l’actuació “Col·locació de graderies i
tanques de seguretat al pavelló poliesportiu de la Sentiu de Sió”
Segon.- Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Esports Montsec SCP (NIF
J25706599) per un import 11.616,61 euros (9.600,50 euros de base imposable més
2.016,11 euros d’IVA).
Tercer.- Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària que es dugui a terme.
la Sentiu de Sió, 6 d’octubre de 2017

•

Decret 41/2017 relatiu a denúncia presentada contra atorgament llicència obres
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Sobre la presumpta invasió de la propietat veïna per part de les obres denunciada,
establir que les circumstàncies relatives a la propietat o altres drets reals han de plantejarse davant la jurisdicció civil i l’Ajuntament no s’ha de pronunciar en relació amb aquest
assumpte.
Segon.- Sobre el presumpte incompliment de les condicions de la llicència, obrir un període
d’informació amb la finalitat de conèixer les circumstàncies del cas concret i la
conveniència o no d’iniciar el procediment sobre la protecció de la legalitat urbanística,
atorgant a l’efecte al titular de la llicència un termini d’audiència de 10 dies per tal que
justifiqui el compliment de les condicions de la llicència, o reconegui el seu incompliment.
També procedeix sol·licitar informe tècnic sobre el compliment o incompliment de les
condicions de la llicència.
Tercer.- Notificar aquesta resolució als interessats.
Quart.- Contra aquesta resolució, a l’ésser un acte de tràmit, no cap interposar cap tipus de
recurs.
la Sentiu de Sió, 13 d’octubre de 2017

•

Decret 42/2017 sobre adjudicació obres construcció 12 nínxols
Per tot l
’exposat, RESOLC:
PRIMER. Portar a terme les obres relatives a “Construcció de 12 nínxols al cementiri de la
Sentiu de Sió”, mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista
Construccions Manuel Espejo SL (CIF B25347832) per un import de 10.891,82 euros
(9.001,50 euros de base imposable + 1.890,32 euros en concepte d’IVA).
SEGON. L'objecte del present contracte és: “Construcció de 12 nínxols al cementiri de la
Sentiu de Sió”.
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TERCER. Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de l’execució de l’obra amb càrrec a
l’aplicació 164 631 del Pressupost vigent.
QUART. Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del pagament si
escau.
CINQUÈ. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
signatura de la Resolució.

la Sentiu de Sió, 13 d’octubre de 2017

•

Decret 43/2017, sobre sol·licitud d’alta al Consorci AOC al servei “e-SET”
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Declarar que l’ens coneix les condicions de prestació del servei e-SET i que
compleix actualment amb els requisits mínims exigits a l’Annex 1 de les mateixes per a
poder-lo sol·licitar.
Segon.- Acceptar els següents compromisos que es deriven de l’adopció del servei e-SET:
a. Adoptar íntegrament el model de treball e-SET
b. Nomenar formalment un Cap de Projecte intern i un Responsable Polític del projecte.
c. Fer una sessió de presentació del projecte a la totalitat de la plantilla amb presència de
l’equip de govern / direcció i els responsables del servei e-SET
d. Convalidar mitjançant acord dels òrgans competents els protocols de funcionament que es
derivin de la implantació del model
e. L’organització establirà els mecanismes necessaris perquè les sessions de formació hi
pugui assistir la totalitat de les persones implicades per la implantació del servei sense
interrupcions
f. Respectar els cronogrames de sessions de desplegament consensuats prèviament
g. Adquirir el material mínim establert en el manual per avançar en el desplegament
h. Desplegar una campanya ciutadana amb els mitjans que disposi l’ens

Tercer.- Acceptar les condicions generals i específiques que regulen la prestació del
Servei e-SET per part del Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu
electrònica.
Quart.- Sol·licitar al Consorci AOC l’alta al Servei e-SET. El Consorci AOC avaluarà la
sol·licitud i documentació presentada, reservant-se la possibilitat de realitzar una reunió
prèvia de treball amb els responsables de l’ens. Una vegada disposi de totes les dades,
comunicarà a l’ens en el termini màxim d’un mes a comptar des de la presentació de la
sol·licitud, el resultat de l’avaluació, la previsió d’inici dels treballs, i la confirmació del preu
públic requerit a efectes comptables.
Cinquè.- Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades de
caràcter personal a les quals pugui tenir accés en els termes exposats a la present
sol·licitud.
Sisè.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme
la Sentiu de Sió, 20 d’octubre de 2017
•

Decret 44/2017, relatiu a sol·licitud d’informe de secretaria-intervenció sobre el marc
jurídic en el que s’empara la Comunitat de Municipis per al Desenvolupament Rural
Sostenible
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Que per part de secretaria-intervenció s’emeti informe sobre el marc jurídic en el
que s’empara la Comunitat de Municipis per al Desenvolupament Rural Sostenible i la seva
qualitat d’entitat representant als efectes de la convocatòria regulada pel Reial Decret
616/2017, de 16 de juny, pel que es regula la concessió directa de subvencions a Projectes
singulars d’entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el
marc del programa Operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-20120.
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la Sentiu de Sió, 25 d’octubre de 2017
•

Decret 45/2017, de convocatòria de Ple extraordinari i urgent

Per tot l’exposat, RESOLC:

Primer.- Convocar sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament de la Sentiu de
Sió, pel proper dijous dia 26 d’octubre, a les 14.00 hores, a la Sala de Plens de
l’Ajuntament, segons el següent:
ORDRE DEL DIA
1. Ratificació del caràcter extraordinari i urgent de la sessió
2. Aprovació de la Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya

Segon.habituals.

Notificar-ho a tots els regidors i fer-ho públic, si és possible, pels mitjans

la Sentiu de Sió, 25 d’octubre de 2017

•

Decret 46/2017, sobre aprovació de la voluntat de constituir la Comunitat de
Municipis per al Desenvolupament Rural Sostenible, així com el Projecte de Conveni
regulador de la Comunitat de Municipis per al Desenvolupament Rural Sostenible
Resolució
Primer.- Aprovar la voluntat de constituir la Comunitat de Municipis per al
Desenvolupament Rural Sostenible, així com el Projecte de Conveni regulador de la
Comunitat de Municipis per al Desenvolupament Rural Sostenible, el qual s’inclou a la
present resolució.
Segon.- Designar a l’alcalde-president de la Corporació, com a representant municipal que
integrarà el Consell de la Comunitat.
Tercer.- Sotmetre la resolució que expressa la voluntat de constituir la Comunitat a
informació pública, juntament amb els documents que integren l’expedient, per part de
l’Ajuntament de La Granadella, que és el municipi amb el nombre més elevat d’habitants,
durant un termini de vint dies hàbils, per a l’examen i la presentació d’al·legacions i
suggeriments.
la Sentiu de Sió, 26 d’octubre de 2017

•

•

Decret 47/2017 sobre inici modificació ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa per
recollida d’escombraries
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer. Iniciar l’expedient de modificació de núm. 10 reguladora de la Taxa per recollida
d’escombraries, d’acord amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals RDL 2/2004
de 5 de març
Segon. Encarregar al secretari i als serveis tècnics d’aquest ajuntament la redacció del projecte de
modificació de les ordenances fiscals referides en el cos d’aquesta resolució.
la Sentiu de Sió, 2 de novembre de 2017

Decret 48/2017, de convocatòria de Ple extraordinari i urgent

Per tot l’exposat, RESOLC:

Primer.- Convocar sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament de la Sentiu de
Sió, pel proper dijous dia 2 de novembre de 2017, a les 20.30 hores, a la Sala de Plens
de l’Ajuntament, segons el següent:
ORDRE DEL DIA

1. Ratificació del caràcter extraordinari i urgent de la sessió
2. Proposta aprovar provisionalment per a l’exercici 2018 i següents la modificació de l’ordenança
fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per recollida d’escombraries que fa referència a l’article 6
(quota tributària)
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Segon.habituals.

Notificar-ho a tots els regidors i fer-ho públic, si és possible, pels mitjans

la Sentiu de Sió, 2 de novembre de 2017

•

•

Decret 49/2017 sobre aprovació de la relació de factures mes d’octubre de 2017

EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA

Decret 50/2017, 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 13 de novembre 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, de les actes de les sessions anteriors
Donar compte dels decrets d’alcaldia
Donar compte decrets relació de pagaments
Proposta ratificació decret 43/2017, sobre sol·licitud d’alta al consorci AOC al servei “ESET”
5. Aprovació declaració institucional per la llibertat de les preses i presos polítics
6. Moció per exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional
Catalana, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

7. Sol·licitud llicències d’obres

8. Informes d’alcaldia
9. Precs i preguntes
Segon.- Notificar-ho a tots els regidors i fer-ho públic pels mitjans habituals.
la Sentiu de Sió, 6 de novembre de 2017

3. DONAR COMPTE DECRETS RELACIÓ DE PAGAMENTS
Decret 49/2017 sobre aprovació de la relació de factures mes d’octubre 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 d’octubre 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 60.897,75€.
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, 6 de novembre de 2017
PAGAMENTS FIXES
PRÉSTEC 2006

598,33

CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES)

159,72

DIARI SEGRE, S.L.

40,00

MANTENIMENT WIFI

308,79

TELEFONIA FIXA (MFE)

217,94

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC)

32,88
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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 serv. Trac. Elim. Residus)

411,60

CONSELL COMARCAL (Arquitectura urbanisme)

116,50

CONSELL COMARCAL (Serveis socials 4rt. TR)

489,15

ELECTRICITAT JAINA, S.L.

65,62

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

110,98

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

34,05

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

26,17

BIGMAT OCHOA

18,46

J. FARRE, S.A.

36,52

FERRETERIA VIOLA, S.L.

333,65

DECORA BALAGUER, S.L.

33,83

DOSSIER P&M

111,32

SPAY SEGURIDAD Y SALUD, S.L.

899,95

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

28,97

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.

139,07

E.S. ALGERRI, S.L.

2.564,44

INK

775,86

J. FARRÉ, S.A.

217,97

EUROFINS AGROAMBIENTAL, S.A.

266,31

ARIDS DANIEL, S.A.

404,75

INSTAL.LACIONS BALAGUER, S.L.

51,12

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

68,11

COMUNITAT GRAL. DE REGANTS DELS CANALS D'URGELL

2.079,90

ARGELICH MORIANA, ADRIÀ

2.025,00

ARGELICH MORIANA, ADRIÀ

1.042,03

ASSISTÈNCIES ALS PLENS DE SETEMBRE I OCTUBRE

337,50

BAMDELPAL

300,00

CARRERA LLOVET, JORDI

363,00

ESCOLÀ SOLÀ, FRANCESC

8.236,95

ECA

174,30

FERRAN FONT MONTPEAT

363,45

FESTA I FUSTA

726,00

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.

2.687,59

MUSICOS UNIDOS SIGLO XXI, S.C.M.

248,05
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MUSICOS UNIDOS SIGLO XXI, S.C.M.

390,23

MUSICOS UNIDOS SIGLO XXI, S.C.M.

390,23

SPECIALS CHECK SYSTEMS

14.507,90

JOSEP VENDRELL MARQUILLES

228,69

TASHIA, S.L.

992,91

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

132,29

RECANVIS MIRÓ

58,79

ELECTRICITAT JAINA, S.L.

240,89

DISTRIBUCIONS ARENY, S.L.

61,59

IRPF

3.763,14

SEGURETAT SOCIAL

4.230,77

NOMINES

7.081,62

TOTAL

60.570,93

Pagaments Caixa Corporació

TOTAL PAGAMENTS OCTUBRE

326,82

60.897,75

4. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 43/2017, SOBRE SOL·LICITUD D’ALTA AL CONSORCI
AOC AL SERVEI “E-SET”El servei “e-SET” va néixer l’any 2012 com un projecte col·laboratiu
per a servir un “pack” integrat d’eines i sistema de treball que acompanyi als ajuntaments a
travessar la frontera cap a la digitalització, i l’ús eficient de l’administració electrònica, mitjançant:
Un sistema de treball comú compatible amb elements d’integració arxivística.
Un conjunt de serveis d’administració electrònica bàsics : registre electrònic, e-TRAM,
SEU-e, e-Tauler, e-NOTUM, VIA OBERTA, solucions d’autenticació i signatura, i-ARXIU.
• La possibilitat d’incorporar un gestor d’expedients que pot ser servit per altres
administracions en col·laboració o, a futur (en el seu defecte) per l’AOC
• L’objectiu del Servei e-SET és disposar d’un model d’administració electrònica que vagi
més enllà de la utilització singular dels aplicatius produïts per l’AOC, i asseguri que les
administracions locals, sobretot de petit format, puguin compartir un sistema de treball que
els permeti sumar recursos, minorar costos, i enfortir les seves xarxes de col·laboració,
conjuntament amb un millor servei a la ciutadania.
En definitiva, l’e-SET és un servei que permet als ajuntaments compartir model i recursos,
ajudant-los a optimitzar les TIC, rendibilitzar costos i millorar els serveis als seus ciutadans.
•
•

Atès que l’Ajuntament considera del tot necessari sol·licitar l’alta d’aquest servei ja que la
implantació de l’e-SET aportarà enormes beneficis a les organitzacions. Els principals:
•
•
•
•
•
•

Millora de la seguretat i satisfacció del treballador públic
Optimització del temps del personal administratiu en les seves tasques diàries
Accessibilitat per part del persona i electes de tota la documentació, des de qualsevol lloc
Increment en la comunicació electrònica entre ajuntament i ciutadans, evitant
desplaçaments i donant major agilitat en la gestió i la resposta
Apropament de l’equip de govern a la ciutadania, incrementant-se alhora la transparència
Millor aprofitament dels recursos

Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents que conformen la
corporació, els acords següents:
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Ratificar íntegrament i en els seus propis termes la resolució d’alcaldia de 20 d’octubre de 2017
següent:
Primer.- Declarar que l’ens coneix les condicions de prestació del servei e-SET i que compleix
actualment amb els requisits mínims exigits a l’Annex 1 de les mateixes per a poder-lo sol·licitar.
Segon.- Acceptar els següents compromisos que es deriven de l’adopció del servei e-SET:
a) Adoptar íntegrament el model de treball e-SET
b) Nomenar formalment un Cap de Projecte intern i un Responsable Polític del projecte.
c) Fer una sessió de presentació del projecte a la totalitat de la plantilla amb presència de l’equip de
govern / direcció i els responsables del servei e-SET
d) Convalidar mitjançant acord dels òrgans competents els protocols de funcionament que es derivin
de la implantació del model
e) L’organització establirà els mecanismes necessaris perquè les sessions de formació hi pugui assistir
la totalitat de les persones implicades per la implantació del servei sense interrupcions
f) Respectar els cronogrames de sessions de desplegament consensuats prèviament
g) Adquirir el material mínim establert en el manual per avançar en el desplegament
h) Desplegar una campanya ciutadana amb els mitjans que disposi l’ens

Tercer.- Acceptar les condicions generals i específiques que regulen la prestació del Servei e-SET
per part del Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu electrònica.
Quart.- Sol·licitar al Consorci AOC l’alta al Servei e-SET. El Consorci AOC avaluarà la sol·licitud i
documentació presentada, reservant-se la possibilitat de realitzar una reunió prèvia de treball amb
els responsables de l’ens. Una vegada disposi de totes les dades, comunicarà a l’ens en el
termini màxim d’un mes a comptar des de la presentació de la sol·licitud, el resultat de l’avaluació,
la previsió d’inici dels treballs, i la confirmació del preu públic requerit a efectes comptables.
Cinquè.- Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades de caràcter
personal a les quals pugui tenir accés en els termes exposats a la present sol·licitud.
Sisè.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme.

5. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER LA LLIBERTAT DE LES PRESES I PRESOS POLÍTICS
El dia 30 d’octubre, el fiscal general de l’Estat va presentar davant l’Audiència Nacional i el
Tribunal Suprem querelles per sedició, rebel·lió i malversació de fons públics contra el Govern de
la Generalitat de Catalunya i contra la Mesa del Parlament de Catalunya, per haver dut a terme
l’aplicació dels resultats de l’1-O.
Ahir, dia 2 de novembre, l’Audiència Nacional va decretar presó per a vuit membres del legítim
Govern de la Generalitat de Catalunya (un dels quals, a més, president d’un partit polític amb 87
anys d’història, i un altre ex primer tinent d’alcalde de Barcelona) i en va demanar la detenció de la
resta.
Així mateix, el Tribunal Suprem ha decidit sotmetre a vigilància policial la presidenta del
Parlament, Carme Forcadell, i la major part dels membres de la mesa fins a la seva declaració
prevista per al proper 9 de novembre.
Aquests actes se sumen a una campanya d’ús arbitrari de la justícia espanyola amb fins polítics,
com ja s’havia vist en els casos dels presidents de l’ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi
Cuixart, o contra els condemnats per haver organitzat la consulta del 9N.
L’existència de presos polítics no té cabuda dins l’actual Unió Europea, atempta contra els drets
recollits a la Declaració Universal dels Drets Humans proclamada per l’Assemblea General de les
Nacions Unides el 10 de desembre del 1948, i també contra el Conveni Europeu per la Protecció
dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals adoptada pel Consell d’Europa l’any 1950 i
ratificada per l’Estat Espanyol.
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Des d’aquest consistori, i al llarg dels segles, sempre s’han defensat les institucions de govern de
Catalunya. El compromís de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió amb la llibertat, la pau, el diàleg i
Catalunya és ferm i innegociable.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents que conformen la
corporació, els acords següents:

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

•

•
•
•

•
•

Rebutjar l’escalada repressiva dels darrers mesos i exigir l’excarceració immediata de tots els presos
polítics que ho són malgrat haver actuat sempre pacíficament i democràtica, d’acord amb el mandat
sorgit de les urnes.
Expressar el ple suport al Govern legítim de la Generalitat de Catalunya, encapçalat pel Molt Honorable
president Carles Puigdemont i per l’Honorable vicepresident Oriol Junqueras.
Expressar el ple suport a la Mesa i al Parlament de Catalunya, que s’han vist desposseïts de les seves
competències per l’aplicació indigna de l’article 155 de la CE.
Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i condemnar l’arbitrarietat i l’ús partidista amb què
s’estan aplicant les lleis, tot pervertint la separació de poders que qualsevol Estat de Dret digne, ha de
garantir.
Instar la Unió Europea i la resta d’institucions internacionals a exercir una mediació política que faciliti el
diàleg i la cerca d’una solució política.
Exigir l’aixecament immediat de l’aplicació de l’article 155 de la CE.

6. MOCIÓ PER EXIGIR LA LLIBERTAT IMMEDIATA DELS PRESIDENTS DE L’ASSEMBLEA
NACIONAL CATALANA, JORDI SÀNCHEZ, I D’ÒMNIUM CULTURAL, JORDI CUIXART.
El passat dilluns 17 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents d'Òmnium
Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. De nou, es va
judicialitzar un conflicte polític que l’Estat espanyol no sap resoldre amb diàleg i negociació.
Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar a creuar una
línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI. Empresonar persones per
manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i donar veu al poble. Un fet que posa en greu risc
els valors democràtics que crèiem que eren la base de la Constitució de 1978.
Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI després de
lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot de guerres... Avui, per
sort, estan protegides en tots els tractats internacionals.
No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les empresoni; que
persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi ha estat democràtic al món
que persegueixi la llibertat d’expressió; que censuri els mitjans de comunicació, que dicti les
notícies als periodistes i que coaccioni la llibertat d’informació; que privi de la llibertat de reunió i
de manifestació.
Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera que vulnerin
els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan algú és còmplice d’aquesta
vulneració és còmplice també d’una forma d’actuar pròpia d’una dictadura.
Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat per tensar,
crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar tota la societat civil. Volen
dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents que conformen la
corporació, els acords següents:

PRIMER.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi
Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

SEGON.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en tots els
tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió i del dret a decidir de les
persones per part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal.
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TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com la manipulació
i coacció dels mitjans de comunicació.
QUART.- Demanar a les institucions europees que no continuïn donant l’esquena a Catalunya
davant accions pròpies d’una dictadura.
CINQUÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona,
a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i al Congrés dels
Diputats, així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.

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. 37/2017, a Francisco Palou Segarra, per picar i arrebossar amb morter un rebost
sota escales de planta baixa i collar rajoles a la finca del carrer Gaudí, número 17
Expd. 38/2017, a Antonia Clariana Marbà, per reforçar i arreglar una part de la teulada de
l’habitatge del carrer de la Solana, número 63
Expd. 39/2017, a Concepció Call Camps, per rejuntar rajoles de la terrassa al carrer 18,
número 11

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

•

Que entre els dies 22 i 26 de novembre s’ha de celebrar un Ple per donar compte del
sorteig de les eleccions del Parlament del proper dia 21 de desembre. Segurament es farà
el dia 22 cap a les 13.30 hores
Que abans del dia 1 de novembre es van acabar la construcció dels nínxols i d’un lavabo al
cementiri municipal.

9.- 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.

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

Identificació de la sessió
Núm.: 14/2017
Caràcter: extraordinari
Data: dimecres, dia 22 de novembre de 2017
Horari: de les 13.30 hores a les 13.40 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
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Assistents
Alcalde-President
Antonio López Trabalón
Regidors
Joan Mª Guillaumet Badia
José Torres Flores
Joan Camats i Campabadal, secretari
S’han excusat d’assistir-hi:
Albert Bergadà Alburquerque
Francesc Sumalla Pla
Francisco Marcelino Camarasa
Carles Terré Carreño
A la Sentiu de Sió, a 22 de novembre de 2017, a les 13:30 hores, a la sala d’actes de la Casa
Consistorial, es constitueix en sessió pública extraordinària el Ple d’aquest Ajuntament, conformat
pels membres, el nom i el càrrec dels quals figura en aquesta acta, presidit pel senyor Alcalde,
amb l’assistència del Secretari de la Corporació.

Seguidament s’obre l’acte i es passa a deliberar sobre el següent ordre del dia:
1.

Sorteig membres mesa electoral eleccions Parlament de Catalunya desembre 2017

1. SORTEIG MEMBRES MESA ELECTORAL ELECCIONS PARLAMENT DE CATALUNYA
DESEMBRE 2017
Es realitza el sorteig a les dependències municipals, amb el programa CONOCE de l’Instituto Nacional de
Estadística, per l’elecció dels membres de la mesa electoral per a les properes eleccions del Parlament de
Catalunya del dijous dia 21 de desembre de 2017. A continuació el senyor secretari dóna compte al Ple de
l’esmentat sorteig. En el document annex que s’adjunta hi figura la relació dels membres que formaran part
de la mesa.

I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 13.40 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.: 15/2017
Caràcter: ordinari
Data: dilluns, dia 11 de desembre de 2017
Horari: de les 20.30 hores a les 21.00 hores
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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
S’han excusat d’assistir-hi:
A la Sentiu de Sió, a 11 de desembre 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 s’obre l’acte i es passa a deliberar sobre el següent ordre del dia:
1.
2.
3.
4.

Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors
Donar compte dels decrets d’alcaldia
Donar compte decrets relació de pagaments
Proposta aprovació inicial del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, any 2018, juntament amb les seves bases
d’execució, plantilla de personal i relació de llocs de treball.
5. Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 3 del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, any
2017
6. Proposta aprovació reconeixement de crèdit 3/2017
7. Proposta aprovar definitivament la constitució de la Comunitat de Municipis per al Desenvolupament Rural Sostenible
formada per La Granadella, Castelló de Farfanya i la Sentiu de Sió i del conveni que la regula
8. Proposta aprovar la participació i acceptació expressa del procediment regulat per reial decret 616/2017, de 16 de juny, en
el marc del programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020, aprovar les actuacions que componen el
projecte singular subvencionable corresponent a la Mesura 6 així com aprovar la memòria descriptiva de les actuacions a
escometre
9. Sol·licitud llicències d’obres
10. Informes d’alcaldia
11. Precs i preguntes

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
L’acta de la sessió ordinària del dia 13 de novembre de 2017 i de la sessió extraordinària del dia
22 de novembre de 2017 es donen per llegides, de conformitat amb l’establert a l’art. 110.3 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya i s’aproven per unanimitat dels set regidors assistents que conformen la
corporació.

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 dels
quals és la següent:
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•

Decret 51/2017, sobre comunicació tràmit audiència a l’interessat en relació a
l’expedient “Projecte d’implantació d’una explotació porcina d’engreix, situada en el
polígon 5, parcel·la 184, promoguda per Miquel Camarasa Darbra”, en que l’OGAU
considera no idoni el projecte presentat (Ref.: DIA/026/2016)
Atenent a les motivacions exposades, i en ús de les facultat legalment conferides,
RESOLC:
Primer.- Comunicar a l’interessat, senyor Miquel Camarasa Darbra, que té a la seva
disposició l’expedient relatiu “Projecte d’implantació d’una explotació porcina d’engreix,
situada en el polígon 5, parcel·la 184, promoguda per Miquel Camarasa Darbra”, en que
l’OGAU considera no idoni el projecte presentat, per tal que si ho considera oportú, en un
termini de quinze dies pugui al·legar i presentar els documents i justificacions que estimi
pertinents.
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es
dugui a terme.
la Sentiu de Sió, 8 de novembre de 2017

•

Decret 52/2017, sobre atorgament concessió de dret funerari
Vist tot l’anterior, RESOLC:
Primer.- Atorgar al Sr. Ventura Menardía Pejuan, amb DNI 36978540Z, concessió de dret
funerari sobre l’espai del Cementiri Municipal que es correspon a tres fosses situades al
sector TA, números 37, 38 i 39, d’acord amb la distribució que consta a l’Ajuntament, per
un període de 50 anys, a comptar des de la data de la present resolució.
Segon.- Inscriure el títol que acredita la concessió al Llibre Registre del cementiri.
Tercer.- Aprovar la liquidació per import de 1.950,00 €.Quart.- Notificar a l'interessat
aquesta resolució, i expedir el títol que acredita la concessió del dret funerari i, comunicar-li
que:
Contra el punt 1r i 2n de la present Resolució, relatiu a l’autorització d’ús del domini
públic local, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament, i de forma
potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en
el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Contra el punt 3r de la present Resolució, relatiu a l’aprovació de la liquidació de la taxa,
que no posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la
seva notificació.
Cinquè.- Donar compte de la present resolució en la propera sessió plenària que es dugui
a terme.
la Sentiu de Sió, 9 de novembre de 2017

•

Decret 53/2017 sobre acceptació subvenció de la Diputació i aprovació de documents
acreditatius de la despesa

14

Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Acceptar la subvenció de 7.500,00 euros atorgada per la Junta de Govern de la Diputació
de Lleida, en la sessió de 23 d’octubre de 2017, per l’actuació “Socorristes 2017”, amb un
pressupost de 8.236,95 euros.
Segon.- Els documents acreditatius de la despesa per import de 8.236,95 euros han estat aprovats
per resolució d’alcaldia de data 6 de novembre de 2017.
Tercer.- Comptabilitzar aquesta despesa amb càrrec a la partida 920 22799 del pressupost
municipal de l’any 2017.
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a
terme.

la Sentiu de Sió, 13 de novembre de 2017

•

Decret 54/2017, de convocatòria de Ple extraordinari

Per tot l’exposat, RESOLC:

Primer.- Convocar sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, pel
proper dimecres dia 22 de novembre de 2017, a les 13.30 hores, a la Sala de Plens de
l’Ajuntament, segons el següent:
ORDRE DEL DIA
1. Sorteig membres mesa electoral eleccions Parlament de Catalunya desembre 2017

Segon.- Notificar-ho a tots els regidors i fer-ho públic pels mitjans habituals.
la Sentiu de Sió, 16 de novembre de 2017

•

Decret 55/2017, de delegació d’atribucions de l’Alcaldia al Primer Tinent d’Alcalde de
l’Ajuntament de la Sentiu de Sió
Per tot l’exposat RESOLC:
Primer. Delegar en favor del Primer Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió,
senyor Joan Guillaumet Badia, totes les atribucions delegables d’acord amb l’article 53 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, des del dia 30 de novembre al 3 de desembre de
2017, ambdós inclosos.
Segon. Publicar aquesta resolució al BOP i al tauler d’anuncis oficials de l’Ajuntament.
Tercer. Donar compte d’aquesta resolució al Plenari, en la primera sessió que celebri.
la Sentiu de Sió, 20 de novembre de 2017

•

Decret 56/2017, sobre inici aprovació pressupost
Per tot l’exposat RESOLC
1. Sotmetre el Pressupost general per al 2018 a informe de la Intervenció i trametre’l
posteriorment al Ple de la corporació juntament amb els annexos i la documentació a la
qual fan referència els esmentats articles 168 i 166 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
la Sentiu de Sió, 4 de desembre de 2017

•

•

Decret 57/2017 sobre aprovació de la relació de factures mes de novembre de 2017
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA

Decret 58/2017, de convocatòria de Ple ordinari
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Per tot l’exposat, RESOLC:

Primer.- Convocar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, pel
proper dilluns dia 11 de desembre 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.
8.

Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors
Donar compte dels decrets d’alcaldia
Donar compte decrets relació de pagaments
Proposta aprovació inicial del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, any
2018, juntament amb les seves bases d’execució, plantilla de personal i relació de llocs
de treball.
Proposta aprovació expedient de modificació de crèdits núm. 3 del pressupost de
l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, any 2017
Proposta aprovació reconeixement de crèdit 3/2017
Proposta aprovar definitivament la constitució de la Comunitat de Municipis per al
Desenvolupament Rural Sostenible formada per La Granadella, Castelló de Farfanya i
la Sentiu de Sió i del conveni que la regula
Proposta aprovar la participació i acceptació expressa del procediment regulat per reial
decret 616/2017, de 16 de juny, en el marc del programa operatiu FEDER de
creixement sostenible 2014-2020, aprovar les actuacions que componen el projecte
singular subvencionable corresponent a la Mesura 6 així com aprovar la memòria
descriptiva de les actuacions a escometre

9. Sol·licitud llicències d’obres

10. Informes d’alcaldia
11. Precs i preguntes
Segon.- Notificar-ho a tots els regidors i fer-ho públic pels mitjans habituals.
la Sentiu de Sió, 5 de desembre de 2017.

3. DONAR COMPTE DECRETS RELACIÓ DE PAGAMENTS
Decret 57/2017 sobre aprovació de la relació de factures mes de novembre 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 novembre 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 48.971,66€.
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, 4 de desembre de 2017

PAGAMENTS NOVEMBRE FETS PER "LA CAIXA"

PRÉSTEC 2006

598,34

CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES)

159,72

DIARI SEGRE, S.L.

40,00

MANTENIMENT WIFI

308,79

TELEFONIA FIXA (MFE)

218,68
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TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC)

32,88

RENTING COPIADORA

95,59

CONSELL COMARCAL (RECOLLIDA RESTA I FORM)

1.137,36

CONSELL COMARCAL (TDIC)

113,10

CONSELL COMARCAL ( Taxa serv. Trac. Elim. Residus)

388,08

CONSELL COMARCAL (Arquitectura urbanisme)

241,50

CONSELL COMARCAL (Serveis socials 4rt. TR)

139,12

CONSELL COMARCAL (Cànon deposició residus)

1.266,30

CONSELL COMARCAL (Servei tècnic enginyeria)

361,14

CONSELL COMARCAL (Servei deixalleria-gest. Volum.)

339,66

CONSELL COMARCAL (Servei deixalleria-gestió residus)

213,44

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

206,69

ENDESA ENERGIA, S.A.U.

561,55

J. FARRÉ, S.A.

111,01

AGROPECUARIS FORTUNY, S.L.

258,06

FERRETERIA VIOLA, S.L.

55,84

SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA

68,11

OAGRTL

14,47

MAPFRE

134,03

EXCLUSIVES ERA

51,79

SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA

50,64

COMPSAONLINE, S.L.

372,85

TASHIA, S.L.

992,91

CONSTRUCCIONS MANUEL ESPEJO, S.L.

10.891,80

DISTRIBUCIONS ARENY, S.L.

61,59

LYRECO

69,99

EXCAVACIONS LAO
ALBERT AUTOMOCIÓ, S.L.
COMERCIAL MONTRAVETA
GALITÓ MARTÍ, POL

1.182,34
225,01
1.321,62
242,00

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.L.

2.058,33

GENERALITAT - DEVOLUCIÓ SUBV. CÀRRECS ELECTES 2012

5.045,04

INSTAL.LACIONS ANTONI MORA, S.L.

79,90

LABORMAN EQUIPAMENTS, S.L.U.

287,38

NOVOQUÍMICA ECOLÓGICA, S.L.

496,35

PLAMECA, S.A.

326,70

SPECIALS CHECK SYSTEMS

2.848,73
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ASSISTÈNCIES CÀRRECS ELECTES
AMPA (EXTRAESCOLARS NOVEMBRE)

337,50
50,00

AMORTITZACIÓ PRÉSTEC FFPP

2.546,43

SEGURETAT SOCIAL

4.230,77

NOMINES

7.142,52
47.975,65

Pagaments fets per "Caixa Corporació"
Despeses diverses

473,01

Subvenció jubilats

225,00

Salvador Montpeat - Ermita 2017

82,50

Auto-Gabi - Reparació furgoneta

215,50

TOTAL PAGAMENTS NOVEMBRE

48.971,66

4. PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ,
ANY 2018, 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 2018, equilibrat amb un total de euros amb les Bases d’Execució i Plantilla
de Personal que incorpora.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents que conformen la corporació, els
acords següents:
Primer: Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió per a l’exercici
econòmic 2018, 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
I
II
III
IV
V
VII

DENOMINACIÓ
Impostos Directes
Impostos Indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Transferències de capital

EUROS
216.104,00
10.000,00
107.941,07
157.179,56
19.579,00
45.200,50

TOTAL INGRESSOS

556.004,13

RESUM DESPESES PER CAPÍTOLS
CAPÍTOL
I
II
III
IV
VI
IX

DENOMINACIÓ
Despeses de Personal
Despeses corrents en béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Passius Financers

EUROS
176.766,00
283.700,00
1.250,00
9.980,00
62.708,13
21.600,00

TOTAL DESPESES

556.004,13
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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 2018, les bases d'execució i plantilla de personal
aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i 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.

5. PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3 DEL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ , ANY 2017
Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a continuació, per a les
quals la consignació és insuficient en el pressupost ordinari actual, es necessita tramitar
l’expedient de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari que es finançarà mitjançant
majors ingressos obtinguts sobre els pressupostats i/o anul·lacions o baixes del crèdit de
partides que es consideren que es poden reduir, amb subjecció a les disposicions vigents.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents que conformen la corporació,
els acords següents:

Primer: Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 3 del pressupost de l’ajuntament de la
Sentiu de Sió, any 2017, d'acord amb el quadre següent:

DESPESES A FINANÇAR:

SUPLEMENTS DE CRÈDIT:

PARTIDA

DENOMINACIÓ

CONSIGNACIÓ
INICIAL

PROPOSTA
D'INCREMENT

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

454.210

Infraestructures i béns naturals

43.800,00

8.000,00

52.800,00

231.250.00.02

C. Comarcal. Assistent Social

2.200,00

67,00

2.267,00

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT

8.067,00

CRÈDITS EXTRAORDINARIS

PARTIDA

DENOMINACIÓ

CONSIGNACIÓ
INICIAL

PROPOSTA
INCREMENT

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

C. Comarcal. Programa Treball
i Formació

0,00

549,20

549,20

342.623.00

Graderies Poliesportiu

0,00

11.973,55

11.973,55

337.623.00

Màquina rentaplats local bar

0,00

1.321,62

1.321,62

920.626.00

Equips processos informació

0,00

372,85

372,85

0,00

14.217,22

14.217,22

241.250.00.09

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS
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TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 22.284,22

BAIXES PER TRANSFERÈNCIES

PARTIDA

DENOMINACIÓ

CONSIGNACIÓ
INICIAL

MINORACIÓ

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

912.100.00

Retribucions membres govern

24.681,00

1.000,00

23.681,00

920.120.00

Sous del grup A1

32.205,00

700,00

31.505,00

Maquinària, instal i utillatge

20.000,00

2.298,00

17.702,,00

165.221,00

Subm. energia elèctrica (enll
públic)

23.000,00

1.000,00

22.000,00

312.221.03

Subm combustibles consultori

2.500,00

1.000,00

1.500,00

323.221.03

Subm combustibles Escola

4.000,00

2.000,00

2.000,00

337.221,03

Subm combustible local social

1.500,00

800,00

700,00

920.227.08

Serveis de recaptació

12.000,00

1.486,22

10.513,78

920.227,06

Estudis i treballs tècnics

1.000,00

1.000,00

0,00

412.631.00

Inversió gestió forestal sostenible

4.000,00

1.000,00

3.000,00

920.213

TOTAL:

12.284,22

MAJORS INGRESSOS

PARTIDA
761.00

DENOMINACIÓ

CONSIGNACIÓ
INICIAL

Subv Diputació Graderies

TOTAL:

PROPOSTA
CONSIGNACIÓ
INCREMENT/DISM.
DEFINITIVA

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT: 22.284,22

Segon: L'import de les despeses queda finançat amb majors ingressos i/o anul·lacions o baixes
del crèdit de partides que es consideren que es poden reduir, havent-se de donar a l'expedient la
tramitació assenyalada a l'art. 162 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i considerant-se aquest acord definitiu de
no presentar-se reclamacions durant el termini d'exposició pública”.

6. PROPOSTA APROVACIÓ RECONEIXEMENT DE CRÈDIT 3/2017
Vist l’informe de Secretaria emès al respecte en relació amb el procediment i la legislació aplicable
per procedir al reconeixement dels crèdits que s’annexen, corresponents a altres exercicis
pressupostaris.
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Vist l’informe de la Intervenció en el què s’estableix que és possible aquest reconeixement de
crèdit.
Atès el que disposa l'article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, estableix la possibilitat del
reconeixement d'obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol causa, no ho haguessin
estat en aquell al que corresponien, atribuint al Ple de la Corporació tal reconeixement sempre que no
existeixi dotació pressupostària, operacions especials de crèdit, o concessions de quitació i espera,
mitjançant l'assignació puntual i específica d'obligacions procedents d'exercicis anteriors al pressupost
vigent.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents que conformen la corporació, els
acords següents:

PRIMER Aprovar el reconeixement dels crèdits 3/2017 corresponents a exercicis anteriors que es
relacionen en l’annex 1 per import de 2.994,11 euros

SEGON. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l'exercici 2017, els corresponents crèdits, amb
càrrec a la partides que corresponguin, de la qual es va realitzar la corresponent retenció”.

RESUM PER
PARTIDES :

ANY

PROG

ECONÒMICA

DESCRIPCIÓ

IMPORT
1.368,19

2017

920

130.00

Nòmina desembre personal laboral
2015

2017

932

227.08

Retenció omissions cadastrals 2016

1.625,92

SUMA TOTAL……………………….

2.994,11

7. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA CONSTITUCIÓ DE LA COMUNITAT DE
MUNICIPIS PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL SOSTENIBLE FORMADA PER LA
GRANADELLA, CASTELLÓ DE FARFANYA I LA SENTIU DE SIÓ I DEL CONVENI QUE LA
REGULA.
Atès que els municipis de Castelló de Farfanya, La Granadella, i la Sentiu de Sió, tots ells de la
província de Lleida, comparteixen un interès mutu en afavorir un model de desenvolupament rural
sostenible, econòmica, social i medioambientalment, i estan convençuts del valor dels recursos
rurals, que poden oferir solucions sostenibles als reptes presents i futurs de la societat que afecten
a tots els ciutadans de la Unió, com la garantia d’un subministrament sostenible i segur d’aliments
de qualitat, el desenvolupament de l’economia circular, el desenvolupament de la bioeconomia, el
foment de l’eficiència en l’ús dels recursos, la lluita contra el canvi climàtic, i la reducció de la
dependència dels combustibles fòssils.
Vista la Declaració de voluntat de constitució de la Comunitat de Municipis efectuada per la
senyora Cristina Lafay Bertran, alcaldessa - presidenta del municipi de Castelló de Farfanya, el
senyor Carlos Gibert Bernaus, alcalde - president del municipi de La Granadella, i el senyor
Antonio López Trabalón, alcalde - president del municipi de la Sentiu de Sió, reunits a Castelló de
Farfanya el dia 25 d’octubre de 2017.
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Atès que per resolució d’alcaldia, de data 26 d’octubre de 2017, es va aprovar la voluntat de
constituir la Comunitat de Municipis per al Desenvolupament Rural Sostenible, així com el Projecte
de Conveni regulador de la Comunitat de Municipis per al Desenvolupament Rural Sostenible.
Atès que d’acord amb l’article 125.3 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 s’ha sotmès la proposta a informació
pública durant vint dies hàbils mitjançant publicació al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de la Sentiu
de Sió sense que s’hagi presentat cap reclamació i/o al·legació.
Atès que l’article 125.4 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 estableix que un cop transcorregut el termini
d’informació pública i resoltes, si s’escau, les al·legacions presentades pel municipi en que
s’hagin presentat, en el si de cada ajuntament i amb el quòrum de la majoria absoluta, s’ha
d’adoptar un acord plenari d’aprovació de la constitució de la comunitat de municipis i del conveni
que la regula.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents que conformen la
corporació, els acords següents:
Primer.- Aprovar definitivament la constitució de la Comunitat de Municipis per al
Desenvolupament Rural Sostenible formada per La Granadella, Castelló de Farfanya i la Sentiu de
Sió i del conveni que la regula.
Segon.- L’acord plenari d’aprovació, adoptat per tots els municipis, i el conveni que regula la
comunitat han d’ésser publicats íntegrament al BOP pel municipi amb un nombre més elevat
d’habitants, en aquest cas la Granadella i també s’han de publicar al tauler d’anuncis de cada
ajuntament, és a dir, el de Castelló de Farfanya i la Sentiu de Sió. Al DOGC s’ha de fer referència
al Butlletí Oficial de la Província en que apareixen publicats l’acord i el conveni.
8. PROPOSTA APROVAR LA PARTICIPACIÓ I ACCEPTACIÓ EXPRESSA DEL
PROCEDIMENT REGULAT PER REIAL DECRET 616/2017, DE 16 DE JUNY, EN EL MARC
DEL PROGRAMA OPERATIU FEDER DE CREIXEMENT SOSTENIBLE 2014-2020, APROVAR
LES ACTUACIONS QUE COMPONEN EL PROJECTE SINGULAR SUBVENCIONABLE
CORRESPONENT A LA MESURA 6 AIXÍ COM APROVAR LA MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE
LES ACTUACIONS A ESCOMETRE
Vist el Reial decret 616/2017, de 16 de juny, pel qual es regula la concessió directa de
subvencions a projectes singulars d'entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en
carboni en el marc del Programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020.
Vista la Mesura 6. Renovació de les instal·lacions d'enllumenat, il·luminació i senyalització
exterior. Que té com a Objectiu d'actuació reformar les instal·lacions municipals d'enllumenat,
il·luminació i senyalització exterior existents amb la finalitat de reduir el seu consum d'energia final
i les emissions de CO2, mitjançant la millora de la seva eficiència energètica.
Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció del següent, ACORD:
1r. APROVAR la participació i acceptació expressa del procediment regulat per Reial decret
616/2017, de 16 de juny, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a projectes
singulars d'entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc del
Programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020.
2n. APROVAR les actuacions que componen el projecte singular subvencionable
corresponent a la Mesura 6: Renovació de les instal·lacions d'enllumenat, il·luminació i
senyalització exterior, valorada 47.190,00 euros, IVA inclòs, i desglossada en el següent punt
d'aquest acord, amb exprés compromís d'habilitar crèdit suficient per finançar el projecte plantejat
en el cas que el mateix resulti seleccionat en aquesta convocatòria. Aquesta aprovació
pressupostària es troba condicionada a l'obtenció de cofinançament FEDER per dur-la a terme.
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3r. APROVAR la Memòria descriptiva de les actuacions a escometre, a la qual es refereix
l'apartat c) de l'article 12 del RD 616/2017, la qual, s'identifica com a expedient de referència:
SUBV1/2017 Titulada: MEMÒRIA DESCRIPTIVA DEL PROJECTE SINGULAR DE MILLORA DE
L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN ELS SERVEIS PÚBLICS MITJANÇANT LA RENOVACIÓ
PARCIAL DE LES INTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT EXTERIOR DEL MUNICIPI DE LA SENTIU
DE SIÓ, valorada en 39.607,43 euros més 8.317,56 euros corresponents a l’IVA (total 47.924,99
euros), redactada per Teresa Botargues Girón, de data 1 de desembre de 2017, d'una inversió i
despesa elegible total de 600,00 euros, Iva del 21 % de 126,00 euros.

9.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. 41/2017, a Teresa Clariana Benseny, per arranjament de la tanca del pati, modificar
el tancament de l’accés del carrer a les escales i substituir la barana de ferro de les
escales exteriors de la façana per una feta amb paret de blocs i arrebossada, a l’immoble
situat a l’avinguda de Catalunya, número 12.
Expd. 11/2017, a Hamdy Mostafa Abdel Wahed, per la legalització de sostres de cobriment
del pati interior i per la construcció de coberta per a cobrir terrassa, a l’immoble situat a la
plaça Planeta, número 5

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

Que gràcies al comptador d’aigua que es va instal·lar a la Urbanització Sant Miquel hem
pogut detectar una trenca d’aigua i de la xarxa del clavegueram molt important. Abans de
localitzar l’averia, el consum diari era d’uns 195 m3 i, una vegada arreglat el problema, el
consum ha baixat a 9-10 m3 diaris. Que el cost de la despesa es comparteix amb la Junta
de la Urbanització.

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.: 1/2018
Caràcter: ordinari
Data: dilluns, dia 8 de gener de 2018
Horari: de les 20.30 hores a les 21.00 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Assistents
Alcalde-President: Antonio López Trabalón
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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
S’han excusat d’assistir-hi:

A la Sentiu de Sió, a 8 de gener de 2018, 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 s’obre l’acte i es passa a deliberar sobre el següent ordre del dia:

1.
2.
3.
4.

Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
Donar compte dels decrets d’alcaldia
Donar compte decrets relació de pagaments
Proposta prorrogar el contracte de l’arrendament del local destinat a bar situat al carrer de les Escoles, número 6, per un
termini d’un any, des del dia 10 de gener de 2018 fins el 10 de gener de 2019
5. Proposta aprovació reconeixement de crèdit 1/2018
6. Proposta elecció de càrrec electe com a beneficiari de la compensació econòmica que atorga el Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge, per a l’any 2018
7. Proposta aprovar provisionalment per a l’exercici 2018 i següents la modificació de l’ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la
taxa per prestació de serveis de cementiri, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local que fa referència
únicament a l’epígraf 5 de l’article 6 (import per utilització sala de vetlles)
8. Proposta adjudicar a l'empresa TECNOLOGIA LLIURE S.C.P, CIF J-25672437, el contracte de serveis d'instal·lació, control,
gestió i manteniment de xarxa de dades (servei WIFI per als veïns del municipi) per procediment negociat sense publicitat
9. Sol·licituds llicències d’obres
10. Informes d’alcaldia
11. Precs i preguntes

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
L’acta de la sessió ordinària del dia 11 de desembre de 2017 es dona per llegida, de conformitat
amb l’establert a l’art. 110.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i s’aprova per unanimitat dels set regidors
assistents que conformen la corporació.

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 dels
quals és la següent:

•

Decret 59/2017 sobre adjudicació de l’actuació titulada “Col·locació de graderies i
tanques de seguretat al pavelló poliesportiu de la Sentiu de Sió”
Per tot l’exposat, RESOLC:
PRIMER. Portar a terme la següent actuació: “Col·locació de graderies i tanques de
seguretat al pavelló poliesportiu de la Sentiu de Sió”, mitjançant el procediment del
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contracte menor, amb l’empresa Esports Montsec SCP (NIF J25706599) per un import de
11.973,54 euros (9.895,49 euros de base imposable + 2.078,05 euros en concepte d’IVA).
SEGON. L'objecte del present contracte és: “Col·locació de graderies i tanques de
seguretat al pavelló poliesportiu de la Sentiu de Sió”.
TERCER. Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de l’execució de l’obra amb càrrec a
l’aplicació 342.623.00 del Pressupost vigent.
QUART. Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del pagament si
escau.
CINQUÈ. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
signatura de la Resolució.

la Sentiu de Sió, 5 de desembre de 2017

•

Decret 60/2017 sobre acceptació subvenció de la Diputació i aprovació de documents
acreditatius de la despesa
Per Decret del President de la Diputació de Lleida número 4690, de 16 de novembre de 2017, es va
acordar concedir a l’Ajuntament de la Sentiu de Sió una subvenció de 10.000,00 euros per l’actuació
“Col·locació de graderies i tanques de seguretat al pavelló poliesportiu de la Sentiu de Sió”, amb un
pressupost de 11.973,54 euros.
Vista la resolució d’atorgament de la subvenció.
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Acceptar la subvenció de 10.000,00 euros atorgada per Decret del President de la
Diputació de Lleida número 4690, de 16 de novembre de 2017, per l’actuació “Col·locació de
graderies i tanques de seguretat al pavelló poliesportiu de la Sentiu de Sió”,, amb un pressupost de
11.973,54 euros.
Segon.- Aprovar els documents acreditatius de la despesa per import de 11.973,54 euros.
Tercer.- Comptabilitzar aquesta despesa amb càrrec a la partida 342.623.00 del Pressupost vigent
de l’any 2017.
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a
terme.

la Sentiu de Sió, 14 de desembre de 2017

•

Decret 61/2017, sobre atorgament concessió de dret funerari
Vist tot l’anterior, RESOLC:
Primer.- Atorgar a la Sra. Alejandra Aguilà Batalla, amb DNI 43732377Q, concessió de
dret funerari sobre l’espai del Cementiri Municipal que es correspon a dos nínxols situats al
sector B, números 121 i 122, d’acord amb la distribució que consta a l’Ajuntament, per un
període de 50 anys, a comptar des de la data de la present resolució.
Segon.- Inscriure el títol que acredita la concessió al Llibre Registre del cementiri.
Tercer.- Aprovar la liquidació per import de 3.580,00 €.
Quart.- Notificar a l'interessat aquesta resolució, i expedir el títol que acredita la concessió
del dret funerari, així com donar d’alta els nínxols al padró municipal i, comunicar-li que:
Contra el punt 1r i 2n de la present Resolució, relatiu a l’autorització d’ús del domini
públic local, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament, i de forma
potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en
el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Contra el punt 3r de la present Resolució, relatiu a l’aprovació de la liquidació de la taxa,
que no posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la
seva notificació.
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Cinquè.- Donar compte de la present resolució en la propera sessió plenària que es dugui
a terme.
la Sentiu de Sió, 20 de desembre de 2017.
•

Decret 62/2017 sobre inici modificació ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la Taxa per
prestació de serveis de cementiri, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de
caràcter local
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer. Iniciar l’expedient de modificació de l’ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la Taxa per
prestació de serveis de cementiri, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local,
d’acord amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals RDL 2/2004 de 5 de març. Hi
ha la necessitat de modificar l’epígraf 5è que fa referència a la utilització de la sala de vetlles.
L’ordenança preveu un import que està totalment desfasat amb el que es recapta actualment.
Segon. Encarregar al secretari i als serveis tècnics d’aquest ajuntament la redacció del projecte de
modificació de les ordenances fiscals referides en el cos d’aquesta resolució.

la Sentiu de Sió, 20 de desembre de 2017
•

•

Decret 1/2018 sobre aprovació de la relació de factures mes de desembre de 2017
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA

Decret 2/2018, 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 8 de gener de 2018, a les 20.30 hores, a la Sala de Plens de
l’Ajuntament, segons el següent:
ORDRE DEL DIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors
Donar compte dels decrets d’alcaldia
Donar compte decrets relació de pagaments
Proposta prorrogar el contracte de l’arrendament del local destinat a bar situat al carrer
de les Escoles, número 6, per un termini d’un any, des del dia 10 de gener de 2018
fins el 10 de gener de 2019
Proposta aprovació reconeixement de crèdit 1/2018
Proposta elecció de càrrec electe com a beneficiari de la compensació econòmica que
atorga el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, per a
l’any 2018
Proposta aprovar provisionalment per a l’exercici 2018 i següents la modificació de
l’ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per prestació de serveis de cementiri,
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local que fa referència
únicament a l’epígraf 5 de l’article 6 (import per utilització sala de vetlles)
Proposta adjudicar a l'empresa TECNOLOGIA LLIURE S.C.P, CIF J-25672437, el
contracte de serveis d'instal·lació, control, gestió i manteniment de xarxa de dades
(servei WIFI per als veïns del municipi) per procediment negociat sense publicitat

9. Sol·licituds llicències d’obres

10. Informes d’alcaldia
11. Precs i preguntes

Segon.- Notificar-ho a tots els regidors i fer-ho públic pels mitjans habituals.
la Sentiu de Sió, 3 de gener de 2018

3. DONAR COMPTE DECRETS RELACIÓ DE PAGAMENTS
Decret 1/2018 sobre aprovació de la relació de factures mes de desembre de 2017
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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 desembre 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 46.611,72€.
Segon.- Donar conformitat al pagament de les obligacions carregades directament al compte corrent. Els
pagaments s’efectuaran per ordre de l’alcaldia i de conformitat amb la disposició de fons de la Tresoreria.

Tercer.- Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària que es dugui a terme.

la Sentiu de Sió, 3 de gener de 2018

PAGAMENTS DESEMBRE A "LA CAIXA"
PRÉSTEC 2006

598,33

CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES)

159,72

DIARI SEGRE, S.L.

40,00

MANTENIMENT WIFI

308,79

TELEFONIA FIXA (MFE)

216,59

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC)

33,92

RENTING COPIADORA

95,59

CONSELL COMARCAL (RECOLLIDA RESTA I FORM)

1.137,36

CONSELL COMARCAL (TDIC)

113,10

CONSELL COMARCAL ( Taxa serv. Trac. Elim. Residus)

378,56

CONSELL COMARCAL (Arquitectura urbanisme)

250,00

CONSELL COMARCAL (SERVEIS INFORMÀTICS)

50,82

FERRETERIA VIOLA, S.L.
ENDESA (Llum casal familiar i església)
ENDESA ENERGIA, S.A.U. Enllumenat Tossal

306,42
41,53
160,92

ENDESA ENERGIA, S.A.U. Llum tanatori

42,13

ENDESA ENERGIA, S.A.U. llum bàscula

27,35

ENDESA ENERGIA, S.A.U. llum Tanatori

39,77

SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA

98,30

COMPSAONLINE, S.L.

30,75

ELECTRICITAT JAINA, S.L.

215,66

ELECTRICITAT JAINA, S.L.

168,17

DOLSET CONST. AGRÍCOLES I INDUSTRIALS, S.L.

605,00

DOLSET CONST. AGRÍCOLES I INDUSTRIALS, S.L.

1.149,50

RECANVIS MIRÓ

58,79

EL CELLER DE L'ARNAU

919,91

INK 30 MARTINEZ MONTOLIU

175,99

CONSTRUCCIONS MANUEL ESPEJO, S.L.

4.001,01
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J. FARRÉ, S.A.

155,36

DISTRIBUCIONS JAUME ARENY, S.L.

171,05

BALAGUER AUDIOVISUALS, S.L.

544,50

CONSTRUCCIONS MANUEL ESPEJO, S.L.
ESPORTS MONTSEC, S.C.P.
LABORMAN
EXCAVACIONS LAO
HIDROLOGI

3.008,00
11.973,54
17,97
421,59
74,67

LO TAPI'S (FERNANDO SANCHEZ TORTRAS)

129,47

RODENAS VARGAS, GENÍS

493,44

BASCULAS MOR, S.L.

106,96

ASSISTÈNCIES CÀRRECS ELECTES

150,00

ESCOLA MARE DE DEU DE LA GUARDIOLA

975,00

AMPA (EXTRAESCOLARS NOVEMBRE)

50,00

SEGURETAT SOCIAL

4.230,77

PAGUES EXTRES

5.285,57

NOMINES

7.070,62
46.282,49

PAGAMENTS A "CAIXA CORPORACIÓ"
Despeses diverses desembre 2017

TOTAL PAGAMENTS DESEMBRE 2017

329,23

46.611,72

4. PROPOSTA PRORROGAR EL CONTRACTE DE L’ARRENDAMENT DEL LOCAL DESTINAT
A BAR SITUAT AL CARRER DE LES ESCOLES, NÚMERO 6, PER UN TERMINI D’UN ANY,
DES DEL DIA 10 DE GENER DE 2018 FINS EL 10 DE GENER DE 2019
El Ple municipal, en sessió extraordinària de data 30/11/2016, va acordar, per unanimitat,
adjudicar definitivament la contractació de l’arrendament del local destinat a Bar situat al carrer de
les Escoles, 6 a favor de l’únic licitant presentat, Sr. Adrià Argelich Moriana.
En data 24 de desembre de 2016 ambdues parts van signar el contracte d’arrendament del local
esmentat, propietat de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, amb els següents
Que el pacte primer del contracte, estableix literalment:
“La concessió de l’arrendament s’atorgarà per un termini d’un any prorrogable cadascun dels anys
per igual període.
La data d’efecte del contracte serà el 10 de gener de 2017
La pròrroga sortirà a efecte si les parts hi estan d’acord, en altre cas el contracte restarà extingit”.
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Que el pacte segon del contracte, estableix literalment:
“- L'arrendament serà d’ una durada d’un any prorrogable cadascun dels anys per igual
període, termini que començarà a comptar a partir de la data de signatura del contracte
d’arrendament.
En el cas de que les parts hi estiguin de comú acord, el contracte es podrà prorrogar per un
termini d’un any més, aquesta pròrroga comportarà l’increment de l’IVA i l’IPC, si es produeix i si
s’escau s’haurà d’acordar un mes abans de finalitzar el període de contractació”.
Atès que les parts estan d’acord en prorrogar aquest contracte per un termini d’un any, de
conformitat amb les condicions previstes al pacte segon del contracte signat el 24 de desembre de
2016.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents que conformen la
corporació, els acords següents:
PRIMER.- Prorrogar el contracte de l’arrendament del local destinat a Bar situat al carrer de les
Escoles, número 6 per un termini d’un any, des del dia 10 de gener de 2018 fins el 10 de gener de
2019, per un import de 320,00 euros mensuals IVA exclòs, amb l’increment de l’IVA i l’IPC, si es
produeix i que cal pagar per endavant de l'1 al 5 de cada mes, al domicili de l’arrendador o al
compte bancari que aquest designi.
SEGON.- Autoritzar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per a la signatura del
document de pròrroga i de qualsevol altre document que se’n pugui derivar.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’interessat i convocar-lo per procedir a la signatura del
corresponent document administratiu de pròrroga.
5. PROPOSTA APROVACIÓ RECONEIXEMENT DE CRÈDIT 1/2018
Vist l’informe de Secretaria emès al respecte en relació amb el procediment i la legislació aplicable
per procedir al reconeixement dels crèdits que s’annexen, corresponents a altres exercicis
pressupostaris.
Vist l’informe de la Intervenció en el què s’estableix que és possible aquest reconeixement de
crèdit.
Atès el que disposa l'article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, estableix la possibilitat del
reconeixement d'obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol causa, no ho haguessin
estat en aquell al que corresponien, atribuint al Ple de la Corporació tal reconeixement sempre que no
existeixi dotació pressupostària, operacions especials de crèdit, o concessions de quitació i espera,
mitjançant l'assignació puntual i específica d'obligacions procedents d'exercicis anteriors al pressupost
vigent.

Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents que conformen la
corporació, els acords següents:
PRIMER.- Aprovar el reconeixement dels crèdits 1/2018 corresponents a exercicis anteriors que
es relacionen en l’annex 1 per import de 19.857,30€.

SEGON.- Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l'exercici 2018, els corresponents crèdits, amb
càrrec a la partides que corresponguin, de la qual es va realitzar la corresponent retenció.
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RESUM PER
PARTIDES :

ANY

PROG

ECONÒMICA

DESCRIPCIÓ

IMPORT

2018

920

220.00

Compra sobres 2016

916,36

2018

920

220.01

Compra llibres la Guerra Civil al Montsec 15

310,00

2018

920

221.00

Energia elèctrica 2014

3.531,49

2018

920

221.99

Pagament derrama aigua 2015

2.098,82

2018

161

225.01.00

Canon abocament 2014

2.839,05

2018

170

225.01.01

Canon riu Sió 2016

1.016,94

2018

338

226.09

Festa Major Sant Miquel 2017

2.848,73

2018

340

480.00

Subv. Futbol Sala 2014

1.000,00

2018

0

911.00

Amortització préstec pag proveïdors 2014

4.697,58

2018

0

913.00

Amortització préstec Caixa Bank 2014

598,33

SUMA TOTAL……………………….

19.857,30

2018

6. PROPOSTA ELECCIÓ DE CÀRREC ELECTE COM A BENEFICIARI DE LA COMPENSACIÓ
ECONÒMICA QUE ATORGA EL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I HABITATGE, PER A L’ANY 2018
Atès que la convocatòria anual del Departament de Governació, Administracions Públiques 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, per unanimitat dels set regidors assistents que conformen la
corporació, els acords següents:
Primer.- Elegir el càrrec electe, Antonio López Trabalón, alcalde, com a beneficiari de la
compensació econòmica que atorga el Departament de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge per a l’any 2018, amb una dedicació parcial del 62,50%.

7. PROPOSTA APROVAR PROVISIONALMENT PER A L’EXERCICI 2018 I SEGÜENTS LA
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE
SERVEIS DE CEMENTIRI, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE
CARÀCTER LOCAL QUE FA REFERÈNCIA ÚNICAMENT A L’EPÍGRAF 5 DE L’ARTICLE 6 (IMPORT
PER UTILITZACIÓ SALA DE VETLLES)
Per resolució de l’Alcaldia, de data 20 de desembre de 2017, s’ha acordat iniciar l’expedient de modificació
de l’ordenança fiscal número núm. 8 reguladora de la Taxa per prestació de serveis de cementiri, conducció
de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local ja que hi ha la necessitat de modificar l’epígraf 5è de
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l’article 6 (quota tributària) que fa referència a la utilització de la sala de vetlles. L’ordenança preveu un
import que està totalment desfasat amb el que es recapta actualment.
El Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març estableix en els seus
articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels
tributs locals.Els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.

En particular, l’article 16.1 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5
de març estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la
seva aplicació.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents que conformen la
corporació, els acords següents:
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de
l’Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de la Taxa per prestació de serveis de cementiri, conducció
de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. El text de l’article de l’Ordenança modificat
només afecta a l’epígraf 5 de l’article 6 (import per utilització de la sala de vetlles), que queda
redactat de la següent manera:

Article 6è.- Quota Tributària.
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

EPÍGRAF PRIMER.- ASSIGNACIÓ DE LLOCS PER INHUMACIÓ:
Concepte tributari

MÀXIM

Assignació nínxols (per cada plaça)
Assignació fosses (per cada plaça)

2.050,00 €
650,00 €

MÍNIM
1.790,00 €
570,00 €

EPÍGRAF SEGON.- PER MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA DEL RECINTE DEL CEMENTIRI
Concepte tributari
Per nínxols (1 Plaça)
Per nínxols (2 Places)
Per nínxols (3 Places)
Per fosses (1 Plaça)
Per fosses (2 Places)
Per fosses (3 Places)
Per fer un panteó

4,20 €
7,35 €
10,50 €
8,40 €
14,70 €
21,00 €
27,30 €

2,10 €
3,20 €
4,20 €
3,20 €
6,30 €
7,40 €
10,50 €

EPÍGRAF TERCER.- CONDUCCIÓ DE CADÀVERS:
Aquest treball correspondrà a l'empresa o persona que realitzi els serveis funeraris d'aquesta localitat i les tarifes es fixaran segons
concert a establir amb la parat concessionària que en resulti a l'efecte i a l’empara de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques. Les pràctiques que se'n derivin de la prestació de dit servei, en la part que hi correspongui, seran subjectes al Reglament
de Policia Sanitària Mortuòria.

EPÍGRAF QUART.- ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL:
Als serveis afectes hi correspon els de inhumació, exhumació, trasllat de cadàvers i restes, dipòsit de cadàvers, subministrament de
taüts, entre altres que hi puguin ser propis, tot els quals seran tarifats segons concert a establir amb la part concessionària que en
resulti a l'efecte i a l’empara de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. Les pràctiques que se'n derivin de la prestació
de dits serveis i , d'altres que es puguin concertar per aquests mateixos efectes, en la part que hi correspongui, seran subjectes al
Reglament de Policia Sanitària Mortuòria.

EPÍGRAF CINQUÈ.- SALA DE VETLLES
Concepte tributari
Per utilització sala de vetlles (d’aplicació a empresa funerària).
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305,00 €

Segon. Els acords definitius en matèria de modificació de l’ordenança per a l’exercici 2018 i
següents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:
1) Es publicaran íntegrament els apartats dels articles que hagin estat objecte de modificació i
que facin referència als elements tributaris de determinació obligatoris per part de l’ajuntament.
Tercer. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, durant el
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el
Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats,
en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5
de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut
el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província el text íntegre de les modificacions
efectuades.

8. PROPOSTA ADJUDICAR A L'EMPRESA TECNOLOGIA LLIURE S.C.P, CIF J-25672437, EL
CONTRACTE DE SERVEIS D'INSTAL·LACIÓ, CONTROL, GESTIÓ I MANTENIMENT DE
XARXA DE DADES (SERVEI WIFI PER ALS VEÏNS DEL MUNICIPI) PER PROCEDIMENT
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT
Vista la provisió d’alcaldia, de data 2 de gener de 2018, en la qual es fa referència a que la
mercantil TECNOLOGIA LLIURE S.C.P, amb domicili a Les Borges Blanques, carrer Industria
núm. 7, CP 25400 i CIF J-25672437 va signar, el 3 de juny de 2011, amb l’Ajuntament de la Sentiu
de Sió un contracte pel qual prestava els serveis d'instal·lació, control, gestió i manteniment de
xarxa de dades (servei WIFI per als veïns del municipi), amb una durada de 42 mesos i s’ha
detectat que a dia d’avui ha vençut.
En aquesta provisió també contempla que aquesta empresa ha prestat un servei al municipi del tot
satisfactori ja que el nombre d’abonats ha anat creixent fins arribar actualment a una xifra de 26
abonats. Cada un d’ells ha hagut de fer una inversió per a poder donar d’alta el servei d’uns
120,00 euros. Així mateix, l’empresa també ha hagut de fer les seves inversions per tal de poder
oferir un servei de qualitat.
Essent necessari, per tant, per a aquest Ajuntament de contractar de nou els serveis d'instal·lació,
control, gestió i manteniment de xarxa de dades (servei WIFI per als veïns del municipi), es
considera, pels motius exposats, efectuar la seva contractació mitjançant procediment negociat
sense publicitat.
Vist que amb data 2 de gener de 2018 es va emetre informe d'Intervenció sobre el percentatge
que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent.
L'import del contracte ascendiria a la quantitat mensual de 255,20 euros i 53,59 euros d'IVA, total
308,79 euros. La quantitat total estimada de la durada del contracte 9.187,20 euros i 1.929,24
euros d’IVA. Aquest preu s’incrementarà o es disminuirà en funció de les altes i de les baixes dels
abonats al servei
Vist que amb data 2 de gener de 2018 es va emetre Informe per Secretaria sobre la Legislació
aplicable i el procediment a seguir i l'òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb
l'establert en l'article 151.4 i en la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents que conformen la corporació, els
acords següents:
PRIMER. Adjudicar a l'empresa TECNOLOGIA LLIURE S.C.P, amb CIF J-25672437, el contracte de serveis
d'instal·lació, control, gestió i manteniment de xarxa de dades (servei WIFI per als veïns del municipi) per
procediment negociat sense publicitat per un preu de 9.187,20 euros i 1.929,24 euros d’IVA i amb una
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durada de dos anys més una possible pròrroga d’un any. Aquest preu s’incrementarà o es disminuirà en
funció de les altes i de les baixes dels abonats al servei.
SEGON. Disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària 920.213,00 del Pressupost de
despeses de l’any 2018.
TERCER. Notificar a TECNOLOGIA LLIURE S.C.P adjudicatari del contracte, amb domicili a Les Borges
Blanques, carrer Industria núm. 7, CP 25400, els presents acords i citar-la per a la signatura del contracte.

9.SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES MUNICIPALS D’OBRES
El senyor alcalde manifesta que no n’hi ha.

10.- INFORMES ALCALDIA
El senyor alcalde manifesta que no n’hi ha.

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.
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