
 

 

 AJUNTAMENT

 
 

1 

 

 

 

  

 

JUNTAMENT  DE LA SENTIU DE SIÓ

 

 

 

 

 

DE LA SENTIU DE SIÓ  

   

 



 

2 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

DE LA SENTIU DE SIÓ 

  

Identificació de la sessió 

Núm.: 10/2018 
Caràcter: ordinari 
Data:  dilluns, 15 d’octubre de 2018 
Horari: de les 20.30 hores a les 20.48 hores   
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
 

Assistents  

Alcalde-President 

Antonio López Trabalón 

Regidors  

Joan Mª Guillaumet Badia 
Albert Bergadà Alburquerque 
José Torres Flores 
Francisco Marcelino Camarasa 
Carles Terré Carreño 
 

Joan Camats i Campabadal, secretari 

S’han excusat d’assistir-hi: 

Francesc Sumalla Pla 

A  la Sentiu de Sió, 15 d’octubre 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. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors 
2. Donar compte dels decrets d’alcaldia 
3. Donar compte del decret de relació de pagaments 
4. Proposta ratificació decret 78/2018 sobre concórrer a la convocatòria per a l’any 2018 per als ajuts a la 

gestió forestal sostenible 
5. Moció amb motiu del primer aniversari de l’1 d’octubre 
6. Sol·licituds llicències d’obres 
7. Informes d’alcaldia 
8. Precs i preguntes 
 

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS  ANTERIORS  

L’acta de la sessió ordinària del dia 17 de setembre de 2018 i de la sessió extraordinària de data 27 de 
setembre de 2018, es donen per llegides, de conformitat amb l’establert a l’art. 110.3 del Decret legislatiu 
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2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 
s’aproven per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació. 

2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA 

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 75/2018, 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 
dijous dia 27 de setembre de 2018, a les 13.30 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, segons el 
següent:  

ORDRE DEL DIA 

1. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert per la concessió del servei 
consistent en l’adjudicació de l’ús privatiu per a l’explotació del bar, amb servei de menjars, de 
menys de 50 places, enclavat al recinte municipal de caràcter social, cultural i esportiu, situat al 
carrer de les Escoles, número 6, propietat de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, convocant la 
seva licitació, aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques que regiran el contracte  i designar els membres de la mesa. 

Segon.-  Notificar-ho a tots els regidors i fer-ho públic pels mitjans habituals. 

la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

• Decret 76/2018 sobre aprovació de la relació de factures mes de setembre de 2018 
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA 
 

• Decret 77/2018, sobre declarar la no idoneïtat del “Projecte d’implantació d’una explotació 
porcina d’engreix, situada en el polígon 5, parcel·la 184, promoguda per Miquel Camarasa 
Darbra”, d’acord amb l’informe emès per l’OGAU en data 01.08.2018. 
Atenent a les motivacions exposades, i en ús de les facultats legalment conferides, RESOLC: 

Primer.- Declarar la no idoneïtat del “Projecte d’implantació d’una explotació porcina d’engreix, 
situada en el polígon 5, parcel·la 184, promoguda per Miquel Camarasa Darbra”, d’acord amb 
l’informe emès per l’OGAU en data 01.08.2018, del qual se’n trametrà còpia a l’interessat, i en el 
que es considera no idoni el projecte presentat. 

Segon.- Aquesta resolució posa fi al procediment administratiu i es procedeix a arxivar les 
actuacions. 

Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat 

Quart.- Comunicar aquest acord a l’OGAU 

Cinquè.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a 
terme.  

la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

• Decret 78/2018 sobre concórrer a la convocatòria per a l’any 2018 per als ajuts a la gestió forestal 
sostenible 
Per tot l’exposat RESOLC: 

Primer.- Concórrer a la convocatòria per a l’any 2018 per als ajuts a la gestió forestal sostenible a 
que es refereix la RESOLUCIÓ ARP/1953/2018, de 3 d'agost, esmentada anteriorment, per destinar-
los a la millora del camí situat al “Pla de l’Om i altres” que pertany a la Xarxa Natura 2000. 
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Segon.- Aprovar la memòria tècnica i pressupost a l’efecte redactats per l’Enginyeria Agro-Forestal 
Garriga, S.L. 

Tercer.- Que el representant d’aquest Ajuntament que ha de constar en la sol·licitud d’ajut a 
l’efecte és el mateix Alcalde, senyor Antonio López Trabalón, amb DNI número 78059167L 

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

la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

 

• Decret 79/2018, 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 15 d’octubre de 2018, a les 20.30 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, segons el següent:
  

ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors 
2. Donar compte dels decrets d’alcaldia 
3. Donar compte del decret de relació de pagaments 
4. Proposta ratificació decret 78/2018 sobre concórrer a la convocatòria per a l’any 2018 

per als ajuts a la gestió forestal sostenible 
5. Moció amb motiu del primer aniversari de l’1 d’octubre 
6. Sol·licituds llicències d’obres 
7. Informes d’alcaldia 
8. Precs i preguntes 

Segon.-  Notificar-ho a tots els regidors i fer-ho públic pels mitjans habituals. 

la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

 

3. DONAR COMPTE DECRETS RELACIÓ DE PAGAMENTS  

Decret 76/2018 sobre aprovació de la relació de factures mes de setembre de 2018 

Per tot l’exposat, RESOLC: 

Primer.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions, les factures pendents 

d’aplicació (si és el cas), així com el seu pagament, incloses en la relació del mes de setembre de 2018 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 64.836,33€.  

 
Segon.- Donar conformitat al pagament de les obligacions carregades directament al compte corrent. Els 

pagaments s’efectuaran per ordre de l’alcaldia i de conformitat amb la disposició de fons de la Tresoreria. 
Tercer.- Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 

la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

 

PAGAMENTS FETS PER "LA CAIXA" 

 PRÉSTEC 2006 598,34 

CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES) 159,72 

DIARI SEGRE, S.L. 40,00 
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MANTENIMENT WIFI 286,53 

TELEFONIA FIXA (MFE)  216,81 

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC) 36,59 

RENTING COPIADORA 95,59 

CONSELL COMARCAL ( TDIC) 113,10 

CONSELL COMARCAL (Recollida selectiva- vidre) 117,49 

CONSELL COMARCAL (Recollida selectiva- paper- cartró) 174,71 

CONSELL COMARCAL (Recollida selectiva- orgànica)) 608,96 

CONSELL COMARCAL ( Recollida selectiva- rebuig) 866,52 

CONSELL COMARCAL (Recollida selectiva- envasos) 116,73 

CONSELL COMARCAL (Servei tract. Residus abocador) 565,42 

J. FARRE, S.A. 9,96 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. (Enllumenat St. Miquel) 456,00 

ENDESA ENERGIA, S.A.U.( Llum Bisbat) 53,78 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. (Llum pis sobre ajunt.) 18,12 

RECANVIS MIRÓ 66,19 

FERRETERIA VIOLA, S.L. 45,50 

AGROPECUARIS FORTUNY, S.L. 516,12 

EXCLUSIVAS RAMIREZ ARQUERO, S.L. 148,35 

SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONS 62,42 

JOSÉ VIOLA RIBA, S.L. 3.388,00 

INSTAL.LACIONS BALAGUER, S.L. 194,57 

CONSELL ESPORTIU DE LA NOGUERA (socorristes) 3.289,00 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. (Llum potabilitzadora) 131,99 

DECORA BALAGUER, S.L. 12,68 

CONSELL ESPORTIU DE LA NOGUERA (socorristes) 1.143,99 

GAS NATURAL SERVICIOS (Llum Tanatori) 55,56 

ATM 461,44 

GAS NATURAL SERVICIOS 1.888,30 

NOVOQUIMICA ECOLOGICA, S.L. 716,32 

AUTOBUSES DE GRANOLLERS, S.L. (AGSL-ambulància) 295,00 

PEMAS INSTAL.LACIONS , SCP 267,28 

ELECTRICITAT JAINA, S.L. 3.600,04 

ARNO INFRAESTRUCTURAS, SLU 30.410,69 

ASSISTÈNCIES CÀRRECS ELECTES PLENS SETEMBRE 225,00 

SEGURETAT SOCIAL 4.755,70 

NOMINES  7.316,41 
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63.524,92 

  PAGAMENTS FETS PER CAIXA 
CORPORACIÓ 

 Roba senyeres i cusidora 119,85 

Gasoil 158,00 

Rehenes 800,00 

Col.laboració BTT Almenara 50,00 

Vermout Festa Major (29/09/2018) 115,35 

Despeses diverses 68,21 

 

1.311,41 

  TOTAL DESPESA SETEMBRE 2018 64.836,33 

 

4. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 78/2018 SOBRE CONCÓRRER A LA CONVOCATÒRIA PER A L’ANY 2018 
PER ALS AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 

El senyor alcalde explica que s’ha demanat una subvenció per arranjar el camí d’Agramunt, que té uns 2,5 
km. 

Atès el contingut de la RESOLUCIÓ ARP/1953/2018, de 3 d'agost, per la qual es convoquen per a l'any 2018 
els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió 
dels instruments d'ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos 
(operació del PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació 
del PDR 08.05.01), la prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial forestal (operació del PDR 
08.03.01) i les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals (operació del PDR 
08.06.02). Tenint en compte que dits ajuts a la gestió forestal sostenible són regulats per l’Ordre 
ARP/93/2018 de 19 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores al seu efecte. 

Atès que aquest Ajuntament és el propietari d’un camí en mal estat que es troba situat al “Pla de l’Om i 
altres” que pertany a la Xarxa Natura 2000 i que es tracta d’una via de terra de circulació permanent 
construïda per a la millora de les infraestructures agrícoles, ramaderes i forestals, d’unió entre 
infraestructures agrícoles, ramaderes i forestals, d’unió entre localitats o d’accés a cases o nuclis de 
població situats en zones rurals. 

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 3 d’octubre de 2018, següent: 

Primer.- Concórrer a la convocatòria per a l’any 2018 per als ajuts a la gestió forestal sostenible a que es 
refereix la RESOLUCIÓ ARP/1953/2018, de 3 d'agost, esmentada anteriorment, per destinar-los a la millora 
del camí situat al “Pla de l’Om i altres” que pertany a la Xarxa Natura 2000. 

Segon.- Aprovar la memòria tècnica i pressupost a l’efecte redactats per l’Enginyeria Agro-Forestal Garriga, 
S.L. 

Tercer.- Que el representant d’aquest Ajuntament que ha de constar en la sol·licitud d’ajut a l’efecte és el 
mateix Alcalde, senyor Antonio López Trabalón, amb DNI número 78059167L 

Quart.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 
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5. MOCIÓ AMB MOTIU DEL PRIMER ANIVERSARI DE L’1 D’OCTUBRE 

La data de l’1 d’octubre de 2017 perviurà per sempre en la memòria col·lectiva d’aquest país. Un any 
després i en el seu primer aniversari, commemorem una fita històrica d’exercici democràtic i de defensa 
democràtica del dret d’autodeterminació dels pobles, per tal que els ciutadans poguessin decidir lliurament 
el seu futur. 

Més de dos milions de persones van decidir participar activament en el referèndum, malgrat els intents 
previs d’atemorir a la població per part del govern espanyol i a través dels seus braços judicials i policials. 
Dos milions de conciutadans i conciutadanes van defensar els col·legis electorals, dormint-hi el dia abans i 
també defensant les urnes i les paperetes davant dels atacs desproporcionats i bestials de la policia 
espanyola. Les forces de seguretat espanyoles van ferir a més de 1.000 veïns i veïnes i van carregar violenta 
i desproporcionalment contra un poble pacífic que defensava la democràcia i el dret a votar. L’estat 
espanyol, lluny d’intentar buscar una solució acordada i pactada amb el govern català per tal que el poble 
de Catalunya pogués votar, tal i com es reclamava des del govern de la Generalitat, va decidir emprar la 
violència, la intolerància i la brutalitat com a resposta a una demanda de més i millor democràcia.  

Van ser molts els ciutadans que van rebre cops i garrotades per part de la policia, i la guàrdia civil, i que van 
defensar a ultrança que es pogués seguir votant. Avui és necessari recordar aquests fets i reivindicar la 
fortalesa, tenacitat i resiliència dels ciutadans i ciutadanes d’aquest país que van plantar cara a la repressió 
i van posar en evidència davant la comunitat internacional a un estat incapaç de transitar davant d’una 
demanda democràtica.  

El dia 3 d’octubre el poble català, d’una manera molt tranversal, va sortir al carrer com a acte de rebuig a la 
violència policial i per demandar, de nou, la llibertat per poder decidir el nostre futur com a poble. Aquest 
dia, el 3 d’octubre, és també una diada rellevant que mostra el denominador comú de la immensa majoria 
del poble català: tenim dret a decidir. 

Però malgrat aquesta transversalitat majoritària en el si de la nostra societat a favor del dret a decidir, i les 
reiterades crides al diàleg, l’estat espanyol va seguir exercint un paper de repressió empresonant als líders 
de l’ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, aplicant l’article 155 de manera arbitrària i il·legítima, 
desmantellant la sobirania popular, i posteriorment empresonant a diversos líders polítics, que encara avui 
són a la presó: el Vicepresident Oriol Junqueras, la Presidenta Carme Forcadell, els Consellers Jordi Turull, 
Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull i Dolors Bassa, i forçant l’exili del President Carles Puigdemont, els 
Consellers Lluís Puig, Meritxell Serret, Toni Comín, Clara Ponsatí, i de Marta Rovira i Anna Gabriel.  

Ells, el govern de Catalunya, juntament amb els ciutadans, van fer possible el referèndum de l’1 d’octubre, i 
van anteposar l’interès general i del país a qualsevol altre. Van corre un risc alt i n’han pagat un preu molt 
dur i injust: la presó o l’exili. Avui, indubtablement, el nostre pensament és amb ells i tornem a reclamar el 
seu immediat alliberament. Llibertat presos polítics i exiliats! 

Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la 
corporació, els acords següents: 
PRIMER.- Reivindicar i agrair a totes aquelles persones que van fer possible el referèndum 
d’autodeterminació del passat 1 d’octubre, malgrat les amenaces, l’ús il·legítim de la violència i la brutalitat 
policial per part del govern espanyol. 

SEGON.- Reiterar la inapel·lable necessitat que el govern de l’estat espanyol s’assenti a negociar un 
referèndum acordat i a acceptar el resultat democràtic que s’obtingui del plebiscit. Sense descartar altres 
opcions o sistemes proposats que puguin fer-ho possible. 

TERCER.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítics i el retorn dels exiliats.   

QUART.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al govern de 
la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, als grups parlamentaris del Parlament 
Europeu i a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH). 
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6. 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. 21/2018, a Josep Maria Benabarre Farré per reformar la façana de la part del darrere de 
l’habitatge del carrer de l’Obaga, número 21. 

• Expd. 23/2018, a Montserrat Batalla Ros per enrajolar terrassa i arrebossar una paret de l’habitatge 
del carrer de l’Església, número 12. 

 

7. INFORMES ALCALDIA 

El senyor alcalde informa que s’està negociant amb el Consell Comarcal per canviar el sistema de recollida 
dels voluminosos. Que es passaria a fer porta a porta i una vegada al mes.  

En relació al servei de recollida d’escombraires, explica que des del Consell ens han comunicat que a finals 
de novembre es produirà el canvi. Que hi hauran 4 illes al poble i 1 a l’Urbanització Sant Miquel i que als 
carrers més estrets del poble s’hi col·locaran contenidors petits. 

Finalment comenta que s’ha tancat amb els responsables del Canal d’Urgell l’ampliació del tercer pont de la 
segla, el del camí del Camp. 

 

8. PREGUNTES I PROPOSTES 

No se’n formulen. 

 

I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 20.48 hores, de la que s’estén 
la present acta, que com a Secretari certifico (document signat electrònicament). 

 
                           Vist i plau 

El secretari           L’alcalde 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

DE LA SENTIU DE SIÓ 

  

Identificació de la sessió 

Núm.: 11/2018 
 
Caràcter: ordinari 
Data:  dijous, 8 de novembre de 2018 
Horari: de les 20.30 hores a les 21.00 hores   
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
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Assistents  

Alcalde-President 

Antonio López Trabalón 

Regidors  
Joan Mª Guillaumet Badia 
Francesc Sumalla Pla 
Albert Bergadà Alburquerque 
José Torres Flores 
Francisco Marcelino Camarasa 
 

Joan Camats i Campabadal, secretari 

S’han excusat d’assistir-hi: 

Carles Terré Carreño 

 

A  la Sentiu de Sió, 8 de novembre 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: 

9. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
10. Donar compte dels decrets d’alcaldia 
11. Donar compte del decret de relació de pagaments 
12. Proposta adjudicar el contracte de la concessió del servei consistent en l’adjudicació de l’ús privatiu per 

a l’explotació del bar, amb servei de menjars, de menys de 50 places, enclavat al recinte municipal de 
caràcter social, cultural i esportiu, situat al carrer de les Escoles, número 6, propietat de l’Ajuntament 
de la Sentiu de Sió. 

13. Proposta per adherir-se a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de 
Catalunya de menys de 20.000 habitants. 

14. Moció per mostrar el ple suport a la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya sobre la priorització 
de l’agenda social i la recuperació de la convivència, aprovada el dia 11 d’octubre de 2018 

15. Sol·licituds llicències d’obres 
16. Informes d’alcaldia 
17. Precs i preguntes 
 

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ  ANTERIOR  

L’acta de la sessió ordinària del dia 15 d’octubre de 2018, 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 regidors assistents dels set 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 80/2018, sobre declaració d’innecessarietat de llicència de parcel·lació 
 Per tot l’exposat, RESOLC: 

Primer.- Declarar la innecessarietat de llicència municipal de parcel·lació de les parcel·les 386 i 385 
del polígon 2 del terme municipal de la Sentiu de Sió, presentada pel senyor DIEGO FIGUERES 
TURIELLA, ja que es tracta d’una divisió o segregació amb finalitat agrícola. 

Segon.-  Notificar  aquesta resolució a la persona interessada. 

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

la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

• Decret 81/2018 sobre aprovació de la relació de factures mes d’octubre de 2018 
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA 

 

• Decret 82/2018, 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 dijous dia 
8 de novembre de 2018, a les 20.30 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, segons el següent:
  

ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2. Donar compte dels decrets d’alcaldia 
3. Donar compte del decret de relació de pagaments 
4. Proposta adjudicar el contracte de la concessió del servei consistent en l’adjudicació de l’ús 

privatiu per a l’explotació del bar, amb servei de menjars, de menys de 50 places, enclavat al 
recinte municipal de caràcter social, cultural i esportiu, situat al carrer de les Escoles, número 6, 
propietat de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió. 

5. Proposta per adherir-se a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de 
Catalunya de menys de 20.000 habitants. 

6. Moció per mostrar el ple suport a la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya sobre la 
priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència, aprovada el dia 11 d’octubre de 
2018 

7. Sol·licituds 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, (document signat electrònicament) 

 

3. DONAR COMPTE DECRETS RELACIÓ DE PAGAMENTS  

Decret 81/2018 sobre aprovació de la relació de factures mes d’octubre de 2018 

Per tot l’exposat, RESOLC: 
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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 2018 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 50.121,01€.  

Segon.- Donar conformitat al pagament de les obligacions carregades directament al compte corrent. Els 

pagaments s’efectuaran per ordre de l’alcaldia i de conformitat amb la disposició de fons de la Tresoreria. 
Tercer.- Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 

la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

  PAGAMENTS FIXES 

 PRÉSTEC 2006 598,33 

CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES) 159,72 

DIARI SEGRE, S.L. 40,00 

MANTENIMENT WIFI 264,26 

TELEFONIA FIXA (MFE)  206,91 

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC) 35,11 

RENTING COPIADORA 95,59 

CONSELL COMARCAL (Serveis sòcioeducatius) 60,04 

CONSELL COMARCAL ( TDIC) 113,10 

CONSELL COMARCAL (Arquitectura juliol) 700,00 

CONSELL COMARCAL (Arquitectura agost) 387,50 

CONSELL COMARCAL (Serveis socials 4rt. TR) 724,14 

CONSELL COMARCAL (Servei tract. Residus abocador) 537,54 

EXCLUSIVAS RAMIREZ ARQUERO, S.L. 53,42 

J. FARRE, S.A. 69,16 

ENDESA ENERGIA XXI, SLU (Enllumenat Tossal) 143,64 

ENDESA ENERGIA XXI, SLU (Llim bàscula) 29,15 

LAICONA, S.L. (analítiques aigua potable) 60,42 

ENDESA ENERGIA, S.A. (Llum cal Morros) 100,50 

DOSSIER PUBLICITAT I MARKETING 295,18 

ENDESA ENERGIA XXI, S.L. (Llum Església i sala) 36,34 

LAICONA, S.L. (analítiques aigua potable) 151,64 

SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONS 74,60 

AUTOMOTOR, S.A. 1.378,06 

DECORA BALAGUER, S.L. 36,55 

HIERROS LLEIDA, S.L. 149,94 

HIDROLLEIDA, S.A. 171,49 

FERRETERIA VIOLA, S.L. 101,82 
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LAICONA, S.L. (analítiques aigua potable) 57,17 

INK 30 (programes festa major i fulls informatius) 1.076,82 

HIERROS LLEIDA, S.L. 10,60 

DECORA BALAGUER, S.L. 34,85 

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 32,19 

SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONS 94,20 

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 32,19 

COMUNITAT GRA. DE REGANTS (DERRAMA 2018) 2.015,49 

ELECTRICITAT JAINA, S.L. 2.261,99 

AJUNTAMENT D'ALBESA (APORTACIÓ COMARKALADA) 50,00 

MIQUEL BONEU CASOL (llonganissada i vermout homenatge gent gran) 3.015,54 

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 1.716,53 

MIQUEL TREPAT BARCELÓ 1.145,99 

MIQUEL TREPAT BARCELÓ 222,88 

MIQUEL TREPAT BARCELÓ 223,85 

FERRAN FONT MONTPEAT 943,44 

ASSOCIACIÓ CULTURAL DIABLES BALAGUER 300,00 

ORFEÓ BALAGUERÍ 900,00 

INFORMACIÓ DE COMARQUES 242,00 

NOVOQUÍMICA ECOLÓGICA, S.L. 380,19 

SEGURDADES, S.L. 565,68 

ANNA CALAFELL FIGUERA 181,50 

SPECIALS CHECK, SLU 10.079,30 

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.  186,80 

SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA 51,73 

DISTRIBUCIONS ARENY, S.L. 92,17 

IRPF 3ER TRIMESTRE 2018 4.825,99 

IVA 3er. TR 2018 33,19 

ASSISTÈNCIES CÀRRECS ELECTES AL PLE D'OCTUBRE 150,00 

SEGURETAT SOCIAL 4.354,47 

NOMINES  7.477,67 

 

49.528,57 

  PAGAMENTS FETS PER CAIXA CORPORACIÓ 

 

  Descpeses diverses  592,44 
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TOTAL PAGAMENTS OCTUBRE 50.121,01 
 

  

  4. PROPOSTA ADJUDICAR EL CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI CONSISTENT EN L’ADJUDICACIÓ 
DE L’ÚS PRIVATIU PER A L’EXPLOTACIÓ DEL BAR, AMB SERVEI DE MENJARS, DE MENYS DE 50 PLACES, 
ENCLAVAT AL RECINTE MUNICIPAL DE CARÀCTER SOCIAL, CULTURAL I ESPORTIU, SITUAT AL CARRER DE 
LES ESCOLES, NÚMERO 6, PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ 
El senyor alcalde explica que s’ha fet tot el procés d’acord amb la normativa i que demà es procedirà a la 
signatura del contracte. Acaba dient que segurament el proper dilluns obriran al públic. 
Per acord de Ple, de data 27 de setembre de 2018, es va aprovar l'expedient de contractació, mitjançant 
procediment obert per la concessió del servei consistent en l’adjudicació de l’ús privatiu per a l’explotació 
del bar, amb servei de menjars, de menys de 50 places, enclavat al recinte municipal de caràcter social, 
cultural i esportiu, situat al carrer de les Escoles, número 6, propietat de l’ajuntament de la Sentiu de Sió, 
convocant la seva licitació. 
Vista la proposta d’adjudicació emesa per la Mesa de Contractació, reunida en data 26 d’octubre de 2018. 

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb l’establert 
en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per 
la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la 
corporació, els acords següents: 
PRIMER. Adjudicar el contracte de la concessió del servei consistent en l’adjudicació de l’ús privatiu per a 
l’explotació del bar, amb servei de menjars, de menys de 50 places, enclavat al recinte municipal de 
caràcter social, cultural i esportiu, situat al carrer de les Escoles, número 6, propietat de l’Ajuntament de la 
Sentiu de Sió en les condicions que figuren en la seva oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules 
administratives particulars a: 

• VERÒNICA RADU (NIE X5867782E), pel preu ofert de 350 euros IVA inclòs (289,26 euros de base 
imposable + 60,74 euros en concepte d’IVA). 

SEGON. Publicar l’anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en un termini de 15 dies. 

TERCER. Notificar l'adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris. 

QUART. Notificar a VERÒNICA RADU (NIE X5867782E),  adjudicatària del contracte i persona responsable 
del mateix contracte, el present acord i citar-la per a la signatura del contracte el proper dia 9 de novembre 
de 2018 a les 12.00 hores. 
CINQUÈ. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en termini no superior a 
quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut contemplat en l'annex III de la Llei 
9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

SISÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte incloent la 

identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent de l'Impost 

sobre el Valor Afegit. 
 

5. PROPOSTA PER ADHERIR-SE A L’ACORD COMÚ DE CONDICIONS PER ALS EMPLEATS PÚBLICS DELS ENS 
LOCALS DE CATALUNYA DE MENYS DE 20.000 HABITANTS. 

El senyor alcalde destaca que es fa un pas endavant ja que fins ara el conveni que s’aplicava als treballadors 
era el de la Construcció la qual cosa no tenia cap sentit. Amb aquesta adhesió el que fem és aplicar als 
treballadors les condicions laborals que actualment tenen. Acaba dient que aquest acord es general pels 
municipis de menys de 20.000 habitants i que és fruit d’un acord entre l’Associació Catalana de Municipis, 
Federació de Municipis de Catalunya, i els sindicats UGT i CCOO. 
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En data 15 d’octubre de 2018 es convoca els delegats de personal i de les seccions sindicals per tal de 
negociar l’adhesió a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de 
menys de 20.000 habitants (2015-2017) i constituir la Mesa general de negociació dels empleats públics de 
la corporació. 

En data 30 d’octubre de 2018 es constitueixen la Mesa general de negociació dels empleats públics de la 
corporació amb els següents representants: 

En representació de l’ajuntament de la Sentiu de Sió  

Sr. Antonio López Trabalón, alcalde     DNI 78059167L 

Sr. Joan Maria Guillaumet Badia, regidor    DNI 78087404N 

En representació dels empleats públics 

Sr. Alberto José Rubio Alcántara, en representació de CCOO  DNI 40896414E 

Sr. Josep Maria Pinent Zalabardo, en representació de la UGT  DNI 78065603S 

Actua com a secretari de la Mesa, el Sr. Joan Camats i Campabadal  

En data 30 d’octubre de 2018, després d’una reunió, se signa l'acta final on les parts manifesten la voluntat 
d’adherir-se a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys 
de 20.000 habitants (2015-2017), que s'annexa a l'expedient per a la seva aprovació. 

En la negociació d’aquest acord s'han respectat els drets de l’article 15 b) de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de 
l'Estatut bàsic de l'empleat públic i de l’article 4.1.c) del Real decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, i s’ha complert amb els requisits previstos 
al Capítol IV de la Llei 7/2007, per la qual s’aprova l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP) i el Títol II del 
RDL 1/1995. 

S'ha emès informe per part del secretari interventor que consta a l’expedient d'aprovació. 

Fonaments de dret 

1. L’article 8 de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical (LOLS), estableix que les 
seccions sindicals dels sindicats més representatius i dels que tinguin representació en els òrgans de 
representació que s’estableixin en les Administracions públiques tindran, entre d’altres drets, el de la 
negociació col·lectiva, en els termes establerts en la seva legislació específica. 

2. Per la seva banda, l’article 31 de l’EBEP, estableix que els empleats públics tenen dret a la negociació 
col·lectiva, representació i participació institucional per a la determinació de les seves condicions de 
treball. Per negociació col·lectiva, als efectes d’aquesta Llei, s’entén el dret a negociar la determinació 
de les condicions de treball dels empleats de l’Administració Pública. 

3. L’article 32 de l’EBEP estableix que la negociació col·lectiva, representació i participació dels empleats 
públics amb contracte laboral es regirà per la legislació laboral, sens perjudici dels preceptes d’aquest 
capítol que expressament els hi són d’aplicació. 

4. L’article 33 de l’EBEP estableix que la negociació col·lectiva de condicions de treball dels funcionaris 
públics estarà subjecta als principis de legalitat, cobertura pressupostària, obligatorietat, bona fe 
negocial, publicitat i transparència, i es durà a terme mitjançant l’exercici de la capacitat representativa 
reconeguda a les organitzacions sindicals en els articles 6.3.c); 7.1 i 7.2 de la Llei orgànica de llibertat 
sindical i, també, d’acord amb el que estableix el capítol IV del títol III de l’EBEP. 

5. Per dur a terme la negociació de les condicions de treball es constituiran Meses de Negociació en què 
estaran legitimats per ser-hi presents, per una banda, els representants de l’Administració Pública 
corresponent i, per l’altra, les organitzacions sindicals més representatives a nivell estatal, les 
organitzacions sindicals més representatives de Comunitat Autònoma, així com els sindicats que hagin 
obtingut el 10 per 100 o més dels representants en les eleccions per a delegats i Juntes de Personal, en 
les unitats electorals compreses en l’àmbit específic de la seva constitució. 
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6. Ara bé, en el cas que aquí ens ocupa s’ha procedit a la negociació i fixació de les condicions comunes 
d’ocupació dels empleats públics de l’Ajuntament de .... per mitjà de l’adhesió a l’Acord comú de 
condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-
2017), acordat per l’Associació Catalana de Municipis de Catalunya, la Federació de Municipis de 
Catalunya, per Comissions Obreres de Catalunya i per la Unió General de Treballadors de Catalunya el 
19 de desembre de 2014. Tal i com permet l’article 34.2 de l’EBEP. Doncs, aquest article reconeix la 
legitimació negocial de les associacions de municipis per tal què puguin negociar col·lectivament acords 
de condicions de funcionaris públics, als quals puguin adherir-se els municipis amb caràcter previ o de 
forma successiva a la seva negociació. 

7. L’article 37 de l’EBEP fixa les matèries objecte de negociació, amb el límit corresponent a les 
competències de cada Administració Pública i amb l’abast que legalment procedeixi en cada cas. 
Aquest precepte fixa també les matèries excloses de l’obligatorietat de la negociació en el seu apartat 
segon. 

8. L’article 38 de l’EBEP estableix que en el si de les Meses de Negociació corresponents, els representants 
de les Administracions Públiques podran concertar Pactes i Acords amb la representació de les 
organitzacions sindicals legitimades a aquests efectes, per a la determinació de condicions de treball 
dels funcionaris d’aquestes Administracions.  
Aquest article també determina que els Pactes es duran a terme sobre matèries que corresponguin 
estrictament a l’àmbit competencial de l’òrgan administratiu que el subscrigui i, s’aplicaran 
directament al personal de l’àmbit corresponent. Que els Acords es duran a terme sobre matèries 
competencials dels òrgans de govern de les Administracions Públiques. Per a la seva validesa i eficàcia 
serà necessària la seva aprovació expressa i formal per part d’aquests òrgans. Quant aquests Acords 
hagin estat ratificats i afectin a temes que puguin ser decidits de manera definitiva pels òrgans de 
govern, el contingut d’aquests serà directament aplicable al personal inclòs en el seu àmbit d’aplicació, 
sens perjudici que, a efectes formals, es requereixi la modificació o derogació, en el seu cas, de la 
normativa reglamentària corresponent. 

En el cas que aquí ens ocupa, l’abast i el contingut de les matèries objecte de negociació impliquen que 
la seva aprovació estigui supeditada a l’acord exprés del Ple municipal, per la qual cosa l’Acord 
concertat requerirà de la seva aprovació expressa per tal que adquireixi plena validesa i eficàcia. 

9. El contingut de l’Acord respecta els límits establerts legalment en matèria de negociació de les 
condicions de treball dels empleats públics. 

10. L’acord d’adhesió a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de 
menys de 20.000 habitants (2015-2017) un cop aprovat i signat, s’ha de remetre a l’oficina pública a 
què fa referència la LOLS i serà immediatament publicat en el diari oficial corresponent, d’acord amb el 
que estableix l’article 1 del Reial Decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis 
col·lectius de treball. Per tant, caldrà trametre a la Delegació territorial del Departament de Treball de 
la Generalitat de Catalunya el text de l’acord d’adhesió per a la seva posterior publicació al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya. 

Tenint en compte que la competència per aprovar l’adhesió a l’Acord 2015-2017 és del Ple, tal i com 
disposen la legislació bàsica de règim local, l’EBEP i l’article 175 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals. 

Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la 
corporació, els següents 

ACORDS:  

Primer. Aprovar l’adhesió a l’ Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de 
Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017), conforme es manifesta en l'acta final de la Mesa 
general de negociació dels empleats públics del dia 30 d’octubre de 2018.  

Segon. Indicar que aquest acord d’adhesió entrarà en vigor l'endemà de la seva aprovació pel Ple de 
l'Ajuntament de la Sentiu de Sió amb independència de les adequacions organitzatives i singulars que sigui 
necessari establir per fer efectiu el seu contingut. 
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Tercer. Trametre còpia d’aquest acord així com de tota la documentació complementària al Departament 
de Treball de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva inscripció i publicació, i a la Comissió 
Paritària General de Seguiment de l’Acord comú per a què tingui seu coneixement de l’adhesió en 
compliment de l’establert a l’article 4 de l’Acord comú. 

Quart. Notificar aquest acord als representants sindicals. 

Cinquè. Publicar aquest acord per a coneixement general en el tauler municipal d’edictes i en el portal de 
transparència, per al coneixement general.  

6. PROPOSTA DE MOCIÓ PER MOSTRAR EL PLE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 92/XII DEL PARLAMENT DE 
CATALUNYA 

El Parlament de Catalunya va aprovar el dia 11 d’octubre de 2018 la Resolució 92/XII del Parlament de 
Catalunya sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència. L’Ajuntament de la 
Sentiu de Sió vol ratificar el seu ACORD amb aquesta Resolució i en vol destacar especialment el punt II. 
Institucions i Administracions que manifesta el següent: 

II. Institucions i administracions  

15 El Parlament de Catalunya, en defensa de les institucions catalanes i les llibertats fonamentals:  

a) Insta totes les institucions de l’Estat a garantir la convivència, la cohesió social i la lliure expressió de la 
pluralitat política a l’Estat. En aquest sentit, reprova els actes repressius contra la ciutadania i condemna les 
amenaces d’aplicació de l’article 155 de la Constitució, la il·legalització de partits polítics catalans, la 
judicialització de la política i la violència exercida contra els drets fonamentals.  

b) Insta les institucions i els partits catalans al diàleg, a l’acord i al respecte de la pluralitat de les diverses 
opcions de tots els catalans.  

c) Rebutja i condemna el posicionament del rei Felip VI, la seva intervenció en el conflicte català i la seva 
justificació de la violència exercida pels cossos policials l’1 d’octubre de 2017.  

d) Referma el compromís amb els valors republicans i aposta per l’abolició d’una institució caduca i 
antidemocràtica com la monarquia.  

Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la 
corporació, els següents ACORDS 

1. Mostrar el Ple suport a la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya sobre la priorització de 
l’agenda social i la recuperació de la convivència aprovada el dia 11 d’octubre de 2018 i, 
especialment, al fragment reproduït anteriorment.  

2. Enviar aquest acord al Parlament de Catalunya, al govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Congreso de los Diputados, al govern de l’estat espanyol, a la Casa Real espanyola i a l’Associació de 
Municipis per la Independència. 

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. 22/2018, a Joan Maria Guillaumet Badia pels treballs de repicar i reparar un llosa del balcó de 
l’habitatge del carrer Gaudí, número 2 

• Exp. 24/2018, a Miquel Borrell Mor, per reparar teulada de l’habitatge ubicat al carrer Gaudí, 

número 6.  
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8. MOCIÓ A FAVOR DE L’ABSOLUCIÓ DELS PRESOS POLÍTICS 

Prèvia unànime declaració d’urgència es passa a tractar aquest punt que no estava inclòs a l’ordre del dia 

L’1 d’octubre de 2017 Catalunya va votar en Referèndum sobre el seu futur polític. Tot i els innombrables 
impediments polítics, jurídics i la violència exercida pels cossos de seguretat, més de dos milions de 
persones, en un acte de dignitat, van poder exercir el seu vot, de forma clarament majoritària a favor de la 
creació d’un nou Estat. El dret a decidir, reconegut per a tots els pobles del món en els Tractats 
Internacionals, es va imposar davant un Estat repressor i actuant amb fets antidemocràtics. 

El 3 d’octubre de 2017, de forma massiva, la societat catalana va sortir al carrer per rebutjar la repressió i la 
violència policial i reclamar, sempre amb actitud cívica i pacífica, el dret a decidir. La resposta de l’Estat 
espanyol, però, sempre ha estat la mateixa: negar qualsevol iniciativa democràtica i no oferir cap mena de 
diàleg ni proposta política. S’ha optat per intentar resoldre el conflicte polític per la via de la repressió i dels 
tribunals de justícia.  

Fa més d’un any que es van empresonar els presidents d’Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana, 
Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i al cap d’uns dies els representants del Govern de Catalunya, el vicepresident 
Oriol Junqueras, i els consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Quim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i la 
presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Fa més d’un any que el president Carles Puigdemont, els 
consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Meritxell Serret viuen a l’exili lluny de Catalunya. Decisió 
que també van haver de prendre les diputades Marta Rovira i Anna Gabriel. 

Després d’un any de presó preventiva, totalment injustificada i injusta, el passat 2 de novembre de 2018 es 
van donar a conèixer les peticions de penes que demana la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat per a tots els 
acusats per dur a terme l’organització de l’1-O, en el judici que començarà el proper mes de gener. 

Aquestes peticions de presó desorbitades, sota els delictes de rebelió, sedició i malversació, parteixen d’un 
relat d’acusació totalment fals respecte al que va succeir aquells dies, on l’única violència que es va poder 
veure va ser la que van practicar els cossos de seguretat espanyols contra persones que únicament volien 
exercir el dret a vot. 

Atès que la ciutadania ha expressat de forma reiterada i pacífica al carrer i a les urnes la voluntat de decidir 
el futur polític de Catalunya. 

Atès que la resposta per part del Govern espanyol sempre ha estat la por, els cops de porra, i la presó dels 
nostres representants polítics i, en definitiva, la instrumentalització de la justícia per donar resposta al que 
és un conflicte polític.  

Atès que el nou executiu espanyol també ha estat incapaç de buscar una sortida política a la situació 
catalana.  

Atès que les peticions de presó i multes per part de la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat reflecteixen un 
caràcter venjatiu, de càstig i d’escarment contra aquells que defensen unes idees polítiques diferents a les 
dels que proclamen la ‘unidad de España’. 

Atès que sempre estarem al costat de la defensa dels drets civils i democràtics i per donar veu a la 
ciutadania i als processos que ho facin possible, perquè posar urnes i expressar-se democràticament no 
constitueix cap tipus de delicte.  

Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la 
corporació, els següents ACORDS 

PRIMER.- Rebutjar rotundament les peticions de presó que demana la Fiscalia i Advocacia de l’Estat als 
nostres representants polítics i socials per haver permès el referèndum de l’1 d’octubre de 2017.  

SEGON.- Exigir l’absolució de totes les persones acusades, captius d’uns fets inexistents i d’un relat inventat 
que té com a únic objectiu el càstig i l’escarment. 
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TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol i la manipulació de la realitat, per 
crear un relat que es basa en la violència que no va existir mai en tots els actes i manifestacions cíviques i 
pacífiques dels catalans. 

QUART.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítiques i el retorn de les 
persones exiliades.  

CINQUÈ.- Donar suport i solidaritat a tots aquells i aquelles que avui pateixen la repressió per part de 
l’Estat, i a totes les famílies, amics i amigues dels presos i preses polítics i persones exiliades.  

SISÈ.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al govern de la 
Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, als grups parlamentaris del Parlament 
Europeu i a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH). També a l’ACM i a 
l’AMI. 

9. INFORMES ALCALDIA 

El senyor alcalde informa que a la potabilitzadora s’ha col·locat un filtre per evitar que el musclo zebrat 
pugui malmetre les instal·lacions. Fins ara aquest muscle provocava que el comptador es parés i que el 
sistema de cloració no funcionés correctament i ara amb aquest filtre ho podrem evitar. 

El senyor alcalde explica que al mes de gener començaran les obres per ampliar el pont del camí del Camp. 
Que aquestes obres les executa la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell i l’Ajuntament de la 
Sentiu de Sió hi aporta el 50%. 

El senyor alcalde també informa que hi ha una persona interessada en obrir una botiga al poble. El que 
passa és que necessita un local. Demana que a veure, si entre tots, en trobem un ja que seria molt positiu 
que al poble hi hagués una botiga. 

El senyor alcalde explica que el proper dia 20 té una reunió amb el Director dels Serveis Territorials 
d’Ensenyament perquè es vol demanar una subvenció per canviar els tancaments de l’escola i que es posin 
de PVC. Continua dient que el mateix dia 20 també té una reunió amb el Director de Carreteres de Lleida 
per parlar de la variant del camí de Montgai. 

El senyor alcalde també comenta que hi ha previst fer una inversió important a les piscines ja que la gran 
perd molta aigua. La idea és fer-les desbordables. Afegeix que el pressupost serà d’uns 39.000 euros més 
IVA i que per fer-ho comptem amb una subvenció de 20.000 euros de la Diputació. Així mateix afegeix que 
properament es reunirà amb la Presidenta de la Diputació per sol·licitar més subvenció per finançar millor 
aquestes obres de les piscines. 

Finalment, el senyor alcalde acaba informant que el proper dia 15 de novembre serà l’últim dia de treball 
del senyor Rossend Vilalta (agutzil) ja que es jubila. El senyor alcalde li agraeix els serveis prestats durant 
tots aquests anys i li desitja molta sort de cara al futur.  

10. 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 (document signat electrònicament). 

 
                           Vist i plau 
El secretari                                         L’alcalde 

 


