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

  
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 11/2019 
 
Caràcter: ordinària 
Data:  dilluns, 16 de setembre de 2019 
Horari: de les 20:30 hores a les 21:45 hores   
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
 
 
Assistents  
Albert Bergadà Alburquerque (Junts per la Sentiu de Sió) 
Asensi Masana Carricondo (Junts per la Sentiu de Sió) 
Àngels Solà Figueres (Junts per la Sentiu de Sió) 
Josep Torres Flores (Junts per la Sentiu de Sió) 
Francesc Marcelino Camarasa (Junts per la Sentiu de Sió) 
Àngel Pérez Segarra (Independents per la Sentiu) 
Dolors Teruel Artero (Independents per la Sentiu) 
 
 
Joan Camats i Campabadal, secretari 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
 
A la Sentiu de Sió, 16 de setembre de 2019, 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 dels decrets de relació de pagaments 
4. Proposta ratificació decret 86/2019, sobre aprovació línies fonamentals dels pressupostos 2020 
5. Proposta ratificació decret 73/2019 sobre aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració entre el Consell 

Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, en matèria de serveis socials i altres programes relatius 
al benestar social i les polítiques d’igualtat per al període 2016-2019, per a l’any 2019 

6. Proposta sol·licitud d’adhesió íntegra al conveni subscrit entre l’Organisme Autònom Jefatura Central de Tráfico i 
la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per a l’intercanvi d’informació i la mútua col·laboració 
administrativa. 

7. Proposta aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament la Sentiu de Sió i l’empresa pública Sistema 
d’Emergències Mèdiques, SA 

8. Moció defensa de drets civils i polítics  
9. Sol·licituds llicències d’obres 
10. Informes d’alcaldia 
11. Precs i preguntes 

 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS  
La senyora Dolors Teruel manifesta que el seu grup hi votarà a favor però no veu la urgència del ple perquè 
és un tema que s’hagués pogut solucionar abans. S’havia d’haver fet una previsió. 
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El senyor alcalde li respon que ha estat al cas des del primer dia de tota la feina que ha comportat, que és 
una línia de subvenció molt complicada per tramitar i que encara sort que ho podrem tirar endavant. 
L’acta de la sessió extraordinària (sessió constitutiva) del dia 15 de juny de 2019, de la sessió extraordinària 
del dia 9 de juliol de 2019 i de la sessió extraordinària i urgent del dia 11 de juliol de 2019, 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 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 56/2019, sobre concessió de llicència urbanística a RAMADERIES GUARDIA SCP per les 
instal·lacions annexes  a l’explotació ramadera situada al polígon 2, parcel·les 435 i 489 del terme 
municipal de la Sentiu de Sió 
Per tot l’exposat,  RESOLC: 
PRIMER.-  Concedir a RAMADERIES GUARDIA SCP llicència urbanística per les instal·lacions annexes  
a l’explotació ramadera situada al polígon 2, parcel·les 435 i 489 del terme municipal de la Sentiu de 
Sió.   
L’atorgament de la llicència queda condicionada a les següents condicions generals: 
a) Les obres hauran de complir estrictament el pressupost presentat pel sol·licitant, llevat de 

contradir normativa municipal. 
b) Les obres han de complir estrictament l’establert en les Normes de Planejament Urbanístic Local.   
c) En cas de què per causa directa i/o indirecta de les obres que empara la llicència urbanística a 

l’efecte fossin produïts danys en el domini públic d’aquest Ajuntament, i/o Serveis municipals, 
serà d’aplicació el que al respecte determinen els articles 217.2 de la Llei 8/1987 de 15 d’abril, 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 175.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel què 
s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens locals, en ambdós casos s’especifica que es podrà 
sancionar, a les persones que els produeixin, amb una multa l’import de la qual podrà ser de fins 
el doble del valor del perjudici provocat, independentment de fer-se càrrec del cost de la 
reparació del dany. 

d) El present document queda subjecte al compliment del què determina l’Ordenança Fiscal núm. 
3 reguladora de l’ICIO, així com també l’Ordenança Fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per LL.U. 

SEGON.- Aquesta llicència s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers. En tot cas, 
les obres han d’iniciar-se en un termini màxim d’un any, comptat a partir de l’endemà de la data de 
la Resolució. Així mateix, la durada màxima de l’execució de l’obra és de tres anys, comptats a partir 
de l’endemà d’aquesta Resolució. La llicència urbanística caduca si, en acabar qualsevol dels terminis 
anteriors, o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat les obres.  
Els titulars d’una llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini d’acabament 
com del termini de començament, i l’obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del termini de què es 
tracti, si la sol·liciten d’una manera justificada abans d’exhaurir-se els terminis establerts. 
TERCER.- Notificar aquesta resolució a l’interessat als efectes oportuns. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

 

• Decret 57/2019 sobre aprovació memòria valorada  
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Aprovar inicialment la memòria valorada titulada “Col·locació de gressite a les piscines 
municipals”, redactada pels Serveis Tècnics Municipals, per un import de 19.456,45 euros (16.079,71 
euros de base imposable més 3.376,74 euros d’IVA), i exposar al públic aquest segon acord a fi i 
efecte que dins el termini de trenta (30) dies, a comptar des de l’endemà de la data de l’última 
publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, a l’eTauler i al tauler d’anuncis, hom 
pugui presentar les reclamacions o al·legacions que estimi oportunes. En el cas de no presentar-se 
cap reclamació o al·legació durant el termini d’exposició pública es considerarà aprovada 
definitivament aquesta memòria valorada. 
Segon.- Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 



 

4 

 

la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

 

• Decret 58/2019 sobre adjudicació, mitjançant contracte menor, del subministrament i de la 
col·locació de gespa natural a la zona de les piscines municipals 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
PRIMER. Adjudicar a JORDI PLA BIEL (NIF 40.888.295E). el contracte menor consistent en el 
subministrament i la col·locació de gespa natural a la zona de les piscines municipals, per un import 
de 4.293,00 euros més 901,53 euros en concepte d’IVA. 
SEGON. Justificar la celebració del contracte menor pels següents motius: el pressupost de 4.293,00 
euros (més IVA) cobreix la totalitat de les despeses que suposen el subministrament i col·locació de 
la gespa a les piscines municipals. Amb el contracte menor es cobreix, per tant, la totalitat del 
subministrament, que no excedeix de 15.000,00 euros.  
TERCER. Aprovar la despesa corresponent: 

Exercici Aplicació pressupostària Import 

2019 454 21000 4.293,00 BI + 901,53 IVA = 5.194,53 euros  

QUART. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si escau. 

CINQUÈ. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la 
signatura de la Resolució. 
SISÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte incloent 
la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent 
de l'Impost sobre el Valor Afegit. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

 

• Decret  59/2019, 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 12 de juny de 2019, a les 14.00 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 
Segon.-  Notificar-ho a tots els regidors i fer-ho públic pels mitjans habituals. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

 

• Decret 60/2019 sobre adjudicació, mitjançant contracte menor, de les obres de millora de l’entorn 
de les piscines municipals 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
PRIMER. Adjudicar, mitjançant contracte menor, a l’empresa ESTRUCTURES I EDIFICACIONS MANU 
ESPEJO SL (CIF: B25710278), les obres de millora de l’entorn de les piscines municipals consistents 
en realitzar unes obres a la zona de les piscines de millora en el paviment, en les canonades d’aigua 
i en les dutxes, per un import de 19.568,63 € (16.172,42 € BI + 3.396,21€, en concepte d’IVA). 
SEGON. Justificar la celebració del contracte menor pels següents motius: el pressupost de 16.172,42 
euros (més IVA) cobreix una part de les obres de millora de l’entorn de les piscines municipals. Amb 
el contracte menor es podran executar la totalitat de les obres, que no excedeixen de 40.000,00 
euros (valor estimat del contracte). 
TERCER. Aprovar la despesa corresponent: 

Exercici Aplicació pressupostària Import 

2019 459 629,00 16.172,42 BI + 3.396,21 IVA = 19.568,63€  

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

 

• Decret  61/2019, 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 
dissabte dia 15 de juny de 2019, a les 12.00 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, segons el 
següent: 

ORDRE DEL DIA 

1. Constitució de la nova Corporació Municipal i elecció de l’alcalde 
Segon.-  Notificar-ho a tots els regidors electes i fer-ho públic pels mitjans habituals. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

 

• Decret 62/2019 sobre sol·licitud de subvenció financerament sostenible a la Diputació de Lleida 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida una subvenció financerament sostenible, per import de 
19.000,00 euros, per fer front a part de les despeses de l’execució de  l’actuació “Col·locació de 
gressite a les piscines municipals”. 
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

 

• Decret 63/2019 sobre aprovació de la relació de factures mes de maig de 2019 
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA 

 

• Decret 64/2019 sobre concórrer a la convocatòria per a l’any 2019 per als ajuts a la gestió forestal 
sostenible 
Per tot l’exposat RESOLC: 
Primer.- Concórrer a la convocatòria per a l’any 2019 per als ajuts a la gestió forestal sostenible a que 
es refereix la RESOLUCIÓ ARP/1474/2019, de 20 de maig, 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. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

 

• Decret 65/2019 sobre sol·licitud de subvenció a la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Sol·licitar a la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs una subvenció de 4.555,83 euros, 
dins la línia d’ajuts per a equipaments culturals, béns mobles 2019, per fer front a part de les despeses 
que suposaran l’adquisició de taules i cadires per al local sociocultural.   
Segon.- Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Solycarpa, per import de 5.118,91 euros 
(4.230,50 euros de base imposable i 888,41 euros d’IVA). 
Tercer.- Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
 

• Decret 66/2019 sobre acceptació ajuda de la Diputació i aprovació de documents acreditatius de 
la despesa 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
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Primer.- Acceptar l’ajuda de 20.000,00 euros atorgada per la Junta de Govern de la Diputació de 
Lleida, en la sessió de 29 d’abril de 2019, per finançar l’actuació ““Millora en el tractament de l’aigua 
a les piscines municipals”, amb un pressupost total de 47.898,99 euros (39.585,95 euros de base 
imposable més 8.313,04 euros d’IVA) i que l’actuació subvencionada s’ha realitzat amb el compliment 
de totes les obligacions imposades en l’instrument regulador de la seva concessió . 
Segon.- Que els justificants, inclosos en la relació de despeses, tenen una relació directa amb 
l’objecte de l’actuació subvencionada. 
Tercer.- Que els documents acreditatius de la despesa, per import de 47.898,99 euros, han estat 
aprovats en les diferents relacions mensuals d’aprovació de despesa de l’any 2019. 
Quart.- Que de conformitat amb l’informe d’Intervenció, en la partida pressupostària 342.622,01 del 
pressupost municipal de l’any 2019, hi ha consignació suficient per atendre el finançament de 
l’actuació. 
Cinquè.- Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha inclòs l’IVA 
deduïble. 
Sisè.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.  
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

 

• Decret 67/2019 sobre acceptació ajuda de la Diputació i aprovació de documents acreditatius de 
la despesa 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Acceptar l’ajuda de 25.000,00 euros atorgada per decret de Presidència de la Diputació de 
Lleida, número 2140 de 13 de maig de 2019, per finançar l’actuació ““Millora en el tractament de 
l’aigua a les piscines municipals”, amb un pressupost total de 47.898,99 euros (39.585,95 euros de 
base imposable més 8.313,04 euros d’IVA) i que l’actuació subvencionada s’ha realitzat amb el 
compliment de totes les obligacions imposades en l’instrument regulador de la seva concessió . 
Segon.- Que els justificants, inclosos en la relació de despeses, tenen una relació directa amb 
l’objecte de l’actuació subvencionada. 
Tercer.- Que els documents acreditatius de la despesa, per import de 47.898,99 euros, han estat 
aprovats en les diferents relacions mensuals d’aprovació de despesa de l’any 2019. 
Quart.- Que de conformitat amb l’informe d’Intervenció, en la partida pressupostària 342.622,01 del 
pressupost municipal de l’any 2019, hi ha consignació suficient per atendre el finançament de 
l’actuació. 
Cinquè.- Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha inclòs l’IVA 
deduïble. 
Sisè.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.  
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

 

• Decret 68/2019 sobre retorn d’aval definitiu 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Autoritzar la cancel·lació de l’aval definitiu per import de tretze mil tres-cents vuitanta-cinc 
euros amb set cèntims (13.385,07€), constituïda per l’empresa BENITO ARNÓ E HIJOS SAU (CIF 
A25006834), per respondre de les obligacions derivades del contracte de l’obra “Construcció d’una 
bassa de reserva d’aigua potable i una ETAP”. 
Segon.- Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

 

• Decret 69/2019, sobre pròrroga contractació de personal 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Prorrogar per un període de 6 mesos, amb efectes del dia 2 de juliol de 2019, el contracte 
del senyor Francisco Figueras Utgés, amb DNI 40899644D, en règim laboral temporal i a jornada 
complerta per desenvolupar tasques de neteja i manteniment de carrers i camins a la brigada 
municipal. 
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a 
terme. 
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la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
 

• Decret 70/2019, sobre nomenament dels tinents d’alcalde 
Per tot això, RESOLC: 
Primer.- Nomenar tinents d’alcalde d’aquest Ajuntament els regidors membres de la que tot seguit 
es relacionen: 

• Primera tinent d’alcalde: Àngels Solà Figueres  

• Segon tinent d’alcalde: Asensi Masana Carricondo 
Segon.- Establir que en els casos d’absència, malaltia o vacant d’aquesta Alcaldia, les atribucions i 
competències que em reconeix la legislació vigent seran realitzades pels tinents d’alcalde, d’acord 
amb l’ordre anteriorment establert. 
Tercer.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la corporació i publicar-la al Butlletí Oficial de la 
Província. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

 

• Decret 71/2019, sobre delegació d’atribucions 
Per tot  l’exposat, RESOLC: 
Primer .- Realitzar a favor de la regidora Àngels Solà Figueres les següents DELEGACIONS:   
Agricultura, Ramaderia, Medi Ambient, Infraestructura Rural, Relacions amb Entitats Locals, Cultura, 
Sanitat i Serveis Socials.  
Abast de la delegació: a nivell d’informe. 
Segon.-  Realitzar a favor del regidor Asensi Masana Carricondo les següents DELEGACIONS:   
Joventut, Ensenyament i Gent Gran. 
Abast de la delegació: a nivell d’informe. 
Tercer.- Realitzar a favor del regidor Albert Bergadà Alburquerque les següents DELEGACIONS:   
Esports.   
Abast de la delegació: a nivell d’informe. 
Quart.- Realitzar a favor del regidor Francesc Marcelino Camarasa les següents DELEGACIONS:   
Festes i relacions amb les urbanitzacions i disseminats del municipi.  
Abast de la delegació: a nivell d’informe. 
Cinquè.- La present delegació d’atribucions sortirà efectes des del dia següent al de la data del 
present Decret, i pel període de tota la legislatura, mentre no se’n acordi la seva revocació. 
Sisè.- D’aquesta Resolució se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

 

• Decret 72/2019, 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 
dimarts dia 9 de juliol de 2019, a les 20.30 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, segons el 
següent: 

ORDRE DEL DIA 

1. Proposta creació dels grups municipals de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió. 
2. Proposta al ple de l’Ajuntament en relació a la periodicitat de les seves sessions 
3. Proposta al ple de l’Ajuntament en relació a la creació de la comissió especial de comptes  
4. Proposta sobre règim de dedicació i de les retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació 
5. Proposta nomenaments representants al òrgans col·legiats 
6. Coneixement pel ple del nomenament de Tinents d’Alcalde i delegacions de competències. 
7. Proposta aprovació sobre la forma d’exercici de la funció interventora de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió 

i de l’annex dels requisits bàsics a comprovar  
8. Proposta elecció càrrec electe com a beneficiari de la compensació econòmica que atorga el Departament 

de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, a partir del dia 15 de juny de 2019.  
9. Proposta de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió sobre les dues festes locals del municipi per a l’any 2020. 
10. Proposta ratificació decret 64/2019 sobre concórrer a la convocatòria per a l’any 2019 per als ajuts a la 

gestió forestal sostenible. 
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11. Sol·licituds llicències d’obres 

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

 

• Decret 73/2019 sobre aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal 
de la Noguera i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, en matèria de serveis socials i altres programes 
relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat per al període 2016-2019, per a l’any 2019 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Noguera i 
l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar 
social i les polítiques d’igualtat per al període 2016-2019, per a l’any 2019. 
Segon . Comunicar aquesta resolució al Consell Comarcal de la Noguera. 
Tercer.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

 

• Decret 74/2019 sobre aprovació de la relació de factures mes de juny de 2019 
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA 

 

• Decret 75/2019, de canvi de titularitat de la farmàcia de la Sentiu de Sió 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Es dóna per comunicat el canvi de titularitat de la farmàcia de la Sentiu de Sió, ubicada al 
carrer de Balaguer, número 1, actualment a nom de la senyora Montserrat Mirats Marsiñach, i que 
passarà a nom de la senyora Maria José Mas Lacruz 
Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada, indicant el recursos que pot interposar.  
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a 
terme. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
 

• Decret 76/2019, 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 
dijous dia 11 de juliol de 2019, a les 13.45 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 presentar sol·licitud d’ajut al Departament de la Presidència, dins la línea subvencions 

per a la dinamització territorial per als anys 2018 i 2019, per finançar part de les actuacions: 
Millora de les piscines municipals i Millora del camí del Papell d’accés al polígon industrial 

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

 

• Decret 77/2019,  de sol·licitud d'una subvenció al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
de la Generalitat de Catalunya, al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, per la contractació en 
pràctiques de persones joves beneficiàries del programa de garantia juvenil a Catalunya, any 2019 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer. Sol·licitar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, 
al Servei d’Ocupació de Catalunya, una subvenció de 11.000,00 euros per realitzar l'actuació descrita 
en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques 
de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, publicada al DOGC 
número 7913, de 9 de juliol de 2019, per ajudar a finançar el projecte “Contractació personal de 
jardineria per millora de jardins i espais verds del municipi”. 
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Plenari de la Corporació, en la propera sessió ordinària 
que celebri. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
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• Decret 78/2019 sobre aprovació de la relació de factures mes de juliol de 2019 
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA 
 

• Decret 79/2019, de delegació d’atribucions de l’Alcaldia a la Primera Tinent d’Alcalde de 
l’Ajuntament de la Sentiu de Sió 
Per tot l’exposat RESOLC: 
Primer. Delegar en favor de la Primera Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, senyora 
Àngels Solà i Figueres, totes les atribucions delegables, d’acord amb l’article 53 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, des del dia 27 d’agost al 30 d’agost de 2019, ambdós inclosos. 
Segon. Publicar aquesta resolució al BOP, a l’eTauler 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, (document signat electrònicament) 

 

• Decret 80/2019 sobre adjudicació del contracte menor de subministrament, consistent en la 
substitució de l’enllumenat públic exterior de la Urbanització Sant Miquel  
Per tot l’exposat, RESOLC: 
PRIMER. Adjudicar, a l’empresa Electricitat Jaina SLU, amb NIF B25774274, el contracte menor de  
subministrament, consistent en la substitució de l’enllumenat públic exterior de la Urbanització Sant 
Miquel, descrita en els antecedents per un import de 16.809,47 euros (13.892,12 euros BI + 2.917,35 
euros IVA). 
SEGON. Justificar la celebració del contracte menor pels següents motius: el pressupost de 13.892,12 
euros (més IVA) cobreix l’adquisició i col·locació de les lluminàries LED a la Urbanització Sant Miquel. 
Amb el contracte menor es cobreix la totalitat del contracte de subministrament, que no excedeix de 
15.000,00 euros.  
TERCER. Aprovar la despesa corresponent: 

Exercici Aplicació pressupostària Import 

2019 165 639,02 
13.892,12 BI + 2.917,35 IVA = 16.809,47 
euros 

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

 

• Decret 81/2019 sobre aprovació liquidació d’ingrés directe 
Per l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Aprovar la liquidació d’ingrés directe a IBERDROLA CLIENTES SAU, la qual haurà d’ingressar 
a l’Ajuntament de la Sentiu de Sió una quota per import de 74,70 euros en aplicació de l’ordenança 
fiscal núm. 30, reguladora de la taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de 
serveis de subministraments que afectin a la generalitat del veïnat, per uns ingressos obtinguts l’any 
2018 per un import de 4.980,27 euros procedents del total de la facturació per subministraments 
d’energia elèctrica, peatges d’accés i altres conceptes. 
Segon.- Notificar al deutor amb indicació de termini i lloc de pagament, i recursos que contra la 
mateixa resultin procedents. 
Tercer.- Donar compte de la present resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

 

• Decret 82/2019 sobre aprovació liquidació d’ingrés directe 
Per l’exposat, RESOLC: 
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Primer.- Aprovar la liquidació d’ingrés directe a ORANGE ESPAGNE SA, la qual haurà d’ingressar a 
l’Ajuntament de la Sentiu de Sió una quota per import de 212,76 euros en aplicació de l’ordenança 
fiscal núm. 30, reguladora de la taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de 
serveis de subministraments que afectin a la generalitat del veïnat, per uns ingressos obtinguts l’any 
2018 per un import de 14.183,88 euros procedents del total de la facturació per subministraments 
d’energia elèctrica, peatges d’accés i altres conceptes. 
Segon.- Notificar al deutor amb indicació de termini i lloc de pagament, i recursos que contra la 
mateixa resultin procedents. 
Tercer.- Donar compte de la present resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

 

• Decret 83/2019 sobre aprovació liquidació d’ingrés directe 
Per l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Aprovar la liquidació d’ingrés directe a ATLAS ENERGIA COMERCIAL SL, la qual haurà 
d’ingressar a l’Ajuntament de la Sentiu de Sió una quota per import de:  1r trimestre, 677,88 euros; 
2n trimestre: 729,00 euros; 3r trimestre: 282,30 euros; 4art trimestre: 0,00 euros, en aplicació de 
l’ordenança fiscal núm. 30, reguladora de la taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministraments que afectin a la generalitat del veïnat, per uns ingressos 
obtinguts l’any 2018 per un import de: 1r trimestre, 45.192,00 euros; 2n trimestre: 48.600,07 euros; 
3r trimestre: 18.820,29 euros; 4art trimestre: 0,00 euros, procedents del total de la facturació per 
subministraments d’energia elèctrica, peatges d’accés i altres conceptes. 
Segon.- Notificar al deutor amb indicació de termini i lloc de pagament, i recursos que contra la 
mateixa resultin procedents. 
Tercer.- Donar compte de la present resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

• Decret 84/2019 sobre aprovació liquidació d’ingrés directe 
Per l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Aprovar la liquidació d’ingrés directe a REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS 
SLU, la qual haurà d’ingressar a l’Ajuntament de la Sentiu de Sió una quota per import de:  1r 
trimestre, 8,56 euros; 2n trimestre: 2,17 euros; 3r trimestre: 9,84 euros; 4art trimestre: 2,06 euros, 
en aplicació de l’ordenança fiscal núm. 30, reguladora de la taxa per aprofitaments especials a favor 
d’empreses explotadores de serveis de subministraments que afectin a la generalitat del veïnat, per 
uns ingressos obtinguts l’any 2018 per un import de: 1r trimestre, 570,86 euros; 2n trimestre: 144,62 
euros; 3r trimestre: 655,80 euros; 4art trimestre: 137,03 euros, procedents del total de la facturació 
per subministraments d’energia elèctrica, peatges d’accés i altres conceptes. 
Segon.- Notificar al deutor amb indicació de termini i lloc de pagament, i recursos que contra la 
mateixa resultin procedents. 
Tercer.- Donar compte de la present resolució en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

 

• Decret 85/2019 sobre aprovació de la relació de factures mes d’agost de 2019 
EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA 
 

• Decret 86/2019, sobre aprovació línies fonamentals dels Pressupostos 2020 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Aprovar les línies fonamentals dels pressupostos de l’any 2020 de l’Ajuntament de la Sentiu 
de Sió. 
Segon.- Que l’Interventor comuniqui al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas les dades 
anteriorment esmentades. 
Tercer.- Ratificar aquest decret en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament). 
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• Decret 87/2019, 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 
16 de setembre de 2019, a les 20.30 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, segons el següent:
  

ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors 
2. Donar compte dels decrets d’alcaldia 
3. Donar compte dels decrets de relació de pagaments 
4. Proposta ratificació decret 86/2019, sobre aprovació línies fonamentals dels pressupostos 2020 
5. Proposta ratificació decret 73/2019 sobre aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració entre el 

Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, en matèria de serveis socials i altres 
programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat per al període 2016-2019, per a l’any 2019 

6. Proposta sol·licitud d’adhesió íntegra al conveni subscrit entre l’Organisme Autònom Jefatura Central de 
Tráfico i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per a l’intercanvi d’informació i la mútua 
col·laboració administrativa. 

7. Proposta aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament la Sentiu de Sió i l’empresa pública 
Sistema d’Emergències Mèdiques, SA 

8. Moció defensa de drets civils i polítics  
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, (document signat electrònicament) 

 
3. DONAR COMPTE DECRETS RELACIÓ DE PAGAMENTS  
Decret 63/2019 sobre aprovació de la relació de factures mes de maig de 2019 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions, les factures pendents 
d’aplicació (si és el cas), així com el seu pagament, incloses en la relació del mes de maig de 2019 i que es 
detallen en l’annex 1 d’aquesta resolució corresponents a obres, subministraments i serveis efectuats a 
l'Ajuntament, per un import total de 68.049,47 €.  

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 PER "LA CAIXA" - MAIG 2019  

CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES) 162,91 

DIARI SEGRE, S.L. 40,00 

MANTENIMENT WIFI 242,00 

TELEFONIA FIXA (MFE)  221,41 

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC) 38,48 

RENTING COPIADORA 95,59 

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - REBUIG) 903,41 

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ORGÀNICA) 552,3 

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - PAOER) 195,51 

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - VIDRE) 117,09 

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ENVASOS) 116,73 

CONSELL COMARCAL (REC. VOLUMINOSOS) 329,3 
CONSELL COMARCAL (TAXA SERV. DEIXALLERIA -
RESIDUS) 304,83 

CONSELL COMARCAL ( COFINANÇAM. DEPENDÈNCIES) 177,78 
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CONSELL COMARCAL (SAT ARQUITECTURA MARÇ) 624 
CONSELL COMARCAL (SERV. TRACT. RESIDUS 
ABOCADOR) 288,32 
CONSELL COMARCAL (CÀNON DEPOSICIÓ RESIDUS 
ABOC.) 942,47 

CONSELL COMARCAL (SERVEIS INFORMÀTICS) 35,15 

CONSELL COMARCAL (TDIC) 74,19 

RAPI PLANT 1, S.L.U. 1.202,56 

DECORA BALAGUER, S.L. 225,11 

SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. 97,13 

ENDESA ENERGIA, S.A. (Enllumenat St. Miquel) 827,40 

ENDESA ENERGIA XXI, S.L. (Llum església) 37,10 

ENDESA ENERGIA, S.A. (Llum potabilitzadora) 130,34 

ÀRIDS DANIEL, S.A. 489,45 

FERRETERIA VIOLA, S.L. 51,57 

FERRETERIA VIOLA, S.L. 36,01 

AGROPECUARIS FORTUNY, S.L. 947,10 

CHE (CANON CONTROL DE VERTIDOS) 1.550,46 

COL.LECTIVITAT DE REGANTS Nº 1 CANALS URGELL 4.062,91 

TRANSPORT VIATGERS MAR, S.L. 396,00 

ESTRUCTURES I EDIFICACIONS MANU ESPEJO, S.L. 19.456,45 

SPAY SEGURIDAD Y SALUD, S.L. 686,77 

ASPY PREVENCIÓN, S.L.U. 268,40 

SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. 62,30 

MARTINEZ MONTOLIU, S.C.P. 283,06 

J. FARRE, S.A. 155,59 

ENDESA ENERGIA SA (Enllumenat St. Miquel) 827,40 

ENDESA ENERGIA, S.A. (Enllumenat St. Miquel) 43,09 

CONSTRUCCIONS MANUEL ESPEJO, S.L. 4.535,69 

HIDROLLEIDA, S.A. 21,71 

GUTISA ELEVADORES, S.L. 196,73 

NATURGY IBERIA, S.A. (10 FRAS) 1.537,45 

SPECIALS CHECK, S.L.U. 6.122,60 

CONSELL ESPORTIU DE LA NOGUERA 561,00 

ECA, ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMON. 98,01 

FERRAN FONT MONTPEAT 119,92 

KAPLA CATALUNYA 471,06 

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U. 405,75 

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U. 469,90 

ALQUI-ENVAS, S.L.  2.097,76 

AMPA - EXTRAESCOLARS  50,00 

ASSISTÈNCIES CÀRRECS ELECTES  112,50 

SEGURETAT SOCIAL 4.452,26 

NOMINES  8.249,76 

 66.799,77 

  
PAGAMENTS PER "CAIXA CORPORACIÓ" - MAIG 2019  

  
Quilometratges Lleida i Junta Electoral 50,00 

Llurba Bellcaire - Panets St. Pere Màrtir 20,00 



 

13 

 

Gasoil: furgo, bufadora, segadora 189,02 

Fotografia Bergé - revelat fotos festa major 80,00 

Vero Radu- menús músics i eleccions 28-A 314,49 

Vero Radu- Neteja vestidors 200,00 

Vineavins - Vi taules festa cassoles 203,28 

Maties Trepat - Retolament furgoneta 181,50 

Correus - Carta amb acusament de rebuda 4,71 

Estanc Sanagustín 4,95 

Cafès Roma 1,75 

 1.249,70 

   

TOTAL DESPESES MES DE MAIG 2019 68.049,47 

  
 
Decret 74/2019 sobre aprovació de la relació de factures mes de juny de 2019 
Per tot l’exposat, RESOLC: 

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

d’aplicació (si és el cas), així com el seu pagament, incloses en la relació del mes de juny de 2019 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 62.058,68 € .  

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" JUNY 2019  

CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES) 212,89 

DIARI SEGRE, S.L. 40,00 

MANTENIMENT WIFI 275,40 

TELEFONIA FIXA (MFE)  221,41 

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC) 34,97 

RENTING COPIADORA 95,59 

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - REBUIG) 903,41 

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ORGÀNICA) 552,3 

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - PAOER) 195,51 

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - VIDRE) 117,09 

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ENVASOS) 116,73 

CONSELL COMARCAL (SERV. TRACT. RESIDUS ABOCADOR) 241,4 

CONSELL COMARCAL (TDIC) 74,19 

CONSELL COMARCAL (SAT ENGINYERIA ABRIL) 33,00 

CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA (Serv. Informàtics) 8,47 

CONSELL COMARCAL (Carrets pels residus) 300,66 

ENDESA ENERGIA, S.A. (Llum Cal Morros) 104,87 

SISTEMAS  DE OFICINA INTEGRA, S.L. 82,79 

INSTAL.LACIONS BALAGUER, S.L. 327,32 

EXCLUSIVAS RAMIREZ ARQUERO, S.L. 24,20 

J. FARRE, S.A. 39,86 

SERVEI ANALISIS EL PLA   86,09 

SERVEI ANALISIS EL PLA  57,86 

ESTRUCTURES I EDIFICACIONS MANU ESPEJO, S.L. 9.820,30 
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ESTRUCTURES I EDIFICACIONS MANU ESPEJO, S.L. 9.748,33 

SERVISEGURIDAD LLEIDA, S.L. 254,10 

FERRETERIA VIOLA, S.L. 43,43 

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL (MAPFRE) 2.720,68 

DECORA BALAGUER, S.L. 7,31 

NATURGY IBERIA, S.A. (Llum Tanatori) 31,48 

INSTAL.LACIONS BALAGUER, S.L. 211,53 

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. (Enllumenat Tossal) 141,12 

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. (Llum bàscula) 27,24 

AGROPECUARIS FORTUNY, S.L. 103,62 

DECORA BALAGUER, S.L. 64,01 

DECORA BALAGUER, S.L. 145,50 

DECORA BALAGUER, S.L. 197,31 

NATURGY IBERIA, S.A. (Llum Tanatori) 34,59 

MARTINEZ MONTOLIU, S.C.P. 157,30 

EXCAVACIONS LAO  1.551,75 

SPECIALS CHECK, S.L.U. 474,56 

APEIRON SOFTWARE, S.L. 1.476,68 

OBRA CIVIL LA NOGUERA, S.L.U. 1.337,05 

TASHIA, S.L. 13,02 

NATURGY IBERIA, S.A. (10 FRAS.) 1.332,56 

NOVOQUIMICA ECOLOGICA, S.L. 72,60 

NOVOQUIMICA ECOLOGICA, S.L. 108,90 

NOVOQUIMICA ECOLOGICA, S.L. 217,80 

NOVOQUIMICA ECOLOGICA, S.L. 1.006,43 

VINEAVINS 120,52 

ANNA CALAFELL 242,00 

ACA (Cànon de l'aigua ús abastament) 1.150,91 

HIERROS LLEIDA, S.L. 31,51 

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. (Llum bàscula) 29,27 

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. (Enllum. Tossal) 190,95 

CODETRAC, S.L. 3.093,30 

RAPI PLANT 1, S.L.U. 73,00 

JOAN MONTOLIU, S.L. 393,23 

INSTAL.LACIONS BALAGUER, S.L. 63,65 

DECORA BALAGUER, S.L. 57,72 

J. FARRE, S.A. 78,29 

AGROPECUARIS FORTUNY, S.L. 247,28 

FERRETERIA VIOLA, S.L. 49,25 

EXCLUSIVAS RAMIREZ ARQUERO, S.L. 87,85 

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U. 382,86 

DECORA BALAGUER, S.L. 93,24 

HIDROLLEIDA, S.A. 149,48 

ENDESA ENERGIA XXI, SLU 29,84 

ENDESA ENERGIA XXI, SLU 141,95 

TUBS 1313, S.A. 78,36 

COMPSAONLINE 14,50 

SISTEMAS  DE OFICINA INTEGRA, S.L. 102,45 

FERRETERIA VIOLA, S.L. 55,43 

ENDESA ENERGIA, SAU (Llum potabilitzadora) 143,75 
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DISTRIBUCIONS ARENY, S.L. 93,27 

RAPIPLANT 1, S.L.U. 40,00 

DOSSIER P&M 88,25 

MARTINEZ MONTOLIU, SCP 584,08 

DECORA BALAGUER, S.L. 69,70 

ASSISTÈNCIES CÀRRECS ELECTES  112,50 

SEGURETAT SOCIAL 4.836,71 

PAGUES EXTRA JUNY 6.216,70 

NOMINES  6.982,37 

 61.569,38 

  
PAGAMENTS FETS PER "CAIXA CORPORACIÓ" JUNY 2019 

  
Revetlla St. Joan (rom cremat) 121,7 

Gasoil furgoneta, segadora….. 98 

Vero Radu (neteja vestidors) 200 

Correus 27,5 

Reparació Mola (motors Manel) 36,3 

Comiat Sònia 53,8 

 537,3 

  

TOTAL PAGAMENTS JUNY                                                                               
62.058,68 € 

Decret 78/2019 sobre aprovació de la relació de factures mes de juliol de 2019 

Per tot l’exposat, RESOLC: 

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

d’aplicació (si és el cas), així com el seu pagament, incloses en la relació del mes de juliol de 2019 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 40.007,54 € .  

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" JULIOL 2019  

CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES) 178,96 

DIARI SEGRE, S.L. 40,00 

MANTENIMENT WIFI 275,40 

TELEFONIA FIXA (MFE)  231,32 

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC) 37,82 

RENTING COPIADORA 95,59 

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - REBUIG) 903,41 

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ORGÀNICA) 552,3 

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - PAOER) 195,51 

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - VIDRE) 117,09 

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ENVASOS) 116,73 

CONSELL COMARCAL (SERV. TRACT. RESIDUS ABOCADOR) 369,96 

CONSELL COMARCAL (TDIC) 74,19 

CONSELL COMARCAL (SAT ENGINYERIA MAIG) 520,00 

CONSELL COMARCAL (Serveis socials 3er TR) 695,15 
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CONSELL COMARCAL (Serv. Interenció Socioeducativa) 57,65 

ENDESA (Llum Bisbat i pis ajuntament) 62,35 

ENDESA (Enllumenat St. Miquel) 483,44 

INSTAL.LACIONS BALAGUER, S.L. 63,65 

DECORA BALAGUER, S.L. 57,72 

J. FARRE, S.A. 78,29 

AGROPECUARIS FORTUNY, S.L. 247,28 

FERRETERIA VIOLA, S.L. 49,25 

EXCLUSIVAS RAMIREZ ARQUERO, S.L. 87,85 

ENDESA ENERGIA XXI, SLU 29,84 

ENDESA ENERGIA XXI, SLU 141,95 

TUBS 1313, S.A. 78,36 

COMPSAONLINE 14,50 

DOSSIER P&M 88,25 

ENDESA ENERGIA, SAU (Llum potabilitzadora) 143,75 

DISTRIBUCIONS ARENY, S.L. 93,27 

SISTEMAS  DE OFICINA INTEGRA, S.L. 102,45 

FERRETERIA VIOLA, S.L. 55,43 

JOAN MONTOLIU, S.L. 393,25 

MARTINEZ MONTOLIU, SCP 584,08 

NATURGY IBERIA, S.A. (Llum Tanatori) 41,13 

DECORA BALAGUER, S.L. 69,70 

DECORA BALAGUER, S.L. 93,24 

ZURICH SEGUROS (Assegurança regidors) 711,78 

MECANO CAMP, S.A. 175,35 

MAPFRE (Assegurança furgoneta) 369,86 

EXCAVACIONS LAO 130,68 

PASTISSERIA LLURBA, SCP 288,00 

SEGURDADES, S.L. 968,00 

NATURGY (10 fras.) 1.386,41 

ASSOCIACIÓ CULTURAL ST. PERE DE BELLVER (HAVANERES) 550,00 

LIDERA HIGIENE, S.L. 188,64 

ELECTRICITAT JAINA. S.L. 263,82 

JORDI PLA BIEL  5.194,53 

JORDI PLA BIEL  95,11 

ESPORTS MONTSEC SCP  750,01 

CONSORCI ADMIN. OBERTA DE CATALUNYA 29,89 

NOVOQUIMICA ECOLOGICA 767,44 

CONSELL ESPORTIU DE LA NOGUERA (Socorristes) 1.190,00 

ROVIRA SOLE, SCP 75,00 

ENDESA ENERGIA ,SAU (Llum cal Morros) 97,43 

ENDESA ENERGIA XXI, SLU (Enllum. Tossal Forques) 110,90 

ENDESA ENERGIA XXI, SLU ( Llum bàscula) 27,08 

ENDESA ENERGIA, S.A. 913,47 

IRPF 2ON TR 2019 4.764,78 

SEGURETAT SOCIAL 4.836,71 

NOMINES  7.697,24 

 39.102,24 
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PAGAMENTS FETS PER "CAIXA CORPORACIÓ" JULIOL 2019  

  
Correus (segells i cartes certificades) 46,02 

Gasoil furgoneta, segadora i bufadora 137 

Actuació Marina Angerri 27/07/2019 200 

5 Tiquets sopars (músics, Reverte i Amorós) 75 

Km.  transport Sang al Cap (8 Nov-4 Jul.) 142,8 

Km Alcalde i Secretari (juny-Juliol) 104,48 

Vero Radu (neteja juny vestidors) 200 

 905,3 

  
TOTAL DESPESA JULIOL 40.007,54 

 
 
Decret 85/2019 sobre aprovació de la relació de factures mes d’agost de 2019 

Per tot l’exposat, RESOLC: 

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

d’aplicació (si és el cas), així com el seu pagament, incloses en la relació del mes d’agost de 2019 i que es 

detallen en l’annex 1 d’aquesta resolució corresponents a obres, subministraments i serveis efectuats a 

l'Ajuntament, per un import total de 35.404,29 € .  

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 MES D'AGOST "LA CAIXA" 

CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES) 178,96 

DIARI SEGRE, S.L. 40,00 

MANTENIMENT WIFI 275,40 

TELEFONIA FIXA (MFE)  252,95 

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC) 37,82 

RENTING COPIADORA 95,59 

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - REBUIG) 903,41 

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - 
ORGÀNICA) 

552,3 

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - PAOER) 195,51 

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - VIDRE) 117,09 

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ENVASOS) 116,73 

CONSELL COMARCAL (Taxa serv. Voluminosos ) 329,3 

CONSELL COMARCAL (SERV. TRACT. RESIDUS 
ABOCADOR) 

282,2 

CONSELL COMARCAL (TDIC) 74,19 

CONSELL COMARCAL (COFINANÇAMET SAD 
DEPENDÈNCIA) 

266,68 

CONSELL COMARCAL (SAT ENGINYERIA JUNY) 507,00 

CONSELL COMARCAL (Taxa serv. Deixalleria 2n. 
TR) 

304,83 

CONSELL COMARCAL (Cànon deposició residus 
abocador) 

963,94 

CONSELL COMARCAL (Serveis informàtics juny 
2019) 

62,25 

OAGRTL (IBI SOC. COOP. DEL CAMP) 9,36 

ENDESA ENERGIA, S.A. (Llum ajuntament) 97,43 
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ENDESA ENERGIA XXI, S.L. (Llum església i pis 
escoles) 

50,51 

J. FARRE, S.A. 99,68 

AGROPECUARIS FORTUNY, S.L. 222,26 

FERRETERIA VIOLA, S.L. 170,10 

INSTAL.LACIONS BALAGUER, S.L. 42,60 

SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. 179,99 

O.C. FUTBOL LA SENTIU DE SIÓ 2.000,00 

SERVEI D'ANALISI EL PLA, S.L.U. 153,45 

CUDÓS 1, SL 48,40 

ECA BUREAU VERITAS (INSPECCIÓ INSTAL.LACIÓ 
BAR) 

337,65 

NOVOQUIMICA ECOLOGICA, S.L. 968,12 

NOVOQUIMICA ECOLOGICA, S.L. 767,44 

NOVOQUIMICA ECOLOGICA, S.L. 240,22 

NATURGY IBERIA, S.A. (10 fras.) 1.371,53 

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U. (4 fras.) 1.630,48 

LABORMAN EQUIPAMENTS, S.L.U. 18,34 

RAQUEL ALARCON MENDIETA 60,00 

BENITO URBAN, S.L.U. 593,66 

PROMASOL, S.L. 56,87 

SOLVERT, S.L. 55,89 

SOLVERT, S.L. 106,31 

EXCAVACIONS LAO 226,80 

CONSELL ESPORTIU DE LA NOGUERA (Socorristes) 3.583,98 

CODETRAC, S.L. 3.093,30 

MARTINEZ MONTOLIU, SCP 50,82 

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U. 382,86 

RAPIPLANT 1, S.L.U. 40,00 

FERRETERIA VIOLA, S.L. 79,55 

SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. 53,29 

AGROPECUARIS FORTUNY, S.L. 7,70 

MATERIALS FARRENY, S.L. 16,52 

SEGURETAT SOCIAL 4.565,61 

NOMINES  7.599,11 

 34.535,98 

  
PAGAMENTS MES D'AGOST "CAIXA CORPORACIÓ" 

  
MATERIAL OFICINA 16,61 

HORES EXTRA ANNA 70 

GASOIL 143 

DIA ERMITA (GOTS I TOMATES) 55,8 

PICA PEL MENJADOR DE L'ESCOLA 150 

CONCERT AINA BALASCH 125 

SABATES SEGURETAT 48,4 

CONTROL SANITARI BAR PISCINES 59,5 

VERO RADU (NETEJA VESTIDORS) 200 

 868,31 

  
TOTAL DESPESA AGOST 35.404,29 
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4. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 86/2019, SOBRE APROVACIÓ LÍNIES FONAMENTALS DELS 
PRESSUPOSTOS 2020 
L’Ordre HAP/2015/2012/ d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, estableix en el seu article 15 l’obligació de retre informació sobre les línies fonamentals dels 
Pressupostos per a l’exercici següent. 
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la corporació, 
els acords següents: 
Ratificar íntegrament i en els seus propis termes la resolució d’alcaldia, de 9 de setembre de 2019, següent: 
Primer.- Aprovar les línies fonamentals dels pressupostos de l’any 2020 de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió. 
Segon.- Que l’Interventor comuniqui al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas les dades 
anteriorment esmentades. 
Tercer.- Ratificar aquest decret en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme”. 
 
5. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 73/2019 SOBRE APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA I L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ, 
EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I LES POLÍTIQUES 
D’IGUALTAT PER AL PERÍODE 2016-2019, PER A L’ANY 2019 
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies  i el Consell Comarcal de la Noguera van signar en data 28 
de setembre de 2016, el contracte programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de 
serveis socials i altres programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat per al període 2016-
2019, on s’establien els criteris, les condicions i els compromisos per cada un dels serveis i programes que 
incloïa el contracte programa. 
El Ple del Consell Comarcal de la Noguera, reunit en sessió ordinària de 21 de desembre de 2016, va aprovar 
el Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Noguera i els ajuntaments de la comarca en 
matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per al període 
2016-2019. 
El Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de La Sentiu de Sió van formalitzar amb posterioritat el 
conveni i l’addenda per a l’any 2017 corresponents a aquest municipi. 
En data 30 d’abril de 2019, el Departament de Treball, Afers socials i Famílies  i el Consell Comarcal de la 
Noguera han formalitzat l’addenda al contracte programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració en 
matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat per al període 
2016-2019, per a l’any 2019, mitjançant la qual s’amplien i es milloren per aquest any els serveis inclosos en 
el contracte programa.  
Per tal d’adaptar el conveni de col·laboració formalitzat entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament a aquesta 
ampliació i millora dels serveis del contracte programa, les parts han de formalitzar la present addenda per 
a l’any 2019 al conveni de col·laboració. 
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la corporació, 
els acords següents: 
Ratificar íntegrament i en els seus propis termes la resolució d’alcaldia,  de 5 de juliol de 2019, següent: 
Primer.- Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament 
de la Sentiu de Sió, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i les polítiques 
d’igualtat per al període 2016-2019, per a l’any 2019. 
Segon . Comunicar aquesta resolució al Consell Comarcal de la Noguera. 
 
6. PROPOSTA SOL·LICITUD D’ADHESIÓ ÍNTEGRA AL CONVENI SUBSCRIT ENTRE L’ORGANISME AUTÒNOM 
JEFATURA CENTRAL DE TRÁFICO I LA FEDERACIÓ ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES PER A 
L’INTERCANVI D’INFORMACIÓ I LA MÚTUA COL·LABORACIÓ ADMINISTRATIVA 
La senyora Teruel manifesta que el seu grup ho veu bé i més encara si a l’Ajuntament no li costa diners. 
La Prefectura de Tràfic de Lleida han fet arribar als Ajuntaments de la demarcació una proposta d’adhesió al 
conveni subscrit l’any 2006 entre la Jefatura Central de Tráfico i la Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies. 
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Aquest conveni suposa l’agilització de tràmits administratius que realitzen els ciutadans quan sol·liciten 
l’empadronament, evitant desplaçaments innecessaris a les Prefectures de Trànsit i permeten millorar la 
gestió tributària de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, de gran transcendència per a determinar 
quin és l’Ajuntament competent per al cobrament del rebut. 
Atès que des de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió es considera que és una bona proposta perquè suposa un 
benefici per als veïns i per a les veïnes del municipi. 
Vist el text del conveni. 
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la corporació, 
els acords següents: 
Primer.- Sol·licitar l’adhesió íntegra al conveni subscrit entre l’Organisme Autònom Jefatura Central de 
Tráfico i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per a l’intercanvi d’informació i la mútua 
col·laboració administrativa. 
Segon.- Autoritzar l’alcalde tan àmpliament en dret com sigui necessari per a la signatura del document 
d’adhesió i de qualsevol altre document que se´n pugui derivar. 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Prefectura de Tràfic de Lleida. 
 
7. PROPOSTA APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT LA SENTIU DE SIÓ  I 
L’EMPRESA PÚBLICA SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES, SA 
La senyora Teruel diu que ara tindrem dos desfibril·ladors. 
El senyor alcalde li respon que sí. 
El senyor Àngel Pérez manifesta que la porta d’accés al desfibril·lador del consultori ha estat molt temps 
tancada i que li sembla que encara ho està. 
El senyor alcalde li respon que la porta és oberta les 24 hores i no hi ha cap problema per accedir a l’aparell. 
El Sistema d’Emergències Mèdiques, SA (en endavant SEM) és una empresa pública integrada en el 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que té per objecte social, entre d’altres, la participació 
en la gestió dels sistemes d’atenció a la urgència i emergència a Catalunya que estableixi el Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya i totes aquelles activitats que li puguin ser encomanades en l’àmbit del 
trasllat de malalts, de la coordinació i implementació d’actuacions sanitàries, i de la gestió integrada de 
demandes d’atenció i informació sanitària a la ciutadania. El SEM treballa en la millora contínua de 
l’accessibilitat i la resposta a les emergències en l’atenció en l’aturada cardíaca, tant per part del personal 
sanitari, les primeres persones intervinents i la ciutadania. 
L’Ajuntament de la Sentiu de Sió està interessat en desenvolupar el projecte de  Cardioprotegit per facilitar 
l’accés públic a la desfibril·lació que s’emmarca dins d’un programa global d’una ciutat saludable i que pretén 
minimitzar les conseqüències d’una aturada cardíaca fora dels recintes sanitaris, donant una resposta a 
situacions d’urgència vital, convertint la ciutat en un entorn més segur. 
Per recollir tot el que s’ha expressat les parts han acordat subscriure un conveni, el text del qual ha estat 
proposat pel SEM. 
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la corporació, 
els acords següents: 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament la Sentiu de Sió i l’empresa pública Sistema 
d’Emergències Mèdiques, SA (SEM) que té per objecte instrumentar i millorar la col·laboració entre el SEM i 
l’Ajuntament per l’assessorament en el disseny i en la implementació del projecte per facilitar l’accés públic 
a la desfibril·lació. 
Segon.- Autoritzar l’alcalde tan àmpliament en dret com sigui necessari per a la signatura del present conveni 
i de qualsevol altre document que se´n pugui derivar. 
Tercer.- Trametre el conveni aprovat i signat a les dependències del SEM. 
 
8. MOCIÓ DEFENSA DE DRETS CIVILS I POLÍTICS  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
El respecte pels drets civils i polítics, consagrats per la legislació europea i pels tractats internacionals, 
basteixen els fonaments bàsics de les democràcies modernes. El desenvolupament i protecció d’aquests 
drets és el termòmetre que determina el grau de maduresa democràtica de les societats i de les seves 
estructures polítiques i administratives.  
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Les administracions públiques locals, per la seva proximitat a la ciutadania i pel seu contacte quotidià amb 
els problemes i neguits dels veïns i veïnes, tenen un paper clau en la defensa i protecció dels drets civils i 
polítics i en la denúncia i l’acompanyament quan es produeixen casos de possibles vulneracions.  
L’Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat de Catalunya compte entre les seves atribucions assessorar 
el Govern, promoure el coneixement i la reflexió entorn d’aquests drets, mantenir un contacte fluït i 
col·laboratiu amb les entitats, institucions i moviments que treballen en aquest àmbit i atendre les queixes i 
comunicacions de la ciutadania.  
En aquest sentit, la col·laboració entre els ens locals i l’Oficina de Drets Civils i Polítics ha de ser una eina 
insubstituïble en la defensa i promoció d’aquests drets en tot el territori.  
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la corporació, 
els acords següents: 

• Vetllar de forma proactiva, participativa i unitària per la protecció, defensa i coneixement dels drets 
civils i polítics entre la ciutadania i el teixit associatiu del municipi.  

• Promoure la formació en matèria de drets civils i polítics als treballadors i treballadores municipals 
per tal d’incorporar-ne el seu coneixement de forma transversal en tots els àmbits d’actuació i gestió.  

• Facilitar la guia de l’Oficina de Drets Civils i Polítics a tots els treballadors i treballadores que atenen 
a la ciutadania a fi d’optimitzar la detecció i identificació de possibles situacions de vulneració i 
activar els mecanismes de garantia corresponents.  

• Adreçar a les persones que creuen haver patit una vulneració dels seus drets civils i polítics a l’Oficina 
de Drets Civils i Polítics a través del formulari que consta en el web i fer-ne un seguiment posterior.  

• Traslladar l’acord municipal a l’Oficina de Drets Civils del Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda, sens perjudici de l’obligació establerta per la normativa de règim local de la 
seva tramesa al Departament de la Presidència”. 

 
9. MOCIÓ EN SUPORT A LA LLEI 24/2015 I CONTRA EL TALL DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC A LES FAMÍLIES 
AMB DEUTE,  PER PART D’ENDESA I ALTRES COMPANYIES 
Prèvia unànime declaració d’urgència es passa a tractar aquest punt que no estava inclòs a l’ordre del dia. 
Recentment Endesa i altres companyies elèctriques han enviat cartes a alguns ajuntaments catalans on 
amenacen amb la intenció d'incomplir amb la Llei 24/2015 i tallar el subministrament a les persones i famílies 
amb informes de vulnerabilitat que tinguin deutes de consum, si les administracions públiques no paguen el 
50% del cost d’aquest deute abans de l’1 d’octubre. 
La Llei 24/2015, coneguda com a Llei de l’Habitatge, va ser fruit d’una iniciativa legislativa popular (ILP) 
impulsada per un grup promotor format per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), l’Aliança contra 
la Pobresa Energètica (APE) i l’Observatori DESC. Va ser aprovada per unanimitat el 23 de juny de 2015. 
Gràcies a aquesta llei s’han impedit més de 63.000 talls elèctrics. 
El gener de 2017 el Govern de la Generalitat de Catalunya va promoure un front institucional amb les 
associacions municipalistes, les diputacions i l’Ajuntament de Barcelona, situant un conveni marc a les 
companyies que aquestes no van voler signar.  
No tolerarem l'amenaça de privar d’un dret bàsic a les persones més vulnerables d’aquest país. Les empreses 
que es lucren amb serveis elementals com la llum, l’aigua o el gas han d’assumir el compliment de la legalitat 
vigent a Catalunya, que protegeix els drets energètics de les persones en situació de vulnerabilitat.  
I per garantir-ho, hem d’utilitzar totes les eines al nostre abast, al costat dels agents i moviments socials, el 
mon local i el Govern de la Generalitat per aconseguir que totes les persones, i especialment les més 
vulnerables, tinguin el subministrament energètic que garanteixi una vida digna. 
Davant aquesta amenaça, creiem necessari manifestar el compromís inequívoc amb la lluita per garantir 
drets bàsics per una vida digna, com els de l’energia i l’habitatge. 
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la corporació, 
els acords següents: 
PRIMER.- Instar el Govern de la Generalitat a prendre el lideratge polític en la defensa dels drets energètics, 
especialment dels i les ciutadanes més vulnerables, treballant de manera transversal per fer complir la llei.  
SEGON.- Defensar fermament la Llei 24/2015, una Llei fruit d’una Iniciativa Legislativa Popular que va ser 
aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya, i que és una de les més avançades del món. 
TERCER.- Exigir la condonació, per part d’Endesa i les empreses subministradores, del deute acumulat per les 
famílies i persones protegides per la llei 24/2015, des de l'any 2015.  
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QUART.- Instar a totes les administracions competents a utilitzar les vies sancionadores de manera 
contundent, en cas que les subministradores elèctriques realitzin talls a llars o famílies, no permesos per la 
llei 24/2015. 
 
10. 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. 136/2019, a Joan Perera Trepat, per les obres consistents en reparar esquerdes i 
impermeabilitzar la terrassa de l’immoble situat al carrer de les Afores (Bensa). 

• Expd. 142/2019, a Cinto París Figueres, per canviar balconeres i canvi mosaic d’habitació de 
l’immoble situat al carrer de Joan Solsona, número 1. 

• Expd. 150/2019, a Teresa Clariana Benseny, per enganxar pedres caigudes a la façana i repassar 
teulada a l’immoble situat a l’avinguda de Catalunya, número 14. 

• Exp. 151/2019, a  Joan Valerio Sorribes, per reformar teulada i mur de l’immoble situat a carrer dels 
Oms, número 11 de la Urbanització Sant Miquel. 

• Exp. 156/2019, a Joan Maria Guillaument Badia, per enrajolar la sala de la planta baixa de l’immoble 
situat a la Torre Monon. 

• Exp. 158/2019, a Francesc Sumalla Pla, per la reforma del jardí i de l’accés a l’immoble situat al carrer 
18, número 16. 

• Exp. 163/2019, a Diego Muró López, per canviar rajoles de la cuina de l’immoble situat al carrer del 
Calvari, número 7.  

 
11. INFORMES ALCALDIA 
El senyor alcalde vol donar les gràcies als voluntaris i a la gent de la Sentiu per la seva implicació amb la prova 
de BTT Serra d’Almenara que es va celebrar el diumenge passat. Va ser  una gran festa. 
També informa que s’està acabant de preparar la Festa Major de Sant Miquel. 
Finalment explica que el dia 5 d’octubre se celebrarà la Comarkalada i espera que sigui una festa de tot el 
poble. Afegeix que abans del dia 5 és reunirà amb totes les entitats del poble per informar-les de tot. 
 
12. PRECS I PREGUNTES 
La senyora Teruel, en relació a la propera convocatòria del PUOSC, exposa que el seu grup ha presentat un 
escrit en el que proposa incloure les obres de construcció d’una xarxa de clavegueram al Tossal de les Forques 
i connexió a la xarxa general del municipi i la instal·lació d’un parc de plaques fotovoltaiques. 
El senyor alcalde li respon que són dos actuacions a tenir en compte de cara al futur però que l’equip de 
govern té altres prioritats. 
La senyora Teruel diu que l’obra del Tossal és urgent i que el tema de les plaques és molt interessant, ja que 
ha canviat la normativa.  
El senyor alcalde li respon que ho tindran en compte. 
La senyora Teruel pregunta si se sap la quantitat de diners que s’atorgaran al poble. 
El senyor alcalde li respon que encara no se sap res. 
La senyora Teruel pregunta si hi ha pressupost de la Comarkalada. 
El senyor alcalde li respon que encara no està tancat del tot. 
La senyora Teruel comenta que el termini per presentar sol·licituds per accedir als ajuts per a la gent gran 
per a rehabilitació d’edificis de tipus residencials s’està acabant. Continua dient que se´n hagués hagut de fer 
publicitat ja que per exemple hi ha gent que canviaria la banyera per un plat de dutxa. Afegeix que fer els 
plens cada 2 mesos no pot ser ja que es passen per alt moltes coses i que si fos cada mes seria millor. 
La senyora Teruel explica també que el proper dia 19 s’obre la convocatòria europea per accedir a Wifi gratuït 
als espais municipals i que val la pena aprofitar-la. 
El senyor alcalde li respon que és una bona iniciativa però que estem esperant la fibra òptica. 
La senyora Teruel li contesta que el Wifi és molt econòmic i la fibra segurament serà cara. 
El senyor alcalde li respon que es mirarà. 
La senyora Teruel pregunta per la baixa laboral de l’agutzil i si s’ha trobat substitut. Pregunta també si es farà 
alguna convocatòria pública. 
El senyor alcalde diu que és difícil trobar gent, que s’està mirant i que aviat es tindrà la solució.  
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La senyora Teruel pregunta com està el tema de les llicències d’obres d’Auna Glass. 
El senyor alcalde li respon que s’hi està al damunt i que estem esperant els informes dels tècnics del Consell 
Comarcal. Afegeix que creu que en 2 mesos el tema estarà resolt. 
La senyora Teruel diu que el pati del carrer 17 està ple de brutícia. S’ha de buscar una solució. 
El senyor alcalde li respon que abans del dia 29 es netejarà. 
La senyora Teruel insisteix també en que es canviï la ubicació dels contenidors de la plaça i que el lloc on el 
seu grup proposa és perfectament viable ja que l’acera no molesta. 
El senyor alcalde li respon que ho miraran. 
La senyora Teruel també li diu al senyor alcalde que en general la neteja i el manteniment del poble està 
malament. 
El senyor alcalde li recorda que tenim un agutzil de baixa i que es fa el que es pot. 
La senyora Teruel comenta que ha vist a la relació de pagaments uns pagaments d’assegurances de càrrecs 
electes, de responsabilitat civil, de vehicles...i volia preguntar si es fa alguna licitació, o si es va canviant de 
companyies... 
El senyor Bergadà li respon que es va canviant de companyies. 
La senyora Teruel li contesta que es curiós que l’empresa on treballa el regidor Bergadà faci les assegurances. 
Suggereix que almenys es mirin altres companyies. 
El senyor alcalde li respon que des de fa molts anys s’està treballant amb aquesta companyia i que ens dóna 
molta tranquil·litat perquè actuen molt ràpid i amb molta eficàcia. 
La senyora Teruel insisteix en que val la pena mirar altres opcions sempre i quan ens donin com a mínim les 
mateixes garanties. No sol existeix Mapfre. 
El senyor alcalde acaba dient que l’equip de govern creu que són els millors. 
El senyor Bergadà afegeix que creu que és important que es doni benefici a la gent del poble. 
La senyora Teruel li respon que d’acord, però que com a mínim que s’ofereixen les mateixes garanties. 
La senyora Teruel també demana que s’han de pintar els passos elevats i suggereix que a les zones que hi 
hagi poca llum que es pintin en vermell. 
El senyor alcalde li diu que ho estudiaran. 
La senyora Teruel comenta que a les relacions de factures n’hi ha moltes en les que  no s’especifica el 
concepte, que no se sap de que són. 
El senyor alcalde li respon que com a regidora les pot venir a veure totes quan vulgui. 
La senyora Teruel manifesta que la llum del local de Cal Morros surt molt cara. 
La senyora Solà li comenta que ha de tenir en compte que Cal Morros és un centre de les entitats del poble. 
A continuació la senyora Teruel recorda que en el Ple del cartipàs va dir que el seu grup renunciava a les 
assignacions del Ple, que les donaven a l’Associació de Jubilats i que van demanar que s’incloguessin en els 
fulls informatius. Demana que quan s’editin els fulls es fa constar aquest fet. 
La senyora Teruel pregunta com està la subvenció que es va demanar a l’Institut d’Estudis Ilerdencs per la 
compra de cadires i taules. 
El senyor alcalde respon que està pendent de resolució.  
La senyora Teruel manifesta que durant els últims anys s’ha fet malbé aquest mobiliari perquè no s’ha cuidat. 
Això s’ha de tenir en compte i s’ha de vetllar per la conservació de les taules i de les cadires. La senyora Solà 
li contesta que fa poc que són a govern. 
La senyora Teruel li respon que s’ha de vigilar d’ara en endavant i que el passat ja està fet. Sobre aquest tema 
també pregunta si s’han demanat més pressupostos. El senyor alcalde respon que tenim tres pressupostes, 
que de moment només s’ha fet una sol·licitud i que ja es veurà una vegada ens comuniquin la resolució. 
La senyora Teruel també pregunta si es comprarà mobiliari per l’escola. 
El senyor alcalde li respon que demà tenim una reunió al Departament d’Ensenyament per tractar els 
problemes que tenim a l’escola. Afegeix que de moment hem aconseguit el menjador i que hem d’anar pas 
a pas.La senyora Teruel suggereix que la construcció d’una nova escola es podria incloure la sol·licitud del 
PUOSC. 
A continuació la senyora Teruel pregunta perquè es paguen 200 euros cada mes a la senyora Vero Radu per 
la neteja dels vestidors si l’Ajuntament té personal de neteja que pot fer aquesta feina. També pregunta si 
existeix algun tipus de contracte. Acaba dient que estem parlant de 2.400,00 euros any i que sembla que el 
que es vol fer és ajudar a aquesta persona. 
La senyora Solà li contesta que és un tema que s’ha heretat del mandat passat i que es mirarà de solucionar. 
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La senyora Teruel demana que es desfaci aquest acord amb la senyora Radu i si cal que aquesta feina es doni 
a algú del poble. 
La senyora Teruel, a continuació, denuncia que es fa un ús particular de la sala polivalent 
El senyor alcalde respon que sí  es pot fer sempre que el menjar el facin els que porten el bar. 
La senyora Teruel manifesta que no hi està d’acord perquè ens trobem amb una festa particular en la que 
l’Ajuntament posa el local, la llum, tots els serveis...Afegeix que els particulars haurien de pagar alguna cosa 
a l’Ajuntament. 
El senyor alcalde li respon que sempre s’ha fet així, és a dir, que un particular, a través del bar, pot fer ús de 
la sala polivalent. 
La senyora Solà afegeix que és com un incentiu per a qui porta el bar. 
A continuació la senyora Teruel manifesta que baixant per la carretera per la banda de Cubells no hi ha cap 
senyal que indiqui el Tossal. El senyor alcalde li respon que s’ha de demanar a Carreteres i així ho farem. La 
senyora Teruel afegeix que es demani aquesta senyal. 
La senyora Teruel manifesta que no està d’acord en que el Ple es faci cada 2 mesos ja que és una dificultat 
important per conèixer les coses. Aquí només es treballa per decret. 
El senyor alcalde li respon que la periodicitat de les sessions plenàries ja les va decidir el Ple. 
Finalment la senyora Teruel recorda que ha presentat dos escrits en els que reclama un local per al seu grup, 
ja sigui individual o compartit. 
El senyor alcalde li respon que no li pot atendre aquesta petició perquè l’Ajuntament no disposa de cap local 
per oferir-los. 
La senyora Teruel acaba dient que tornen a demanar el local. 
El senyor alcalde li respon que no té disponibilitat. 
 
I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 21:45 hores, de la que s’estén la 
present acta, que com a Secretari certifico (document signat electrònicament). 
 
                                   Vist i plau 
El secretari                      L’alcalde 

 

 

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

 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 12/2019 
 
Caràcter: extraordinària i urgent 
Data:  dilluns, 14 d’octubre de 2019 
Horari: de les 14.00 hores a les 14:10 hores   
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
 
Assistents  
Albert Bergadà Alburquerque (Junts per la Sentiu de Sió) 
Asensi Masana Carricondo (Junts per la Sentiu de Sió) 
Àngels Solà Figueres (Junts per la Sentiu de Sió) 
Josep Torres Flores (Junts per la Sentiu de Sió) 
Dolors Teruel Artero (Independents per la Sentiu) 
 
 
Joan Camats i Campabadal, secretari 
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S’han excusat d’assistir-hi: 
 
Francesc Marcelino Camarasa (Junts per la Sentiu de Sió) 
Àngel Pérez Segarra (Independents per la Sentiu) 
 
A la Sentiu de Sió, 14 d’octubre de 2019, a les 14:00 hores, a la sala d’actes de la Casa Consistorial, es 
constitueix en sessió pública extraordinària i urgent el Ple d’aquest Ajuntament, conformat pels membres, el 
nom i el càrrec dels quals figura en aquesta acta, presidit pel senyor Alcalde, amb l’assistència del Secretari 
de la Corporació.   
 
Seguidament s’obre l’acte i es passa a deliberar sobre el següent ordre del dia: 
 

1. Ratificació del caràcter extraordinari i urgent de la sessió 
2. Moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia per a les persones 

preses polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació 
 
1.RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER EXTRAORDINARI I URGENT DE LA SESSIÓ 
El senyor secretari explica el motiu de la urgència del Ple. Explica que el Tribunal Suprem ha dictat, en data 
d’avui, la sentència condemnatòria en relació al judici de l’1 d’octubre i la causa independentista. 
L’Ajuntament de la Sentiu de Sió entén que s’ha de reaccionar immediatament i sense dilació davant 
d’aquesta sentència i és per això que creu oportú convocar un ple per aprovar una moció de rebuig a la 
sentència esmentada i per demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del 
dret d’autodeterminació. 
No havent-hi temps per a la convocatòria d’un ple extraordinari respectant els terminis legals de notificació, 
ni possibilitat material a efectes de terminis per a incorporar aquest punt a l’ordre del dia del proper ple 
ordinari, la convocatòria urgent de ple extraordinari és la única opció per a donar compliment a la normativa 
d’aplicació. 
Sotmesa a votació la ratificació de la urgència del Ple, s’aprova per unanimitat dels cinc regidors assistents 
dels set que conformen la corporació. 
 

2. MOCIÓ DE RESPOSTA A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM I PER DEMANAR L’AMNISTIA PER A LES 
PERSONES PRESES POLÍTIQUES CATALANES I EN DEFENSA DEL DRET D’AUTODETERMINACIÓ 

Definitivament, la democràcia a l'Estat espanyol mostra símptomes inequívocs d’estar tocada de mort. Oriol 
Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Quim Forn i 
Dolors Bassa han estat condemnats amb penes de presó. I Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi Vila han 
estat condemnats per desobediència amb multes econòmiques i inhabilitació. Aquest ha estat un judici polític 
que mai s’hagués hagut de produir. Tornem a dir alt i clar que en democràcia votar no és cap delicte. Les idees 
no es jutgen. I és per això que reclamem la llibertat de totes les persones preses i exiliades polítiques, perquè 
no han comès cap delicte. 
Vivim amb tristor i profunda indignació la sentència, que suposa una vulneració dels drets polítics individuals 
de les persones condemnades, de les preses i exiliades polítiques, i una retallada dels drets i llibertats 
col·lectives. El judici i la sentència ens han conduït a un estat d’absoluta excepcionalitat. Vivim moments molt 
greus, moments en què es posa de manifest que l’aparell de l’Estat espanyol actua intentant abolir la pluralitat 
política, vulnera la legitimitat del poble de Catalunya a decidir el seu futur lliurement, agredeix el dret que 
tenim a transformar la societat a través de la independència. I, al mateix temps, avui tornem a constatar que 
les forces polítiques de l’Estat són incapaces de fer ús del diàleg com a instrument de resolució del conflicte. 
Aquesta sentència no ens atura. Al contrari, ens enforteix com a moviment per debilitar el règim del 78. I és 
que, una vegada més, reivindiquem el dret a l’autodeterminació, el dret a treballar pacíficament per 
esdevenir República Catalana, lliure, neta, justa i que treballi per garantir la igualtat d’oportunitats entre tota 
la ciutadania catalana. Cap sentència ens aturarà. Plantem cara a la voluntat repressora de l’Estat espanyol, i 
ho fem mobilitzant-nos, reclamant diàleg, reivindicant la via política i democràtica de resolució del conflicte. 
Demanem l’amnistia per a totes les persones condemnades i perseguides. 
Reprovem l’actitud sostinguda de l’Estat espanyol, que ha dimitit de la seva responsabilitat de fer front i donar 



 

26 

 

resposta a les demandes de la ciutadania, per via dialogada i pacífica. Convé recordar, per exemple, que, el 
maig d’aquest any 2019, el grup de treball sobre detencions arbitràries de Nacions Unides va fer pública una 
resolució que instava l’Estat espanyol a deixar en llibertat de forma immediata l’Oriol Junqueras, en Jordi 
Cuixart i en Jordi Sánchez, que es trobaven a presó preventiva. 
L’incompliment d’aquesta resolució va ser una mostra més que l’Estat actua desoint qualsevol resolució, 
tractat internacional (com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics que 
recullen el dret a l’autodeterminació) o totes les manifestacions pacífiques del poble de Catalunya a favor de 
la independència i la República Catalana. I aquesta actitud és molt greu. Per això la denunciem, perquè, 
malauradament, ens recorda etapes autoritàries en què no hi havia garantits els drets polítics ni les llibertats 
de la major part de la ciutadania. 
Reivindiquem justícia, i ens disposem a liderar de nou la lluita antirepressiva, democràtica, pacífica i a favor 
dels drets i les llibertats. La situació d’excepcionalitat que estem vivint, agreujada especialment per la 
confirmació de la sentència, afecta tothom, afecta la quotidianitat dels pobles i ciutats del nostre país i de 
totes les persones que hi vivim. 
I, per tant, és per tots els motius exposats anteriorment que el ple, per unanimitat dels cinc regidors 
assistents dels set que conformen la corporació, adopta els següents acords: 
PRIMER. Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Suprem en relació al judici de 
l’1 d’octubre i la causa independentista, constatant que representa una regressió dels drets i les llibertats de 
la ciutadania de Catalunya. 
SEGON. Reclamar la llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques i exigir l’amnistia de tots ells i 
elles, i de tots els exiliats i exiliades, com a reconeixement de l’absència de cap delicte vinculat a la celebració 
del referèndum de l’1 d’octubre i a qualsevol altra acció política celebrada durant els dies previs i posteriors a 
aquesta data. 
TERCER. Mostrar el compromís amb el dret a l’autodeterminació, dret polític fonamental recollit en tractats 
internacionals com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, signats 
també per l’Estat espanyol, i reivindicar-lo com a dret en virtut del qual resoldre el conflicte polític existent, 
per via democràtica i pacífica. 
QUART. Reafirmar-nos en el caràcter pacífic i no violent del moviment independentista català. Condemnar 
tots els intents de criminalització del moviment independentista que les seves diferents institucions, òrgans, 
poders i alguns mitjans de comunicació volen construir. 
CINQUÈ. Exigir al govern de l’Estat espanyol que respecti la legitimitat de les persones escollides 
democràticament a les diferents institucions catalanes, així com les decisions i acords que se’n derivin, com 
a màxima expressió de la sobirania popular. 
SISÈ. Comprometre’ns a treballar conjuntament amb el Parlament de Catalunya, del Govern de la Generalitat 
de Catalunya i convocar-nos a participar, com a representants legítims de la ciutadania, en una assemblea 
d’electes a favor dels drets polítics i la llibertat. 
SETÈ. Mostrar l’adhesió de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió a totes les mobilitzacions de rebuig a la sentència 
del Tribunal Suprem, tant a nivell nacional com internacional, i convidar la ciutadania a participar en totes les 
lluites compartides i pacífiques a favor dels drets i les llibertats. I comprometre’ns a participar en l’acte 
convocat pel President de la Generalitat el dia 26 d’octubre al Palau de la Generalitat. 
VUITÈ. Expressar la més ferma voluntat de seguir treballant, dia rere dia, per garantir els drets i les llibertats 
de tota la ciutadania de la Sentiu de Sió, la defensa del diàleg i dels principis democràtics i la pluralitat política, 
així com el respecte a la separació de poders, imprescindible en qualsevol estat de dret. 
NOVÈ. Fer avinent la situació de repressió política i de vulneració de drets fonamentals que estem vivint com 
a ciutadania i com a país als municipis agermanats. 
DESÈ. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la Presidència de la Generalitat 
de Catalunya, a la Presidència del Congrés de Diputats, a la Presidència del Govern de l’estat, a la Presidència 
del Parlament Europeu, a l’Associació Catalana de Municipis i a l’Associació de Municipis per la Independència. 
I donar conèixer el contingut d’aquesta moció a la ciutadania del municipi pels mitjans que es creguin 
oportuns. 
 
I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 14:10 hores, de la que s’estén la 
present acta, que com a Secretari certifico (document signat electrònicament). 
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                                    Vist i plau 
El secretari                        L’alcalde 

 

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

  
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 13/2019 
 
Caràcter: extraordinari 
Data:  dilluns, 21 d’octubre de 2019 
Horari: de les 14.15 hores a les 14.25 hores   
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
 
Assistents  
Albert Bergadà Alburquerque (Junts per la Sentiu de Sió) 
Asensi Masana Carricondo (Junts per la Sentiu de Sió) 
Àngels Solà Figueres (Junts per la Sentiu de Sió) 
Josep Torres Flores (Junts per la Sentiu de Sió) 
Àngel Pérez Segarra (Independents per la Sentiu) 
Dolors Teruel Artero (Independents per la Sentiu) 
 
 
Joan Camats i Campabadal, secretari 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
Francesc Marcelino Camarasa (Junts per la Sentiu de Sió) 
 
A la Sentiu de Sió, 21 d’octubre de 2019, a les 14.15 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: 
 
12. Sorteig membres mesa electoral Corts Generals, 2019 
13. Proposta sol·licitar autorització al Departament de la Generalitat competent  per a la prestació del servei interurbà 

de taxi 
14. Sol·licituds llicències d’obres 

 
1.SORTEIG MEMBRES MESA ELECTORAL ELECCIONS CORTS GENERALS, 2019 
Atesa la convocatòria d’eleccions a les Corts Generals, (Reial Decret 551/2019 de 24 de setembre de 2019), 
a celebrar el proper dia 10 de novembre de 2019. 
Atès que segons disposa l’article 26.4 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general, 
la formació de les meses correspon als Ajuntaments, amb la supervisió de les Juntes Electorals de Zona, i el 
sorteig per a la designació dels membres de les esmentades meses s’ha de realitzar entre els dies 15 i 23 
d’octubre. 
Atès que s’ha efectuat el sorteig electrònic mitjançant el programa CONOCE de l’Institut Nacional 
d’Estadística. 
Vist tot l’exposat es dóna compte al Ple del sorteig esmentat que és el següent: 
 
TITULARS 
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President/a: Jordi Malé Oriola 
1r Vocal: Ramon Ticó Camarasa 
2n Vocal: Mónica Jordán Leandro 
 
SUPLENTS 
1r de President/a: Anna Guillaumet Badia 
2n de President/a: Soledad Garcia Oliver 
 
1r de 1r Vocal: Manuel Espejo Arenas 
2n de 1r Vocal: Joan Valerio Sorribes 
 
1r de 2n Vocal: Alex Espejo Reves 
2n de 2n Vocal: Pere Eroles Viles 
 
2. PROPOSTA SOL·LICITAR AUTORITZACIÓ AL DEPARTAMENT DE LA GENERALITAT COMPETENT  PER A LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI INTERURBÀ DE TAXI 
Atès que degut a la poca cobertura de transport públic que existeix a la Sentiu de Sió, i la necessitat que 
tenen les persones per desplaçar-se als municipis veïns com Balaguer, Lleida...sobretot pel que fa a la gent 
gran i també pel que fa a la gent jove menor d’edat, especialment en horaris d’oci nocturn, es creu necessari 
que en el municipi es presti el servei de taxi urbà i interurbà. 
Atès que l’Ajuntament de la Sentiu de Sió va aprovar l’ordenança fiscal reguladora de la llicència de taxis (BOP 
de Lleida 110 de 10.08.2010). 
Atès el que estableix l’article 4 i següents de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi. 
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació, 
els acords següents: 
Primer.- Sol·licitar l’autorització corresponent al Departament de la Generalitat competent en matèria de 
transports per a la prestació del servei interurbà de taxi. 
 
3.SOL·LICITUDS LLICÈNCIES 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. 137/2019, a AUNA GLASS SL, per les obres consistents en construir dues fosses soterrades a 
l’interior de les naus industrials existents, per a una futura implantació d’uns forns de manipulació i 
transformació de vidre, situades al polígon industrial l’Eral. 

• Exp. 143/2019, a AUNA GLASS, SL, per les obres de construcció d’unes dependències interiors per 
allotjar-hi un centre de transformació, on s’hi implantaran dos transformadors, situades al polígon 
industrial l’Eral. 

• Exp. 144/2019, a AUNA GLASS, SL, per les obres per implementar una sala blanca per a la impressió 
de vidre a l’interior de les naus industrials existents, situades al polígon industrial l’Eral. 

• Exp. 167/2019, a Josep Castellà Mitjans, per les obres d’arranjament d’una claveguera de l’immoble 
situat al carrer de la Solana, número 65. 

• Exp. 169/2019, a Lídia Benabarre Farré, per les obres consistents en aplacar rajoles a la façana de 
l’immoble situat al carrer de l’Obaga, número 20. 

• Exp. 176/2019, a Jaume Serra Mañanet, per les obres consistents en repicar sòcol de la façana de 
l’immoble situat al carrer Verge de la Guardiola, número 3. 

• Exp. 179/2019, a Manuela Carricondo Cayuela, pe les obres consistents en canviar la banyera per un 
plat de dutxa de l’immoble situat al carrer Gaudí, número 11. 

 
I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 14.25 hores, de la que s’estén la 
present acta, que com a Secretari certifico (document signat electrònicament). 
 
                           Vist i plau 
El secretari                                         L’alcalde 
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DE LA SENTIU DE SIÓ 

  
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 14/2019 
 
Caràcter: ordinari 
Data:  dilluns, 4 de novembre de 2019 
Horari: de les 20.30 hores a les 21.15 hores   
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
 
Assistents  
Albert Bergadà Alburquerque (Junts per la Sentiu de Sió) 
Francesc Marcelino Camarasa (Junts per la Sentiu de Sió) 
Asensi Masana Carricondo (Junts per la Sentiu de Sió) 
Àngels Solà Figueres (Junts per la Sentiu de Sió) 
Josep Torres Flores (Junts per la Sentiu de Sió) 
Àngel Pérez Segarra (Independents per la Sentiu) 
Dolors Teruel Artero (Independents per la Sentiu) 
 
 
Joan Camats i Campabadal, secretari 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
 
A la Sentiu de Sió, 4 de novembre de 2019, 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: 
 
15. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors 
16. Donar compte dels decrets d’alcaldia 
17. Donar compte dels decrets de relació de pagaments 
18. Proposta ratificació decret 92/2019 sobre sol·licitud de subvenció a la Diputació  
19. Proposta ratificació decret 93/2019 sobre sol·licitud de subvenció a la Diputació  
20. Proposta d’aprovació de l’increment de les retribucions del personal de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió per a l’any 

2019, en aplicació del Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre 
21. Sol·licituds llicències d’obres 
22. Informes d’alcaldia 
23. Precs i preguntes 

 
1.APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
L’acta de la sessió ordinària del dia 16 de setembre de 2019, de la sessió extraordinària i urgent del dia 14 
d’octubre de 2019 i de la sessió extraordinària del dia 21 d’octubre de 2019, 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 
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: 
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• Decret 88/2019 sobre acceptació ajuda de la Diputació i aprovació de documents acreditatius de 
la despesa 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Acceptar l’ajuda de 19.000,00 euros atorgada per decret de Presidència de la Diputació de 
Lleida, número 3542 de 4 de juliol de 2019, per finançar part de l’actuació “Col·locació de gressite a 
les piscines municipals”, amb un pressupost total de 19.456,45 euros (16.079,71 euros de base 
imposable més 3.376,74 euros d’IVA) i que l’actuació subvencionada s’ha realitzat amb el compliment 
de totes les obligacions imposades en l’instrument regulador de la seva concessió . 
Segon.- Que els justificants, inclosos en la relació de despeses, tenen una relació directa amb l’objecte 
de l’actuació subvencionada. 
Tercer.- Que els documents acreditatius de la despesa, per import de 19.456,45 euros, han estat 
aprovats en les diferents relacions mensuals d’aprovació de despesa de l’any 2019. 
Quart.- Que de conformitat amb l’informe d’Intervenció, en la partida pressupostària 342.622,02 del 
pressupost municipal de l’any 2019, hi ha consignació suficient per atendre el finançament de 
l’actuació. 
Cinquè.- Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha inclòs l’IVA 
deduïble. 
Sisè.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a terme.  
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

 

• Decret 89/2019 sobre ampliació de jornada en contracte laboral 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Ampliar la jornada laboral de la laboral de la netejadora, senyora Anna Serés Batalla (DNI 
XXXXX077Y), amb efectes del dia 1 de setembre de 2019, de manera que passarà a desenvolupar les 
seves tasques de neteja amb un jornada a temps parcial del 33,75%, a raó de 13,50 hores setmanals 
(fins ara feia 12 hores setmanals). 
Segon.- Comunicar aquest acord a la persona interessada. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

 

• Decret 90/2019 sobre sol·licitud de subvenció a la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Sol·licitar a la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs una subvenció de 500,00 euros, 
dins la línia d’ajuts per al catàleg de programació de l’oferta cultural, anualitat 2019 (BOP número 
173 de 06.09.2019), per fer front a part de les despeses que han suposat l’actuació “Cantada 
d’Havaneres”, celebrada per la vigília de Sant Joan, a càrrec del grup Veus de Sió. 
Segon.- Aprovar el pressupost i la factura, per import de 550,00 euros presentada pel grup 
d’havaneres Veus de Sió. 
Tercer.- Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

 

• Decret 91/2019, sobre contractació de personal 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Contractar, amb caràcter d’urgència, durant els dies 24, 25, 26 i 30 de setembre i els dies 1, 
2, 3 i 4 d’octubre, el senyor Jordi Trepat Zaragoza, amb DNI 48255499G, en règim laboral temporal i 
a jornada complerta per desenvolupar tasques de neteja de carrers i places del municipi. 
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al tauler d’anuncis i a l’e 
Tauler. 
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a 
terme. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
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• Decret 92/2019 sobre sol·licitud de subvenció a la Diputació  
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida una subvenció de 8.680,26 euros per fer front a part de les 
despeses que suposaran les despeses de funcionament i administració del consultori mèdic local, 
anualitat 2019.  
Segon.- Aprovar la fitxa tècnica de l’actuació en la que hi figura la memòria de l’activitat i el 
pressupost per import de 9.140,00 euros. 
Tercer.- Ratificar aquest decret en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

 

• Decret 93/2019 sobre sol·licitud de subvenció a la Diputació  
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida una subvenció de 7.500,00 euros per fer front a part de les 
despeses que suposarà la contractació d’una empresa per a dur a terme les tasques de salvament i 
socorrisme de les piscines municipals, durant la temporada d’estiu de l’anualitat 2019. 
Segon.- Aprovar la fitxa tècnica de l’actuació en la que hi figura la memòria de l’activitat i el 
pressupost per import de 9.547,96 euros (7.890,88 BI + 1.657,08 IVA). 
Tercer.- Ratificar aquest decret en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

 

• Decret 94/2019 sobre aprovació de la relació de factures mes de setembre de 2019 
 EL DECRET I LA RELACIÓ DE PAGAMENTS ES DETALLEN AL PUNT NÚMERO 3 DE L’ACTA 

 

• Decret 95/2019 sobre atorgament ajut econòmic a l’Associació de Joves Comarkalada 2019 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Atorgar una subvenció de 800,00 euros a l’Associació de Joves de la Sentiu, amb CIF 
G25505777, per fer front a part de les despeses que suposaran la Comarkalada 2019. 
Segon.- Pel cobrament de l’ajut concedit, l’entitat beneficiària haurà d'aportar, en un termini màxim 
d'un any a partir de la data de la concessió de l'ajut, la documentació següent: 

• Factures (còpies compulsades) justificatives de les despeses de l'activitat objecte de l'ajut 
que superin almenys l’import de la subvenció atorgada. 

Tercer.- Autoritzar aquesta despesa amb càrrec a la partida 330.480,00 del pressupost municipal 
vigent. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

                                                        

• Decret 96/2019, sobre atorgament concessió de dret funerari 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Atorgar a la Sra. MISERICÒRDIA PALAU PAGÉS, amb DNI núm. 40882037C, concessió de dret 
funerari sobre l’espai del Cementiri Municipal que es correspon a un nínxol situat al sector B, número 
124, 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 1.790,00 €. 
Quart.- Notificar a l'interessat aquesta resolució, 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, (document signat electrònicament) 
 

• Decret 97/2019, 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 dilluns 
dia 14 d’octubre de 2019, 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.Moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia per a les 
persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d’autodeterminació 

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

• Decret  98/2019, 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 dilluns 
dia 21 d’octubre de 2019, a les 14.15 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, segons el següent:
  

ORDRE DEL DIA 

1. Sorteig membres mesa electoral Corts Generals, 2019 
2. Proposta sol·licitar autorització al Departament de la Generalitat competent  per a la 

prestació del servei interurbà de taxi 
3. Sol·licituds llicències d’obres 

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

 

• Decret 99/2019 sobre ampliació de jornada en contracte laboral 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Ampliar la jornada laboral de la laboral de la netejadora, senyora Anna Serés Batalla (DNI 
XXXXX077Y), amb efectes del dia 1 de novembre de 2019, de manera que passarà a desenvolupar les 
seves tasques de neteja realitzant una jornada a temps parcial del 50%, a raó de 18,75 hores 
setmanals (fins ara feia 13,50 hores setmanals). 
Segon.- Comunicar aquest acord a la persona interessada. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 

 

• Decret 100/2019, sobre contractació de personal 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
Primer.- Contractar, amb caràcter d’urgència, amb efectes del dia 22 d’octubre de 2019, la senyora 
Elisabet Ramírez Expósito, amb DNI XXXX3615E, en règim laboral temporal i a jornada complerta per 
desenvolupar tasques de neteja i manteniment d’edificis municipals, de carrers i de camins a la 
brigada municipal. 
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al tauler d’anuncis i a l’e- 
Tauler. 
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària ordinària que es dugui a 
terme. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
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• Decret 101/2019, 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 
4 de novembre de 2019, a les 20.30 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, segons el següent:
  

ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors 
2. Donar compte dels decrets d’alcaldia 
3. Donar compte dels decrets de relació de pagaments 
4. Proposta ratificació decret 92/2019 sobre sol·licitud de subvenció a la Diputació  
5. Proposta ratificació decret 93/2019 sobre sol·licitud de subvenció a la Diputació  
6. Proposta d’aprovació de l’increment de les retribucions del personal de l’Ajuntament de la Sentiu 

de Sió per a l’any 2019, en aplicació del Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre 
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 94/2019 sobre aprovació de la relació de factures mes de setembre de 2019 

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 2019 i que 
es detallen en l’annex 1 d’aquesta resolució corresponents a obres, subministraments i serveis efectuats a 
l'Ajuntament, per un import total de 35.758,99 € .  

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 SETEMBRE FETS PER "LA CAIXA"  

CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES) 162,91 

DIARI SEGRE, S.L. 40,00 

MANTENIMENT WIFI 275,40 

TELEFONIA FIXA (MFE)  231,89 

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC) 35,78 

RENTING COPIADORA 95,59 

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - REBUIG) 903,41 

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ORGÀNICA) 552,3 

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - PAOER) 195,51 

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - VIDRE) 117,09 

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ENVASOS) 116,73 
CONSELL COMARCAL (SERV. TRACT. RESIDUS 
ABOCADOR) 259,08 

CONSELL COMARCAL (SAT- ENGINYERIA JUNY 2019) 33,00 

CONSELL COMARCAL (TDIC) 74,19 

J. FARRE, S.A. 318,02 

FERRETERIA VIOLA, S.L. 94,45 

SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. 73,75 

AGROPECUARIS FORTUNY, S.L. 7,70 

EXCLUSIVAS RAMIREZ ARQUERO, S.L. 108,90 

ENDESA ENERGIZ, S.A. (Potabilitzadora) 139,98 
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ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. (llum bisbat) 44,98 

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. (llum bàscula) 23,44 

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. (Enllumenat Tossal) 108,75 

MATERIALS FARRENY, S.L. 99,12 

EXCAVACIONS LAO 2.103,08 

FERRAN FONT MONTPEAT 303,59 

FERRETERIA VIOLA, S.L. 71,56 

LAICCONA, S.L. 57,86 

MATERIALS FARRENY, S.L. 73,87 

NATURGY IBERIA, S.A.(llum Tanatori) 52,48 

LAICCONA, S.L. 61,13 

NOVOQUIMICA ECOLOGICA 830,86 

SPECIALS CHECK, S.L.U.  3.619,35 

FORN DE PA LLURBA 411,00 

ELECTRICITAT JAINA, SLU 248,68 

ELECTRICITAT JAINA, SLU 1.474,99 

CONSELL ESPORTIU DE LA NOGUERA  3.541,98 

CONSELL ESPORTIU DE LA NOGUERA  1.232,00 

CONSELL ESPORTIU DE LA NOGUERA  52,01 

MIQUEL TREPAT BARCELÓ 1.385,21 

ESPORTS MONTSEC, S.C.P. 766,75 

SEGRE SERVEIS, S.A. 402,41 

XARCUTERIA SALVADOR (Llonganissa BTT) 535,41 

XARCUTERIA SALVADOR (beguda i embotit ermita) 295,82 

FERRAN FONT MONTPEAT 935,97 

VILARDOSA, S.A. 214,84 

NATURGY IBERIA, S.A. (3 FRAS.) 1.128,55 

SEGURETAT SOCIAL 3.878,21 

NOMINES  7.713,23 

 35.502,81 

  
PAGAMENTS SETEMBRE FETS PER "CAIXA CORPORACIÓ"  

NESPRESSO 78 

BTT SERRA ALMENARA 72,59 

PARQUÍMETRES LLEIDA (REUNIONS VÀRIES) 17,1 

LLONGANISSADA 34,49 

GASOIL FURGONETA 54 

 256,18 

  

TOTAL PAGAMENTS SETEMBRE 35.758,99 

Decret 104/2019 sobre aprovació de la relació de factures mes d’octubre de 2019 
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 2019 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 77.859,45 € .  

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

pagaments s’efectuaran per ordre de l’alcaldia i de conformitat amb la disposició de fons de la Tresoreria. 
Tercer.- Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 
la Sentiu de Sió, (document signat electrònicament) 
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PAGAMENTS  OCTUBRE FETS PER "LA CAIXA"  

CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES) 162,91 

DIARI SEGRE, S.L. 40,00 

MANTENIMENT WIFI 275,40 

TELEFONIA FIXA (MFE)  208,58 

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC) 38,10 

RENTING COPIADORA 95,59 

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - REBUIG) 903,41 

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ORGÀNICA) 552,3 

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - PAOER) 195,51 

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - VIDRE) 117,09 

CONSELL COMARCAL (REC. SELECTIVA - ENVASOS) 116,73 

CONSELL COMARCAL (SERV. TRACT. RESIDUS ABOCADOR) 328,1 

CONSELL COMARCAL (SAT- ENGINYERIA JULIOL2019) 728,00 

CONSELL COMARCAL (SAT- ENGINYERIA AGOST 2019) 624,00 

CONSELL COMARCAL (TDIC) 74,19 

CONSELL COMARCAL (Serveis socials 4art. TR) 695,15 

CONSELL COMARCAL (Serveis intervenció sòcieducat.) 57,65 

CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA (Serv. Informàtics) 14,82 

SISTEMAS DE OFICINA INTEGRA, S.L. 89,94 

INSTAL.LACIONS BALAGUER, S.L. 375,22 

RAPI PLANT 1, S.L.U. 100,00 

J. FARRÉ, S.A. 19,20 

LAICCONA, S.L. 212,83 

ENERGIA XXI, SLU (Llum bàscula) 32,46 

ENDESA ENERGIA SAU (Enllumenat zona la Plana) 678,92 

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. (Enllumenat Tossal) 132,79 

RECANVIS MIRO 21,78 

ENDESA ENERGIA, S.A.U. (Llum Cal Morros) 124,48 

RAPI PLANT 1, S.L.U. 73,00 

EL RACÓ DEL DOMINIQUE 835,00 

VINEAVINS (Vi per la llonganissada) 51,19 

DOSSIER P & M 295,18 

DISTRIBUCIONS ARENY,  68,10 

AUNA GLASS, S.L. 2.411,55 

AMBULÀNCIES LAFUENTE (BTT Serra Almenara) 355,30 

DECORA BALAGUER, S.L. 46,09 

ELECTRICITAT JAINA (substitució enllumenat St. Miquel 16.809,47 

JOAN MONTOLIU, S.L. 185,61 

INK 30 346,06 

ENDESA ENERGIA SA (Enllumenat St. Miquel) 434,85 

COMUNITAT GRAL. DE REGANTS (derrama 2on vt.) 1.845,67 

ASSOCIACIÓ CULTURAL DIABLES L'ESPETEC 700,00 

SONORITZACIONS POLO 1.149,50 

INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES JAINA, S.L.U. 303,12 

INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES JAINA, S.L.U. 111,32 

INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES JAINA, S.L.U. 629,42 

INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES JAINA, S.L.U. 709,47 

NATURGY IBERIA, S.A. (10 FRAS.) 1.986,74 

NEOSALUS SOLUTIONS, S.L. 493,68 
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JORDI PLA BIEL 36,30 

JORDI PLA BIEL 69,70 

SPECIALS CHECK 7.054,30 

SPECIALS CHECK 8.990,30 

ENDESA ENERGIA XXI, SLU (Llum bàscula) 26,10 

ENDESA ENERGIA SAU (Llum cal Morros) 124,48 

ENDESA ENERGIA SA (Enllumenat St. Miquel) 434,85 

INFORMACIÓ DE COMARQUES, S.L. 242,00 

MIQUEL TREPAT BARCELÓ 249,74 

ASSOCIACIÓ ANTISIDA DE LLEIDA 740,00 

NATURGY IBERIA, S.A.  32,36 

IRPF 3er TR 2019 5.736,09 

IVA 3er TR 2019 2.231,23 

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE LA SENTIU  412,50 

ASSISTÈNCIES ALS PLENS 928,20 

AMPA (Extraescolars octubre) 50,00 

SEGURETAT SOCIAL 3.511,12 

NOMINES  8.413,46 

 76.138,20 

  
PAGAMENTS  OCTUBRE FETS PER CAIXA CORPORACIÓ 

  
Despeses diverses festa major 166,46 

Subvenció joventut 800,00 

ITEVELESA (revisió tractor) 41,62 

Tiquets parquìmetre Lleida (5 viatges) 24,10 

Gasoil furgoneta 103,99 

Correus 4,81 

Cartró SCP - detall pregoners FM 40,00 

Materials construcció Arnal, SA (Aixeta lavabo bar) 60,00 

Assistències Plens 450,00 

Detall Consellera Àngels Chacon 30,27 

 1.721,25 

  
TOTAL PAGAMENTS OCTUBRE 77.859,45 

  

4. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 92/2019 SOBRE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ  
Atès que el consultori mèdic municipal genera una sèrie de despeses de funcionament i administració anuals 
molt importants i molt difícils d’assumir per l’ajuntament, com puguin ésser de personal, de manteniment, 
de subministraments...  
Vista la convocatòria de la Diputació de Lleida per a la concessió d’ajuts als ens local per al funcionament i 
administració dels consultoris mèdics locals, anualitat 2019 (BOP número 184 de data 24.09.2019). 
Vista la fitxa tècnica de l’actuació en la que hi figura la memòria i el pressupost per import de 9.140,00 euros. 
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la corporació, 
els acords següents: 
Ratificar íntegrament i en els seus propis termes la resolució d’alcaldia d’1 d’octubre de 2019 següent: 
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida una subvenció de 8.680,26 euros per fer front a part de les 
despeses que suposaran les despeses de funcionament i administració del consultori mèdic local, anualitat 
2019.  
Segon.- Aprovar la fitxa tècnica de l’actuació en la que hi figura la memòria de l’activitat i el pressupost per 
import de 9.140,00 euros. 
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Tercer.- Ratificar aquest decret en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 
 
5. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 93/2019 SOBRE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ  
Atès que durant els mesos d’estiu el Consell Esportiu de la Noguera (CIF G25034000) ha prestat el servei de 
socorrisme a les piscines municipals per un import de 9.547,96 euros (7.890,88 BI + 1.657,08 IVA). 
Vista la convocatòria de la Diputació de Lleida publicada al BOP núm. (BOP número 184 de data 24.09.2019), 
per a la concessió de subvencions als ens locals de la demarcació  de Lleida per finançar el servei de salvament 
i socorrisme de les piscines municipals durant la temporada d’estiu de l’anualitat 2019. 
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la corporació, 
els acords següents: 
Ratificar íntegrament i en els seus propis termes la resolució d’alcaldia d’1 d’octubre de 2019 següent: 
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida una subvenció de 7.500,00 euros per fer front a part de les 
despeses que suposarà la contractació d’una empresa per a dur a terme les tasques de salvament i 
socorrisme de les piscines municipals, durant la temporada d’estiu de l’anualitat 2019. 
Segon.- Aprovar la fitxa tècnica de l’actuació en la que hi figura la memòria de l’activitat i el pressupost per 
import de 9.547,96 euros (7.890,88 BI + 1.657,08 IVA). 
Tercer.- Ratificar aquest decret en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 
 
6. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’INCREMENT DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE 
LA SENTIU DE SIÓ PER A L’ANY 2019 EN APLICACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI 24/2018, DE 21 DE DESEMBRE 
El Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual es van aprovar mesures urgents en matèria de 
retribucions en l’àmbit del sector públic, publicat en el BOE núm. 3112 de 27/12/2018, en el seu article 3 dos 
preveia un increment del 2,25% de les retribucions del personal del sector públic per a l’any 2019. 
Així mateix preveia que, si l’increment del Producte Interior Brut (PIB) a preus constants del 2018 arriba o 
supera el 2,5% s’afegirà, amb efectes del dia 1 de juliol de 2019, un altre 0,25 % d’ increment salarial.  
Atès que l’increment del Producte Interior Brut (PIB) a preus constants del 2018 ha estat del 2,58% i  que el 
Consell de Ministres, de data 21 de juny de 2019, va aprovar aquest increment del 0,25% addicional 
Tenint en compte que existeix consignació pressupostària suficient per atendre aquest increment retributiu 
en el pressupost de l’Ajuntament de l’any 2019. 
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la corporació, 
els acords següents: 
Primer.- Aprovar un increment de les retribucions del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de la 
Sentiu de Sió del 0,25%, amb efectes del dia 1 de juliol de 2019. 
Segon.- Facultar el senyor alcalde per al desenvolupament d’aquest acord. 
 
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: 
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. 141/2018, a Xavier Valls Camí, per la creació d’una nova explotació bovina d’engreix amb 
capacitat per 600 vedells amb la construcció de tres noves naus, situada al polígon 4, parcel·la 85. 

• Exp. 178/2019, a Marc Figueres Villaró, per l’acabament de les obres de l’immoble situat al carrer 17, 
número 16. 

• Exp. 184/2019, a Miquel Borrell Mor per la construcció d’una paret divisòria que dóna la pati de la 
vora entre els números 6 i 8 del carrer Gaudí 

 
8. PROPOSTA APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ I 
L’AJUNTAMENT DE VALLFOGONA DE BALAGUER PER A QUE ELS SEUS VEÏNS I VEÏNES, EN ESPECIAL ELS DEL 
NUCLI DE LA RÀPITA, SIGUIN BENEFICIARIS DEL CENTRE DE SERVEIS DE LA SENTIU DE SIÓ 
Prèvia unànime declaració d’urgència es passa a tractar aquest punt que no estava inclòs a l’ordre del dia. 
El senyor alcalde explica que se signa aquest conveni perquè els veïns i les veïnes de Vallfogona, en especial 
els de la Ràpita, puguin utilitzar el futur centre de serveis que es vol construir. Afegeix que aquest conveni 
suposa també obtenir més punts en la convocatòria del PUOSC. 
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La senyora Teruel pregunta com s’organitzaran tots els serveis que es contemplen a la proposta. 
El senyor alcalde li respon que amb la construcció del centre de serveis es donaran aquests serveis que es 
preveuen a la proposta. 
La senyora Teruel pregunta que són les urgències socials. 
El senyor alcalde respon que són persones que tinguin necessitat de fer ús de les dutxes i de la bugaderia. 
La senyora Teruel pregunta si serà exclusiu del poble. 
El senyor alcalde li respon que precisament amb la signatura del conveni també hi tindran dret les persones 
de Vallfogona, en especial els de la Ràpita.  
La senyora Teruel pregunta on s’ubicarà aquest centre. 
El senyor alcalde li respon que al parc de la Plana. 
La senyora Teruel pregunta també pel servei d’infermeria. 
El senyor alcalde li respon que es mirarà que es pugui compartir amb els pobles veïns. 
L’Ajuntament de la Sentiu de Sió té previst properament la construcció d’un centre de serveis al municipi, 
que es pretén que tingui caràcter supramunicipal i d’aquesta manera els municipis veïns també puguin 
aprofitar els serveis que s’oferiran. 
Els serveis que s’oferiran són: serveis socials (atenció a la gent depenent, banys amb dutxes per urgències 
socials, sala menjador d’usos múltiples: televisió, vídeo, lectura, jocs de taula....), servei de bugaderia, serveis 
d’informàtica (sala degudament equipada), serveis per la mainada (sala escolar amb jocs de taula), servei 
d’infermeria i de podologia, servei de perruqueria, serveis esportius (gimnàstica i ioga), punt de recàrrega de 
vehicles elèctrics. 
L’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer, municipi veí, ha tingut coneixement d’aquesta iniciativa i està 
interessat en que els seus veïns i veïnes, en especial els del nucli de la Ràpita (que és un nucli més proper a 
la Sentiu que a Vallfogona), siguin beneficiaris dels serveis que es prestaran en aquest centre. 
Per tot l’exposat, s’adopten, amb els vots a favor dels cinc regidors assistents del grup de Junts per la Sentiu 
de Sió i amb l’abstenció dels dos regidors assistents del grup Independents per la Sentiu , els acords següents: 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Sentiu de Sió i l’Ajuntament de 
Vallfogona de Balaguer per a que els seus veïns i veïnes, en especial els del nucli de la Ràpita, siguin 
beneficiaris del centre de serveis de la Sentiu de Sió. 
Segon.- Autoritzar el senyor alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per a la signatura d’aquest 
document i de qualsevol altre que se’n pugui derivar. 
 
9. PROPOSTA APROVAR LA DECLARACIÓ DE COMPROMÍS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI COMUNITARI 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ I EL CENTRE EDUCATIU VEDRUNA DE BALAGUER. 
Prèvia unànime declaració d’urgència es passa a tractar aquest punt que no estava inclòs a l’ordre del dia. 
El senyor alcalde informa que el conveni amb l’escola Vedruna que se signa també donarà més punts a la 
convocatòria del PUOSC. Que el conveni consisteix en que els alumnes de l’escola facin cursos d’ordinador i 
de mòbil a la gent gran del poble. 
D’acord amb l’article 79.1 e) de la Llei d’educació, el Departament d’Ensenyament va posar en marxa el Servei 
comunitari per a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, amb la finalitat de garantir que els estudiants, al llarg de la seva 
trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de 
la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. 
D’altra banda, el Departament d’Ensenyament considera l’Aprenentatge Servei com la metodologia més 
adient per dur a terme el Servei comunitari. L’Aprenentatge Servei és una metodologia educativa que 
combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat. El Servei comunitari es concreta en un projecte 
en el qual els participants es formen treballant sobre necessitats reals del seu entorn amb l’objectiu de 
millorar-lo. L’alumnat, alhora que ofereix un servei, adquireix, mitjançant l’acció, els valors i habilitats propis 
de la competència social i ciutadana. 
Aquesta és una acció de caràcter obligatori per tot l’alumnat de Catalunya que vol promoure que els alumnes 
experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l'exercici actiu de la ciutadania, i posin 
en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.  
Atès que el Centre Educatiu Vedruna de Balaguer ha proposat a l’Ajuntament de la Sentiu la possibilitat de 
prestar un servei comunitari consistent cursos d’ordinador i de mòbils per la gent gran. 
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels set regidors assistents dels set que conformen la corporació, 
els acords següents: 
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Primer.- Aprovar la declaració de compromís per a la prestació del servei comunitari entre l’Ajuntament de 
la Sentiu de Sió i el Centre Educatiu Vedruna de Balaguer, consistent cursos d’ordinador i de mòbils per la 
gent gran 
Segon.- Autoritzar el senyor alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per a la signatura d’aquest 
document i de qualsevol altre que se’n pugui derivar. 
 
10. INFORMES ALCALDIA 
El senyor alcalde informa que s’ha contractat durant 6 mesos una persona en pràctiques dins el programa de 
Garantia Juvenil. Que és un contracte subvencionat per la Generalitat en un 100 per 100 i que les tasques 
d’aquesta persona seran de neteja i manteniment. 
El senyor alcalde informa que a la zona de davant de la Urbanització Sant Miquel (cruïlla de la C26) hi ha un 
vehicle suposadament abandonat i que es faran tots els tràmits perquè el seu propietari el retiri en el termini 
d’un mes i si no ho fa serà l’Ajuntament qui ho farà. 
 
11.- PRECS I PREGUNTES 
La senyora Teruel comença dient que el seu grup s’ha abstingut en el punt del conveni amb Vallfogona perquè 
hi ha hagut falta d’informació. Tot s’ha fet massa ràpid i no ho acaben de veure massa clar. Afegeix que pot 
ser que sigui una cosa bona per al poble però realment la Sentiu té altres prioritats. 
La senyora Teruel pregunta pel tema del menjador escolar. 
El senyor alcalde li respon que falta entregar uns papers i aviat entrarà en funcionament.  
La senyora Teruel comenta també que els dos contenidors que es troben a prop de la C26 junt amb el de la 
carretera de Camarasa s’hi llencen més coses de les que toquen com  per exemples sofàs, cadires...i suggereix 
que es podrien agrupar a la zona de la bàscula per tenir més control. 
El senyor alcalde li respon que ja s’ha parlat amb els veïns de la zona i que aviat es resoldrà. 
La senyora Teruel comenta que al final del carrer Joan Solsona cap al carrer Gaudí hi manca la senyal d’STOP 
i s’ha de col·locar de nou ja que la cruïlla és perillosa. 
El senyor alcalde li respon que un veí la va fer caure i es tornarà a posar. 
La senyora Teruel explica que s’ha assabentat que hi ha una problemàtica important amb els conills que 
malmeten els sembrats. Suggereix que es faci un ban temporal demanant que no es matin guineus. Adverteix 
que ara ve l’època de cria dels conills i amb les guineus hi hauria un control natural. 
El senyor Pérez demana que una vegada a l’any es repassin els camins del municipi amb una moto 
anivelladora i que ho facin professionals de la matèria. Afegeix que el que s’està fent ara és pegats i això no 
serveix.  
El senyor alcalde li respon que quan acabi l’esporga es faran els camins. 
Els senyor Pérez insisteix en que ho han fer els professionals i que els diners han de sortir com passava abans 
del ingressos del vedat de caça. 
La senyora Teruel explica que ara que el senyor Marc Gonzàlez ja no està sol i que la carretera vella s’ha 
començat a netejar, que es continuï fent aquesta feina perquè està molt bruta, especialment les cunetes que 
estan molt plenes de branques i això suposa un perill. 
El senyor alcalde li respon que la feina s’està fent. 
La senyora Teruel a continuació es refereix a les obres de les piscines i explica que sumant les factures la 
despesa (piscina, gespa, bancs...) supera els 70.000,00 euros. Aquest import supera el valor del contracte 
menor i el que es va fer es fraccionar el contracte. Acaba dient que espera que no passi com en algun poble 
que amb aquestes pràctiques se´ls ha acusat del delicte de prevaricació. També demana que vol veure la 
factura de l’empresari conforme va portar les runes de les obres a una abocador legalitzat. El senyor secretari 
respon que no la tenim. La senyora Teruel acaba dient que vol veure aquesta factura. 
La senyora Teruel es refereix també al transport de la sang que es fa cada dijous i que ha vist que s’ha fet 
pagaments per aquesta feina. Entén que és una feina que l’han de fer els agutzils i que no caldria pagar. 
El senyor alcalde li respon que ho miraran. 
La senyora Teruel també pregunta com ha acabat el tema del pagament dels 200 euros als llogaters del bar 
per la neteja dels vestidors dels poliesportiu i de les piscines. 
El senyor secretari li respon que ha deixat de cobrar-los i que el servei ja no el fa. 
La senyora Teruel diu que si aquesta persona ha cobrat diners irregularment els ha de tornar. 
El senyor alcalde li contesta que la feina s’ha fet. 
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La senyora Solà li contesta que ara la neteja la fa la senyora de la neteja i que per això se li  han donat més 
hores. 
La senyora Teruel també pregunta si l’adjudicatària del bar va dipositar la fiança. El senyor secretari respon 
que sí. 
La senyora Teruel diu que l’adjudicatària, segons el contracte, hauria d’haver contractat una assegurança i 
que li consta que no ho ha fet. 
En relació al local, afegeix que el contracte diu que l’adjudicatària en pot fer ús amb l’autorització del 
propietari i que entén que el que hauria de fer l’Ajuntament es posar condicions per un ús particular del local 
tenint en compte que s’assumeix la llum, l’aigua... 
El senyor alcalde li respon que quan vol utilitzar el local ens ho comenta a l’Ajuntament i se li deixa el local. 
La senyora Teruel li diu que és a cost zero, que se li paga tot i que no hauria de ser així ja que l’Ajuntament 
hauria de posar condicions. Aquesta pràctica  abans no es feia i des d’un temps cap a aquí s’ha començat i 
no s’hauria de fer. 
El senyor alcalde li contesta que ens basem en el contracte. 
La senyora Teruel recorda que quan hi ha actes institucionals al poble s’ha d’avisar a tots els membres de 
l’Ajuntament, que l’Ajuntament som tots, i el seu grup també en forma part. Afegeix que la última vegada 
se’n va assabentar per altres persones i a última hora. 
El senyor alcalde li respon que ho tindrà en compte. 
Per acabar, la senyora Teruel demana de nou un espai municipal per a que el seu grup en pugui fer ús ja que 
fins ara se li ha negat. Afegeix que presenta una nova sol·licitud que és diferent als que ha presentat fins ara 
i demana que s’incorpori a l’acta.  
La senyora Teruel la llegeix:  “Dolors Teruel Artero, com a portaveu del grup d’Independents per la Sentiu a 

l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, amb telèfon 609375352 a efectes de notificació 
Exposo que  

1. Els articles 27 i 28 del RD 2586/1986 de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF) textualment disposen: 

 Art. 27. En la mesura de les possibilitats funcionals de l’organització administrativa de l’entitat local, 

els diversos grups polítics disposaran en la seu de la mateixa d’un despatx o local per reunir-se de 

manera independent i rebre visites de ciutadans, i el President o el membre de la Corporació 

responsable de l’àrea de règim interior posarà a la seva disposició una infraestructura mínima de 

mitjans materials i personals. 

 Art. 28.1. Els grups polítics podran fer ús de locals de la Corporació per a celebrar reunions o sessions 

de treball amb associacions per a la defensa dels interessos col·lectius, generals i sectorials de la 

població. 

2. Que l’edifici de l’Ajuntament disposa de diversos despatxos i espais on es poden desenvolupar les tasques 

com a regidors d’aquest consistori com són: 

• El despatx ubicat a la primera planta, atès que aquest només és utilitzat un cop a la setmana per la 

Treballadora Social, i per tant no hi hauria cap incompatibilitat ni disfuncionalitat en compartir-lo. 

• El segon pis de l’edifici, espai que fou habitatge del metge del municipi, on actualment no hi ha cap 

servei municipal. 

Es per aixó que sol·licito 

Que se’ns permeti fer ús al grup d’Independents per la Sentiu d’un espai al propi edifici de l’Ajuntament per 

poder reunir-nos i atendre visites de veïns del municipi. 

Dolors Teruel i Artero. La Sentiu, 4 de novembre de 2019 Il·lm. President-Alcalde del ‘Ajuntament de la Sentiu 

de Sió.” 

El senyor alcalde li respon que l’Ajuntament no té disponibilitat. 
 
I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 21.15 hores, de la que s’estén la 
present acta, que com a Secretari certifico (document signat electrònicament). 
 
                           Vist i plau 
El secretari                                         L’alcalde 
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DE LA SENTIU DE SIÓ 

 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 15/2019 
 
Caràcter: extraordinari i urgent 
Data:  dimarts, 12 de novembre de 2019 
Horari: de les 20.30 hores a les 20.35 hores   
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
 
 
Assistents  
Albert Bergadà Alburquerque (Junts per la Sentiu de Sió) 
Asensi Masana Carricondo (Junts per la Sentiu de Sió) 
Àngels Solà Figueres (Junts per la Sentiu de Sió) 
Josep Torres Flores (Junts per la Sentiu de Sió) 
Àngel Pérez Segarra (Independents per la Sentiu) 
Dolors Teruel Artero (Independents per la Sentiu) 
 
 
Joan Camats i Campabadal, secretari 
 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
 
Francesc Marcelino Camarasa (Junts per la Sentiu de Sió) 
 
A la Sentiu de Sió, 12 de novembre de 2019, a les 20.30 hores, a la sala d’actes de la Casa Consistorial, es 
constitueix en sessió pública extraordinària i urgent el Ple d’aquest Ajuntament, conformat pels membres, el 
nom i el càrrec dels quals figura en aquesta acta, presidit pel senyor Alcalde, amb l’assistència del Secretari 
de la Corporació.   
 
Seguidament s’obre l’acte i es passa a deliberar sobre el següent ordre del dia: 
 

3. Ratificació del caràcter extraordinari i urgent de la sessió 
4. Proposta aprovar presentar sol·licitud de subvenció al Departament de la Presidència, dins la 

línea subvencions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, per finançar part de l’actuació 
“Millora dels serveis existents amb la construcció d’un edifici de serveis per al municipi de la 
Sentiu de Sió” 

 
1.RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER EXTRAORDINARI I URGENT DE LA SESSIÓ 
El senyor secretari explica el motiu de la urgència del Ple. Explica que en data 25 de juliol de 2019 el DOGC 
núm. 7925 va publicar el DECRET 169/2019, de 23 de juliol, pel qual es va aprovar les bases reguladores i 
d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024. En data 2 de setembre de 
2019 el DOGC núm. 7951 va publicar la RESOLUCIÓ PRE/2257/2019, de 25 de juliol, per la qual s’obre la 
convocatòria única per a la concessió de subvencions incloses al Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per 
al període 2020-2024. Els serveis tècnics municipals han redactat el document tècnic per concórrer a aquesta 
convocatòria que ha estat lliurat en data d’avui a aquesta secretaria. El termini per presentar les sol·licituds, 
que demana un acord de l’òrgan competent, acaba el divendres dia 15 de novembre. Atès que l’expedient 
s’ha de tramitar per la plataforma EACAT no és recomanable esperar a l’últim dia ja que podria haver-hi 
incidències que no permetessin la seva tramitació, amb el perjudici que això suposaria per al municipi. 
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No havent-hi temps per a la convocatòria d’un ple extraordinari respectant els terminis legals de notificació, 
ni possibilitat material a efectes de terminis per a incorporar aquest punt a l’ordre del dia del proper ple 
ordinari, la convocatòria urgent de ple extraordinari és la única opció per a donar compliment a la normativa 
d’aplicació. 
Sotmesa a votació la ratificació de la urgència del Ple, s’aprova per unanimitat dels sis regidors assistents dels 
set que conformen la corporació. 
 
2. PROPOSTA APROVAR PRESENTAR SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA, 
DINS LA LÍNEA SUBVENCIONS DEL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA, PER FINANÇAR PART DE 
L’ACTUACIÓ “MILLORA DELS SERVEIS EXISTENTS AMB LA CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI DE SERVEIS PER AL 
MUNICIPI DE LA SENTIU DE SIÓ 
La senyora Teruel manifesta que el seu grup no està d’acord amb aquesta actuació que es presenta. 
En data 25 de juliol de 2019 el DOGC núm. 7925 va publicar el DECRET 169/2019, de 23 de juliol, pel qual es 
va aprovar les bases reguladores i d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-
2024. 
En data 2 de setembre de 2019 el DOGC núm. 7951 va publicar la RESOLUCIÓ PRE/2257/2019, de 25 de juliol, 
per la qual s’obre la convocatòria única per a la concessió de subvencions incloses al Pla únic d’obres i serveis 
de Catalunya per al període 2020-2024. 
Atès que les bases esmentades inclouen dues línies de subvencions, una de caràcter general per a inversions 
i una altra per a acció territorial a municipis petits (ajuntaments de menys de 5.000 habitants) i que es 
considera que s’ha de concórrer a aquesta convocatòria sol·licitant subvenció a les dues línies pels imports 
màxims per finançar part de l’actuació: 

• “Millora dels serveis existents amb la construcció d’un edifici de serveis per al municipi de la Sentiu 
de Sió”, amb un pressupost de 388.773,00 euros (321.300,00 euros de base imposable més 67.473,00 
euros en concepte d’IVA). 

Vista la memòria valorada redactada pels serveis tècnics municipals, “Millora dels serveis existents amb la 
construcció d’un edifici de serveis per al municipi de la Sentiu de Sió”, amb un pressupost de 388.773,00 
euros (321.300,00 euros de base imposable més 67.473,00 euros en concepte d’IVA). 
Per tot l’exposat, s’adopten, amb els vots a favor dels quatre regidors assistents del grup de Junts per la 
Sentiu de Sió, dels cinc que el conformen, i amb el vot en contra dels dos regidors assistents del grup 
Independents per la Sentiu , els acords següents: 
Primer.- Aprovar presentar una sol·licitud de subvenció al Departament de la Presidència per un import de 
369.334,35 euros (de 249.334,35 euros per la línia d’inversions i de 120.000,00 euros per la línea per a acció 
territorial a municipis petits) dins la convocatòria del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 
2020-2024, per finançar part de l’actuació: 

• “Millora dels serveis existents amb la construcció d’un edifici de serveis per al municipi de la Sentiu 
de Sió”, amb un pressupost de 388.773,00 euros (321.300,00 euros de base imposable més 67.473,00 
euros en concepte d’IVA). 

Segon.- Aprovar inicialment la memòria valorada redactada pels serveis tècnics municipals, titulada “Millora 
dels serveis existents amb la construcció d’un edifici de serveis per al municipi de la Sentiu de Sió”, amb un 
pressupost de 388.773,00 euros (321.300,00 euros de base imposable més 67.473,00 euros en concepte 
d’IVA) i exposar al públic aquest segon acord a fi i efecte que dins el termini de trenta (30) dies, a comptar 
des de l’endemà de la data de l’última publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, a l’eTauler 
i al tauler d’anuncis, hom pugui presentar les reclamacions o al·legacions que estimi oportunes. En el cas de 
no presentar-se cap reclamació o al·legació durant el termini d’exposició pública es considerarà aprovada 
definitivament aquesta memòria valorada. 
 
I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 20.35 hores, de la que s’estén la 
present acta, que com a Secretari certifico (document signat electrònicament). 

 
                                    Vist i plau 
El secretari                       L’alcalde                
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DE LA SENTIU DE SIÓ 

 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 16/2019 
 
Caràcter: extraordinari  
Data:  dilluns, 16 de desembre de 2019 
Horari: de les 20.30 hores a les 20.50 hores   
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
 
 
Assistents  
Albert Bergadà Alburquerque (Junts per la Sentiu de Sió) 
Francesc Marcelino Camarasa (Junts per la Sentiu de Sió) 
Asensi Masana Carricondo (Junts per la Sentiu de Sió) 
Àngels Solà Figueres (Junts per la Sentiu de Sió) 
Josep Torres Flores (Junts per la Sentiu de Sió) 
Dolors Teruel Artero (Independents per la Sentiu) 
 
 
Joan Camats i Campabadal, secretari 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
 
Àngel Pérez Segarra (Independents per la Sentiu) 
 
A la Sentiu de Sió, 16 de desembre de 2019, a les 20.30 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: 
 
24. Proposta aprovació inicial del pressupost de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, any 2020, juntament amb les seves 

bases d’execució, plantilla de personal i relació de llocs de treball. 
25. Proposta aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió i de la 

despesa per al finançament de l’operació “PAISATGES DE PONENT”, presentada a la convocatòria per seleccionar 
operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos 
prioritaris 4 i 6.  

26. 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 2020 

27. Proposta ratificació decret 108/2019 sobre aprovar conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Sentiu de Sió 
i l’Ajuntament de Cubells 

28. Sol·licituds llicències d’obres 

1. PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ, ANY 2020, 
JUNTAMENT AMB LES SEVES BASES D’EXECUCIÓ, PLANTILLA DE PERSONAL I RELACIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL. 
El senyor alcalde destaca les inversions previstes pel 2020 i que són: les obres de millora de les piscines, amb 
la nova piscina petita, amb un pressupost de 42.360,00 euros; la millora de la casa consistorial que inclou una 
nova caldera, la col·locació d’un ascensor i supressió de barreres arquitectòniques, amb un pressupost de 
36.500,00 euros; les obres de col·locació de paviment de goma al poliesportiu amb un pressupost de 
47.200,00 euros i la compra d’una màquina refinadora per arranjar camins, amb un pressupost de 4.500,00 
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euros. Acaba dient que també s’han obert tres partides amb un import de 10,00 euros cada una per la gestió 
forestal sostenible, per la millora de la sala sociocultural i per l’enllumenat públic en el sentit que si 
s’aconsegueix subvenció es podran dur a terme. 
La senyora Teruel pregunta a que correspon la partida d’ingressos 480,00 àrea de caça (carnets). 
El senyor alcalde respon que és el que paguen els caçadors del poble. 
La senyora Teruel entén que amb aquest import tan petit són pocs els caçadors que cacen del poble. També 
pregunta per la partida d’ingressos 559,00 Àrea de caça.  
El senyor alcalde respon que és el que paguen els caçadors de fora per caçar. 
La senyor Teruel respon que és molt poca cosa cobrar només 9.100,00 euros i que comparat amb altres 
vedats veïns és una misèria. Afegeix que es perden molts diners. 
El senyor alcalde li respon que al mes de març acaba la Junta que hi ha ara i llavors es revisarà. 
La senyora Teruel pregunta qui hi ha del nou Ajuntament a la Junta. 
El senyor alcalde li respon que es va quedar que es deixaria acabar la temporada i que al març tractaríem 
aquest tema. 
La senyora Teruel li contesta que, per tant, no s’ha tingut en compte al nou Ajuntament. 
El senyor alcalde li respon que sí i li reitera que es va quedar que s’esperaria a que la Junta actual acabés el 
seu mandat. 
La senyora Teruel sobre aquest tema del vedat, reitera que hi ha hagut una gestió molt abandonada i que el 
poble perd diners. 
El senyor alcalde li contesta que quan hi hagi la renovació de la Junta es mirarà d’aconseguir més diners. 
La senyora Teruel, a continuació, pregunta sobre la partida que fa referència al personal laboral temporal. 
El senyor secretari li contesta que a aquesta partida s’imputen el costos de la persona que ocupa la plaça 
vacant d’agutzil i els costos de la persona contractada per la línia de la garantia juvenil. 
La senyora Teruel, finalment pregunta per la partida de vestuari. 
El senyor secretari li respon que és la partida on s’imputa la compra de roba dels treballadors, bàsicament 
els de la brigada. 
La senyora Teruel acaba dient que el vot del seu grup serà abstenció perquè amb aquests pressupostos no 
es fa cap tipus de polítiques per dinamitzar el poble, no es preveu res per recuperar la part de dalt del poble, 
no es preveu cap modificació urbanística. Si no fem res, en 10 anys a dalt no hi quedarà ningú. S’ha de 
dinamitzar el poble i s’ha de demanar ajut a les Administracions per aconseguir recursos per arreglar aquesta 
part del poble. No veiem res al pressupost que tiri endavant el poble. 
El senyor alcalde diu que des del primer dia l’equip de govern treballa per dinamitzar el municipi i fins i tot 
anar més enllà i li contesta a la senyora Teruel que és ella que no sap veure les coses. 
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 2020, equilibrat amb un total de 632.699,00 euros amb les Bases d’Execució 
i Plantilla de Personal que incorpora. 
Per tot l’exposat, s’adopten, amb els vots a favor dels cinc regidors assistents que conformen el grup de Junts 
per la Sentiu de Sió, i amb l’abstenció d’un dels regidors assistents dels dos que conformen el grup 
Independents per la Sentiu , els acords següents: 
Primer: Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió per a l’exercici 
econòmic 2020 juntament amb les seves bases d’execució i documents que s’hi annexen, el resum del qual 
per capítols és el següent: 
 

RESUM INGRESSOS PER CAPÍTOLS  

 
CAPÍTOL DENOMINACIÓ                    EUROS 

I Impostos Directes 221.475,00 

II Impostos Indirectes 4.000,00 

III Taxes i altres ingressos 113.771,85 

IV Transferències corrents 153.731,84 

V Ingressos patrimonials 26.660,00 

VII Transferències de capital 113.060,31 

   

 TOTAL INGRESSOS 632.699,00 
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RESUM DESPESES PER CAPÍTOLS  

 
CAPÍTOL DENOMINACIÓ                     EUROS 

I Despeses de Personal 204.446,00 

II Despeses corrents en béns i serveis 275.260,00 

III Despeses financeres 800,00 

IV Transferències corrents 10.680,00 

VI Inversions reals 132.990,00 

VII Transferències de capital 8.423,00 

IX Passius Financers 100,00 

   

 TOTAL DESPESES 632.699,00 
 
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 2020, les bases d'execució i plantilla de personal 
aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, a l’eTauler 
i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a efectes de presentació de reclamacions pels interessats. 
Quart: Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es presenti cap reclamació. 
Cinquè: Remetre còpia de l’expedient a l’Administració de l’Estat, així com a l’òrgan competent de la 
comunitat autònoma. 
 
2. PROPOSTA APROVAR CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ I L’AJUNTAMENT DE LA 
SENTIU DE SIÓ I DE LA DESPESA PER AL FINANÇAMENT DE L’OPERACIÓ “PAISATGES DE PONENT”, 
PRESENTADA A LA CONVOCATÒRIA PER SELECCIONAR OPERACIONS DE LES ENTITATS LOCALS 
SUSCEPTIBLES DE COFINANÇAMENT DEL PO FEDER DE CATALUNYA 2014-2020, EIXOS PRIORITARIS 4 I 6.  
Per indicació del senyor alcalde, el senyor secretari informa que es tracta d’un projecte FEDER anomenat 
“Paisatges de Ponent” que l’executarà la Diputació de Lleida i que està finançat en un 50% pel mateix FEDER, 
en un 25% per la Diputació i en un 25% per l’Ajuntament. Que el pressupost de la Sentiu és de 69.781,80 
euros i que l’Ajuntament haurà d’aportar 17.445,47 euros en dos anys. Que el projecte és de senyalització i 
informació i de recuperació del conjunt del Tossal de les Forques, tant la necròpolis com les trinxeres. 
El senyor alcalde explica que és un projecte per  dinamitzar i donar a conèixer el poble i que tindrem un espai 
visitable. 
La senyora Teruel comenta que són molts diners 70.000,00 euros per arreglar el Tossal tenint en compte 
l’espai que hi ha. 
El senyor alcalde li respon que com més diners hi hagi millor. 
La senyora Teruel li contesta que espera que no es malbaratin els diners i que s’aprofitin. 
El senyor alcalde li diu que els diners estaran ben empleats i ben aprofitats i espera rebre molts visitants a la 
zona. 
La senyora Teruel acaba dient que espera que tot vagi bé però que de tota manera el seu grup s’abstindrà a 
la votació perquè no veu clar el pressupost. 
Emmarcada dins de l’Eix prioritari 6, la Diputació de Lleida, ha dissenyat l’operació  “PAISATGES DE PONENT”, 
amb l’objectiu d’accedir a la selecció d’operacions susceptibles de cofinançament FEDER. Aquesta operació 
té com a objectiu consolidar l’eix Paisatges de Ponent com a destí turístic a partir de la posada en valor del 
seu patrimoni cultural i natural. El cost total del projecte és de 4.771.708,95 €, IVA inclòs, distribuït en els 
conceptes següents:  

a) Despeses territorialitzables: 4.351.440,15 €  
b) Despeses no territorialitzables: 420.268,80 €  

 Per Resolució PRE/1527/2019, de 4 de juny, per la qual es seleccionen les operacions de les entitats locals 
susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 20142020, eixos prioritaris 4 i 6, es va aprovar 
l’operació “PAISATGES DE PONENT”, amb una despesa elegible final de 3.968.620,33 € i un cofinançament 
FEDER d’ 1.984.310,16 €. La despesa no elegible del projecte és de 803.088,62 €  
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 L’Ajuntament de la Sentiu de Sió, per decret d’Alcaldia, va prendre coneixement de l’operació “PAISATGES 
DE PONENT”, i va autoritzar a la DIPUTACIÓ a que, en cas de consolidar el finançament de l’actuació, dugui a 
terme la referida actuació, acreditant la disponibilitat dels terrenys i/o edificis, tots ells de titularitat 
municipal. L’Ajuntament es va comprometre a participar en el finançament del 25% del cost de les actuacions 
incloses en l’operació “PAISATGES DE PONENT” a desenvolupar en el terme municipal.   
 Les actuacions a realitzar en el terme municipal de LA SENTIU DE SIÓ són “Recuperació del conjunt del Tossal 
de les Forques: necròpolis i trinxeres i senyalització i Informació del projecte”, i el seu pressupost és de 
69.781,90 €, amb el següent desglossament:  

- Despeses territorialitzables: 63.635,85€ (1,46% del total de les despeses 
territorialitzables de l’operació)  
- Despeses no territorialitzables: 6.146,05€ (quantitat resultant d’aplicar el 1,46% del 
total de les despeses no territorialitzables, d’acord amb l’expositiu tercer d’aquest conveni)  

L’Ajuntament es compromet a aportar al finançament de l’operació ““PAISATGES DE PONENT” la quantitat 
de 17.445,47 € que correspon al 25% del pressupost de les actuacions a realitzar en el  terme municipal, a 
aportar en dues anualitats (any 2020: 8.420,41€ i any 2021: 9.025,07€).  
Es voluntat d’ambdues parts contribuir al desenvolupament de l’operació “PAISATGES DE PONENT” i per això 
es creu necessari signar un conveni de col·laboració. 
Vista la proposta de conveni de col·laboració presentada per la Diputació de Lleida. 
Per tot l’exposat, s’adopten, amb els vots a favor dels cinc regidors assistents que conformen el grup de Junts 
per la Sentiu de Sió, i amb l’abstenció d’un dels regidors assistents dels dos que conformen el grup 
Independents per la Sentiu , els acords següents: 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió 
per al finançament de l’operació “PAISATGES DE PONENT”, presentada a la convocatòria per seleccionar 
operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos 
prioritaris 4 i 6.  
SEGON.- Aprovar la despesa per import de 17.445,47 €, que correspon al 25% del pressupost de les 
actuacions a realitzar en el  terme municipal, a aportar en dues anualitats (any 2020: 8.420,41€ i any 2021: 
9.025,07€). 
TERCER.- Autoritzar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per a la signatura del present 
conveni i de qualsevol altre document que se’n pugui derivar. 
 
3. 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 
2020 
La senyora Teruel explica que el seu grup s’abstindrà perquè amb el sou de l’alcalde es grava al poble amb 
quantitats que  no són necessàries. 
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, amb els vots a favor dels cinc regidors assistents que conformen el grup de Junts 
per la Sentiu de Sió, i amb l’abstenció d’un dels regidors assistents dels dos que conformen el grup 
Independents per la Sentiu , els acords següents: 
Primer.- Elegir el càrrec electe Josep Torres Flores, alcalde, com a beneficiari de la compensació econòmica 
que atorga el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a l’any 2020, amb una 
dedicació parcial del 75%. 
 
4. PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRET 108/2019 SOBRE APROVAR CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ I L’AJUNTAMENT DE CUBELLS 
La senyora Teruel pregunta si aquest conveni suposa alguna despesa per l’Ajuntament de la Sentiu. 
El senyor alcalde li respon que no i que aquest conveni només s’ha signat perquè Cubells pugui tenir més 
punts en la resolució del PUOSC.  
L’Ajuntament de Cubells té previst realitzar actuacions de millora en l’edifici dels “Graners”, de titularitat 
municipal, què es pretén que tingui caràcter supramunicipal i d’aquesta manera els municipis veïns també 
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puguin aprofitar els serveis que s’oferiran, concretament pel que fa referència al servei d’emmagatzematge 
de potassa.  
Que els serveis que s’oferiran als municipis veïns són: atès que Cubells és un dels municipis als quals el Consell 
Comarcal de la Noguera subministra potassa, al qual acudeixen posteriorment els municipis veïns en 
temporada d’hivern en casos de gelades i nevades per tal d’adquirir la potassa que s’emmagatzema al 
municipi de Cubells, per distribuir-lo pels seus carrers, carreteres i vials.  
L’Ajuntament de La Sentiu de Sió, municipi veí, ha tingut coneixement d’aquesta iniciativa i està interessat 
en que el seu municipi sigui beneficiari del serveis d’emmagatzematge de potassa que es prestaran en aquest 
edifici de titularitat municipal en el qual es pretén realitzar una sèrie de millores.  
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat dels sis regidors assistents dels set que conformen la corporació, 
els acords següents: 
Ratificar íntegrament i en els seus propis termes la resolució d’alcaldia de 11 de novembre de 2019 següent: 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Sentiu de Sió i l’Ajuntament de Cubells 
per a que els veïns i veïnes de la Sentiu de Sió, siguin beneficiaris dels serveis que es prestaran en l’edifici del 
Graners de titularitat municipal abans esmentat.  
Segon.- Autoritzar el senyor alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per a la signatura d’aquest 
document i de qualsevol altre que se’n pugui derivar. 
Tercer.-Ratificar aquest decret en la propera sessió plenària que es dugui a terme. 
 
5. 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: 

• Exp. 199/2019, a Miquel Camarasa Darbra, per les obres de reforma de la granja situada al polígon 
6, parcel·la 21 

 
I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dona per finalitzada la sessió a les 20.50 hores, de la que s’estén la 
present acta, que com a Secretari certifico (document signat electrònicament). 

 
                                    Vist i plau 

El secretari       L’alcalde 


