AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ
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Projecte de la Zona Multiesportiva

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE LA SENTIU DE SIÓ DEL DIA 9 DE GENER DE 2017

Assistents
Alcalde-President
Antonio López Trabalón

Regidors
Joan Mª Guillaumet Camarasa
Francesc Sumalla Pla
Albert Bergadà Alburquerque
José Torres Flores
Francisco Marcelino Camarasa
Carles Terré Carreño
Secretari:

A la Sentiu de Sió, a nou de Gener de dos mil
disset, 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 al
marge d’aquesta acta, presidit pel senyor Alcalde,
amb l’assistència del Secretari de la Corporació.
Abans d’obrir la sessió el Sr. Alcalde expressa
condol públic a la família del Sr. Josep Ramon Bonet
Marbà per causa del seu recent decés.

Jaume Alà Blanch
Seguidament és obert l’acte i es passa a deliberar
sobre el següent ordre del dia:
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1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- Donat a conèixer el
contingut de l’acta de la sessió última anterior, és aprovada per unanimitat.
2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES DEL CONCURS DE SELECCIÓ COM A
PERSONAL INTERÍ DE LA PLAÇA VACANT DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ QUE FIGURA A
LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI D’AQUEST AJUNTAMENT.Per part del Sr. Alcalde es presenta proposta de les Bases que hauran de regir el Concurs de
selecció de personal interí de la plaça vacant de Secretaria – Intervenció que figura a la Plantilla
de personal funcionari d’aquest Ajuntament, aquestes, un cop han estat sotmeses a debat, el Ple
per unanimitat acorda la seva aprovació. La transcripció de tals Bases serà publicada al BOP i a la
pàgina web de l’Ajuntament, i restaran a disposició pública en l’Oficina municipal, de 9:00 a 14:00
hores durant 20 dies naturals a comptar de la seva publicació al BOP.
3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA AL CONCURS DE SELECCIÓ COM A
PERSONAL INTERÍ DE LA PLAÇA VACANT DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ D’AQUEST
AJUNTAMENT.Atès que el Ple d’avui ha acordat l’aprovació de les Bases que han de regir el Concurs de selecció
de personal interí destinat a la plaça vacant de Secretaria-Intervenció d’aquest Ajuntament,
simultàniament, a proposta del Sr. Alcalde, el Ple acorda l’aprovació de la convocatòria de
l’esmentat Concurs de selecció, que restarà regit per les referides Bases.
4.- PLA DE MANTENIMENT DE CAMINS DE TITULARITAT MUNICIPAL 2016.Atès el contingut de la Convocatòria del Pla de manteniment de camins de titularitat municipal, per
a l’anualitat 2016 i les Bases específiques per a la seva formulació que ha publicat la Diputació de
Lleida, amb la finalitat de subvencionar el finançament de les actuacions per millorar l’estat dels
camins de titularitat d’aquest Ajuntament, el Ple, per unanimitat, acorda acollir-se a tal
Convocatòria i acceptar les Bases a l’efecte, deixant al criteri del Sr. Alcalde i Regidor de l’Àrea
d’Infraestructura Rural la determinació sobre la selecció dels camins de terme municipal que més
cal millorar i per tant incloure a la sol.licitud de subvenció a l’efecte.
5.-GESTIÓ FORESTAT SOSTENIBLE – AJUTS 2016.Atès el contingut de la Resolució ARP/2572/2016, de 15 de Novembre, per la qual es convoquen
per a l’any 2016 els ajuts a la Gestió Forestal Sostenible, que es destinen a ens locals titulars de
terrenys forestals i com n’és el cas del nostre Ajuntament, el Ple, per unanimitat acorda:
1er.- Sol.licitar la inclusió de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió a tal convocatòria.
2on.- Que l’actuació silvícola escollida seria l’aclarida de millora, en la zona vegetada de pins, que
l’enginyer agrònom afecte a l’àmbit Sr. Tudela aconselli.
3er.- Que s’encarregui a l’Enginyeria Agro-forestal Garriga, S.L., la preceptiva memòria descriptiva
de les tasques a realitzar.
6.- TRANSFERÈNCIA PER COMUNICACIÓ CONJUNTA DE TITULARS D’ACTIVITAT.A l’empara de l’article 64 de la Llei 20/2009, de 4 de Desembre, de prevenció i control ambiental
de les activitats, s’han presentat les comunicacions conjuntes de canvi de titularitat de les
següents activitats:

a) Referent al bar amb servei de menjars de menys de 50 places, situat a C/ Escoles, 6, en
Adrià Argelich Moriana, com a nou titular, es subrogà els drets i les obligacions que es
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deriven de l’activitat de la qual, anteriorment a la transmissió, n’era el titular Amador Toribio
Rojano, segons ens consta en aquest Ajuntament.
b) Referent al bar – cafeteria, situada a C/ Riu Sió, 3, en Amador Toribio Rojano, com a nou
titular, es subroga els drets i les obligacions que es deriven de l’activitat de la qual,
anteriorment a la transmissió, n’era el titular la raó social J. Manresa – A. Pla, C.B. segons
ho acredita mitjançant escrit de 19/12/2016, en el que es constata la transferència
precedent rebuda de Salvador Cardó Llaurado.
El Ple acorda actualitzar, a l’efecte de les referides transferències, el registre municipal d’activitats.
7.- RELACIÓ DE PAGAMENTS.El Sr. Alcalde dóna compte dels pagaments realitzats durant el mes de desembre de 2016, segons
el següent detall.

PAGAMENTS PER "LA CAIXA" DESEMBRE
PRÉSTEC 2006

598,33

CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES)

159,72

DIARI SEGRE, S.L.

40,00

MANTENIMENT WIFI

286,53

TELEFONIA FIXA (MFE) setembre

216,59

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC)

29,27

RENTING BBVA

42,35

CONSELL COMARCAL (RECOLLIDA RESTA I FORM)

1.142,30

CONSELL COMARCAL (TDIC)

113,10

CONSELL COMARCAL (Arquitectura octubre)

275,00

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.(Tossal, Tanatori i potabil.)

215,32

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. (Casal i església)

38,82

ENDESA ENERGIA, S.A. Llum potabilitzadora

125,54

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. ( Urb. Tossal)

167,60

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. ( Llum Tanatori)

93,02

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. (Llum bàcula)

31,15

FERRETERIA VIOLA, S.L.

12,33

J. FARRE, S.A.

33,42

JORDI MIRÓ MACIÀ

24,88

COMUNITAT GENERAL DE REGANTS

2.238,50

JOAN MONTOLIU, S.L.

56,95

SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA

56,25

AUTO GABI

20,00

NOVA FONT BLANCA

885,50

DOSSIER P&M

141,93
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TARROS PINTURES I DECORACIÓ, S.L.

107,99

COMPSAONLINE

267,45

FONT MONTPEAT, FERRAN

312,46

COMPANYIA DE MAQUINÀRIA MONTOLIU, S.L.

1.037,94

CONSTRUCCIONS CAMARASA, S.C.P.

236,35

CELLER DALMAU

260,03

ESCOLA MARE DE DÉU DE LA GUARDIOLA

937,50

AMPA ESCOLA ( SUBV. EXTRAESCOLARS OCT.-DES.)

150,00

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.

3444,39

NOVOQUIMICA ECOLÓGICA, S.L.

163,35

SORIGUÉ, S.A.

2.444,89

SPECIALS CHECK, S.L.U. (ACTUACIONS FESTA MAJOR)

6.048,13

SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA

17,53

O.C. FUTBOL SALA

1.310,06

ASSISTÈNCIES ELECTES AL PLE DE desembre

337,50

SEGURETAT SOCIAL

3.724,98

PAGUES EXTRA

4.554,36

NOMINES

6.826,48
39.225,79

Pagaments “Caixa Operativa” mes de Desembre de 2016

Despeses diverses desembre 2016 ..........

194,56 €

Dècim loteria de Nadal ..............................

20,00 €

------------------Suma ......................

214,56 €

------------------TOTAL ....................................................

39.440,35 €

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.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE LA SENTIU DE SIÓ DEL DIA 6 DE FEBRER DE 2017

Assistents
Alcalde-President
Antonio López Trabalón

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

A la Sentiu de Sió, a sis de Febrer de dos mil disset,
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 al
marge d’aquesta acta, presidit pel senyor Alcalde,
amb l’assistència del Secretari de la Corporació.

Secretari:

Abans d’obrir la sessió el Sr. Alcalde expressa
condol públic a la família del Sr. Pere Castells Solà
per causa del seu recent decés.

Jaume Alà Blanch

Seguidament és obert l’acte i es passa a deliberar
sobre el següent ordre del dia:
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1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- Donat a conèixer el
contingut de l’acta de la sessió última anterior, és aprovada per unanimitat.
2.- GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE.Per part del Sr. Alcalde es posa de manifest que arrel de l’oportunitat que ens brinda la
convocatòria del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb la convocatòria
de nous ajuts a la Gestió Forestal Sostenible, és el moment de sol.licitar la inclusió en dita
convocatòria l’actuació a la pineda del “Pla de l’Om i altres”, que ha de consistir en una aclarida
d’arbres per la millora de la forest, per al que ha estat encarregada memòria valorada al seu
efecte, amb les directius de l’enginyer agrònom de l’àmbit sr. Antoni Tudela.
Atès el contingut de la Resolució ARP/2572/2016, de 15 de Novembre, modificada per la
Resolució ARP/17/2017, d’11 de Gener, per la que es convoca per a l’any 2016 els ajuts a la
gestió forestal sostenible destinada, entre altres a actuacions silvícoles de millora i generació de
cicles ecosistèmics (operació 08/05/01). Tenim en compte que dits ajuts a la gestió forestal
sostenible són regulats per l’Ordre ARP/222/2015 de 15 de Juliol, per la qual s’aproven les bases
reguladores al seu efecte.
Atès que aquest Ajuntament és el propietari dels terrenys on existeix la massa forestal anomenada
Pla de l’Om i altres.
Atès que la densitat i la desproporció de la pineda que configura la zona de la forest que resta
millorar, no permet una densitat ideal definida a l’instrument d’ordenació forestal aprovat (IOF),
s’actuarà sobre els peus de diàmetres inferiors a 15, per tal de millorar l’estat global de la massa
tant pel que fa distribució de l’espai i els diàmetres i la conformació vital dels arbres romanents.
Per tot el qual es proposa al Ple l’adopció dels acords que seguidament es detallen, els quals
després del seu debat, són aprovats per unanimitat.
Primer.- Concórrer a la convocatòria de 2016 per als ajuts a la gestió forestal sostenible a que es
refereix la Resolució ARP/2572/2016, modificada per la Resolució ARP/17/2017, esmentades
anteriorment, per destinar-los a l’aclarida de millora de la forest “Pla de l’Om i altres”.
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 serà el propi Alcalde Sr. Antonio López Trabalón, amb DNI nº 78059167L

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS PADRONS DE TRIBUTS LOCALS 2016/2017.Havent-se confeccionat els Padrons de tributs locals referits a les taxes corresponents a l’exercici
2017, el Sr. Alcalde dóna lectura de les mateixes i després de proposar la seva aprovació les
sotmet a debat. Es constata que l’únic tribut que ha sofert modificació a l’alça ha estat el
corresponent a la Taxa per Recollida d’Escombraries, alteració deguda a l’increment previst dels
costos d’explotació dels serveis de recollida, deixalleria, tractament i eliminació, així com del
cànon de deposició de residus.
El Ple, per unanimitat, acorda l’aprovació dels Padrons de contribuents afectes a les Taxes
següents:
a) Taxa serveis distribució d’aigua i conservació canonada de connexió a la xarxa 2016.
b) Taxa prestació servei de cementiri – 2017.
c) Taxa de clavegueram – 2017
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d) Taxa per recollida i gestió d’escombraries – 2017.

4.- 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. 01/2017, a Gabino Camarasa Canelles, per canvi de banyera per plat de dutxa a la cambra
de bany de la vivenda d’Avinguda Catalunya, 7
Expd. 02/2017, a Pere Anton Mola Aguilà, per canvi de banyera per plat de dutxa a la cambra de
bany de la vivenda de C/ Riu Sió, 10 1er.
Expd. 03/2017, a Mònica Fonoll Sort, per segona pròrroga de la Llicència municipal 04/2015, amb
informe tècnic favorable, afecta a Urb. Sant Miquel, 11
Expd. 04/2017, a Albert Bergadà Alburquerque, per conservació cobert eines i ornament del pou
d’aigua en parcel.la de C/ Gaudí, 5

5.-RELACIÓ DE PAGAMENTS.El Sr. Alcalde exposa la relació de pagaments realitzats durant el mes de Gener de 2017, segons
el següent detall:
PRÉSTEC 2006

598,34

CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES)

159,72

DIARI SEGRE, S.L.

40,00

MANTENIMENT WIFI

286,53

TELEFONIA FIXA (MFE) desembre

216,59

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC)

32,19

RENTING BBVA

42,35

CONSELL COMARCAL (RECOLLIDA RESTA I FORM)

1.142,30

CONSELL COMARCAL (TDIC)

113,10

CONSELL COMARCAL (Arquitectura octubre)

137,50

CONSELL COMARCAL (Taxa servei tractament resid.)

330,96

CONSELL COMARCAL (Serveis informàtics)
E.S. ALGERRI

19,06
936,60

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. (llum pis sobre ajunt.)

15,69

ENDESA ENERGIA, S.A. (Enllumenat Urb. St. Miquel)

728,26

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

31,15

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. (Llum Tanatori)

93,02

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

167,60

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. (llum església)

29,94

ENDESA ENERGIA XXI, S.L. (Llum pis escoles)

19,94
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ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. (Llum casal)
ENDESA ENERGIA, S.A.U. (Llum potabilitzadora)

15,98
123,24

ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. (Llum Tantori)
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. (Enllumenat Tossal)

47,20
207,26

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

29,86

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

50,64

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U.

556,64

HIERROS LLEIDA, S.L.

186,10

FERRETERIA VIOLA, S.L.

64,21

RECANVIS MIRÓ

48,65

J. FARRE, S.A.

111,63

SERVEI ANÀLISI EL PLA, S.L.U.

58,82

TASHIA, S.L.

15,98

COMPSAONLINE

166,70

INK 30

73,91

FERRETERIA VIOLA, S.L.

8,93

CASA ESPUÑES, S.L.

499,00

FORJA CARVAJA CORREDERA, S.L.

101,64

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.

747,86

GENÍS RÓDENAS VARGAS

32,67

LA MAÑANA (subscripció anual)

297,84

CELLER DALMAU

107,06

COMARQUES (PUBLICACIÓ FESTA MAJOR)

320,17

SPECIALS CHECK, S.L.U.

224,32

VENDRELL MARQUILLES, JOSEP

5.353,70

DIRECCIÓ GRAL. ADM. LOCAL (Revoc. Sub. Càrrecs electes
2010)

5.917,54

EXCAVACIONS LAO (DRENATGE AL PEDRÍS)

3.035,15

EXCAVACIONS LAO (1/2 FRA. AVARIA C/ JOAN SOLSONA)

5.959,88

AMPA (AJUT PER A EXTRAESCOLARS)
IRPF
ASSISTÈNCIES ELECTES AL PLE DE Gener

50,00
3.984,62
150,00

SEGURETAT SOCIAL

3.690,14

NOMINES

7.187,95
44.566,13

Pagaments diversos per caixa corporació

415,75
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TOTAL PAGAMENTS MES DE GENER

44.981,88

6.- INFORMES DE L’ALCALDE.El Sr. Alcalde informa sobre el següent:
PRIMER.CONCURS DE SELECCIÓ DE PERSONAL INTERÍ PER PROVISIÓ DE LA PLAÇA DE
SECRETARIA-INTERVENCIÓ.Dóna compte de l’estat actual de l’expedient a l’efecte de la provisió provisional de la SecretariaIntervenció i assabenta que el proper dia 15 de l’actual mes de febrer finalitza el termini de
presentació de sol.licituds, així com que les llistes d’admesos i exclosos; l’assenyalament del lloc,
data i horari de celebració del concurs seran fets públics en forma reglamentària. Així mateix
donarà compte de la composició del tribunal que estarà compost per representants de la Direcció
General d’Administració Local; de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya; del Col.legi de
Secretaris, Interventors i Tresorers, així com d’un assessor del Centre de normalització lingüística.
El resultat definitiu de la selecció es comunicarà, amb informe de l’Ajuntament, a la Direcció
General d’Administració Local, òrgan que ha de fer el nomenament.
El Ple resta assabentat.
SEGON.APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST GENERAL 2017.Comunica que no havent-se presentat reclamació, al.legació ni objecció a l’aprovació provisional
del pressupost 2017, aquest resta aprovat definitivament i així es farà públic en forma
reglamentària.
El Ple resta assabentat.
TERCER.OBRA DE CONDICIONAMENT DEL “CORRAL DE LA VILA”.Dóna compte de l’estat de les obres de condicionament del “Corral de la Vila”, tal com va anunciar
al Ple de 19/12/2016, que pel que fa a l’obra de paleta ja ha finalitzat, restant l’instal.lació de la
portalada del magatzem que serà construïda per part del servei especialitzat propi de
l’Ajuntament, a l’igual que ho va fer amb la porta de la tanca del solar.
El Ple resta assabentat.
QUART.FESTA DE SANT ANTONI ABAT 2017.Fa una exposició de tal com s’han desenvolupat els actes celebrats durant el dia de la festa de
Sant Antoni Abat 2017, que han resultat molt satisfactoris tant en l’organització com en la
participació.
El Ple resta assabentat.
CINQUÈ.10

PLA D’OCUPACIÓ COMARCAL.Posa en coneixement del Ple que des del dia 31 de Gener, es troba prestant el seu treball a
l’atenció dels diversos serveis municipals la persona assignada per al Consell Comarcal dins dels
programes d’ocupació i formació per persones aturades adscrites al Pla d’Ocupació 2017. La
prestació afecta al nostre municipi serà d’una durada de sis mesos que inclou el període de
formació, a càrrec del Consell Comarcal, i el període vacacional.

El Ple resta assabentat.
SISÈ.OBRA DE SUBSTITUCIÓ D’UN TRAM DEL COL.LECTOR DEL CLAVEGUERAM DEL CARRER
JOAN SOLSONA.Explica l’estat d’execució de l’obra de substitució d’un tram de la canonada general del servei de
clavegueram del carrer Joan Solsona, determinada per al Decret 2/2016 de l’alcaldia i donat a
conèixer al Ple de 19/12/2016. En una primera fase s’ha fet la substitució del col·lector, i un cop
consolidat el terreny es procedirà a la pavimentació del tram de vial afectat.
El Ple resta assabentat.
SETÈ.LÍNIES D’AJUTS DE LA DIPUTACIÓ 2017.Exposa la descripció de les línies d’ajuts de la Diputació de Lleida per als Ajuntaments per a 2017,
els que s’anomenen Ajuts directes, que responen a raons de caràcter excepcional, que no poden
esperar a convocatòria pública. També descriu les línies d’ajuts que s’han de tramitar en règim de
concurrència competitiva atenent bases reguladores i convocatòria al seu efecte.
Afegeix l’Alcalde que tals línies d’ajuts la Diputació les farà públiques en breu i serà a partir de
llavors quant podrem estimar si ens convenen per al cofinançament d’actuacions previsibles o
altres que es presentin d’imprevist.
El Ple resta assabentat.
VUITÈ.NOU SISTEMA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES.Dóna compte dels debats que es venen produint en la seu del Consell Comarcal envers a les
noves propostes del sistema de recollida d’escombraries. Els Alcaldes de la Comarca no es posen
d’acord sobre la forma més adient, des de totes les vessants, que caldria adoptar. El que hom
preveu és que, sigui quina sigui la fórmula que s’adopti, el preu del servei s’elevarà de manera
molt considerable. El que l’Alcalde pretén, i així ho exposa en les reunions d’àmbit comarcal, és
que el servei sigui còmode, pràctic i eficient, sense que això suposi un sobre cost molt significatiu
per als usuaris.
L’Alcalde manifesta que comunicarà al Ple quelcom novetat que es produeixi en aquest assumpte.
El Ple resta assabentat.
7.- PREGUNTES I PROPOSTES.No se’n formulen.
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I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 21:30 hores, de la
que s’estén la present acta, que com a Secretari certifico.

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE LA SENTIU DE SIÓ DEL DIA 20 DE FEBRER DE 2017

Assistents
Alcalde-President
Antonio López Trabalón

Regidors
Joan Mª Guillaumet Camarasa
Francesc Sumalla Pla
Albert Bergadà Alburquerque
José Torres Flores
Francisco Marcelino Camarasa
Secretari:
Jaume Alà Blanch

A la Sentiu de Sió, a vint de Febrer de dos mil
disset, 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 al
marge d’aquesta acta, presidit pel senyor Alcalde,
amb l’assistència del Secretari de la Corporació.
Es constata que el Regidor Carles Terré va excusar
la seva assistència.
El Sr. Alcalde expressa el condol públic a la família
d’Antonio Amorós Tarragona per al decés d’aquest.
Seguidament és obert l’acte i es passa a deliberar
sobre el següent ordre del dia:
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1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.- Donat a conèixer el contingut de
l’acta de la sessió última anterior, és aprovada per unanimitat.
2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA EN
MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, PERÍODE 2016/2019.El Sr. Alcalde a l’efecte del contingut del 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, exposa al Ple el següent:
Havent-se rebut escrit de la Presidència del Consell Comarcal de la Noguera, de data 06/02/2017, en el que
ens comunica que el Ple del Consell Comarcal, en sessió ordinària del dia 2 de Febrer de 2017, en el que
ens comunica que el Ple del Consell Comarcal, en sessió ordinària del dia 21 de Desembre de 2016, adoptà
l’acord de la proposta de la Presidenta d’aprovació del Conveni Marc de col.laboració entre el Consell
Comarcal i els Ajuntament de la comarca en matèria de serveis socials i altres programes relatius al
benestar social i polítiques d’igualtat per al període 2016-2019, i que en dit mateix escrit se’ns demana la
tramesa de certificació de l’acord d’aprovació del referit conveni pel Ple d’aquest Ajuntament.
El Sr. Alcalde dóna lectura del contingut de l’esmentat Conveni, tot i que ja anteriorment l’havia donat a
conèixer a cadascun dels membres del Consistori.

El Ple, després de debatre aquest punt de l’ordre del dia, per unanimitat, ACORDA:
Aprovar el text del Conveni Marc de col.laboració entre el Consell Comarcal 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, i facultar al Sr. Alcalde per a que en representació de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió,
el signi, juntament amb la Presidenta actual del Consell Comarcal de la Noguera.

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA EN
MATÈRIA DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS DOMÈSTICS MUNICIPALS.A l’efecte del contingut del Conveni Marc de delegació de l’exercici de competències municipals entre el
Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, per a la gestió dels serveis de recollida
selectiva, de transport, de valoració, de deposició i tractament del rebuig dels residus municipals, de
recollida d’objectes voluminosos i de deixalleria, el Sr. Alcalde exposa al Ple el següent:
Havent-se rebut escrit de la Presidència del Consell Comarcal de la Noguera, de data 06/02/2017, en el que
ens comunica que el Ple del Consell Comarcal, en sessió ordinària del dia 2 de Febrer de 2017, adoptà
l’acord de la proposta de la Presidència d’aprovació del Conveni Marc de delegació de l’exercici de
competències municipals entre el Consell Comarcal de la Noguera i els Ajuntaments del la comarca per a la
gestió dels serveis de recollida selectiva, de transport, de valorització, de deposició i tractament del rebuig
dels residus municipals, de recollida d’objectes voluminosos i de deixalleria, i que en dit mateix escrit se’ns
demana la tramesa de certificació de l’acord d’aprovació del referit Conveni pel Ple d’aquest Ajuntament.
El Sr. Alcalde dóna lectura del contingut de l’esmentat Conveni, tot i que ja anteriorment l’havia donat a
conèixer a cadascun dels membres del Consistori.
El Ple, després d’entaular un llarg debat sobre aquest punt de l’ordre del dia, posa de manifest el següent:
Considera que existeix ambigüitat i indefinició dels costos dels serveis, tal com es troben redactats en les
clàusules 3.1, 3.3 i 3.4 del Conveni, que no permet conèixer la repercussió econòmica per al nostre Municipi,
ni tant sols aproximada, que quasi és la part més interessant per a nosaltres, tampoc permet establir una
base econòmica d’estimació del cost del servei per la imputació en la formulació de la previsible modificació
de l’Ordenança fiscal de la taxa del Servei d’Escombraries afecta.
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Considera molt llarg el termini de vigència del contracte amb l’empresa adjudicatària, que òbviament
repercuteix al Conveni, qüestió que afegeix més incertesa per aquest Ajuntament
Considerada la possibilitat de no subscriure dit Conveni ens abocaria a una situació caòtica en el servei de
recollida i gestió d’escombraries, donat que no existeix temps material per estudiar altres possibilitats. Ara
per ara no tenim altra alternativa que no sigui aprovar, encara que sigui a contracor, el referit Conveni.
Per tot el qual el Ple acorda, per unanimitat, aprovar el text del Conveni en qüestió, però constatant que ho
fa per l’imperatiu al que l’aboca la circumstància de no trobar-se al marge d’un servei d’àmbit comarcal com
és la gestió integral dels residus urbans. Faculta al Sr. Alcalde per a que en representació de l’Ajuntament
de la Sentiu de Sió el signi, juntament amb la Presidenta actual del Consell Comarcal de la Noguera.

4.- SOL.LICITUD DE JUBILACIÓ ORDINÀRIA DEL SERVEI ACTIU QUE FORMULA EL SECRETARIINTERVENTOR PER RAÓ D’EDAT.Per part del Sr. Alcalde s’exposa que s’ha iniciat en aquest Ajuntament, com ja és conegut per al Consistori,
el procediment encaminat a eximir del servei que li és propi com a Secretari-Interventor d’aquest Ajuntament
al Sr. Jaume Alà Blanch, qui a l’empara de l’establert en el Reial Decret 172/1988, de 22 de Febrer sobre
procediment de jubilació dels funcionaris, ho va sol.licitar amb el seu escrit de data 23 de Novembre de
2016. A partir de tal dia es va iniciar l’expedient de jubilació ordinària, després d’estar en el càrrec per
perllongament del servei actiu. El Sr. Alcalde va donar compte d’aquesta sol.licitud al Ple ordinari del dia 19
de Desembre de 2016. En el mateix Ple el Sr. Alcalde va explicar que paral.lelament amb l’expedient de
jubilació esmentat va ser obert expedient sobre la provisió de la plaça, quant es produeixi la vacant.
Atès que pel que fa a la tramitació de l’expedient de jubilació per part de l’Ajuntament s’ha comprovat que hi
concorren les circumstàncies i requisits establerts en l’art. 28 del Text Refós de la Llei de classes passives,
aprovat per al Reial Decret legislatiu 670/1987, de 30 d’Abril.
Atès el contingut de l’escrit del Secretari-Interventor de 15 de Febrer de 2017, que demana al Ple la
Resolució de la seva jubilació amb efectes del dia 28 de Febrer de 2017, a l’empara de l’article 10 del R.D.
172/1988, de 22 de Febrer, sobre procediment de jubilació de funcionaris.
El Ple, a proposta del Sr. Alcalde, per unanimitat acorda:
Primer.- Accedir a la petició de jubilació formulada per al Secretari-Interventor d’aquest Ajuntament Sr.
Jaume Alà Blanch, amb efectes del dia 28 de Febrer de 2017, en aplicació de l’establert a l’efecte per al RD
172/1988 i el RDL 670/1987, anteriorment esmentats.
Segon.- Ratificar el Decret 03/2017, de 20/02/2017, del Sr. Alcalde per tal de formalitzar l’efectivitat de la
data de cessament en el càrrec de Secretari-Interventor, a tal efecte el Ple autoritza al Sr. Alcalde Sr.
Antonio López Trabalón, per a que en representació de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, subscrigui
conjuntament amb el Sr. Jaume Alà Blanch L’ACTA DEL CESSAMENT d’aquest últim del càrrec de
Secretari-Interventor de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, fet que tindrà lloc a les 20:00 hores del proper dia
28 de Febrer de 2017, a la sala d’actes de la Casa Consistorial.
Tercer.- Ratificar el Decret 04/2017, de 20/02/2017 del Sr. Alcalde, per al que s’anomena, amb caràcter
d’urgència i amb efecte del dia 1 de Març de 2017, a Joana Font Montpeat, per al càrrec de SecretàriaInterventora Accidental de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, situació la qual es mantindrà fins a la data de la
presa de possessió del / la Secretari/a-Interventor/a Interí/ina, que en resulti nomenat /da després del procés
de selecció, mitjançant concurs públic, assenyalat per al dia 16 de Març de 2017. L’anomenada, Sra. Font,
actualment és l’Auxiliar Administrativa de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, amb el qual tindrà responsabilitat
en ambdós llocs de treball. El Ple la considera suficientment capacitada per desenvolupar temporalment
ambdós càrrecs.
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5.- DECRETS DE L’ALCALDE.A l’efecte de l’establert en l’article 42 del ROF i R.J. de les EELL, el Sr. Alcalde dóna compte al Ple dels
Decrets següents:

DECRET 01/2017

Atès que per motiu d’adaptar paulatinament l’Oficina municipal als sistemes i components informàtics que
van sorgint a l’empenta de les noves tecnologies, que des de totes les administracions públiques i privades
ens obliguen a implantar per quelcom servei, gestió, tramitació, i etc..., és per al que en aquest moment i per
tal de compatibilitzar la màquina fotocopiadora amb l’obtenció de còpies autenticades per l’administració
pública, amb les metadades exigides per l’administració en cada document escanejat, escaneig amb formats
XML., PDF., .PEG., i WORD., ens és totalment necessari procedir a l’adquisició, per al sistema de rènting,
d’una nova màquina fotocopiadora adaptada a l’efecte.
Atès que s’ha establert contactes amb l’empresa CÀNON, marca de l’actual copiadora, que no és compatible
amb les noves tecnologies, per tal de que ens fes una oferta, per arribar a una possible entesa i fer un canvi
del vell aparell per un de nou adaptat a les últimes innovacions, que permeti un ús adequat i compatible amb
tals noves necessitats de l’Oficina municipal.
Atès que fruit de les converses, propostes i acords a l’efecte, mantingudes amb l’empresa CÀNON,
HE RESOLT
Primer.- Adquirir, mitjançant el sistema de rènting una nova copiadora marca Image Runner Advance
C3320i, amb el canvi amb l’actual copiadora, també marca Cànon, model 2520IR, el que implica un
refinançament de les quotes i terminis, assumibles per les consignacions econòmiques de l’actual
Pressupost municipal.
Segon.- Donar compte al Ple..
La Sentiu de Sió, 10 de Febrer de 2017
L’Alcalde,

DECRET 02/2017

Sobre aprovació provisional llistat admesos i exclosos, de composició del tribunal i de
data de començament de les proves relativa al concurs per a la provisió, amb
caràcter interí, d’un lloc vacant de secretari interventor que existeix a la plantilla de
l’Ajuntament de La Sentiu de Sió
Vist l’expedient administratiu per a la provisió, amb caràcter interí, d’un lloc vacant de secretari
interventor que existeix a la plantilla d’aquest Ajuntament.
Atès que s’ha procedit a publicar la convocatòria i les bases del concurs esmentat al BOP de
Lleida número 18, de 26 de Gener de 2017.
Atès que durant el termini de presentació de sol·licituds s’han presentat les següents:
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Número

Registre
Entrada

Data

DNI

1

41/2017

02/02/2017

47686646X

2

42/2017

02/02/2017

78077576M

3

43/2017

03/02/2017

78101912F

4

51/2017

08/02/2017

43712626E

5

62/2017

10/02/2017

77902309K

6

70/2017

14/02/2017

78091684Z

7

71/2017

14/02/2017

78097483V

8

74/2017

14/02/2017

43747303S

9

78/2017

15/02/2017

50741500G

10

83/2017

15/02/2017

47648120D

Vist el que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local i l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya
Per tot això, RESOLC:
Primer.- Aprovar provisionalment, d’acord amb la base 4a. de la convocatòria, el llistat de les
persones admeses i excloses per participar al concurs per a la provisió, amb caràcter interí,
d’un lloc vacant de secretari interventor que existeix a la plantilla de l’Ajuntament de La Sentiu
de Sió i que es detalla a continuació:
ASPIRANTS ADMESOS que no han acreditat estar en possessió del nivell C de català o
equivalent i que, per tant, HAN DE FER LA PROVA DE LLENGUA CATALANA:

Número

Registre
Entrada

Data

DNI

7

71/2017

14/02/2017

78097483V

9

78/2017

15/02/2017

50741500G

ASPIRANTS ADMESOS i que han acreditat estar en possessió del nivell C de català o
equivalent

Número

Registre
Entrada

Data

DNI
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1

41/2017

02/02/2017

47686646x

2

42/2017

02/02/2017

78077576M

3

43/2017

03/02/2017

78101912F

4

51/2017

08/02/2017

43712626E

5

62/2017

10/02/2017

77902309K

6

70/2017

14/02/2017

78091684Z

8

74/2017

14/02/2017

43747303S

10

83/2017

15/02/2017

47648120D

Segon. – Concedir, d’acord amb la base 4a. de la convocatòria, un termini de deu dies hàbils
als interessats, a comptar des de l’endemà d’aquesta notificació al BOP de Lleida, per a
presentar esmenes o reclamacions. El llistat d’admesos i exclosos s’elevarà a definitiu sense
necessitat de nova publicació, si durant el termini d’audiència no es presenta cap reclamació.
Tercer.- D’acord amb la base 2a h) de les bases, convocar a les persones admeses i que no
han acreditat estar en possessió del nivell C de català o equivalent per a realitzar la
prova de llengua catalana el proper dia 16 de Març de 2017, a les 9:30 hores, a
l’Ajuntament de La Sentiu de Sió (C/ Joan Solsona, 2).
Quart.- Convocar a les persones admeses que han acreditat estar en possessió del
nivell C de català o equivalent el proper dia 16 de Març de 2017, a les 10.00 hores, a
l’Ajuntament de La Sentiu de Sió (C/ Joan Solsona, 2)
Cinquè.- El Tribunal qualificador del concurs estarà composat, d’acord amb la base setena de
la convocatòria, per les següents persones:
•

President: representant de la Direcció General d’Administració Local
Titular: Sra. Neus Bernaus i Gaset
Suplent: Sr. Josep M. Profitós i Güil

•

Vocal: representant del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració
Local de Lleida o tècnic en la matèria.
Titular: Sr. Enric Escolà Valls
Suplent: Sra. Sara Miñarro Gómez

•

Vocal: representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya o tècnic en la
matèria.
Titular: Sra. Mª José Duque Vidal
Suplent: Sra. Mª Jesús Peña Navarra

Sisè.- Convocar als membres del tribunal qualificador el proper dia 16 de Març a les 09.00
hores a l’Ajuntament de La Sentiu de Sió (C/ Joan Solsona, 2).
Setè.- Exposar aquests acords al tauler d’anuncis de la Corporació, a la web municipal i
notificar els esmentats acords als interessats mitjançant la publicació d’aquesta resolució al
BOP de Lleida”.
17

Vuitè.- Donar compte al proper Ple.
La Sentiu de Sió, a 16 de Febrer de 2017.
L’Alcalde,

DECRET 03/2017

Atès l’estat de tramitació de l’expedient de jubilació del Secretari-Interventor d’aquest Ajuntament.
Atès el contingut de l’expedient sobre la provisió de la plaça, amb caràcter d’interí, de la SecretariaIntervenció d’aquest Ajuntament.
Vist l’escrit del Secretari-Interventor de data 15/02/2017, adreçat al Ple, sol.licitant la jubilació ordinària amb
efectes del 28 de Febrer de 2017, després d’estar en el càrrec per perllongament del servei actiu.
Atès que el Ple de 20/02/2017, acordà per unanimitat accedir a tal sol.licitud del Sevretari-Interventor, en el
sentit d’aprovar la seva jubilació amb efectes del dia 28 de Febrer de 2017.
HE RESOLT
Primer.- Subscriure juntament amb el Secretari-Interventor l’acta de cessament del mateix que ha de tenir
lloc el proper dia 28 de Febrer de 2017
Segon.- Donar compte al proper Ple.

La Sentiu de Sió, 20 de Febrer de 2017
L’Alcalde.

DECRET 04/2017

Atès el contingut de l’estat de la tramitació de l’expedient de jubilació del Secretari-Interventor d’aquest
Ajuntament.
Atès el contingut de l’estat de la tramitació de l’expedient sobre provisió, amb caràcter d’interí del lloc de
treball de Secretaria-Intervenció d’aquest Ajuntament.
Atès el contingut de l’acord del Ple d’avui, d’aprovació de la jubilació del titular del cos de SecretariaIntervenció.
Atès el contingut del Decret 03/2017 d’aquesta Alcaldia, de data d’avui.
Atès el contingut de l’esborrany de l’acta de cessament del càrrec de Secretari-Interventor, que ha de tenir
efecte a partir del dia 28 de Febrer de 2017.
Considerant que des de la dacta de cessament esmentada i la data de presa de possessió del futur
Secretari/a-Interventor/a transcorrerà un temps indeterminat,
HE RESOLT
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Primer.- Declarar d’urgència la necessitat del nomenament de persona idònia per a que durant dit interval es
faci càrrec de la plaça de Secretaria-Intervenció.
Segon.- Atès que aquesta Alcaldia ha consensuat amb la resta del Consistori la designació de l’actual
Auxiliar Administratiba Joana Font Montpeat, si ho accepta, per a que es faci càrrec de la SecretariaIntervenció, amb caràcter accidental, des del dia 1er. de març de 2017, fins a la data de presa de possessió
de la persona nomenada per la Direcció General d’Administració Local, prèviament seleccionada en el
Concurs de Mèrits del dia 16 de Març de 2017, amb els emoluments consignats com a Complement de
destí, Complement Específic i Plus de Productivitat consignats, al Pressupost vigent destinats a la plaça de
Secretari-Interventor. Òbviament tals emoluments comptabilitzarien els propis del lloc de treball de l’Auxiliar
Administrativa, que actualment desenvolupa, durant el període que la interessada exerciria amb dos càrrecs.
Tercer.- Fer pública la urgència i la designació de la present Resolució.
Quart.- Donar compte al Ple del dia d’avui per a que, si s’escau, es ratifiqui amb la designació de la Sra.
Font, per al càrrec de Secretaria-Interventora Accidental d’aquest Ajuntament, amb els termes esmentats.
La Sentiu de Sió, 20 de Febrer de 2017
L’Alcalde,

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.
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