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Ja s’apropa l’estiu !!! 
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

DE LA SENTIU DE SIÓ DEL DIA 6 DE MARÇ 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 

 

Secretària Accidental: 

Joana Font Montpeat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  la Sentiu de Sió, a sis de Març 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 de la Secretària accidental de la 
Corporació.  

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

 

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.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE CESSAMENT DEL SECRETARI-INTERVENTOR.- 

Donat a conèixer el contingut de l’Acta de cessament del Secretari-Interventor d’aquest 
Ajuntament Jaume Alà Blanch, a proposta del Sr. Alcalde i en compliment de l’establert a l’efecte, 
el Ple, per unanimitat, acorda aprovar-la. La transcripció literal de la mateixa és com segueix: 

“ACTA DE CESSAMENT 

A les 20:30 hores del dia vint-i-vuit de febrer de dos mil disset, reunits a la sala de Plens de 
l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, d’una part Antonio López Trabalón, en representació de 
l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, i d’altra part Jaume Alà Blanch que compareix en qualitat de 
Secretari-Interventor del mateix Ajuntament, al sol objecte de formalitzar el cessament de 
l’esmentat Secretari-Interventor d’aquest Ajuntament, per motiu de jubilació, des del mateix 
moment de la signatura d’aquest acte. S’ha arribat al present moment després de produir-se les 
següents situacions: 

Primera.- Escrit de sol.licitud de cessament de l’exercici del càrrec de Secretari-Interventor 
d’aquest Ajuntament, per causa de jubilació, subscrit per Jaume Alà Blanch, de data 23 de 
Novembre de 2016. 

Segona.- Comunicació al Ple de 19 de Desembre de 2016 de tal sol.licitud de cessament en el 
càrrec de Secretari-Interventor, en acte el qual el Ple municipal constatà restar assabentat. 

Tercera.- Acord del Ple de 09/01/2017, d’aprovació de les bases i convocatòria del concurs de 
selecció per la cobertura de la vacant que es produirà, amb el cessament referit. 

Quarta.- Acord del Ple de 20/02/2017, d’aprovació de l’escrit de sol.licitud de jubilació del 
Secretari-Interventor d’aquest Ajuntament Sr. Jaume Alà Blanch. 

Cinquena.- Acord del Ple de 20/02/2017, de delegació d’atribucions a favor del Sr. Alcalde 
Antonio López Trabalon, per a que en representació de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, 
subscrigui l’Acta de Cessament del Secretari-Interventor d’aquest Ajuntament Sr. Jaume Alà 
Blanch, que resta assenyalada per al proper dia 28 de febrer de 2017, a les 20:30 hores. 

Per tot el qual els compareixents en aquest acte constaten: 

El Sr. Jaume Alà Blanch, confirma i es ratifica en la seva sol.licitud de cessament en el 
càrrec de Secretari-Interventor de l’Ajuntament de la Sentiu de sió, des d’aquest mateix 
moment. Al propi temps agraeix als diferents Consistoris, amb els que ha treballat, el haver-lo 
mantngut en el seu lloc de treball des de l’any 1982. 

El Sr. Antonio López Trabalón, en l’exercici de les seves atribucions com Alcalde i per 
delegació de les facultats a l’efecte que li ha atorgat el Ple del 20/02/2017, accepta aquest 
cessament del Sr. Jaume Alà Blanch, a qui, en nom de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, li 
expressa el reconeixement per la tasca realitzada en l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, de forma 
ininterrompuda des de l’any 1982 fins a dia d’avui. 

Ambdós compareixents es ratifiquen i afirmen en el contingut de la present Acta que signen en el 
lloc, dia i hora assenyalats al començament. 

 

L’Alcalde,      El Secretari-Interventor cessant, 

 

Sg.: Antonio López Trabalón    Sg.: Jaume Alà Blanch.” 
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3.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE PRESA DE POSSESSIÓ DE LA SECRETÀRIA-
INTERVENTORA ACCIDENTAL.- 

Donat a conèixer el contingut de l’Acta de presa de possessió de la Secretària-Interventora 
accidental Joana Font Montpeat, després de declaració d’urgència per mitjà del Decret 04/2017, 
de 20/02/2017, a proposta del Sr. Alcalde i en compliment de l’establert a l’efecte, el Ple, per 
unanimitat, acorda aprovar-la. La transcripció literal de la mateixa és com segueix: 

“ACTA DE PRESA DE POSSESSIÓ 

A les 9:00 hores del primer dia de Març de dos mil disset, reunits a la sala de Plens de 
l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, d’una part Antonio López Trabalón, en representació de 
l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, i d’altra part Joana Font Montpeat, actualment Auxiliar 
Administrativa d’aquest Ajuntament, a l’objecte de formalitzar la presa de possessió, amb caràcter 
accidental, del càrrec de Secretària-Interventora de l’ Ajuntament de la Sentiu de Sió, per motiu de 
substitució del Secretari-Interventor que va cessar el 28/02/2017. Aquesta tasca la desenvoluparà, 
en tot cas fins a la presa de possessió del /la Secretari / a Interventor /ra que en resulti del Procés 
de Selecció a l’efecte que actualment es tramita. 

Aquest nomenament es produí per Decret 04/2017, de 20/02/2017, del Sr. Alcalde, ratificat per al 
Ple de la mateixa data: 

La Sra. Joana Font Montpeat accepta el càrrec, en les condicions esmentades anteriorment i 
pren possessió del càrrec de Secretària-Interventora Accidental de l’Ajuntament de la 
Sentiu de Sió. 

Ambdós compareixents es ratifiquen i afirmen en el contingut de la present Acta que signen en el 
lloc, dia i hora assenyalats al començament. 

L’Alcalde,     La Secretària-Interventora possessionada, 

 

Sg.: Antonio López Trabalón   Sg.: Joana Font Montpeat “ 

 

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. 06/2017, a Glòria Gilabert Gilabert, per reparar part de la teulada i la canalera d’aigües 
pluvials en edifici de C/ Església, 3 

Expd. 07/2017, a Antonio Bergadà Bringué, per pavimentar amb rajoles el perímetre de la piscina 
de la finca urbana de la Urbanització Sant Miquel, 14. 

Resten pendents d’informe tècnic les sol.licituds corresponents als expedients 05/2017, 08/2017, 
09/2017 i 10/2017. 
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5.-RELACIÓ DE PAGAMENTS.-  

El Sr. Alcalde exposa la relació de pagaments realitzats durant el mes de febrer de 2017, segons 
el següent detall: 

PRÉSTEC 2006 598,33 

CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES) 159,72 

DIARI SEGRE, S.L. 40,00 

MANTENIMENT WIFI 286,53 

TELEFONIA FIXA (MFE) FEBRER 216,59 

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC) 31,83 

RENTING BBVA 42,35 

CONSELL COMARCAL (RECOLLIDA RESTA I FORM) 1.142,30 

CONSELL COMARCAL (TDIC) 113,10 

CONSELL COMARCAL (Arquitectura desembre) 250,00 

CONSELL COMARCAL (Taxa servei tractament resid.) 360,08 

CONSELL COMARCAL (Cànon dep. residus abocador)) 705,94 

CONSELL COMARCAL (Taxa serv deixalleria-volum.) 345,58 

CONSELL COMARCAL (Taxa servei deixalleria) 217,16 

ENDESA (LLUM ESGLESIA I CASAL) 50,81 

E.S. ALGERRI (GASOIL AJUNTAMENT) 699,00 

E.S. ALGERRI (GASOIL MAGATZEM) 349,50 

E.S. ALGERRI (GASOIL CONSULTORI) 349,50 

JOAN MONTOLIU, S.L. (BMB) 18,63 

FERRETERIA VIOLA, S.L. 85,00 

RECANVIS MIRÓ 55,30 

SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA, S.L. 22,09 

TARRÒS PINTURES I DECORACIÓ, S.L. 58,01 

HIDROLOGY 65,73 

EBANDO 72,60 

LLIGA LA NOGUERA 107,00 

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U. 1.759,45 

LAICCONA (ANALÍTIQUES AIGUA I PLA DE VIGILÀNCIA) 786,29 

FERRETERIA VIOLA, S.L. 53,70 

TARROS PINTURES I DECORACIÓ 389,35 

APEIRON SOFRWARE, S.L. 635,25 

ACM 154,00 

J. FARRE, S.A. 427,82 

MARTINEZ MONTOLIU, S.C.P. 288,94 
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SISTEMES D'OFICINA DE LLEIDA I TARRAGONA, S.L. 22,03 

COMERCIAL MONTRAVETA 676,39 

CONSORCI LOCALRET 100,00 

EXCAVACIONS LAO (AVARIA C/ JOAN SOLSONA) 5.959,87 

EXCAVACIONS LAO  469,33 

GAS NATURAL SERVICIOS (5 FRAS.) 504,84 

J.A. GOMEZ VALLECILLO 370,26 

NOVOQUIMICA ECOLÓGICA, S.L. 87,12 

NOVOQUIMICA ECOLÓGICA, S.L. 405,83 

RODENAS VARGAS, GENIS 101,64 

SPECIALS CHECK, S.L.U. 1.437,48 

TASHIA, S.L. 181,00 

VENDRELL MARQUILLES, JOSEP 6.415,79 

AISLACAT 181,50 

MKS CONTROL Y REGULACION DE FLUIDOS, S.L. 173,64 

FERRETERIA MOLINET, S.L. 325,56 

AMORTITZACIÓ CRÈDIT FFPP 2.567,96 

AMPA (AJUT PER A EXTRAESCOLARS) 50,00 

ASSISTÈNCIES ELECTES ALS 2 PLENS DE Febrer 262,50 

SEGURETAT SOCIAL 3.887,71 

NOMINES  7.860,71 

 

42.978,64 

Pagaments "Caixa Operativa" febrer 

 Nadal i Reis  348,35 

Sant Antoni 2017 82,00 

Despeses vàries 319,77 

 

750,12 

 

 

6.- INFORMES DE L’ALCALDE.- 

El Sr. Alcalde informa sobre el següent: 

PRIMER.- 

REQUERIMENT A AGRO-SORIGUÉ, S.A. PER MOVIMENTS DE TERRES SENSE LLICÈNCIA 
MUNICIPAL D’OBRES.- 

Degut a que en dos de les parcel.les de la finca anomenada “Mollé”, actualment propietat de Agro-
Sorigué, S.A., s’hi realitzen moviments de terres de molt volum, que res a veure tenen amb els 
treballs propis de preparació del cultiu, sinó que fan presumir que es tracta d’una important 
transformació estructural de tals parcel.les, i atès que no han sol.licitat la preceptiva llicència 
municipal d’obres, s’ha requerit a l’efecte a l’esmentada propietat. Posteriorment ha presentat 
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sol.licitud de llicència a la que acompanya dos tipus de projecte sobre la introducció de nous 
sistemes de regadiu de l’àmbit. La documentació presentada es troba pendent d’informe tècnic. 

El Ple resta assabentat. 

 

SEGON.- 

SELECCIÓ D’OFERTES PER PAVIMENTACIÓ TRAM C/ JOAN SOLSONA.- 

Vistes les tres ofertes – pressupost per la pavimentació asfàltica solament del tram de la calçada 
del carrer Joan Solsona que s’ha de reposar degut a la reconstrucció del clavegueram, s’ha 
considerat més interessant per a l’Ajuntament la presentada per l’empresa Arnó Infraestructures, 
S.L.U., a qui se li encarregarà l’execució. 

El Ple resta assabentat. 

 

TERCER.- 

OFERTES DE LLUMINÀRIES PER LA MILLORA, L’ESTALVI I L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC.- 

Vistes les ofertes de les diferents empreses del sector de la il.luminació per iniciar el canvi de les 
llumeneres actuals per altres que proporcionin més estalvi i eficiència enrgètica en l’enllumenat 
públic, tot i considerar que seria una actuació necessària per al municipi, restarem a l’espera de 
puguer comptar amb ajut econòmic de la Generalitat o de la Diputació de Lleida que faci factible 
un cofinançament asumible per aquest Ajuntament 

El Ple dóna suport a la determinació de l’Alcalde. 

 

QUART.- 

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER AL COFINANÇAMENT DEL CONSULTORI MÈDIC 
LOCAL.- 

Últimament s’ha rebut una subvenció de la Diputació de Lleida del 95% de les despeses ordinàries 
del Consultori Mèdic local de l’any 2016. 

El Ple resta assabentat. 

 

CINQUÈ.- 

PROPOSTA DE FORMULACIÓ DE LES BASES PER LA LICITACIÓ DEL QUIOSC DEL 
RECINTE DE LES PISCINES.- 

Cal formular unes bases per a la licitació de l’ús del Quiosc de les Piscines municipals, per a 
venda de begudes i etc., bases que hauran de regir el concurs públic per a l’arrendament del local 
/ quiosc. 

 

El Ple resta assabentat. 
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SISÈ.- 

PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE LLOGUER DE LA PERRUQUERIA.- 

Ha estat sol.licitat per l’arrendatària de la perruqueria una subvenció de 50,00 € per compensar la 
pèrdua d’ingressos que li origina la davallada de la clientela de gent gran que cada any 
s’accentua. Considerant la funció social per la que l’Ajuntament de la Sentiu de l’any 1996 va 
implantar aquest servei local de perruqueria, especialment per evitar que les persones més grans 
del poble haguessin de desplaçar-se per gaudir d’aquest servei, aquesta Alcaldia ha accedit a tal 
petició per tal de mantenir dit servei i prorrogar un any més el lloguer del local.  

El Ple resta assabentat i dóna suport a les iniciatives del Sr. Alcalde. 

 

SETÈ.- 

ROBATORI EN EL MONEDER DE LA BÀSCULA.- 

A mitjans de febrer la Bàscula pública va sofrir un robatori de 34,00 €. 

El Ple resta assabentat. 

 

VUITÈ.- 

AUTORITZACIÓ CONDICIONADA 1ER RAL.LI DE TERRA MONTGAI-LA SENTIU DE SIÓ.- 

Es va autoritzar la celebració al nostre municipi del 1er ral.li de terra “Montgai-La Sentiu de Sió” 
per al dia 4 de Març de 2017, no obstant l’Organització va suprimir la cursa per manca 
d’inscripcions suficients de pilots. 

El Ple resta assabentat. 

 

NOVÈ.- 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE TITULAT “ELS NENS I LES NENES DE LA GUERRA”.- 

Durant els actes de la propera Festa Major de Maig caldrà programar la presentació del llibre 
titulat “Els nens i les nenes de la Guerra”, de l’autor Emili March i Jordana, que aniria a càrrec del 
propi autor. Aquesta presentació revestirà un caràcter especial i de sentiment tota vegada que en 
el seu relat es fa menció de persones de la Sentiu de Sió. 

El Ple es manifesta conforme amb la proposta. 

 

DESÈ.- 

TREBALLS D’EXECUCIÓ DIRECTA.- 

Han estat executats directament per part del personal d’aquest Ajuntament que atén els diversos 
Serveis municipals, els treballs següents: 

- La construcció de la porta d’accés al recinte i la porta i finestres del magatzem del “Corral 
de la Vila”. 

- La col.locació del voral i la pavimentació de la vorera del tram del carrer Joan Solsona 
reposat per causa de la reconstrucció del clavegueram.  
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Es considera que s’ha fet un important estalvi de diners si es compara amb uns previsibles costos 
en el cas de l’exteriorització del tals treballs. 

El Ple resta assabentat. 

 

7.- PREGUNTES I PROPOSTES.- 

No se’n formulen. 

I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 21:05 hores, de la 
que s’estén la present acta, que com a Secretària Accidental certifico. 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

DE LA SENTIU DE SIÓ DEL DIA 3 D’ABRIL 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 

 

Secretària Accidental: 

Joana Font Montpeat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  la Sentiu de Sió, a tres d’abril 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 de la Secretària accidental de la 
Corporació.  

Abans d’obrir la sessió el Sr. Alcalde expressa 
condol públic a les famílies de Mossèn Domènech 
Farré, de Maria Canelles Fontova, de Ramon Llovera 
Oriach, de Ramon Solà Camarasa i de Jaume 
Vilanova Rufat per causa del seu recent decés. 

 

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.- DECRETS DE L’ALCALDE.- 

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 següents Decretes: 

DECRET 

Decret 05/2017, sobre aprovació definitiva 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: 

 

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 

    

 

Atès que per decret d’alcaldia nº 02/2017, de data 16 de Febrer de 2017 publicat al BOP nº 38 
de 23 de Febrer de 2017, es va atorgar 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 i no se’n ha presentat cap. 

Atès que d’acord amb el decret número 02/2017, 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. 
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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 definitivament 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 

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. – D’acord amb la base 2ªh) 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 h., a l’Ajuntament de la Sentiu 
de Sió (C/ Joan Solsona, 2). 
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Tercer.- 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 h., a 

l’Ajuntament de La Sentiu de Sió (C/ Joan Solsona, 2). 

Quart.- 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 Güi 

 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 

 

 Assessors / es del Tribunal en matèria lingüística. 

Representant del Consorci per ala Normalització Lingüística: 
Titular: Montserrat Gilabert 

Suplent: Balbina Escolà. 
 

Cinquè.- Convocar als membres del tribunal qualificador i a l’assessora lingüística del CNL el 

proper dia 16 de Març a les 09.00 hores a l’Ajuntament de La Sentiu de Sió (C/ Joan 
Solsona, 2). 

Sisè.- Exposar aquest Decret al tauler d’anuncis de la Corporació, a la web municipal. 

Setè.- Donar compte al proper Ple. 

Ho mano i signo a La Sentiu de Sió, a 13 de Març de 2017. 

 

L’Alcalde,      En dono fe 

       La Secretària Accidental, 

 

DECRET 06/2017 

 

Seguint el tràmit de l’expedient administratiu obert a l’efecte del Concurs de mèrits per a la 

provisió del lloc de treball de la Secretaria-Intervenció de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, que 
s’ha desenvolupat segons l’establert per al Reial Decret 1732/1994, de 29 de Juliol, sobre 

provisió de lloc de treball reservats a funcionaris d’administració local amb habilitació de 
caràcter nacional, s’incorpora a data d’avui l’acta del procés selectiu del dia 16 de Març de 
2016, emesa per als membres del Tribunal qualificador que relata totes i cadascuna de les 

qüestions desenvolupades en el transcurs de tal procés selectiu, fins al punt final d’aquest en el 
que, en base als resultats obtinguts per les persones aspirants a cobrir l’esmentat lloc de 
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treball, dit Tribunal acorda proposar el nomenament al càrrec de Secretari-Interventor de 

l’Ajuntament de la Sentiu de Sió a l’aspirant que ha obtingut la més alta puntuació en Joan 
Camats Campabadal. 

Seguint dit precepte legal, amb subjecció també a les disposicions afectes a recursos 
administratius que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 

de les Administracions públiques, 

HE RESOLT 

Primer.- Acceptar l’acord del referit Tribunal qualificador a l’efecte i ratificar-me en la proposta 
del nomenament en favor de l’aspirant Sr. Joan Camats Campabadal, qui a més d’acreditar la 

major puntuació en el procés selectiu, la seva experiència i trajectòria en l’exercici del càrrec 
de Secretari-Interventor en altres entitats locals i comarcals, ens dóna major garantia i 

confiança al ser coneixedor de la tasca pròpia del lloc de treball que haurà de cobrir.. 

Segon.- Formular proposta de nomenament del càrrec de Secretari-Interventor Interí de 

l’Ajuntament de la Sentiu de Sió a favor de Joan Camats Campabadal a la Direcció General 
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 

Tercer.- Fer pública la present Resolució en forma reglamentària. 

Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al proper Ple municipal. 

 

L’Alcalde,         

 

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE PLEC DE CONDICIONS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA 
DE LA LICITACIÓ DE L’ARRENDAMENT DEL QUIOSC DEL RECINTE DE LES PISCINES MUNICIPALS.- 

Es posa a la consideració del Ple el redactat del Plec de condicions que han de regir la convocatòria de la 
licitació de l’arrendament del quiosc del recinte de les piscines municipals, que tot seguit es transcriu, atès 
que ja ha estat consensuat prèviament per al Consistori, el Ple, per unanimitat, acorda la seva aprovació. 
     

“PLEC CONDICIONS, ADMINISTRATIVES, ECONÒMIQUES I JURÍDIQUES QUE HAN DE 

REGIR EL CONCURS PÚBLIC PER A L'ARRENDAMENT DE L’EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC 
QUE TEMPORALMENT ES DESTINARÀ A LA VENDA DE BEGUDES I ETC..., SITUAT AL C/ 

ESCOLES , 2 DE LA SENTIU DE SIÓ I PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT 

1.- OBJECTE 

El concurs té per objecte l'arrendament de l’explotació del quiosc que temporalment es 
destinarà a la venda de begudes i etc..., situat al c/ escoles , 2 de la Sentiu de Sió i propietat 

de l’Ajuntament.  

2.- NATURALESA DE LA CONCESSIÓ I TERMINIS 

La naturalesa de la relació que vincularà a l'adjudicatari/a del concurs amb l'Ajuntament de La 

Sentiu de Sió, serà la de l'arrendament de l'ús privatiu de béns de propietat patrimonial de 
l'Ajuntament . 

El Règim legal regulador aplicable serà el previst en l'art. 219 del D.L. 2/2003, de 28 d'abril, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i Règim Local de Catalunya,  i l'art. 72 i 

següents del Reglament del Patrimoni dels ens locals. 
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La concessió de l'arrendament s'atorgarà pel un termini comprés entre el 23/06/2017 al 
11/09/2017. 

L'activitat a desenvolupar en l’esmentat pavelló serà la venda de begudes i etc..., que 

legalment són autoritzades en aquests tipus d’establiments temporals.  

L’horari d’execució de dita activitat serà de les 12:00 h. a les 24:00 hores. Si l’arrendatari 

pretén ampliar dit horari de forma unilateral ho haurà de fer seguint la reglamentació oficial 
regulada per l’Administració sectorial corresponent. D’optar per quelcom ampliació d’horari 
l’arrendador no serà responsable de cap circumstància que es pugui produir al local durant 

l’horari legal que superi l’establert per l’Ajuntament. Aquesta responsabilitat l’haurà d’assumir 
explícitament l’arrendatari i així fer-ho constar al contracte a l’efecte. 

A l' acabar-se la concessió per qualsevol causa o motiu, tan el local esmentat com les 
instal·lacions que si contenen, propietat de l'Ajuntament de La Sentiu de Sió, revertiran a 

l'Ajuntament, sense excepció, en perfecte estat de conservació i  funcionament, lliures de 
càrregues i gravàmens. 

Serà d'aplicació al cas de reversió, a més del què es determina en el present Plec de 
condicions, allò disposat en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, R.B.R.L.; Text refós de la LL.M. i R.L. 

de Catalunya, i Reglament del Patrimoni dels ens locals, així com altra normativa concordant. 

 

3.- GESTIÓ I EXPLOTACIÓ.- 

El servei de venda de begudes i etc...,  que es desenvolupi a dit local, es prestarà d'acord amb 
els principis de llibertat de comerç, i amb submissió a les normes reguladores de policia 

d'aquest tipus d'activitat, com les ambientals, sanitàries, laborals, fiscals, etc. 

Seran de compte de l'arrendatari/a, les despeses inherents a l'explotació de l'activitat i en 
concret les següents: 

a) subministrament d'aigua, energia elèctrica, telèfon i qualsevol altre subministrament 
necessari. 

b) Evacuació d' escombraries  i  aigües residuals. 
 

4.- CONDICIONS ECONÒMIQUES 

L'arrendatari/a estarà obligat a satisfer a l'Ajuntament les següents contraprestacions 

econòmiques: 

- CÀNON TEMPORADA MÍNIM de 2.500,00 €. Aquest serà millorable a l’alça. 
      

Independentment de l'anterior CANON TEMPORADA MINIM, serà valorat com MILLORA AL 
CONCURS, el següent:  

- Acreditar l’exercici d’activitats anàlogues en l’actualitat. 
- Que disposi d’autorització de manipulació d’aliments. 

- Altres que pugui aportar la part licitant. 
 

L'adjudicació s'atorgarà al/la licitant que presenti la millor oferta per als interessos de 
l’Ajuntament de La Sentiu de Sió, qui resta lliure de sobreposar criteris de millora a criteris 

econòmics. 
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El cànon s'haurà d'abonar amb dos pagaments: El primer el 14/07/2017 i el segon el 
14/08/2017. 

Garantia definitiva: Serà de 1.000,00 € a dipositar durant els 15 dies següents a la data 
d’adjudicació definitiva. 

El producte de la venda d’entrades diàries l’arrendatari el transferirà a l’Arrendador, 
mitjançant entregues a compte, el dia 14/07/2017 i el dia 14/08/2017 i el dia 12/09/2017 

procediran a formalitzar la liquidació. 

Simultàniament i coincidint amb les dades estimades, l’Arrendador reintegrarà a 
l’Arrendatari les mateixes quantitats de diners que les rebudes el primer per part del 
segon, atès que el benefici de l’Arrendador per aquest concepte es supleix mitjançant 

el cànon que ha de satisfer l’Arrendatari.  

El producte de la venda d’abonaments de la temporada l’Arrendatari l’entregarà 
setmanalment a l’Arrendador, començant a fer-ho el 30/06/2017 i finalitzant el 
12/09/2017.  

Els tiquets que donen dret a l’entrada com els que donen dret a l’abonament de temporada, 
seran confeccionats per l’Ajuntament. 

 

5.- DRETS I OBLIGACIONS 

L'arrendatari/a s'obliga al següent: 

A) Explotar el servei de venda de begudes i etc..., sense poder cedir, subarrendar ni 

traspassar aquest servei, llevat supòsits de novació i amb l'acord del Ple de l'Ajuntament 
arrendador. 

 

B) Permetre, en qualsevol moment, que els serveis municipals competents puguin 

inspeccionar el local i les instal·lacions. En cap cas l’arrendatari/a podrà fer obres de cap 
mena ni afegir-hi cap element que impliqui l’estructura, sense autorització de 

l’Ajuntament. 
 

C) Abonar el cànon que es fixi en l'adjudicació. 
 

D) Sufragar directament i en la seva totalitat les despeses derivades de la càrrega tributària 
que hagi de satisfer a l'Hisenda Pública o Municipal; les depeses de subministrament i 

serveis i totes aquelles que originin l'explotació i la conservació. 
 

E) Complir rigorosament les normes de la legalitat laboral, fiscal i sanitària i ambientals, 
per aquest tipus d’activitat. 

 

F) Rescabalar els danys i indemnitzar els perjudicis que pugi causar a l'Ajuntament i a 

tercers, per al que haurà de justificar la subscripció d'una assegurança de responsabilitat 
civil. 
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G) Complir la resta d'obligacions implícites a l'arrendament, com són: 

 

1.- La neteja, manteniment i conservació del propi local motiu de l'arrendament i serveis 

sanitaris annexos. 

2.- Fer-se càrrec de la gestió de la venda d’entrades i abonaments de la temporada de 
les piscines municipals. 

3.-Fer-se càrrec dels rigorós control de l’accés restringit al recinte de les piscines 
municipals, a les persones que presentin l’entrada individual o l’abonament de la 
temporada. 

 

A més d'aquells que es derivin de l'establert en la resta d'aquest Plec, tindrà l'arrendatari/a els 
següents drets: 

a) Usar el béns patrimonials de l' Ajuntament objecte de l'arrendament. 

b) Exercir l'activitat comercial esmentada, conforme la normativa vigent en cada moment. 

c) Rebre de l'Ajuntament la protecció adequada perquè pugui exercir l’activitat esmentada. 

d) Rebre la indemnització en els termes i abast previstos legalment, en el cas de rescat de 

la concessió, per raó d'interès públic, quan sigui procedent. 

 

L'Ajuntament de La Sentiu de Sió ostentarà les potestats següents: 

A) Exigir el cànon de l'arrendament. 
 

B) Imposar a l'arrendatari/a les correccions pertinents per raó de les infraccions que realitzi 

respecte a la normativa del present Plec. 
 

C) Rescatar l'arrendament, per raó d'interès públic, quant sigui procedent. 
 

6.- EXTINCIÓ DE L'ARRENDAMENT 

L'arrendament s'extingirà per raó d'alguna de les següents causes: 

1.- Transcurs del període de temps pel qual s'hagués atorgat. 

2.- Per impagament del cànon.   

3.- Per renúncia de l'adjudicatari. 

4.- Per rescat de l'arrendament. 

5.- Per deixar de prestar el servei. 

6.- Per resolució judicial. 

7.- Per incompliment del contracte. 
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7.- CONCURS 

El contracte d'arrendament s'adjudicarà mitjançant Concurs obert, d'acord amb el que disposa 

el R.D.L. 2/2000, de 16 de juny, que aprova el text refós de la Llei de Contractes de les AA.PP. 

L'adjudicació s'efectuarà a favor de la proposició més avantatjosa sense atendre exclusivament 
el valor econòmic de la mateixa, i sense perjudici del dret de l'Ajuntament a declarar desert el 
concurs. En aquest supòsit els licitadors no tindran dret a cap tipus d'indemnització. 

Podran prendre part en el Concurs i presentar propostes, les persones físiques o jurídiques que 

garanteixin la plena capacitat jurídica d'obrar, per a contractar amb l'Administració. 

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES.- Les propostes per licitar es presentaran a les oficines de 

l'Ajuntament, en horari d'oficina, en el termini de 20 dies, comptats a partir del següent al de 
la publicació de la convocatòria en el B.O.P. 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR.- Els licitadors hauran de presentar les propostes en dos 
sobres tancats. 

SOBRE Nº 1: Documentació i referències. Contindrà la documentació següent: 

1) Còpia del DNI, si és persona física, en el cas de representació de persona jurídica, a més 
presentarà poder a l'efecte i CIF, així com escriptura de constitució de societat, en el seu 

cas. 
 

2) Declaració jurada en la que es farà constar la no incapacitat ni incompatibilitat, d'acord 
amb l'establert en el referit R.D.L. 2/2000, de 16 de juny. 

 

3) Certificats o declaració jurada sobre obligacions laborals, seguretat social, accidents i 

higiene en el treball. 
 

SOBRE Nº 2  : Proposició econòmica i de millores del Concurs, en tal sobre s'inclourà la 
proposta econòmica i de les millores, conforme al model següent: 

 

P R O P O S T A  

 

En/Na                en nom       

provis del NIF     , domicili a        , que coneix 

el contingut del plec de condicions administratives, econòmiques i jurídiques que han de regir 

en el CONCURS públic per a l'ARRENDAMENT DEL QUIOSC que temporalment es destinarà a la 

venda de bedudes i etc..., situat al carrer Escoles nº 2 de  La Sentiu de Sió, així com la 

convocatòria de licitació a l'efecte del mateix CONCURS, manifesta: 

Primer.- Que es interessat en la licitació a l'efecte. 
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Segon.- Que accepta íntegrament les esmentades condicions i es compromet a complir-les 

estrictament, amb la subscripció de contracte privat a l’efecte. 

Tercer.- Que ofereix la quantitat de      euros que abonarà en la forma 

indicada en la condició nº 4..  

Quart.- Que a més, ofereix les següents millores         

               

           

I perquè així consti, signa la present a (data i lloc)  

 

OBERTURA DE PROPOSTES.- L'acte d'obertura de propostes serà públic, i tindrà lloc a la sala 

d'actes de l'Ajuntament, a les 12 hores del dia hàbil següent d'aquell en el finalitzi la 
presentació d'ofertes. Aquest acte es farà davant la Mesa de Contractació composta per al 

menys un President i dos vocals. Actuarà de Secretari el de l’Ajuntament. 

Si l'esmentat dia final fos dissabte, s'entendrà traslladat al primer dia hàbil següent. 

ADJUDICACIÓ.- L'Ajuntament adjudicarà l'arrendament a la vista de les ofertes presentades 

a la que consideri que millor satisfà els interessos públics, de conformitat amb els criteris de 
valoració aprovats. L'adjudicació definitiva l'efectuarà el Ple de l’Ajuntament, en el termini de 8 
dies naturals posteriors al de l’adjudicació provisional, si bé es declararà desert el concurs si 

cap de les propostes s'ajusta la present Plec, o no reuneix les requisits que garanteixin la 
correcta realització i la continuïtat en la prestació del servei. 

 

8.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

El contracte es formalitzarà en document administratiu o a petició d'una de les parts, en 

escriptura pública, en aquest últim cas les despeses de formalització seran a càrrec de 
l'adjudicatari. Dit contracte es formalitzarà en el termini dels 15 dies següents al de 

l'adjudicació definitiva. 

 

9.- RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE 

El contracte es regirà per les clàusules del present Plec de condicions, i les disposicions que la 
respecte estableixen la Llei 7/85, reguladora de R.BL., R.D.L., 2/2000 de 16 de juny, 

Reglament del Patrimoni dels E.L., i la resta de l'ordenament aplicable.  

Supletòriament s'aplicaran les restants normes del Dret Administratiu, i en el seu defecte, les 

normes del Dret Privat. 

La Sentiu de Sió, 30 de Març de 2017 
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4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA AL CONCURS PÚBLIC PER L’ARRENDAMENT 
DE L’EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC DEL RECINTE DE LES PISCINES MUNICIPALS.- 

Atès que el Ple d’avui ha acordat l’aprovació de les condicions que han de regir el concurs públic per a 
l’arrendament de l’explotació del quiosc que temporalment es destinarà a la venda de begudes i etc…, situat 
al recinte de les piscines municipals, simultàniament, a proposta del Sr. Alcalde, el Ple acorda l’aprovació de 
la convocatòria de l’esmentada licitació pública que restarà regida per les referides condicions. 

 

5.- INFORME SOBRE FRACCIONAMENT IAE I IBI.- 

Donant resposta a sol.licitud de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, de la 
Diputació de Lleida, demanant informe de l’Ajuntament per al fraccionament de l’IAE i IBI que dit Organisme 
tramita a instancia de José Viola Riba, S.L., el Ple, després de les consideracions a l’efecte, per unanimitat 
acorda: 

Informar a l’OAGRTL que l’Ajuntament de la Sentiu de Sió autoritza un fraccionament durant 24 mensualitats 
consecutives el pagament de les quotes tributàries de l’IAE i de l’IBI corresponent a l’empresa esmentada i 
per a l’exercici de 2016. 

 

6.- SOL.LICITUD DE LLICÈNCIES MUNICIPALS D’OBRES.- 

Salvant el dret de propietat, sense perjudicis de tercers i d’acord amb el vigent Planejament Urbanístic Local, 
el Ple, per unanimitat, acorda atorgar les següents llicències municipals d’obres: 

Exped. 10/2017, a Rosa Maria Palou Figueres per substituir teules i canviar rajoles del lavabo de la casa del 
C/ Verge de la Guardiola, 11. 

Exped. 12/2017, a Marcel.lí Guillaumet Camarasa per enrajolar terrassa petita de la casa de C/ Gaudí, 2 

 

7.- RELACIÓ DE PAGAMENTS.- 

El Sr. Alcalde dóna compte dels pagament realitzats durant el mes de març de 2017, el detall dels quals és 
com segueix: 

 

PAGAMENTS FETS A "LA CAIXA" 

 PRÉSTEC 2006 598,34 

CUDOS (CONFECCIÓ NÓMINES) 159,72 

DIARI SEGRE, S.L. 40,00 

MANTENIMENT WIFI 219,74 

TELEFONIA FIXA (MFE) MARÇ 208,12 

TELEFONIA FIXA (CONSULTORI MÈDIC) 30,10 

RENTING BBVA 42,35 

CONSELL COMARCAL (RECOLLIDA RESTA I FORM) 1.137,36 

CONSELL COMARCAL (TDIC) 113,10 

CONSELL COMARCAL (Assistent social 1er. TR) 489,15 

CONSELL COMARCAL (Taxa servei tractament resid.) 309,96 
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CONSELL COMARCAL (Arquitectura gener) 112,50 

ENDESA ENERGIA (9 FACTURES) 1.404,50 

HIERROS LLEIDA, S.L. 29,22 

J. FARRE, S.A. 220,51 

THOMSON REUTERS 605,03 

JOSÉ VIOLA RIBA, S.L. 132,99 

DISTRIBUCIONS ARENY 61,59 

RAPI PLANT 1, S.L.U. 579,59 

EXCLUSIVAS ERA 39,20 

DECORA BALAGUER, S.L. 353,57 

HIERROS LLEIDA, S.L. 564,83 

E.S. ALGERRI, S.L. (2 FRAS.) 1.018,50 

HIERROS LLEIDA, S.L. 394,71 

FERRETERIA VIOLA, S.L. 133,39 

DECORA BALAGUER, S.L. 96,59 

FUTBOL SALA 1.000,00 

MEMBRES DEL TRIBUNAL (ASSISTÈNCIES 16/03/2017) 168,81 

EDITORIAL SUGRAÑES, S.L. 356,95 

FERRETERIA VIOLA, S.L. 109,65 

EUROFINS AGROAMBIENTAL, S.A. 140,72 

ELECTRICITAT JAINA, S.L.U. ( 5 FACTURES) 2.989,67 

DECORA BALAGUER, S.L. 169,75 

BENITO URBAN, S.L.U. 1.027,29 

COMUNITAT GRAL. DE REGANTS DELS CANALS D'URGELL 2.079,90 

CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA 81,07 

EXCAVACIONS LAO 214,78 

FERRAN FONT MONTPEAT 123,42 

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. (9 FACTURES) 5.908,59 

SGAE (TARIFA ANUAL SIMPLIFICADA) 696,96 

IES BELLCAIRE D'URGELL 50,00 

AMPA (AJUT PER A EXTRAESCOLARS) 50,00 

ASSISTÈNCIES ELECTES AL PLE 112,50 

SEGURETAT SOCIAL 3.775,89 

NOMINES  6.212,67 

 

34.363,28 
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PAGAMENTS PER CAIXA OPERATIVA 

 

  Pagaments diversos març 251,02 

  TOTAL PAGAMENTS MARÇ 34.614,30 

 

8.- INFORMES DE L’ALCALDE.- 

Per part del Sr. Alcalde s’informa al Ple dels següents assumptes: 

 

PRIMER.- 

EXPEDIENT SOBRE LA PROVISIÓ DE LA SECRETARIA-INTERVENCIÓ.- 

S’ha donat trasllat de l’expedient a la Direcció General d’Administració Local per a que, si així s’escau, 
nomeni al Sr. Joan Camats Campabadal per al càrrec de Secretari-Interventor interí d’aquest Ajuntament, 
atès que va ser la persona seleccionada en el Concurs de mèrits del dia 16 de Març de 2017. El Sr. Camats, 
si s’escau, prendrà possessió de tal càrrec, davant el Sr. Alcalde, en el termini de tres dies posteriors a la 
rebuda del seu nomenament. 

El Ple resta assabentat. 

 

SEGON.- 

SECRETARIA-INTERVENCIÓ ACCIDENTAL.- 

L’oficina municipal, a càrrec de la Secretària – Interventora accidental Sra. Joana Font Montpeat, funciona 
satisfactòriament des de la seva presa de possessió datada l’01/03/2017 i ratificada per al Ple del 
06/03/2017. 

El Ple resta assabentat.  

 

TERCER.- 

OBRES DE REPOSICIÓ DELS SERVEIS ZONA ARBRADA I MOBILIARI URBÀ DEL C/ JOAN SOLSONA..- 

Han estat executats els treballs per als que s’ha reposat i millorat el paviment de la calçada, la vorera, els 
vorals, la zona arbrada i el mobiliari urbà del tram del C/ Joan Solsona, que va sofrir danys importants a 
partir del reventament del col.lector del clavegueram, a causa del aiguats del 16/08/2016. 

El Ple resta assabentat i mostra la seva satisfacció pel resultat de tals actuacions. 

 

QUART.- 

NOVA GESTIÓ DAVANT DEL SERVEI TERRITORIAL DE CARRETERES.- 

De les últimes converses mantingudes amb el Cap del Servei Territorial de Carreteres s’extrau que en breu 
es rebran diferents propostes tècniques valorades del Departament per l’adequació de la intersecció del 
camí de Montgai amb la carretera LV-3025. 

El Ple resta assabentat. 
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CINQUÈ.- 

NOU SISTEMA I REPLANTEJAMENT DELS PUNTS DE RECPCIÓ EN EL SERVEI DE RECOLLIDA DE 
RESIDUS DOMÈSTICS LOCALS.- 

Continuant informant sobre els canvis, que com a gestor del servei, el Consell Comarcal ha establert pel que 
fa al servei de recollida de residus domèstics, presenta la cartografia dels nous punts de recepció de les 
possibilitats de cadascun. Posteriorment tal cartografia i explicació a l’efecte es traslladarà al veïnatge 
mitjançant butlletí informatiu. 

El Ple resta assabentat tot i reiterant que aquest nou plantejament del Consell Comarcal s’accepta per no 
tenir altra alternativa.. 

 

SISÈ.- 

MANTENIMENT DE CAMINS.- 

Han estat finalitzats els treballs de desbrossament dels marges dels camins de més trànsit del Terme 
municipal que presentaven una major necessitat d’aquest tipus d’actuació. 

El Ple resta assabentat. 

 

8.- PREGUNTES I PROPOSTES.- 

No se’n formulen. 

 

 

I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 21:05 hores, de la que s’estén 
la present acta, que com a Secretària Accidental certifico. 

 

 

NOTA INFORMATIVA MUNICIPAL 

 

A partir del mes d’octubre d’aquest any, el Consell Comarcal canviarà el sistema de recollida 
d’escombraries. 
 Us adjuntem els plànols de situació per a que pugueu veure on estaran situats els nous 
contenidors.  La situació no és definitiva. S’estan fent proves per veure l’efectivitat del 
reciclatge ja que és molt important a l’hora d’incrementar o reduir els costos de la recollida 
d’escombraries. 
 

 

 


