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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CARTIPÀS MUNICIPAL 

 
 
Ple Municipal: 6/2019. 
Sessió:  extraordinària, cartipàs municipal 
Data:   Dimarts, 9 de juliol de 2019. 
Hora:    21:30h 
Lloc:   Sala de Plens Casa Consistorial.  
 
 
Assistents: 
 
Sra. MARIA DOLORS TELLA ALBAREDA. - (JUNTS) 
Sr.  SERGI BALCELLS BALS. – (JUNTS) 
Sra. MONTSERRAT CARULLA TELLA. –(JUNTS) 
Sra.  JANET GRUMMICH RODIE. – (JUNTS) 
Sr.  JORDI PLANA VILANA. – (JUNTS) 
Sr. JORDI NAVÉS SOLÉ. – (JUNTS) 
Sr.  DÍDAC PARRADO FONTANET- (ERC) 
 
Assistits pel secretàri-interventor de la corporació, en JOSEP MARIA MIRÓ HIDALGO. 
 
 
ORDRE DEL DIA: 

 
 

 
1. Lectura i si s’escau, aprovació de l’acta de la sessió anterior. Ple 05/2019 de 15/06/2019 (Exp. 

158/2019-09_56_1026) 
2. Proposta d’aprovació i modificació del cartipàs municipal. 
3. Temes d’urgència. 
4. Precs i preguntes. 

 
 

 
DEBAT I PROPOSTA DELS DIFERENTS PUNTS: 
 
1. LECTURA I SI S’ESCAU, APROVACIÓ DE LES ACTES DE LA SESSIÓ 
ANTERIOR 16/06/2019. 

 
Es dona per llegida l’Acta de les sessions de referència l’esborrany de la qual ha estat facilitada amb anterioritat als 
senyors regidors. La Sra. Alcaldessa demana si hi ha cap esmena a fer a l’acta esmentada. Al no manifestar-se res 
en contra s’acorda per unanimitat dels regidors assistents aprovar l’acta del ple 5/2019 de 15/06/2019. 
 
 
Votació de la proposta: 
 
► Es posa l’aprovació de la proposta de l’acta i s’aprova per unanimitat dels regidors assistents amb 6 vots 
favorables de Junts i 1 vot favorable d’ERC. 
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2. MODIFICACIÓ DEL CARTIPÀS MUNICIPAL: 

 
A) Donar compte de les resolucions del Sr. Alcalde en matèria de Tinent d’Alcalde. 

 
Per l’Alcaldia, es dóna compte del DA 84/2019 dictat per al nomenament dels Tinents d’Alcalde que 
corresponen com segueix: 
 
PRIMER TINENT D’ALCALDE:  SERGI BALCELLS BALS.-  
SEGON TINENT D’ALCALDE: MONTSERRAT CARULLA TELLA.- 
 
Atès l’article 46.2 del FOF s’estableix que en els municipis on no existeix Junta de Govern Local, el 
nombre màxim de tinents d’alcalde no superarà 1/3 dels membres de la corporació 
 
 

B) Donar compte dels responsables  de les diferents àrees de gestió que es delimiten 
 
► S'estableixen les àrees competencials, configurades com a Delegacions especials unipersonals i amb 
la denominació específica de REGIDORIA, que seguidament es relacionen, designant-se els senyors 
regidors i les senyores regidores responsables i l'abast de la Delegació:  
 
 
ALCALDIA: MARIA DOLORS TELLA ALBAREDA. – URBANISME, ORDRE PÚBLIC, SERVEIS 
SOCIALS, COMUNICACIÓ., SANITAT. 
 
REGIDOR: SERGI BALCELLS BALS. – REGIDOR DE FESTES, RELACIONS AMB ENTITATS, 
AREA DE PERSONAL. 
 
REGIDORA: MONTSERRAT CARULLA TELLA - REGIDORA D’HISENDA, ESPORTS I RELACIONS 
AMB LA LLAR D’INFANTS. 
 
REGIDORA: JANET GRUMMICH RODIE. – REGIDORA DE JOVENTUT, MOBILITAT, RELACIONS 
AMB EL CEIP EL TIMÓ  
 
REGIDOR:  JORDI PLANA VILANA. – REGIDOR MEDI AMBIENT, OBRES, PROMOCIÓ 
ECONÒMICA, AGRICULTURA I MANTENIMENT CAMINS. 
 
REGIDOR: JORDI NAVÉS SOLÉ. – REGIDOR DE CULTURA I DE NOVES TECNOLOGIES. 
 
 

C) Donar compte de la periodicitat de les sessions de l’òrgan col·legiat: Ple. 
 
Primer.- Periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de l'Ajuntament.  
El Ple de l'Ajuntament celebrarà les sessions ordinàries amb una periodicitat bimensual. El dia de 
celebració serà, preferentment, el darrer dimarts del mes que correspongui. Si el dia preestablert per 
a la celebració de la sessió és inhàbil, podrà celebrar-se el Ple, amb idèntic caràcter d'ordinari, el dia 
hàbil anterior o posterior. L'hora de celebració serà a les 21 hores, excepte els previstos durant els 
mesos d’estiu (juny i setembre) que serà a les 22 hores. 
  
 
Segon.- Periodicitat de les sessions de les Comissions Informatives.  
Les sessions que hagi de celebrar la Comissió Especial de Comptes, en el qual cas s'estarà a allò que 
determina l'article 101 del Dl. 2/2003, de 28 d'abril, TR de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya. 
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Tercer.- Per a les sessions extraordinàries i les extraordinàries urgents seran d’aplicació les disposicions 
de caràcter general previstes a la legislació de règim local. 
 
Al mateix acte, tots els regidors mostren el seu consentiment a rebre les convocatòries als plens, tant 
ordinaris, extraordinaris i urgents, mitjançant LA NOTIFICACIÓ ELÈCTRONICA enviat per la 
plataforma eacat. Es signa document acreditatiu d’aquest consentiment. 
 

D) Donar compte de la creació de les comissions informatives permanents: Comissió 
especial de comptes. 

 
Primer.- Constituir, en el sí de l’Ajuntament de Sidamon, la Comissió Especial de Comptes, 
configurada com a òrgan col·legiat de l’organització bàsica municipal, a la que correspondrà l’examen, 
l’estudi i l’informe dels comptes anuals de la Corporació, d’acord amb allò establert en l’article 58.3 del 
Decret Llei 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de regim local de 
Catalunya. 
 
Segon.- Que la comissió especial de comptes estigui formada per tres membres. 
 
Tercer: Que, d’acord amb la proposta feta pels grups polítics els membres de la comissió siguin: 
  

Sra. MARIA DOLORS TELLA ALBAREDA. - 
Sra.  MONTSERRAT CARULLA TELLA.-  
Sr. DIDAC PARRADO FONTANET.- 

 
Quart.- D’acord amb l’article 127.3 del ROF, i l’article 101.2 del DL 2/2003, de 28 d’abril, TR de la Llei 
municipal i de Règim Local de Catalunya, la Comissió Especial de Comptes actuarà com a Comissió 
Informativa d’Hisenda per als assumptes relatius a economia i hisenda. En les sessions d’aquesta 
comissió, i de conformitat amb allò que determina l’article 137.1 del ROF, hi assistirà preceptivament 
l’Interventor. 
 

E) Nomenament dels representants de la corporació als òrgans col·legiats. 
 
- Consells Escolars: Al Consell Escolar del Col·legi Públic El Timó, al Consell Escolar de la Zona 

d’Escoles Rurals (ZER):  JANET GRUMMICH RODIE 
 

- CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL DEL PLA D’URGELL:  JORDI PLANA 
VILANA 
 

- Patronat de Turisme Comarca Pla d’Urgell: MARIA DOLORS TELLA ALBAREDA 
 

- Junta d’accionistes Eurofins Agroambiental S.L: MARIA DOLORS TELLA ALBAREDA 
 

- Consell Escolar llar de la Llar d’Infants la Tenalla: MONTSERRAT CARULLA TELLA 
  

- Consorci Estany d’Ivars:  JORDI PLANA VILANA 
 

- Consell esportiu del Pla d’Urgell:   MONTSERRAT CARULLA TELLA 
 
 
Establir al Sr. SERGI BALCELLS BALS, com a primer tinent d’alcalde, el càrrec de SUPLENT de tots 
els nomenats a algun càrrec de representats d’òrgans col·legiat. 
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F) Constitució de les diferents comissions participatives i informatives. 

 
Aquestes comissions es reuniran en una periodicitat BIMENSUAL. 
Estaran presidides pel regidor responsable de l’objecte de la comissió formada. 
Estaran constituïdes per veïns del poble, amb elements de coneixença amb l’objecte de la matèria. 
Realitzaran tasques d’assessorament, valorar i presentar propostes de cada àrea. 
 
Les COMISSIONS creades són les següents: 
 

-EDUCATIVA 
-ESPORTIVA 
-AGRÀRIA 
-TECNOLÒGICA 
-ACTIVITAT ECONÒMICA 
 
 

G) Determinació de les retribucions, assistència i indemnitzacions a l’alcalde i als regidors 
municipals. 

 
G.1) INDEMNITZACIONS ALS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.   
 
Indemnitzacions (article 75.4 de la LRBRL): a liquidar als regidors i Alcalde, quan no tinguin 
reconeguda cap dedicació ni parcial ni exclusiva, per la seva dedicació a la tasca municipal 
dintre del seu horari habitual feiner: 10,00 € per hora justificada.  
 
G.2) ASSISTÈNCIES ALS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.   
 
Assistències: els regidors (amb les limitacions establertes a l’article 75 de la LRBRL) tindran 
dret a percebre unes indemnitzacions per assistències al ple municipal que es calcularan 
d’acord amb els barems següents: 30,00€ per assistència al ple municipal.  
 
L’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l’article 166 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 d’altra normativa 
concordant, diu que: els membres que no tinguin fixada cap dedicació podran percebre assistències per la concurrència 
efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats. 

 
G.3) RETRIBUCIÓ DEDICACIÓ ALS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ (article 75 de la LRBRL):  
 
 

A) Continuar amb la següent retribució establida a l’anterior cartipàs municipal referent al règim de 
dedicacions i retribucions: 

 

Càrrec 
Règim de 
dedicació 

Percentatge de 
dedicació 

Retribució (€ bruts anuals) 

1er  TINENT D’ALCALDE PARCIAL 40% 7.000 EUROS 

 
Aquesta retribució es percebrà en dotze pagues prorratejades i donant-los d’alta al règim general de la 
Seguretat Social. 
 

 
B) Establir una dedicació als regidors amb cartera amb un cobrament mensual brut de 95,00€ 
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G.4) DIETES I KILOMETRATGE.   
Les dietes i quilometratge es fixaran d’acord amb el que s’estableixi a la legislació de la 
Generalitat de Catalunya o per aplicació dels barems següents:  
a) Quilometratge: 0.19 €/ Km. 
b) Dietes: d’acord amb la despesa feta i contra la presentació de justificants. 
 
 
Tots els acords adoptats es faran públics al tauler d’edictes de la seu electrònica municipal i al 
Butlletí Oficial de la Província de Lleida. 
 
 
 
Votació de la proposta: 
 
► Es posa l’aprovació de la proposta de modificació del cartipàs i s’aprova per unanimitat dels regidors 
assistents amb 6 vots favorables de Junts i 1 vot favorable d’ERC. 
 
 
 
   
 
I sense més temes a tractar, la Sra. Alcaldessa dóna gràcies a tothom per la seva assistència i aixeca la 
Sessió essent les 23:00 hores, de la qual s'estén la present Acta que consta de cinc (5) fulls escrits a una 
cara que signa l'Alcalde amb mi, el secretari, que en dono fe. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Maria Dolors Tella i Albareda.      Josep Maria Miró Hidalgo. 
L’alcaldessa.        Secretari 
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