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Ajuntament de Sidamon.
CERTIFICAT ACORD PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI 26/07/2022.
Josep Mª Miró Hidalgo, secretari de l’Ajuntament de Sidamon
CERTIFICO:
Que per acord del ple municipal extraordinari de data 26 de juliol de 2022 s’ha aprovat per unanimitat
dels seus membres assistents, el següent punt de l’ordre del dia que es publica íntegrament:
PROPOSTA PLE MUNICIPAL D’INICI D’EXPEDIENT DECLARACIÓ COM A BÉ CULTURAL
D’INTERES LOCAL (BCIL) DEL TOSSAL DE LES TENALLES DE SIDAMON.
Exp. 78/2022_02_18_1566.
ANTECEDENTS:
Per d’Alcaldia 91/2022 de data 13 de juliol de 2022 es va acordar la iniciació d’expedient per a la
declaració del bé situat al Polígon 5, parcel·la 91 i la parcel·la 92, d’aquest municipi, conegut com el
TOSSAL DE LES TENALLES, com un Bé Cultural d’interès Local, i la seva inscripció al Catàleg del
Patrimoni Cultural Català, d’acord amb la descripció del bé, i atesos els seus valors històric– culturals.
Es dicta informe de secretaria de data 14 de juliol de 2022 on s’estableixen la legislació i el
procediment aplicable per tal de declarar un bé com a BCIL.
Atès que amb data 14 de juliol de 2022 ha tingut entrada a l’ajuntament de l’informe tècnic per a la
declaració de BCIL del Tossal de les Tenalles de Sidamon, redactat pels arquitectes Sr. Josep E.
Medina Morales i la Sra. Maria Pilar Vàzquez Falip, de la secció d’arqueologia dels serveis tècnics de
la diputació de Lleida, informe de data 14/07/2022.
Atès que la conclusió de l’informe es mostra favorable a la tramitació de l’expedient de declaració com
a Bé Cultural d’interès Local del Tossal de les Tenalles, sol·licitada per l’Ajuntament de Sidamon, atès
que està justificada que sigui atorgada segons el que estableix l’article 17.2 de la Llei 9/1993 de 30 de
setembre del patrimoni Cultural català.
FONAMENTS DE DRET
La Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, regula al seu article 17 la catalogació
de béns immobles, en relació amb les categories de protecció del patrimoni cultural, establint al
respecte:
"1. La catalogació de béns immobles s’efectua mitjançant la seva declaració com a béns culturals
d’interès local.
2. La competència per a la declaració de béns culturals d’interès local correspon al Ple de
l’Ajuntament, als municipis de més de cinc mil habitants, i al Ple del Consell Comarcal, als
municipis de fins a cinc mil habitants. La declaració es durà a terme amb la tramitació prèvia de
l’expedient administratiu corresponent, en el qual constarà l’informe favorable d’un tècnic en
patrimoni cultural.
3. L’acord de declaració d’un bé cultural d’interès local serà comunicat al Departament de
Cultura, per tal que faci la inscripció del mateix alo Catàleg de Patrimoni Cultural Català.
4. La declaració d’un bé cultural d’interès local únicament pot deixar-se sense efecte si se
segueix el mateix procediment prescrit per a la declaració i amb l’informe favorable previ del
Departament de Cultura.
5. Tota la catalogació de béns immobles contindrà els jaciments arqueològics del terme
municipal que han estat declarats espais de protecció arqueològica”.
Per tot l’anterior es proposa al ple municipal:
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PRIMER: Iniciar l’expedient per a la declaració del Tossal de les Tenalles de Sidamon, com a Bé
Cultural d'Interès Local, i la seva inclusió en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català.
SEGON: Aprovar l’informe de data 14 de juliol de 2022 elaborat i redactat pels arquitectes Sr. Josep
E. Medina Morales i la Sra. Maria Pilar Vàzquez Falip, de la secció d’arqueologia dels serveis tècnics
de la Diputació de Lleida, de declaració del Tossal de les Tenalles de Sidamon, com a Bé Cultural
d'Interès Local.
TERCER: Així mateix, i atès que l’esmentat bé és de propietat particular, constant en l’expedient que
la seva situació correspon al Polígon 5 parcel·la 91 i la parcel·la 92, i d’acord amb allò establert a
l’article 51 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, es concedirà un tràmit d’audiència a les persones interessades, per tal que
puguin formular les al·legacions i aportar els documents que estimin procedents en un termini de 10
dies.
QUART: Obrir un període d'informació pública de trenta dies, mitjançant publicació al BOPLL i a
l’etauler de la seu electrònica de l'Ajuntament, per tal que durant aquest termini es pugui examinar
l'expedient i presentar les al·legacions que es considerin convenients.
CINQUÉ: Establir que un cop finalitzin els terminis atorgats, l'Ajuntament de Sidamon caldrà que
sol·liciti al Consell Comarcal del Pla d’Urgell la declaració de Bé Cultural d’Interès Local, en base a la
conclusió de l’informe elaborat del Tossal de les Tenalles de Sidamon, així com de les possibles
al·legacions presentades.

Votació de la proposta presentada:
► Es posa l’aprovació del següent punt de l’orde del dia i s’aprova per unanimitat dels regidors
assistents

I perquè així consti, s’expedeix el present certificat amb el vist-i-plau de l’alcaldia, d’acord amb l’establert
a l’article 206 del Reial Decret 2.568/86 pel que s’aprova el reglament d’organització, funcionament i
regim jurídic de les entitats locals, a Sidamon, el dia 1 d’agost de 2022.
Josep Maria
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Secretari.
Josep Maria Miró Hidalgo.
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Vist i plau,
L’alcaldessa
Maria Dolors Tella i Albareda.
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