ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PLE DE L’AJUNTAMENT DE
PUIGVERD DE LLEIDA
Identificació de la sessió:
Número 6/ 2019
Caràcter: extraordinària
Data: 29/07/2019
Horari: Des de les 22.15h a les 23.25h
Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament
Hi assisteixen:
Jordi Andrés Ramon, 2n tinent alcalde
Sandra Barberà Bosch, alcaldessa
Glòria Gallardo Boldú, regidora
Laia Gassol Bosch, regidora
Meritxell Gilabert Belinchón, regidora
Felip Niubó Gasol, regidor
Gemma Reñé Herrera, regidora
Josep J. Solsona Batlle, regidor
Josep M. Vilalta Vidal, 1r tinent alcalde
Ester Torrent Pellisé, secretària

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcaldessa dóna la benvinguda a tothom.
PRIMER: DETERMINACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DE PLE DE
L’AJUNTAMENT
PROPOSTA
1. ANTECEDENTS
El passat 26 de juny de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es
va constituir en sessió pública el dia 15 de juny de 2019
Cal establir el règim de sessions del ple municipal, establint quan es faran sessions
ordinàries i assenyalant igualment el dia i hora de celebració.
2. FONAMENTS DE DRET
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Els articles 46.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
78 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.
Es proposa:
Primer.- El Ple de l'Ajuntament celebrarà les sessions ordinàries amb una periodicitat
trimestral. El dia de celebració serà, preferentment, l’últim dilluns de cada mes. Si el
dia preestablert per la celebració, de la sessió és inhàbil, podrà celebrar-se el Ple, amb
idèntic caràcter d'ordinari, el dia hàbil anterior o posterior.
Segon: Acordar que l’horari per a la celebració de les sessions ordinàries de Ple de
l’Ajuntament serà a les 21.00h (hivern) i 22.00 (estiu). Es mantindrà aquest horari
sempre que no intervinguin factors que facin impossible respectar-lo.
Tercer- Per la periodicitat de les sessions extraordinàries i les extraordinàries urgents
seran d'aplicació les disposicions de caràcter general previstes a la legislació de règim
local.
Quart:- Facultar a l’alcaldessa per proposar i/o avançar la celebració de les sessions
ordinàries de Ple dins del mateix mes avançant-se o endarrerint-se per causes
imprevistes i en funció d’obtenir una millor gestió dels assumptes municipals.
Cinquè.- Pel que fa a les sessions que hagi de celebrar la Comissió Especial de
comptes, s'estarà a allò que determina l'article 101 del DL 2/2002, de 28 d'abril TR de
la Llei Municipal Local de Catalunya.
Sisè- Publicar els presents acords conforme estableix la vigent legislació.
L’alcaldessa. Sandra Barberà Bosch. Puigverd de Lleida, 11 de juliol de 2019

L’alcaldessa fa una lectura de la proposta.
Josep J. Solsona intervé i demana que quedi constància que una regidora ha estat
convocada fora del termini, que cal convocar amb 24hores d’antelació que es el que
preveu la normativa i que es podria impugnar la convocatòria.
També comenta que no se’ls ha consultat el tema de la periodicitat de plens i hi ha un
company que no podrà assistir, per motius laborals. Explica que no s’ha efectuat cap
reunió prèvia. Que l’equip de govern els va convocar d’un dia per l’altre, no els anava
bé, i van demanar un altre dia, i no van tenir resposta.
Explica Felip Niubó que sortirà a les 9 de treballar de Montblanc i no podrà assistir al
ple.
Respecte la sessió de Ple de l’organització municipal manifesta que són 30 dies des
de la constitució de l’Ajuntament i el termini ja ha transcorregut.
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L’alcaldessa exposa que són dies hàbils, s’està dins de termini.
La proposta s’aprova; 5 vots a favor; 4 vots a favor del grup Tots fem Puigverd-Acord
Municipal (TFP-AM), i 1 vot a favor d’Alternativa per Puigverd- Candidatura de Progrés
( AxP-CP) i 4 vots en contra del grup Junts per Puigverd- Junts per Catalunya (JxPJxCAT-JUNTS)

SEGON: CREACIÓ COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
PROPOSTA:
1. ANTECEDENTS
El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es
va constituir en sessió pública el dia 15 de juny de 2019
Correspon al ple de la corporació crear la Comissió Especial de Comptes.

2. FONAMENTS DE DRET
Els articles 116 i 20.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, i 58 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.
3. PROPOSTA AL PLE
Per tot això es proposa al ple l’adopció de l'acord següent:
Competències: Correspon a la Comissió Especial de Comptes l’examen, l’estudi i
l’informe dels comptes de la corporació. Els dictàmens de la comissió tenen caràcter
preceptiu i no vinculant.
Composició: Aquesta comissió estarà integrada per 3 regidors/es i els seus respectius
suplents d’acord amb la composició i el règim de vot ponderat següents:
•

Presidència: Alcaldessa

•

Vocals:

En representació del grup municipal Tots fem Puigverd- Acord Municipal (TFP-AM): 1
regidor/a, representant un vot ponderat de 4 regidors/es.

3

En representació del grup municipal Junts per Puigverd- Junts per Catalunya (JXPJxCAT-JUNTS): 1 regidor/a, representant un vot ponderat de 4 regidors/es
.
En representació del grup municipal Alternativa per Puigverd- Candidatura de Progrés
(AxP-CP): 1 regidor/a, representant un vot ponderat d’1 regidors/a

•

Secretaria: Secretari/ària Ajuntament

Per decret d’alcaldia es realitzar l’adscripció dels diferents regidors/es i els seus
corresponents suplents a aquesta comissió, a proposta del portaveu del cada grup
municipal formulada per escrit en el termini de tres dies hàbils des de l’endemà de
l’aprovació d’aquest acord.
La presidenta de la comissió podrà requerir la presència, en les seves sessions, de
personal o membres de la Corporació a efectes informatius.
L’alcaldessa. Sandra Barberà Bosc. Puigverd de Lleida, 11 de juliol de 2019

L’alcaldessa fa una lectura de la proposta que es presenta al ple.
Josep J. Solsona designa els membres que formaran part de la comissió:
Josep J. Solsona Batlle i
Suplent Laia Gassol Bosch
Comenta que la primera que es convocarà serà la dels comptes del 2018 perquè la
Comissió s’havia d’haver convocat abans del 30 de juny; demana que es convoqui
urgent.
La proposta s’aprova; 9 vots a favor; 4 vots a favor del grup Tots fem Puigverd-Acord
Municipal (TFP-AM), i 1 d’Alternativa per Puigverd- Candidatura de Progrés ( AxP-CP)
i 4 vots a favor del grup Junts per Puigverd- Junts per Catalunya (JxP- JxCAT-JUNTS)

TERCER: CONSTITUCIÓ DE GRUPS MUNICIPALS
PROPOSTA:
Es constitueixen els següents grups polítics municipals de l’Ajuntament de Puigverd de
Lleida, fruit de les eleccions locals celebrades el dia 26 de maig de 2019 i
corresponents al mandat 2019-2023, fruit de les eleccions locals celebrades el dia 26
de maig de 2019.
D’acord amb el previst a l’article 25 del ROF, es dóna compte de la constitució dels
grups polítics municipals següents:
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1.- Grup polític municipal
JUNTS).

Junts per Puigverd- Junts per Catalunya (JXP-JxCAT-

Constituït per 4 regidors/es: Josep J. Solsona Batlle, Laia Gassol Bosch, Felip Niubó
Gasol, Glòria Gallardo Boldú
Portaveu: Josep J. Solsona Batlle
2.- Grup polític municipal Tots fem Puigverd- Acord Municipal (TFP-AM)
Constituït per 4 regidors/es: Sandra Barberà Bosch, Jordi Andrés Ramon, Meritxell
Gilabert Belinchón, Gemma Reñé Herrera.
Portaveu: Sandra Barberà Bosch
3.-Grup polític municipal Alternativa per Puigverd- Candidatura de Progrés (AxP-CP):
Constituït per 1 regidor: Josep M. Vilalta Vidal
Portaveu. Josep Maria Vilalta Vidal
L’alcaldessa fa una lectura de la constitució dels grups municipals d’acord amb les
peticions formulades d’acord amb la normativa.
Josep J. Solsona comenta que hi hauria d’haver un portaveu suplent, que seria Laia
Gassol Bosch, demana que consti a l’acta.
També, comenta que entén que tots els grups van demanar la seva constitució en
grups municipals, dins del termini.

QUART: NOMENAMENT DE REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ EN ALTRES
ORGANISMES
DECRET
Atès que, l’art. 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
estableix que, mitjançant sessió extraordinària del ple de l’Ajuntament, s’haurà de
procedir al nomenament de representants de la Corporació en aquells òrgans
col·legiats que siguin de la competència del ple municipal.
Atès, tanmateix, que l’Ajuntament de Puigverd de Lleida participa o forma part de
diversos òrgans col·legiats per la qual cosa resulta procedent dur a terme els
nomenaments indicats,
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Primer.- Nomenar l’alcaldessa de la Corporació, Sra. Sandrà Barberà Bosch com a
representants del municipi en els consorcis i entitats següents.
Consorci Localret.
Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida.
Federació de Municipis de Catalunya.
Associació de municipis de Catalunya
Juntes de Compensació Riuet i Saladà
Segon: Nomenar a la regidora d’Ensenyament, Sra. Meritxell Gilabert Belinchón com a
representant
. Consell Escolar del col·legi Públic Sant Jordi
. Consell de participació de la llar d’infants Drac Verd
Així com de qualsevol òrgan que hagi de disposar de representació municipal en
matèria d’educació.

Tercer: Nomenar com a membres de la Comissió d’igualtat creada en motiu de la
redacció del Pla d’igualtat efectiva de dones i homes de l’Ajuntament de Puigverd de
Lleida.
L’alcaldessa: Sandra Barberà Bosch
Regidora de Serveis Socials: Meritxell Gilabert Belinchón
A part, en formaran part el/la representant dels treballadors i la secretària de
l’Ajuntament.
Quart: Nomenar com a membres de la comissió de delimitació de termes els següents
regidors:
. Alcaldessa: Sandra Barberà Bosch
. Regidor: Josep M. Vilalta Vidal
. Regidor: Josep J. Solsona Batlle
. Tècnica: Ivette Sopena Coma
. Secretària: la que ho és de la corporació
L’alcaldessa. Sandra Barberà Bosch. Puigverd de Lleida, 15 de juliol de 2019
L’alcaldessa fa una lectura del decret que es dóna compte al Ple.
Josep J. Solsona fa referència a què l’ACM s’anomena exactament Associació
Catalana de Municipis, també pregunta si algú va anar a l’assemblea celebrada el dia
19 de juliol.
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L’alcaldessa contesta que ningú.
Pregunta el mateix regidor si la Junta de Compensació del Saladà està dissolta.
El regidor Josep Maria Vilalta contesta que ho estant estudiant
Josep J. Solsona també fa referència a què no es designa ningú com a representant
l’Associació de Municipis per la Independència.
Respecte l’últim punt l’alcaldessa diu que ho estant estudiant
Josep J. Solsona comenta que a la Comissió d’Igualtat hi havia una paritat, i que ara
no hi és. Que s’hauria de busca un consens perquè hi hagi paritat. Pregunta si ho han
valorat.
Meritxell Gilabert, explica que es dóna el cas que ara l’alcadessa és una dona, i la
secretària també, que això no implica res, que es pot lluitar des de qualsevol part.
Josep J. Solsona, en l’àmbit d’ensenyament diu que hi ha un canvi de calendari, pel
que fa als treballadors de la llar d’infants, i que això pot suposar una greuge
comparatiu respecte els/les altres treballadors/es de l’Ajuntament.
Meritxell Gilabert exposa que és un canvi lògic i raonable.
L’alcaldessa manifesta que respecte temes de personal se’n parlarà en una altre
moment.
Josep J. Solsona, explica que no hi ha representació dels membres de Junts per
Puigverd.
L’alcaldessa explica, que és un decisió de l’equip de govern.
Josep J. Solsona manifesta que s’està vulnerant la democràcia i votaran en contra.

CINQUÈ: DONAR COMPTE RESOLUCIÓ
NOMENAMENTS DE TINENTS ALCALDE

D’ALCALDIA EN

MATÈRIA DE

D E C R ET
Constituïda la Corporació Municipal amb data de 15 de juny de 2019, procedeix, de
conformitat a l´establert al Reglament d´Organització i funcionament, el nomenament dels
Tinents d´alcaldes.
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De conformitat amb
el disposa l’article 35.2.b) del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, els tinents d’alcalde són un òrgan
necessari de l’ajuntament.
El nomenament dels tinents alcalde és competència de l’alcalde a l’empar d’allò que
disposen els articles 21.2 de la Llei 7 /1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, 53.2 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 46.1 del Reial decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de es entitats locals.

Per tot l´exposat, DICTO la següent RESOLUCIÓ:
Primer: Es nomena tinents alcalde d’aquest Ajuntament amb efectes des del dia d’avui
als regidors que es relacionen a continuació i, el primer dels quals substituirà a
l’alcaldessa en els casos de vacant, absència, enfermetat o qualsevol altra causa que
l’impossibiliti exercir el càrrec.
Primer tinent alcalde: Josep M. Vilalta Vidal
Segon tinent alcalde: Jordi Andrés Ramón
Segon: Establir que, en cas d’absència, vacant, enfermetat o qualsevol altra causa que
impossibiliti a aquesta alcaldia, les atribucions i competències que em reconeix la
legislació vigent i, en especial, l’ordenació de pagament, i autorització de talons bancaris,
seran realitzades pels tinents alcaldes, de conformitat amb l’ordre següent:
Primer Tinent alcalde: Josep M. Vilalta Vidal
Segon Tinent alcalde: Jordi Andrés Ramon
Tercer: Per aquest efectes, quan aquesta alcaldia tingui que absentar-se del terme
municipal, establirà, mitjançant decret, la duració de la seva absència, designant al primer
tinent alcalde que assumirà les seves competències.
De no efectuar-se aquesta designació de forma expressa, aquesta alcaldia serà
substituïda per primer tinent alcalde i, en el seu defectes, pel segon tinent alcalde, qui
hauran de donar compte d’aquesta circumstància a la resta de la corporació, sense que
durant el mateix dia pugui actuar como alcalde accidental més d’un d’ells.
Quart: Comunicar aquest decret als tinents alcaldes nomenats, fent-los constar que
tindran que mantenir informada a aquesta alcaldia de l’exercici de les seves atribucions
com alcalde accidental, i que durant aquest exercici no podran modificar les delegacions
ja efectuades per aquesta alcaldia amb anterioritat, ni atorgar altres de noves.
Cinquè: Difondre el contingut d’aquet acord, de conformitat amb el principi de
transparència, mitjana la seva publicació actualitzada i permanent a la seu electrònica
municipal, en compliment d’allò que disposa en els ari 5 i següents de la Llei 19/2013, de
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i articles concordants de la Llei
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19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació pública i Bon
Govern de Catalunya
Sisè: Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la sessió extraordinària que es
convoqui en compliment d’allò previst per l’article 38 del Reglament d’Organització,
Funcionament, i Règim Jurídic de les Entitats Locals
L’alcaldessa. Sandra Barberà Bosch. Puigverd de Lleida, 9 de juliol de 2019
L’alcaldessa presenta el decret aprovat.
Josep J. Solsona pregunta si hi ha algun motiu de designar 2 tinents alcaldes
L’alcaldessa respon que és legal i s’ha fet.
Josep J. Solsona vol que consti amb acta que no es dóna cap motiu, respecte la
pregunta que ha formulat.

SISÈ: DONAR COMPTE RESOLUCIÓ D’ALCALDIA PEL QUAL S’ATRIBUEIXEN
DELEGACIONS EN ÀREES ESPECÍFIQUES
DECRET

Antecedents
El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es
va constituir en sessió pública el dia 15 de juny de 2019
En virtut del principi d’autoorganització i per tal de dotar d’una major celeritat i eficàcia
a l’actuació municipal, aquesta Alcaldia considera es necessari establir un règim de
delegacions de competències de caràcter especial, en favor de diferents Regidors i
Regidores
RESOLC:

Primer.- Constituir les àrees en l’organigrama municipal i designació dels seus
responsables i establir una delegació específica d'atribucions de gestió dels
assumptes de les seves respectives àrees d'actuació, d’acord amb el que estableix
l’article 43.4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, per gestionar els
assumptes relacionats amb la matèria que s’indica.
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L’abast de les funcions d’aquesta delegació comporta la facultat de direcció de l’àrea
corresponent i la seva gestió (d’emetre informes, de rebre, escoltar i valorar peticions,
suggeriments de tercers) sense facultats resolutives.
Regidories d’actuació municipal, i regidors/es responsables:
Sr. Josep M. Vilalta Vidal
-Urbanisme
o Planejament i gestió urbanística
o Obres
o Habitatge
o Xarxa d’aigua potable i clavegueram
o Mobilitat
o Conservació i neteja de la via pública urbana
o Parcs i jardins
o Instal·lacions municipals
o Consultori mèdic
o Cementiri
-Cultura
o Patrimoni Cultural material i immaterial
o Relacions amb les entitats i associacions

Sra. Gemma Reñé Herrera
- Joventut, Festes i Esport
o
o
o
o

Polítiques de joventut
Promoció de la cultura i Festa de Sant Jordi
Festes
Promoció de l’esport i gestió dels equipaments esportius

Sra. Meritxell Gilabert Belinchón
-Educació, Salut i Serveis Socials
o
o
o
o

Polítiques de joventut
Promoció de la cultura i Festa de Sant Jordi
Festes
Promoció de l’esport i gestió dels equipaments esportius

Sr. Jordi Andrés Ramon
-Hisenda, Promoció Econòmica, Govern Obert i Recursos Humans
o
o
o
o

Pressupost municipal
Gestió i planificació dels recursos humans municipals
Promoció econòmica i ocupació
Govern obert: portal de la transparència a la web municipal

Segon: Les atribucions delegades s'hauran d'exercir en els termes i dins dels límits
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d'aquesta delegació no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un
altre òrgan o regidor.
Tercer: L’alcaldessa es reserva l’àrea d’Agricultura, Ramaderia, Medi Ambient i Cultura
que comprèn: Conservació i manteniment de camins municipals, regadius i comunitat
de Regants dels Canals d’Urgell, Infraestructures rurals, Agricultura i Ramaderia,
Memòria històrica, espais naturals i protecció del paisatge, Benestar i acollida
d’animals, Sostenibilitat, Energies renovables i campanyes de sensibilització; assumeix
també totes aquelles àrees que no estiguin expressament delimitades i no tinguin
relació directa amb alguna de les àrees establertes en els apartats anteriors.
Quart: Delegar de forma indistinta, en tots els Regidors i Regidores d’aquest
ajuntament, les competències que aquesta alcaldia li atorga l’article 51.1 del Codi civil,
en la seva nova redacció donada per la Llei 35/1994, de 23 de desembre, per
autoritzar matrimonis civils, sense que en una mateixa cerimònia pugui intervenir més
d’un d’ells. A aquest efectes, la coordinació per a la designació del Regidor o Regidora
actuant, s’establirà a través de l’Alcaldia.
Cinquè: Aquestes delegacions, de conformitat amb el que disposa l’article 44.2 del
ROF, tindran efectes des del dia d’avui amb caràcter indefinit, sense perjudici de la
potestat d’avocació d’aquesta alcaldia i de la preceptiva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província.
En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels Regidors o
Regidores delegats, assumirà directament i automàticament les seves competències
aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests
efectes exercitada la potestat d’advocació, en base a la present resolució, sense
necessitat d’una nova expressa en aquest sentit, sempre que així en notifiqui als
titulars de l’expedient.
Sisè: Notificar aquesta resolució als Regidors i Regidores afectats, entenent-se
acceptada la competència delegada de formà tàcita, si dintre del termini de les 24
hores següents no es manifesta res en contra, o es fa ús de la delegació.
Setè: Donar compte el Ple d'aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc i
publicar el seu text en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment del que disposa
l'article 44.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
L’alcaldessa. Sandra Barberà Bosch. Puigverd de Lleida, 15 de juliol de 2019
Decret de rectificació del decret d’atribució als regidors/es de delegacions en matèries
específiques.
DECRET

11

Primer: En data 15 de juliol de 2019, per decret d’alcaldia s’atribueixen als regidors/es
delegacions en matèries específiques.
S’ha detectat un error en l’àrea assignada a la Sra. Meritxell Gilabert Belinchón,
(Educació, Salut, i Serveis socials), respecte els desglòs de la matèria assignada.
On diu
Sra. Meritxell Gilabert Belinchón
-Educació, Salut i Serveis Socials
o
o
o
o

Polítiques de joventut
Promoció de la cultura i Festa de Sant Jordi
Festes
Promoció de l’esport i gestió dels equipaments esportius

Ha de dir
Sra. Meritxell Gilabert Belinchón
-Educació, Salut i Serveis Socials
Polítiques de suport a les famílies i a la infància
Serveis i activitats per a la gent gran
Pobresa energètica i banc d’aliments
Salut i serveis socials
Escola Sant Jordi, Escola municipal de música, Llar d’infants i
biblioteca.
o Polítiques d’igualtat i de dones

o
o
o
o
o

Segon: Mantenir el decret inicial en tots els altres aspectes
Tercer: Donar compte al Ple de l’Ajuntament
L’alcaldessa.Sandra Barberà Bosch.Puigverd de Lleida, 24 de juliol de 2019

L’alcaldessa fa una lectura de l’acord i comenta que s’ha rectificat el decret al haver un
error en la delegació de la regidora d’educació.
Josep J. Solsona pregunta si la competència de personal no correspon a l’alcaldia.
Jordi Andrés respon que hi ha competències que corresponen a l’alcaldia i així es va
manifestar a la reunió que es va mantenir amb els treballadors, això no treu que per la
gestió i temes de panificació ho pugui portar ell. Aquest fet es va manifestar a tots/es
els treballadors/es.
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Josep J. Solsona fa constar que es vigili amb les competències que no són delegables,
respecte el tresorer explica que abans corresponia a un regidor/a.
Jordi Andrés, afirma que és la llei qui marca el qui té l’última decisió, però a efectes de
treball es pot col·laborar.
Josep J. Solsona pegunta si hi ha algun motiu perquè cap regidor de Junts per
Puigverd, no ocupa cap lloc de responsabilitat.
L’alcaldessa respon que és una decisió que s’ha adoptat.
Josep J. Solsona vol que consti a l’acta que fent costat a la democràcia no poden
donar el vistiplau, perquè no es compta amb la voluntat del poble. Perquè la segona i
tercera força més votada deixen fora la primera més votada.
Es dóna compte dels decrets.
SETÈ: CONSTITUCIÓ JUNTA DE GOVERN LOCAL
PROPOSTA
Antecedents
1.- El passat 26 de maig van tenir lloc les eleccions locals, el nou ajuntament es va
constituir en sessió pública el dia 16 de juny de 2019.
2.- Cal establir l’estructura de la nova corporació, així com els òrgans en els quals es
basarà el seu funcionament, i en particular, constituir la Junta de Govern Local.
Fonaments de Dret
La creació de la Junta de Govern Local es fonamenta en l’article 4.1 a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril de les bases de règim local que regula la potestat
d’autoorganització, en relació amb els article 20.1b), de la mateixa Llei i 48.1b) 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.
Proposta al Ple
Per tot l’exposat, proposo al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer: Constituir la Junta de Govern Local, la qual quedarà integrada pels membres
nomenats per l’alcaldia.

13

Segon: La Junta de Govern Local celebrà sessió ordinària cada quinze dies ( dimecres
alternatius) excepció feta del mes d’agost. Correspon a l’alcalde fixar, mitjançant
decret, el dia i hora en què hagi de celebrà sessió ordinària. Les sessions
extraordinàries i les urgents tindran lloc quan, amb tal caràcter siguin convocades per
l’alcaldessa. L’alcaldessa podrà en qualsevol moment reunir la Junta de govern local
quan consideri necessari conèixer el seu parer o demanar la seva assistència amb
anterioritat a dictar resolucions en exercici de les atribucions que li correspongui.
Tercer. Quan la Junta de Govern local resolgui per delegació del Ple de l’Ajuntament,
observarà el règim de formalitats tramitacions, i publicitat propi del ple.
Quart: El règim de funcionament de la Junta de Govern local és el previst a la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local de Catalunya, i el Real
decret 256881986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
funcionament i règim jurídic de els Entitats Locals
Cinquè: Les competències de la Junta de Govern local seran les que se li atribueixen
per delegació de l’alcaldia i del ple de al corporació. En tot cas li correspon
l’assistència a l’alcaldia en l’exercici de els seves atribucions.
L’alcaldessa. Sandrà Barberà Bosch. Puigverd de Lleida, 9 de juliol de 2019
L’alcaldessa fa una lectura de la proposta
Josep J. Solsona pregunta si hi algun motiu per crear la Junta de Govern Local
L’alcaldessa explica que es fa per donar transparència i solidesa, que no pren
competències del ple, que serien les reunions setmanals de l’equip de govern.
Josep J. Solsona, vol fer constar que abans es feien reunions amb els regidors de
forma altruista i que si s’ha fet des del punt de vista econòmic ja ho veurem en un altre
punt.
L’alcaldessa respon que no es cobren dietes
La proposta s’aprova; 5 vots a favor; 4 vots a favor del grup Tots fem Puigverd-Acord
Municipal (TFP-AM), i 1 vot a favor d’Alternativa per Puigverd- Candidatura de Progrés
( AxP-CP) i 4 vots en contra del grup Junts per Puigverd- Junts per Catalunya (JxPJxCAT-JUNTS).

VUITÈ: DONAR COMPTE DEL DECRET PEL QUAL ES DESIGNEN ELS MEMBRES
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DECRET D’ALCALDIA
Antecedents de fet:
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1. Les eleccions locals es van celebrar el passat dia 26 de maig de 2019, i la nova
corporació es va constituir en data 15 de juny de 2019.
2. La Junta de Govern Local és un òrgan d’existència necessària en els municipis
amb una població de dret superior als 5.000 habitants i en els de menys, quan
així ho disposi el seu Reglament Orgànic Municipal o així ho acordi el Ple de
l´Ajuntament.
3. Són competències de la Junta de Govern Local, l’assistència a l´Alcalde en
l´exercici de les seves atribucions i les atribucions que l´Alcalde o qualsevol
altre òrgan municipal li delegui o les lleis li atribueixin.
4. L’acord de delegació comprendrà l’àmbit dels assumptes a que es refereix i les
facultats concretes que es deleguen, així com les condicions especifiques de
les mateixes
5. En aquest mateix sentit l’article 52.4 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 22.4 de la Llei 7/85 de 2 d’abril de Bases del Règim Local.
6. En conseqüència, correspon designar els membres que han d’integrar la Junta
de Govern Local.
Fonaments legals:
I.

Article 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que determina que la
Junta de Govern Local és integrada per l'alcalde i un nombre de regidors no
superior al terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement
per l'alcalde, el qual n'ha de donar compte al Ple.

II.

Article 53 del ROF, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, sobre
atribucions de la Junta de Govern Local.

Per tot això,
Resolc:
Primer.

Que una vegada quedi constituïda la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Puigverd de Lleida, per acord del Ple, com a òrgan
col·legiat municipal de caràcter resolutori, quedi integrada pels
membres següents:
President:
Sandra Barberà Bosch
Vocals:
Josep Maria Vilalta Vidal- Primer Tinent d’Alcalde
Jordi Andrés Ramon - Segon Tinent d’Alcalde
Gemma Reñé Herrera- regidora
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Tercer.

La Junta de Govern Local tindrà lloc amb la periodicitat que aprovi el
Ple de la Corporació.

Cinquè.

Comunicar aquesta Resolució a tots els regidors i regidores.

Sisè.

Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació i publicar-la
al Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb l’article 44.2 del Reial
Decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

L’alcaldessa. Sandra Barberà Bosch. Puigverd de Lleida, 11 de juliol de 2019
L’alcaldessa fa una lectura del decret.
Josep J. Solsona pregunta per què hi ha aquest regidors i no els altres.
L’alcaldessa explica que només en poden formar un terç, i s’ha decidit això, decisió
adoptada entre tots.
Josep J. Solsona explica que aquestes Juntes de Govern només són obligatòries en
municipis de més de 5.000 habitants, per això no n’hi havia anteriorment i no s’havia
considerat necessari.

NOVÈ: ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS DELS
CÀRRECS ELECTES, INDEMNITZACIONS I ALTRES CONCEPTES DE CARÀCTER
ECONÒMIC
PROPOSTA DE PLE
1. ANTECEDENTS
PRIMER. El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. El nou
Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 15 de juny de 2019
SEGON. Es considera necessari l’establiment del règim de dedicació dels membres
polítics d’aquesta corporació així com de la retribució que comporta.

2. FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb 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, els membres de la corporació tenen dret a percebre
retribucions per exercir els seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació
exclusiva o amb dedicació parcial, així com a percebre assistències per la
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concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació, en les
condicions que estableixi el ple de la corporació.
En aplicació de l'apartat 5 de l'esmentat article 75 LRBRL s'haurà de donar publicitat
de l'acord plenari al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la corporació.

3. PROPOSTA AL PLE
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:
Primer: Establir que, amb efectes de l’endemà del Ple, s'estableixi el següent règim de
dedicacions i retribucions per als regidors de la present corporació:
Nom i cognoms
Sandra
Bosch

Règim de dedicació

Barberà Parcial
jornada)

(50%

Retribució (euros
bruts mensuals)
1.000,00€

El règim de dedicació per l’exercici del càrrec seran 20 hores setmanals, en horari
flexible.
La percepció d’aquestes retribucions serà incompatible amb les indemnitzacions que
s’estableixen en l’apartat següent
Aquesta retribució es percebrà en dotze pagues i se sol·licitarà davant la Tresoreria de
la Seguretat l’alta corresponent.

Segon: Establir a favor del membres de la Corporació que no exerceixen els seus
càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, el règim d’indemnitzacions per
assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que es detallen tot seguit:
1.- Per assistència a les sessions de Ple: 60 euros bruts/ sessió.
2.- Per assistència a les Comissions informatives: 60 euros bruts/sessió
3.- Per assistència a la Comissió especial de comptes:60 euros bruts/sessió
4.- Per assistència a altres òrgans col·legiats: 60 euros bruts/sessió
5.- Per assistència a la Junta de Govern Local: 100 euros bruts/sessió
Aquestes indemnitzacions per assistències a sessions d’òrgans col·legiats estaran
sotmeses a l’Impost de la Renta de les Persones Físiques (IRPF).
Aquests imports s’abonaran als regidors que hagin acreditat la seva assistència a
l’empara de les actes de les respectives sessions.
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Tercer: Establir a favor dels membres de la Corporació indemnitzacions per les
despeses efectivament realitzades en l’exercici del càrrec, prèvia acreditació
documental.
Serà necessari justificar a part de la relació de desplaçaments i factures, tiquets o
rebuts, que aquestes despeses han estat realitzades en l’exercici del càrrec.
Les despeses de locomoció s’abonaran a raó de 0,30 euros el quilòmetre.

Quart: Establir a favor dels diferents Grup Polítics Municipals, una dotació econòmica
de la quantia següent
20 euros mensuals per cada Grup Polític Municipal
20 euros mensuals per cada regidor adscrit a cada Grup Polític Municipals
Aquesta dotació no podrà ser destinada al pagament de remuneracions de persona de
qualsevol tipus al servei de l’Ajuntament, ni a l’adquisició de béns que puguin
constituir actius fixos de caràcter patrimonial i serà objecte d’una comptabilitat
específic que els Grups Polítics Municipals posaran a disposició del Ple de la
Corporació quan aquest ho sol·liciti, en els termes previstos en la legislació vigent.
Cinquè: Notificar aquest acord als regidors/es interessats.
Sisè: Publicar aquest acord, de conformitat amb les obligacions de publicitat i
transparència.
L’alcaldessa. Sandra Barberà Bosch. Puigverd de Lleida, 15 de juliol de 2019

L’alcaldessa fa una lectura de l’acord.
Josep J. Solsona, pregunta si la retribució que es proposa surt d’algun lloc i si té
alguna justificació.
L’alcaldessa contesta que és una decisió de l’equip de govern
Josep J. Solsona demana que consti a l’acta que no hi ha cap justificació
L’alcaldessa respon que 1.000€ bruts es considera un import just.
Josep J. Solsona, explica que la Generalitat de Catalunya dóna unes compensacions
econòmiques per les retribucions dels alcaldes, així va ser amb l’alcalde Benjamí
Bosch i amb ell amb una dedicació del 75%. Pregunta si se sap quant serà aquest
import, al ser una dedicació del 50%.
Demana que es faci la consulta i si la poden facilitar.
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Josep J Solsona pregunta si hi ha un horari d’atenció al públic.
L’alcaldessa diu que s’informarà al seu moment.
Josep J. Solsona demana que no s’informa en aquest ple de l’horari de l’alcaldessa.
El mateix regidor pregunta si hi ha algun motiu per apujar les assistències.
L’alcaldessa contesta que s’ha actualitzat i que es considera un preu just.
Josep J. Solsona pregunta si hi ha algun motiu perquè es pagui menys l’assistència al
plens que a la Junta de Govern.
També afirma que hauria d’estar sotmès a la Seguretat Social
L’alcaldessa diu que no, que les assistències solament estaran sotmeses a retenció.
El mateix regidor pregunta que com és que els grups municipals tots estan sotmesos a
la mateixa assignació fixa.
Jordi Andrés explica que cada grup té una assignada fixa i després una part variable
en funció dels regidors que hi ha al grup. I es tracta que cada grup ho destini a fer
campanyes, i altres, i després, una altra qüestió és que cal justificar-ho. És una
novetat. Es per dotar d’una infraestructura econòmica a cada grup.
Josep J. Solsona manifesta que no és coherent i que aquests diners no són per fer
campanya, sinó seria il·legal. Si es dota diners per fer campanya política, és un error.
Comenta que no ho veuen just ni coherent i poc transparent, tampoc no és correcte
que sigui proporcional.
L’alcaldessa pregunta si existia fins ara.
Josep J. Solsona diu que només existia un grup.
El mateix regidor demana un lloc per reunir-se i per fer la tasca municipal.
Jordi Andrés demana que consti amb acta que el regidor diu que la proposta és
il·legal. Comenta que s’ha justificat el motiu i la proporcionalitat.
Josep J. Solsona explica que la il·legalitat està en la justificació, perquè el grup
municipal no poden fer campanya amb els diners esmentats.
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La proposta s’aprova; 5 vots a favor; 4 vots a favor del grup Tots fem Puigverd-Acord
Municipal (TFP-AM), i 1 vot a favor d’Alternativa per Puigverd- Candidatura de Progrés
( AxP-CP) i 4 vots en contra del grup Junts per Puigverd- Junts per Catalunya (JxPJxCAT-JUNTS).

DESÈ: APROVACIÓ DE L’ACORD DE DESTINACIÓ DEL SUPERÀVIT DE
L’EXERCICI 2018 A ATENDRE LES OBLIGACIONS PENDENTS D’APLICAR DE
L’EXERCICI ANTERIOR
Proposta:
La disposició Addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera introduïda per la Llei Orgànica 9/2013, de 20
de desembre, de control comercial en el sector públic, habilita a les corporacions locals
per aplicar el superàvit pressupostari general en l’exercici anterior
Disposició addicional sisena punt 2 apartat a) Les Corporacions Locals hauran de
destinar, en primer lloc, el superàvit en comptabilitat nacional o, si fos menor, el
romanent de tresoreria per a despeses generals a atendre les obligacions pendents
d'aplicar a pressupost comptabilitzades a 31 de desembre de l'exercici anterior en el
compte de «Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost», o equivalents
en els termes establerts en la normativa comptable i pressupostària que resulta
d'aplicació, i a cancel·lar, amb posterioritat, la resta d'obligacions pendents de
pagament amb proveïdors, comptabilitzades i aplicades a tancament de l'exercici
anterior.
b) En el cas que, ateses les obligacions citades en la lletra a) anterior, l'import
assenyalat en la lletra a) anterior es mantingués amb signe positiu i la Corporació
Local optés a l'aplicació del que es disposa en la lletra c) següent, s'haurà de destinar,
com a mínim, el percentatge d'aquest saldo per amortitzar operacions d'endeutament
que estiguin vigents que sigui necessari perquè la Corporació Local no incorri en dèficit
en termes de comptabilitat nacional en aquest exercici 2014..............””
El reial Decret-Llei 10/2019, de 29 de març, pel qual es prorroga pel 2019 el destí del
superàvit de Comunitats Autònomes i de les entitats locals per inversions
financerament sostenibles i s’adopten altres mesures en relació amb les funcions del
personal de les entitats locals amb habilitació de caràcter nacional
Essent l’import del romanent de Tresoreria per a despeses generals a 31 de desembre
de 2018, 1.441.907,97.
Essent el resultat d’estabilitat pressupostària a 31 de desembre de 2018, 72.581,52
(capacitat de finançament)
Atès que l’Ajuntament no compta amb endeutament
Atès que serà necessari portar a terme una modificació de pressupost per a l’aplicació
del superàvit pressupostari
Atès els article 169, 170, 172, 177, 182 i disposició addicional setzena del Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
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2/2004; els article 34 a 48 del capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, Reguladora de
les Hisendes Locals en matèria de pressupostos desenvolupat pel Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril
L’article 22.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
P R O P O S O:
PRIMER: Aplicar la quantitat de 72.581,52 del superàvit pressupostari de l’exercici
2018 al compte d’acreedors per operacions pendents d’aplicació (Relació de factures
corresponent a l’exercici 2018, que es van passar en sessió de Ple de data 14 de
febrer de 2019 pel seu reconeixement extrajudicial de crèdits) s’adjunta relació.
SEGON : Aprovar una modificació de pressupost en la modalitat de suplement de
crèdit finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals, exposant
aquest acord durant el termini de quinze dies, al BOP, durant els quals els interessats
podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions, si escau.
L’alcaldessa. Sandra Barberà Bosch. Puigverd de Lleida, 22 de juliol de 2019
L’alcaldessa fa una lectura de l’acord i explica que són factures del 2018.
Josep J. Solsona, fa constar que l’Ajuntament gaudeix de bona salut, que al ple de
constitució hi constava un import diferent.
La secretària explica que són dates diferents i paràmetres diferents.
Josep J. Solsona, explica que hi va haver un bloqueig de l’Ajuntament, que van passar
pel ple 3 vegades unes factures que no es van aprovar i el motiu era un motiu
electoral. Que hi havia uns regidors que posaven “ pals a les rodes”, que aquests
regidors avui no ocupen cap càrrec a l’Ajuntament i posaven problemes al proveïdors
per cobrar, quants aquests havien fet la feina i no tenien cap culpa. També manifesta
que en aquest punt cal fer justícia perquè els veïns i veïnes no ho han de pagar.
La proposta s’aprova; 9 vots a favor; 4 vots a favor del grup Tots fem Puigverd-Acord
Municipal (TFP-AM), i 1 d’Alternativa per Puigverd- Candidatura de Progrés ( AxP-CP)
i 4 vots a favor del grup Junts per Puigverd- Junts per Catalunya (JxP- JxCATJUNTS).

Data

Partida Import Empresa

04/12/2018 342/21000
242,00 € Llersis
10/12/2018 342/21000
193,60 € Camarasa
04/09/2018 342/21000
533,59 € Laiccona
12/12/2018 342/21000
100,73 € Laiccona

Concepte
Manteniment
Piscines
Inspec. piscines
municipls
Rep.Bomba
piscines
Reparació
piscines

342/21000
Reparació i conservació piscines
municipals

1.069,92 €
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01/11/2018 920/21200
131,48 € Marvi
01/12/2018 920/21200
131,48 € Marvi
04/12/2018 342/21200
471,90 € Llersis

Mant.ascensor
ajuntament
Mant.ascensor
ajuntament
Manteniment
Futbol

Reparació i manteniment edifici
ajuntament

920/21200
262,96 €
342/21200

Manteniment camp futbol

471,90 €
15/12/2018 342/21202

94,74 € HRP

Rep.Climatitz.
sala polival
Inst.Aigü
rentadora futbol
Wc piscines.
Exteriors

222,64 € HRP

Wc bar piscines

131,48 € Marvi

Escola
Rep. Caldera
escola

209,87 € Top Instal
14/12/2018 342/21202
325,53 € HRP
14/12/2018 342/21202
14/12/2018 342/21202
01/12/2018 323/21203
15/12/2018 323/21203
61,35 € Top Instal
22/12/2018 323/21203
22/12/2018 323/21203
30/09/2019 920/22001
29/11/2018 920/22001

254,10 € Plagkontrol

Escola

108,90 € Plagkontrol
40,20 € Hermes

Llar infants
Diari ARA

148,00 € Hibu

Publicitat

Reparació i conservació edifici de
serveis

342/21202
852,78 €
Rep. i conservació edifici escoles i llar d'infants

555,83 €
920/22001

Premsa revistes i publicacions

188,20 €
Subministrament carburant
ajuntament

920/22103
12/12/2018 920/22103

142,00 €

142,00 € Carb. Mir

Subministrament

355,00 € Carb. Mir

Combustible
piscines

355,00 € Carb. Mir

Combustible
escola

104,42 € Higiene tècnica

Escola

111,50 € Higiene tècnica

920/22601

144,93 € Supsa

Llar Infants
Plantar senyera
a la Pena
Despeses
protocolàries

300,00 € Coral ginestell

Actuació coral

334/22609

439,50 € Supsa

Correllengua

300,00 € Lo treato

Actuació teatre
Taller
correllengua

342/22103
12/12/2018 342/22103

Sub. carburant edifici de serveis

355,00 €
323/21203

12/12/2018 323/22103

Sub. carburant escoles i llar d'inf

355,00 €

23/11/2018 323/22110

323/22110

Prod. neteja i acond. llar d'infants

19/11/2018 323/22110
31/12/2018 920/22601
121,82 € De Torres
31/12/2018 920/22601
21/10/2018 334/22609
01/12/2018 334/22609
11/12/2018 334/22609
24/11/2018 334/22609
220,00 € Lo artistic
17/12/2018 334/22609
22/11/2018 334/22609

52,50 € L’obrador

215,92 €
Desp. protocolàries i represent.

266,75 €
Despeses activitats culturals

Mataró

Aventura de la
549,00 € Fundac.Catalana vida

1.861,00 €

19/08/2018 338/22699
15/10/2018 338/22699
09/11/2018 231/25000
24/12/2018 231/25000

163,35 € Segueix la festa
1.028,50
€ Subirós

Mobiliari trencat
Actuació 12/10

2.130,75
€ Cons. Comarcal

Serveis Socials

2.130,75
€ Cons. Comarcal

Serveis Socials

338/22699

Despeses festa major i populars

1.191,85 €
231/25000

Servei social del consell comarcal

4.261,50 €
341/48002

Subv. Act. Esportives
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31/12/2018 341/48002

Total

1.200,00
€ Club Patinatge

1.200,00 €

Subvenció

13.250,61€

(I)

Factures 2018

PARTIDA
PROGRA/ECONOM

DESCRIPCIÓ

Soteig
camins
2275)
454/21000

Arids
S.L

IMPORT

de
(F.
454/21000
Despeses d'infraestructura:
Conservació de camins

Herguido
13.385,63 €

Arreglar camins
la Serra 8 F
180021)

454/21000

Excavacions
i
anivellaments
Lluís de Torres
1.731,43 €
S.L

Per la neteja de
camins i marges
(F 146)
454/21000

Ruben
Piñol

Puig
5.368,16 €

15.190,11

20.485,22 €

Actuacions
diverses
Representacions
Artístiques
338/ 22699

Subirós
18.286

338/22699

F.
Despeses festa major i populars

39.228,20

Actuacions festa
major 2018
338/22699

Segueix la Festa
F-FV3
4.912,60

64.626,02 €

44.140,80

TOTAL 59.330,91

I, no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió de la qual estenc aquesta
acta.
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