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Acta de la sessió del Ple de l'Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga 
 
Identificació de la sessió 
 
Caràcter:  Extraordinària 
Dia:  Dilluns, 29 de juny de 2015 
Hora:  De 14:00 a 14:36 
Lloc:  Sala de sessions de la casa consistorial 
Sessió: 6/2015 
 
Hi assisteixen: 
Alcalde:  Jordi Navarra Torres  
Regidors/es:  Jaume Montanuy i Baró  

Francisco Mirabet Castells 
   Ivan Castells i Montellà 

Montserrat Escolà i Morera 
 
Secretari:  Xavier Pascual i Santisteve 
 
Ordre del dia: 
 

1. Règim de sessions ordinàries del Ple 
2. Designació i nomenament de tresorer municipal. 
3. Creació de grups polítics municipals i nomenament de portaveus 
4. Comissió Especial de Comptes. Creació i composició. 
5. Mesa General de Contractació Municipal. Creació i composició. 

6. Designació de representant municipal en l’Agrupació Agrària Fundació Privada Montsec. 
7. Aprovació de la dedicació parcial del càrrec de d'alcalde de l'Ajuntament.  
8. Tinents d’Alcalde. Nomenament. Donar-ne compte. 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
El Sr. alcalde, declara obert l'acte, i a continuació es tracten els punts de l'ordre del dia, i es prenen 
els acords següents: 
 
1.- Règim de sessions ordinàries del Ple 
 
Vist el que preveuen l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
l’article 98 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 78 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
El Ple, per unanimitat dels seus membres, acorda: 

 
Primer.- Fixar que el Ple de la corporació farà una sessió ordinària cada tres mesos. 
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Segon.- Determinar que aquesta sessió ordinària tindrà lloc la primera setmana de cada trimestre i 
preferentment el dilluns de l’esmentada setmana a les catorze hores, sense perjudici que aquest dia 
de la setmana i hora pugui variar-se en la corresponent convocatòria. 
 
En aquest punt s’han produït les següents intervencions: 

- La regidora Sra. Montserrat Escolà demana si es pot comunicar la celebració dels plens amb 
més antelació. 

- El regidor Sr. Jaume Montanuy exposa que la celebració dels plens el dilluns per la tarda a ell 
no li va bé. 

- El regidor Sr. Ivan Castells planteja la possibilitat de celebrar els plens ordinaris els dilluns al 
migdia.  

- Per l’alcalde l’hora podrà variar, però és mirarà d’avisar amb més temps, mentre que els plens 
extraordinaris ja s’avisaran quan s’hagin de celebrar. 

 
2.- Designació i nomenament de tresorer municipal. 
 
El Sr. alcalde informa al Ple de l’oportunitat i conveniència que les funcions assignades a la 
Tresoreria municipal siguin assumides per un membre de la corporació. 
 
Vistos els preceptes legals aplicables al règim de la Tresoreria en aquelles corporacions locals en 
què el lloc de treball de tresorer no està servit per funcionari amb habilitació de caràcter nacional, en 
especial el contingut de l’article 92.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local,  de l’article 164 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, TRRL, de l’article 18.4 del RD 1174/1987, de 
18 de setembre i Ordre de 16 de juliol de 1963, en allò que no estigui derogat pels anteriors. 
 
El Ple, per unanimitat dels seus membres, acorda: 
 
Primer.- Establir l’organització, funcionament i titularitat de la Tresoreria municipal mitjançant 
l’atribució de la responsabilitat administrativa de les funcions pròpies del lloc de treball de tresorer 
municipal al regidor Sr. Francisco Mirabet i Castells, rellevant-la de l’obligació de prestar fiança, fent 
constar de forma expressa que la resta de membres de la corporació respondran solidàriament del 
resultat de la gestió. 
 
Segon.- Designar, a conseqüència d’aquest nomenament, com a  representants en els comptes i 
dipòsits oberts en les diferents entitats bancàries a nom de l’Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga i 
dels seus organismes dependents els següents càrrecs: 
 

- Alcalde:  Sr. Jordi Navarra i Torres. 
- Tresorer:   Sr. Francisco Mirabet i Castells. 
- Interventor: Sr. Xavier Pascual i Santisteve. 

 
Tercer.- Determinar que són necessàries les signatures dels tres càrrecs per a poder disposar o 
efectuar reintegraments de fons dels citats comptes o dipòsits. 
 
En aquest punt no s’han produït intervencions. 
 
3.- Creació de grups polítics municipals i nomenament de portaveus 
 



            
 
           AJUNTAMENT 
                     DE 
SANT ESTEVE DE LA SARGA 

CASA CONSISTORIAL. 25632 SANT ESTEVE DE LA SARGA.  Telf. 973-653377   Fax. 973-653378 
ajuntament@santesteve.ddl.net 

Vist el que preveu l’article 50 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
El Ple, per unanimitat dels seus membres, acorda: 
 
Primer.- Crear, per al millor funcionament dels òrgans de govern de la corporació, els grups polítics 
municipals següents: 
 Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal. 
 Grup municipal de Convergència i Unió. 
 Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés. 
 Grup municipal mixt. 
 
Segon.- Constatar i establir que, als grups municipals creats, els seran d’aplicació les següents 
determinacions: 
a) Cada candidatura electoral només pot constituir un grup municipal. 
b) Només els regidors d’una mateixa llista electoral poden constituir grup municipal. 
c) En el termini de deu dies a partir de la data d’aquest acord cada regidor per sí o en un mateix 
document conjunt amb els altres d’una mateixa llista electoral haurà de presentar a l’Alcaldia una 
declaració signada on expressarà el grup municipal al qual desitja d’ésser adscrit i hi farà constar la 
designació del portaveu del grup. 
d) Els regidors que dins el termini assenyalat no hagin presentat aquesta declaració quedaran 
automàticament incorporats als grup mixt.” 
 
En aquest punt no s’han produït intervencions. 
 
4.- Comissió Especial de Comptes. Creació i composició. 
 
Vistos els preceptes legals que imposen l’obligatorietat d’existir, en cada corporació local, una 
Comissió Especial de Comptes, i en especial l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, l’article 58 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 127 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
El Ple, per unanimitat dels seus membres presents, acorda: 
 
Primer.- Constituir la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga, 
que té atribuïdes les competències previstes a la legislació vigent. 
 
Segon.- Determinar que aquesta comissió estarà integrada pels següents membres titulars i 
suplents, els suplents només actuaran en absència dels titulars: 
 

- President:  Sr. Jordi Navarra i Torres 
- Regidors/es:  Sr. Jaume Montanuy i Baró 

Sr. Ivan castells i Montellà 
Sr. Francisco Mirabet i Castells 
Sra. Montserrat Escolà i Morera  

 
En aquest punt no s’han produït intervencions. 
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5.- Mesa General de Contractació Municipal. Creació i composició. 
 
El Sr. alcalde informa al Ple de l’oportunitat i conveniència que les funcions assignades a la mesa de 
contractació per la legislació en matèria de contractes de les administracions públiques siguin 
assumides per una Mesa General de Contractació Municipal i proposa a la corporació la creació 
d’aquesta mesa que estarà integrada per membres de la corporació i personal tècnic. 
 
El Ple, per unanimitat dels seus membres presents, acorda: 
 
Primer.- Crear la Mesa General de Contractació Municipal que actuarà amb les esmentades 
atribucions, en els diferents procediments de contractació que es tramitin en aquest Ajuntament, en 
què per normativa sigui obligatòria o quan, no sent obligatòria legalment, així es determini en el 
procediment corresponent.  
 
Segon.- Establir que, aquesta Mesa, que actuarà en matèria de contractació administrativa prevista a 
la legislació sobre contractes del sector públic estarà integrada pels següents membres: 
 

- President: Sr. Jordi Navarra i Torres, alcalde 
- Vocals: Sr. Jaume Montanuy i Baró 

Sr. Ivan Castells i Montellà 
Sr. Francisco Mirabet i Castells 
Sra. Montserrat Escolà i Morera  

- Secretari  Sr. Xavier Pascual i Santisteve, secretari-interventor. 
    
Tercer.- Determinar que podran assistir amb veu i sense vot els tècnics municipals o externs que 
l’Alcaldia estimi oportú a efectes informatius.  
 
En aquest punt no s’han produït intervencions. 
 
6.- Designació de representant municipal en l’Agrupació Agrària Fundació Privada Montsec. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga és membre de l’Agrupació Agrària Fundació 
Privada Montsec i d’acord amb els estatuts de la l’Agrupació Agrària Fundació Privada Montsec a 
l’Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga li correspon la designació d’un representant a l’Agrupació. 
 
A la vista de la renovació del cartipàs municipal. 
 
El Ple, per majoria, amb tres vots a favor (Jordi Navarra, Jaume Montanuy i Francisco Mirabet) i dues 
abstencions (Ivan Castells i Montserrat Escolà), acorda: 
 
Primer.- Designar al regidor Sr. Jaume Montanuy i Baró com a representant municipal en l’Agrupació 
Agrària Fundació Privada Montsec, i al regidor Sr. Francisco Mirabet Castells, com a suplent. 
 
Segon.- Notificar aquesta elecció i nomenament a l’esmentada entitat als efectes procedents” 
 
En aquest punt s’han produït les següents intervencions: 
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- El regidor Sr. Jaume Montanuy exposa que aquesta Agrupació Agrària deriva de les antigues 
cambres Agràries i que l’objectiu de l’Agrupació és que el patrimoni que té segueixi essent 
dels ajuntaments que la composen. 

- La regidora Sra. Montserrat Escolà comenta que, l’Agrupació requerirà uns ingressos per part 
de l’Ajuntament i per tant si l’edifici és part dels pagesos i part de l’Ajuntament perquè ho ha 
de pagar tot l’Ajuntament, és a dir tots els veïns?. Si  el benefici de pertànyer a l’Agrupació és 
per als pagesos de municipi, quin és el benefici per a la resta de veïns, Per a la Sra. Escolà 
s’hauria de preguntar a la gent del municipi, que no és pagesa, si vol aportar a l’Agrupació.  

- Pel Sr. Jaume Montanuy a dia d’avui no hi ha cap benefici general per al conjunt de veïns, 
però inicialment a l’Agrupació hi van fer aportacions els municipis i els pagesos, i el seu 
patrimoni està composat per una part d’un edifici a Tremp. 

- L’alcalde incideix en què no tothom és pagès, però que Sant Esteve és un municipi agrari i de 
la pagesia se’n beneficia tothom. 

- El regidor Sr. Ivan Castells manifesta que desconeixia l’existència de l’Agrupació Agrària, i si 
l’ajuntament hi contribuïa, i comenta que si l’ajuntament hi aporta serà perquè hi ha un 
patrimoni que en cas de vendre’s és l’Ajuntament qui se n’hauria de beneficiar. 

- El Sr. Montanuy informa que en principi així és, però que serà a finals d’any quan comenci 
l’aportació, i que no hi ha cap ens que representi als pagesos, i per tant en principi si s’aliena 
el patrimoni de l’Agrupació revertiria en els municipis. 

- Pel regidor Sr. Castells hauria de quedar clar que els diners serien per al municipi, tenint 
present que hi contribueix tothom, i que no és un benefici igual per a tots els veïns per igual, 
ja que aquest patrimoni sols correspon a alguns pagesos, sense especificar quins  i 
l’Ajuntament ha de fer aportacions (que no se sap quantes ni les quantitats) en els anys 
futurs, i que no es pot agafar un compromís per algo privat, un Ajuntament que ha de vetllar 
per tots els veïns per igual, siguin pagesos o no.  

- El regidor Sr. Francisco Mirabet explica que actualment ja es fa servir el local de l’Agrupació 
per a què els pagesos hi puguin fer reunions. 

- Pel Sr. Alcalde si l’ajuntament se n’ha de desentendre que sigui qüestió dels pagesos. 
- Per la Sra. Escolà cal confirmar qui hi ha de pagar la quota, si l’ajuntament o els pagesos, i si 

és patrimoni dels pagesos haurien de ser ells els que paguessin la quota. 
- El Sr. Montanuy explica que inicialment els ajuntaments hi van posar recursos i també els 

pagesos, i per tant el patrimoni segueix essent dels dos col·lectius. 
- Per l’alcalde de moment es pot fer servir el local, i opina que s’ha de mantenir el que ve de 

lluny. 
 
7.- Aprovació de la dedicació parcial del càrrec de d'alcalde de l'Ajuntament  
 
"Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 7 de juliol de 2008 va acordar la dedicació exclusiva  del 
càrrec de d'alcalde de l'Ajuntament.  
 
Considerant que les competències municipals, generen una tasca addicional a la purament 
administrativa, consistent en el seguiment sobre el terreny, i el control i supervisió del 
desenvolupament de la seva execució, tant en obres com en serveis, així com un increment de les 
tasques de representació. 
 
Vist que aquestes responsabilitats de caràcter ordinari exigeixen la presència i l'atenció continuada 
tant als ciutadans, com al personal que directament o indirectament presten serveis a l'Ajuntament. 
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Vist el que disposa l'article 75 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de bases de règim local, 
modificada per la Llei 11/1999, de 21 d'abril, el que s'estableix a l'article 42 de la llei 14/2000, de 29 
de desembre, de mesures fiscals, administratives i de ordre social, i la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local. 
 
El Ple, per majoria, amb tres vots a favor (Jordi Navarra, Jaume Montanuy i Francisco Mirabet) i dos 
en contra (Ivan Castells i Montserrat Escolà); acorda: 
 
Primer.- Acordar la dedicació parcial del 75% de la jornada del càrrec d’alcalde de l'Ajuntament de 
Sant Esteve de la Sarga 
 
Segon.- Determinar que les condicions de l'esmentada dedicació seran les següents: 
 
 Jornada laboral: Serà la de l'horari laboral habitual del personal de Administració General de 

l'Ajuntament. 
 Retribucions: 950,00 € bruts mensuals, per dotze mensualitats més indemnitzacions. 
 Aquesta retribució de l’alcalde serà incompatible amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec 

als Pressupostos de les Administracions Públiques i dels ens, organismes i empreses d’elles 
dependents. 

 
Tercer.- Donar d'alta el càrrec d'Alcalde en el règim general de la Seguretat Social, assumint la 
corporació les despeses corresponents de la quota patronal. 
 
Quart.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al taulell d'anuncis de la 
corporació. 
 
En aquest punt s’han produït les següents intervencions: 

- L’alcalde explica les condicions de la retribució per l’exercici del seu càrrec, i el fet que hi ha 
un ajut de la Generalitat que la compensa, i proposa una dedicació parcial del 75%. 

- El regidor Sr. Ivan Castells planteja el dubte de si el 75% suposarà una dedicació d’unes 6 
hores al dia i de com es distribuirien aquestes. 

- L’alcalde explica que el 75% de dedicació es correspon a la disponibilitat a les tasques 
municipals. 

- El regidor Sr. Castells planteja la possibilitat de què passaria en cas que no hi hagi cap tasca 
concreta, doncs opina que si es paga un sou ha de ser per una feina, i malgrat la flexibilitat 
caldria un horari potser de dos dies a la setmana pels veïns a l’Ajuntament. 

- L’alcalde, inicialment, es planteja una atenció presencial als veïns els dilluns a partir de les 
13:00 hores. 

- Per la regidora Sra. Montserrat Escolà l’alcalde ha d’anar als pobles i parlar amb els veïns, fet 
que suposa un mínim d’horari. 

- El regidor Sr. Jaume Montanuy exposa que amb els veïns sempre s’hi ha parlat, i no hi ha cap 
municipi on es parli directament amb l’alcalde sense concertar una cita prèvia, i recorda que la  
jornada laboral és llarga dons també hi ha gent que truca a la nit. 

- L’alcalde informa que la setmana passava va estar dos cops a l’ajuntament a disposició dels 
veïns i que també va anar als nuclis. 

- La Sra. Escolà proposa fixar un matí per a fer les gestions. 
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- El Sr. Castells, tot i les diferències, opina que és una dedicació insuficient dedicar a 
l’ajuntament la tarda del dilluns, i per això proposa que hi hagi un dia de referència, i potser 
també dedicar-hi el dissabte. 

- L’alcalde comenta que l’important és que la gent sàpiga on estan els regidors, però considera 
que no s’ha d’adaptar a la gent, doncs l’ajuntament està obert cada dia, i la finalitat és servir a 
la gent, que no significa tenir disponibilitat absoluta, sinó dins d’una normalitat, doncs així s’ha 
fet des de fa temps. 

- La Sra. Escolà precisa que com a mínim s’ha de donar servei 
- El Sr. Castells explica que, si l’alcalde vol lliure disponibilitat, el sentit del seu vot serà 

desfavorable, doncs si algú cobra un sou hi ha de ser, tot i que l’alcalde pot fer el que 
consideri oportú, tot i que reitera la proposta de com a mínim un parell de dies i la resta del 
temps de lliure disposició, doncs l’adequat és prestar servei als veïns, i n’hi ha molts de cap 
de setmana. 

- Pel Sr. Jaume Montanuy l’alcalde ha d’estar a disposició de la gent de fora, però en tot cas se 
li ha de demanar cita prèvia. 

- El Sr. Castells insisteix que què la seva proposta és un dia entre setmana i un dia el cap de 
setmana, doncs l’alcalde cobra, tot i que s’hagi de demanar cita prèvia, i per això potser el 
millor seria tenir l’ajuntament a Sant Esteve. 

- Segons l’alcalde la ubicació de l’ajuntament dependrà de qüestions econòmiques, i la seva 
voluntat és atendre a tothom, i es farà publicitat de l’horari d’atenció. 
 

8.- Tinents d’Alcalde. Nomenament. Donar-ne compte. 
 
Es dóna compte al Ple del Decret núm. 23/2015, de 18 de juny, de nomenament de tinent d’alcalde, i 
que literalment estableix el següent: 
 
“Decret núm. 23/2015 
 
Identificació de l’expedient 
Nomenament de tinent d’Alcalde 
 
Antecedents 
Un cop celebrades les Eleccions Locals, i constituït el nou Ajuntament, es fa necessari procedir a 
l'establiment de la nova organització municipal i, en particular, pel que es refereix a la designació dels 
Tinents d'Alcalde. 
 
Fonaments de dret 
Atès que de conformitat amb el que disposa l'article 23.3, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les Bases del Règim Local, en la redacció actual, en concordança amb l’article 55 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, la designació dels Tinents d'Alcalde és competència d'aquesta Alcaldia. 
 
Resolució, 
Resolc, 
 
Primer.- Nomenar Tinent d'Alcalde d'aquest Ajuntament, amb efectes del dia d'avui, al regidor Sr. 
Jaume Montanuy i Baró, el qual substituirà aquesta Alcaldia en els casos de vacant, absència o 
malaltia. 
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Segon.-  Establir que en cas d'absència, vacant o malaltia d'aquesta Alcaldia, les atribucions i 
competències que reconeix la legislació vigent a l’Alcaldia, i en especial, l'ordenació de pagaments i 
l'autorització de talons bancaris, seran desenvolupades pel Tinent d'Alcalde. 
 
Tercer.- A aquests efectes, quan l’alcalde hagi d’absentar-se del terme municipal per un dia, 
automàticament el Tinent d'Alcalde assumirà les seves competències. En cas que l’absència sigui 
superior, l’Alcaldia nomenarà el Tinent d’Alcalde substitut mitjançant Decret.  
 
Quart. Comunicar aquest Decret al Tinent d'Alcalde afectat, i determinar que aquests nomenaments 
s’entendran acceptats si en el termini de 3 dies hàbils els interessats no manifesten expressament la 
seva voluntat de no acceptar el càrrec. 
 
Cinquè. Donar compte al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la sessió extraordinària que es 
convoqui en compliment del que preveu l'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals.  
 
Sant Esteve de la Sarga, 18 de juny de 2015. 
 
L’alcalde      Davant meu, 
       El secretari 
Jordi Navarra i Torres    Xavier Pascual i Santisteve” 
 
El Sr. Alcalde dóna per acabada la sessió a les 14:36 hores de la qual, com a secretari, n’estenc 
aquesta acta del contingut de la qual dono fe i certifico.  
 
El secretari       L’alcalde 
 
 
 
 
 


