AJUNTAMENT
DE
EL SOLERÀS
(Les Garrigues)
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DEL SOLERÀS
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Identificació: 06/2015
Caràcter: Ordinari
Data: 31 d’agost de 2015
Hora: a les 13:00 hores
Lloc: Ajuntament del Soleràs
ASSISTENTS:
Sr. Jordi Sarlé Marfull, alcalde
Sr. Manel Marsan Segú, regidor
Sr. Josep Maria Barrull Aran, regidor
Sr. Marcelino Àlvarez Bedoya, regidor
Sra. Emilia Farré Farran, regidora
Sr. Ramon Espuña Turmo, regidor
Sra. Maria Teresa Solè Debès, regidor
Secretària: Anna Cornellana Martí
Al Soleràs a 31 d’agost de dos mil quinze. Reunit el Ple de l’Ajuntament prèvia
convocatòria i sota la presidència d’en Jordi Sarlé Marfull, alcalde, comprovada
l’assistència del nombre suficient de membres per a la vàlida realització de la
sessió, es passa a resoldre el següent:
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors (acta de
constitució de dat 13 de juny de 2015 i acta extraordinària de data 22 de juny de
2015).
2. Donar compte i, si s’escau, ratificació de Decrets d´Alcaldia.
3. Aprovar relació de factures, si s’escau.
4. Donar compte de l’informe trimestral de la llei 15/2010, 2n trimestre 2015.
5. Adjudicar l’arrendament del vedat de caça.
6. Sorteig dels membres de la mesa electoral per a les properes Eleccions locals
del dia 27 de setembre de 2015.
7. Informes d’alcaldia.
8. Precs i preguntes.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Un cop comprovada l’assistència del nombre suficient de membres per a la vàlida
realització de la reunió i abans d’iniciar la sessió, el Sr. alcalde manifesta la
necessitat d’incloure un nou punts en l’ordre del dia, relatiu al següent assumpte:
-

Acordar l’adhesió de compromís amb la independència de Catalunya.

D’acord amb el que disposen els articles 103.3 del Real Decret Legislatiu 2/2003,
de 18 d’abril, pel qual s’aprova el TRLMRLC i 82.3 del Real Decret 2568/86, de 28
de novembre, pel qual s’aprova el ROF, el Ple ratifica la urgència dels assumptes i
s’acorda ampliar l’ordre del dia amb el punt 7.
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors (acta
de constitució de dat 13 de juny de 2015 i acta extraordinària de data 22 de
juny de 2015).
El ple dóna per llegida les actes de les sessions anteriors (acta de
13 de juny de 2015 i acta extraordinària de data 22 de juny
conformitat amb l’establert a l’article 110.3 del RL 2/2003, de 28
s’aprova el Text refós de la llei Municipal i de Règim Local de
aprovades per unanimitat amb les següents esmenes:

constitució data
de 2015), i de
d’abril, pel qual
Catalunya, són

En l’acta del dia 22 de juny de 2015, en el punt número 5 de l’ordre del dia, on hi
diu “del SAT del Consell Comarcal de les Garrigues a l’Ajuntament de Granyena de
les Garrigues” hi ha de dir “del SAT del Consell Comarcal de les Garrigues a
l’Ajuntament del Soleràs”.
En la mateixa acta, en el punt número 7 de l’ordre del dia, on hi diu “de dedicació
de l’alcalde” hi ha de dir “de dedicació a un regidor”, i on hi diu “quilometratge a vinti-quatre cèntims” hi ha de dir “quilometratge a trenta-tres cèntims”.
I en la mateixa acta, en el punt número 16 de l’ordre del dia, on hi diu “el ple acorda
per unanimitat” hi ha de dir “el ple acorda per majoraria absoluta (5 vots a favor i 2
en contra)”.
2. Donar compte i, si s’escau, ratificació de Decrets d´Alcaldia.
Es dóna compte al Ple dels següents Decrets d’Alcaldia dictats des de l’últim ple
ordinari, i el Ple es dóna per assabentat:
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-

Del Decret d’Alcadia número 51/2015 de data 30 de juny de 2015 al Decret
d’Alcaldia número 68/2015 de data 31 d’agost de 2015.

3. Aprovar relació de factures, si s’escau.
D’acord amb 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, totes les factures
que superin el 10% del recursos ordinaris del pressupost vigent de la corporació,
hauran de ser aprovades per ple.
A data d’avui no hi ha cap factura que superi el llindar esmentat, per la qual cosa no
se n’aprova cap.
4. Donar compte de l’informe trimestral de la llei 15/2010, 2n trimestre 2015.
L’àmbit d’aplicació de la Llei 15/2010 són els pagaments efectuats com a
contraprestació en les operacions comercials realitzades entre empreses, o entre
empreses i l’Administració, de conformitat amb el disposat el RDL 3/2011 que
aprova la refosa de la llei de contractes del sector públic.
Queden fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei:
Els pagaments efectuats en les operacions comercials en què intervinguin
consumidors.
Els interessos relacionats amb la legislació en matèria de xecs, pagarés i lletres de
canvi i els pagaments d’indemnització per danys, inclosos els pagaments per
entitats asseguradores.
Els deutes sotmesos a procediments concursals incoats contra el deutor, que es
regiran per l’establert en la seva legislació especial.
Per tant, les operacions comercials incloses seran aquelles que realitzin els poders
adjudicadors per a l’execució dels contractes d’obres, concessió d’obres públiques,
gestió de serveis públics, subministrament, serveis i de col·laboració entre el sector
públic y el sector privat.
Així doncs, d’acord amb l’article quart de la Llei 15/2010 resulta que les obligacions
reconegudes respecte de les quals s’estan incomplint els terminis de pagament que
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imposa la Llei són de 34 factures, per un import total de 78.244,48 euros, al 2n
trimestre de 2015.
5. Adjudicar l’arrendament del vedat de caça.
Vist l'expedient relatiu a l'arrendament del vedat de caça L- 10.285 del municipi del
Soleràs.
Vistes les propostes presentades per a l'adjudicació del concurs, i la proposta
d’adjudicació feta per la mesa de contractació.
Atès que l’Ajuntament és l’administració competent per a la contractació i
adjudicació de l’aprofitament cinegètic dels vedats de caça locals, segons disposa
l’article 17.5 de la Llei 1/1970, de 4 d’abril, de caça, de conformitat amb la Llei de
Règim Local. Tanmateix, segons disposa l’article 17.7 de la citada Llei, al tractar-se
d’un vedat de caça menor la durada del contracte no podrà ser inferior a sis anys; si
contràriament es tractés de caça major, aquesta durada no podrà ser inferior a nou
anys.
Considerant que segons la Disposició addicional segona del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes
del sector públic, és competència del Ple la contractació quan la seva durada sigui
superior a 4 anys i l’import superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
El ple aprova per unanimitat:
Primer.- Declarar vàlida la licitació, i adjudicar el contracte d'arrendament del Vedat
L- 10.285 del municipi del Soleràs a BENITO AMADEO GILI FLORENSA, amb DNI
40898319 H pel preu de quinze mil trenta euros (15.030,00 €) més l’IVA vigent, pel
termini de 9 anys, i amb les següents millores proposades:
-

Captació de nous caçadors forasters, oferint la compra d’oli al detall a la
Cooperativa del poble.
Crear i mantenir una assegurança de Responsabilitat Civil per cobrir els
possibles danys a persones i finques de l’APC durant el període de caça.
Implantació d’una servei de guàrdia privada amb la titulació i vehicle
autoritzat per el control del furtivament i evitar robatoris al terme, identificant
vehicles sospitosos en el cas de que faci falta.
Programar visites a la Cooperativa del poble de grups de turistes en autocar,
clients del complex hoteler de “La Garbinada”.
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-

Repoblar les espècies cinegètiques autoritzades per mantenir una densitat
optima de caça a l’APC.
Col·laboració amb les diferents associacions esportives del poble.
Col·laboració amb la diada anual dels jubilats del Soleràs.
Assolir les despeses de renovació i elaboració del pla tècnic de caça.

Segon.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari a fi i efecte que aquest comparegui el
dia que l’Ajuntament consideri oportú hores per tal de formalitzar el contracte en
document administratiu, així com a la resta de licitadors, si n’hi ha.
Tercer.- Facultar l’alcalde per a que pugui signar qualsevol document que calgui per
fer efectius els acords precedents
6. Sorteig dels membres de la mesa electoral per a les properes Eleccions
locals del dia 27 de setembre de 2015.
Atès que pel Decret 174/2015, de 3 d’agost, s’han convocat les eleccions al
Parlament de Catalunya, que s’han de celebrar el proper dia 27 de setembre de
2015.
Atès que segons disposa l´article 26 de la Llei 5/1985 del Règim Electoral General,
s´han d´efectuar els sortejos dels electors que han de formar part de les Meses
Electorals.
Els assistents procedeixen a efectuar aquest sorteig i atès el seu resultat s’acorda
unànimement nomenar els integrants de la Mesa electoral per les eleccions al
Parlament de Catalunya a celebrar el proper dia 27 de setembre de 2015. Els
membres, titulars i suplents que han estat elegits són els següents:
- President: Maria Montserrat Segura Roigé
- Vocal 1: Mercè Rius Aran
- Vocal 2: Laia Pelegrí Salaet
- Suplent 1 President: Montserrat Rodríguez Valcarcel
- Suplent 1 Vocal 1: Ramon Roigé Sarlé
- Suplent 1 Vocal 2: Celeste Estremo Segura
- Suplent 2 President: Carles Sarlé Esteve
- Suplent 2 Vocal 1: Esteve Vilalta Preixens
- Suplent 2 Vocal 2: Montserrat Pelegrí Tamarit
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7. Acordar l’adhesió de compromís amb la independència de Catalunya.
Aquest ajuntament acorda per unanimitat restar a diposició del nou Parlament, del
president i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixi de les eleccions
del dia 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i
proclamar, juntament amb totes les institucions, l’estat català, lliure i sobirà.
8. Informes d’alcaldia.
No n’hi ha.
9. Precs i preguntes.
No n’hi ha.
No havent-hi més intervencions i sense més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la
sessió a les 13:30 hores del dia 31 d’agost de 2015 de la qual s’estén la present
acta, la fidelitat i autenticitat de la qual, com a secretària, certifico.
La Secretària-interventora,

L’Alcalde,

Anna Cornellana Martí

Jordi Sarlé Marfull
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