AJUNTAMENT
DE
EL SOLERÀS
(Les Garrigues)
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE EXTRAORDINARI DE L’AJUNTAMENT DEL
SOLERÀS
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Identificació: 5/2015
Caràcter: Extraordinari.
Data: 22 de juny de 2015
Hora: a les 19:00 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 22 de juny de dos mil quinze. Reunit el Ple de l’Ajuntament prèvia
convocatòria i sota la presidència d’en Jordi Sarlé Marfull, 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. Donar compte del nomenament del tinent d’alcalde.
2. Donar compte de les delegacions d’alcaldia (àrees de treball- regidories).
3. Nomenament de representants en els òrgans col·legiats, si s’escau.
4. Designació dels membres de la Comissió Especial de Comptes.
5. Designació dels membres de la Mesa de Contractació.
6. Nomenament del tresorer de la Corporació Municipal i autorització de clauers
bancaris.
7. Establiment de la periodicitat de les sessions del ple.
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8. Establiment del règim de dedicació dels membres polítics de la corporació i, del
seu règim de retribucions i indemnitzacions.
9. Donar compte i, si s’escau, ratificació de Decrets d´Alcaldia.
10. Aprovar relació de factures, si s’escau.
11. Aprovar retribucions a determinats càrrecs electes.
12. Elecció del Jutge de pau i substitut del jutge de pau del municipi del Soleràs.
13. Adjudicar la concessió del servei públic de Bar de les piscines municipals.
14. Aprovació de la rendició del Compte General de l'exercici de 2014.
15. Aprovació de l'inventari de béns municipals de l'Ajuntament a 31 de desembre de
2014.
16. Aprovar el plec de clàusules economico administratives i la licitació de
l’arrendament del vedat de caça”.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Un cop comprovada l’assistència del nombre suficient de membres per a la vàlida
realització de la reunió el Sr. alcalde inicia la sessió.
1. Donar compte del nomenament del tinent d’alcalde.
D'acord amb el que s'estableix a l'article 21.2 de la Llei 7/85 reguladora de les
Bases del Règim Local, es convenient fer el nomenament del Tinent d'Alcalde de la
Corporació. El senyor batlle dóna compte del Decret de l'Alcaldia número 49/2015,
de data 15 de juny de 2015, segons el qual proposa els següents:
-

Tinent d’alcalde: Manel Marsan Segú

2. Donar compte de les delegacions d’alcaldia (àrees de treball- regidories).
D’acord amb l'article 21.3, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en concordança amb l'article 53.3 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, és competència de l’alcaldia procedir al seu nomenament. El senyor
batlle dóna compte del Decret de l'Alcaldia número 50/2015, de data 15 de juny de
2015, segons el qual proposa les següents delegacions:
 Regidoria d’Hisenda, Noves Tecnologies i Joventut:
Manel Marsan Segú
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 Regidoria d’Urbanisme i xarxa d’aigües:
Marcelino Àlvarez Bedoya
 Regidoria d’Agricultura i Medi Ambient:
Josep Maria Barrull Aran
 Regidoria d’Esports, Festes i Cultura:
Emilia Farré Farran
 Regidoria d’Ensenyament:
Jordi Sarlé Marfull
3. Nomenament de representants en els òrgans col·legiats, si s’escau.
L'alcaldia proposa nomenar representants de la Corporació en els òrgans col·legiats
següents, als regidors:
-

Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues.

D’acord amb el que disposen els articles 3 i 6 dels vigents Estatuts de la
Mancomunitat d’Aigües de les Garrigues i 5 del Reglament d’Organització,
correspon a l’Ajuntament procedir al nomenament de dos representants i un
suplent, que substituirà als representants en cas d’absència justificada d’aquests,
els quals hauran de formar part de la Junta General.
Representant: Josep Maria Barrull Aran
Representant: Marcelino Álbarez Bedoya
Suplent: Jordi Sarlé Marfull
Posada a votació l'anterior proposta s'aprova per unanimitat.
-

Consell Escolar.

De conformitat amb l'article 7 de la resolució de 16 d'octubre de 1998 (DOGC 2749,
de 22-10-1998) sobre la convocatòria i regulació del procés electoral per la
renovació dels Consells Escolars dels centres docents públics de nivell no
universitari,
Es nomena com a representant de la Corporació per formar part del Consell
Escolar, al Sr. regidor i alcalde Jordi Sarlé Marfull.
Proposta que es aprovada per unanimitat.
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Aquest acord s’haurà de comunicar a l’escola pública del Soleràs (CEIP del
Soleràs).
4. Designació dels membres de la Comissió Especial de Comptes.
És d’aplicació l'establert a l'article 116 de la Llei 7/85 reguladora de les Bases del
règim local i l'article 193 de la Llei 39/88, reguladora de les hisendes locals, atès
l'article 20.2 de la Llei 11/1999, de 21 d'abril de modificació de la Llei 7/1985,
reguladora de les bases de Règim local i l'article 48.1c) 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.
Tanmateix, aquesta comissió ha d’estar formada per tots els grups polítics que
integren la corporació, d’acord amb l’article 58.3 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.
Igualment, ha d’estar formada per un mínim de tres membres en tant que es tracta
d’un òrgan col·legiat.
Per tot l’exposa’t, el senyor batlle proposa la següent composició de la Comissió
Especial de Comptes:
President:
Vocals:

Sr. Jordi Sarlé Marfull (IS-AM)
Sr. Manel Marsan Segú (IS-AM)
Sr. Josep Maria Barrull Aran (IS-AM)
Sr. Marcelino Àlbarez Bedoya(IS-AM)
Sra. Emilia Farré Farran (IS-AM)
Sr. Ramon Espuña Turmo (CIU)
Sra. Maria Teresa Solé Debés (CIU)

El Ple aprova per unanimitat del nombre legal de membres de la Corporació, la
composició de la Comissió Especial de Comptes.
5. Designació dels membres de la Mesa de Contractació.
D’acord amb l’article 320 del Real Decret Legislatiu, 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, s’acorda
nomenar als següents com a membres de la Mesa de Contractació en els
procediments oberts, restringits i negociats amb publicitat:
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En tot cas, no podrà ser inferior a tres, segons estableix el punt 10 de la disposició
addicional segona del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
-

Jordi Sarlé Marfull, alcalde
Manel Marsan Segú, regidor
Josep Maria Barrull Aran, regidor

Actuarà com a secretari un funcionari de la Corporació Local, la Sra. Anna
Cornellana Martí, secretaria-interventora del SAT del Consell Comarcal de les
Garrigues a l’Ajuntament del Soleràs.
6. Nomenament del tresorer de la Corporació Municipal i autorització de
clauers bancaris.
D'acord amb el que estableix l'article 2.f) del Reial decret 731/1993, de 14 de maig,
sobre provisió de lloc de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter
nacional, el senyor batlle nomena al següent com a tresorer de la Corporació:
Sr. Manel Marsan Segú, tresorer de la Corporació Municipal
El Sr. Manel Marsan Segú accepta el càrrec, i s’autoritza la seva signatura per a la
disposició de fons municipals de qualsevol compte corrent a nom de l'Ajuntament.
Tanmateix, s’acorda per unanimitat que per a la disposició, pagament o qualsevol
altra transacció bancària caldrà la signatura conjunta dels tres clauers bancaris de
la Corporació següents:
Jordi Sarlé Marfull, alcalde
Manel Marsan Segú, regidora
Anna Cornellana Martí, secretaria-interventora
7. Establiment de la periodicitat de les sessions del ple.
D’acord amb 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,
s'acorda per unanimitat de tots els assistents:
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Primer.- Les sessions plenàries ordinàries es celebraran de forma periòdica cada
tres mesos, preferentment en dilluns.
Segon.- Les sessions plenàries extraordinàries es celebraran cada vegada que així
es sol·liciti de conformitat amb la legislació vigent.
8. Establiment del règim de dedicació dels membres polítics de la corporació
i, del seu règim de retribucions i indemnitzacions.
Es proposa establir un règim de dedicació a un regidor amb una jornada del 75% i
una retribució bruta de 774,93 euros/mes (incloses pagues extres), és a dir,
9.299,16 euros bruts anuals.
Tanmateix, a proposta de l’Alcaldia, també es proposa fixar la quantia per al
quilometratge a trenta-tres cèntims (0,33 €) per quilòmetre.
D’aquests 0,19 €/km estaran exempts i la resta, és a dir, 0,14 €/km seran bruts i
caldrà aplicar-hi la corresponent retenció d’IRPF.
Per tot això, el Ple de la Corporació aprova per unanimitat:
Primer.- Aprovar les quanties fixades per a quilometratge, així com el règim de
dedicació i retribució del senyor regidor Manel Marsan Segú.
Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d'anuncis de la corporació.
9. 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:
-

Del Decret d’Alcaldia número 10/2015 de data 3 de març de 2015 al Decret
d’Alcaldia número 50 de data 15 de juny de 2015.

Així com s’acorda per unanimitat ratificar els següents Decrets d’Alcaldia:
-

Decret d’Alcaldia número 11 de data 5 de març de 2015

-

Decret d’Alcaldia número 14/2015 de data 12 de març de 2015
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10. 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.
11. Aprovar retribucions a determinats càrrecs electes.
D’acord amb la Resolució GRI/827/2015, de 22 d’abril, de convocatòria per atorgar
compensacions econòmiques a favors dels ajuntaments perquè abonin retribucions
a determinats càrrecs electes locals, per a l’exercici 2015.
Atès que d’acord amb la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local, que ha modificat l’article 75 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en els ajuntaments de menys
de 1.000 habitants ni hi pot haver cap càrrec públic amb dedicació exclusiva, i
excepcionalment podran desenvolupar les seves funcions amb dedicació parcial,
amb retribucions dins dels límits màxims assenyalats en la Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat.
Atès que d’acord amb l’article 75.bis i 75.ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, i l’establert en el Real Decret-Llei 1/2014,
de 24 de gener, de reforma en matèria d’infraestructures i de transports i altres
mesures econòmiques, la dedicació parcial dels membres de les corporacions
locals no pot ser superior al 75% i el límit màxim que poden percebre és de
30.000,00 euros anuals.
Atès que degut a les passades eleccions municipals celebrades el dia 24 de maig
de 2015 s’ha constituït el nou ajuntament en data 13 de juny de 2015.
El ple aprova per unanimitat el següent:
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Primer.- Acordar la retribució de càrrecs electes a favor del Sr. Manel Marsan Segú,
regidor, amb efectes des del dia 13 de juny de 2015, amb una retribució bruta
mensual de 774,93 euros bruts.
Segon.- Comunicar el present acord a la Direcció General d’Administració Local.
12. Elecció del Jutge de pau i substitut del jutge de pau del municipi del
Soleràs.
La Comissió de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en data 12 de maig de 2015, va acordar que, per estar pròxim a finalitzar el termini
de quatre anys per al qual van ser nomenats els actuals jutges de pau, requerir als
ajuntaments que iniciïn els tràmits reglamentaris a fi de proposar al mateix tribunal
les persones que han de desenvolupar el càrrecs de jutge de pau titular i substitut.
No havent-se finalitzat el termini d’exposició al públic per a la convocatòria pública
per l’elecció del jutge de pau titular i substitut del municipi del Soleràs, i havent-se
presentat dos sol·licituds.
El ple acorda per unanimitat:
Primer.- Proposar elegir al Sr. Josep Maria Guiu Rius, com a jutge de pau titular, i al
Sr. Josep Maria Preixens Flix com a jutge de pau substitut.
Segon.- Condicionar aquesta proposta al fet que, un cop hagi finalitzat el període
d’exposició pública, no s’hagin presentat més sol·licituds. En cas contrari,
s’adoptarà un nou acord.
Tercer.- Comunicar el present acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
13. Adjudicar la concessió del servei públic de Bar de les piscines municipals.
El senyor alcalde informa als regidors que davant de la necessitat d’oferir el servei
de bar a les piscines municipals durant els mesos d’estiu, és per això que resulta
necessari acordar l’adjudicació de la concessió del servei públic de bar de les
piscines.
Atès l’acord de ple de data 27 d’abril de 2015, segons el qual es van aprovar els
plecs/condicions que havíen de regir la contractació de la concessió del servei
públic de Bar de les piscines municipals.
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Atès que les sol·licituds presentades i les ofertes econòmiques han estat:
-

Montserrat Oriol, Ramona Cantera i Rosa Mari Rodes (1.650,00 euros)
Gaudi Arkan, SL (Hassna Amgay) (3.000,00 euros)

Atès que conjuntament amb les ofertes econòmiques s’han presentat millores.
Per tot l’exposa’t, el ple acorda amb 5 vots a favor i 2 en contra:
Primer.- Adjudicar la concessió del servei públic de bar de les piscines Montserrat
Oriol, Ramona Cantera i Rosa Rodes, pel preu de 1.650,00 euros i amb les millores
presentades, subjecte a les condicions establertes en el ple del dia 27 d’abril de
2015.
Segon.- Requerir a l’adjudicatari per a que el dia i hora que se li indiqui formalitzi el
contracte administratiu corresponent.
14. Aprovació de la rendició del Compte General de l'exercici de 2014.
Seguidament el senyor alcalde manifesta que s'han d'examinar i si procedeix, aprovar
el Compte General del pressupost de 2014 de l'Ajuntament. El secretari dóna lectura
a les actuacions seguides fins a la data així com al dictamen emès per la Comissió
Especial de Compte, el qual diu:
Vistos els comptes generals de 2014 considerant complerts tots els tràmits legals de
la rendició dels mateixos i considerant també que, en quant a la liquidació dels
pressupostos, queden degudament justificades totes les partides de despeses i
ingressos per mitjà dels documents que les acompanyen i que es consideren legítims,
i que de l'execució del resultat que es dóna són els següents estats:
A) BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2014
Total actiu:1.897.091,10 euros
Total passiu:1.897.091,10 euros
B) COMPTES DE RESULTATS A 31 DE DESEMBRE DE 2014
Resultats de l’exercici: 118.976,69 euros
C ) ROMANENT DE TRESORERIA
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(+) Deutors pendents de cobrament al
final de l’exercici ....................................................231.175,45
De pressupost d’ingressos. Exercici corrent ............168.105,63
De pressupost d’ingressos. Pressupostos tancats.....60.797,96
D’altres operacions no pressupostàries ................ 2.271,86
(-) Cobraments realitzats pendents d’aplicació
definitiva ............................................................................. 0,00
(-) Creditors pendents de pagament a
final de l’exercici ....................................................148.592,45
De pressupost de despeses. Exercici corrent .......... 142.131,31
De pressupost de despeses. Press. tancats ....................... 0,00
D’altres operacions no pressupostàries ....................... 6.461,14
(-) Pagaments realitzats pendents
d’aplicació definitiva ............................................................ 0,00
(+) Fons líquids de tresoreria a final de
l’exercici ...................................................................16.783,80
(-) Saldos de cobrament dubtós ..........................18.728,82
Romanent de tresoreria afectat amb despeses amb
finançament finalista .......................................................... 0,00
Romanent de tresoreria per despeses generals

80.637,98

Romanent de tresoreria total

80.637,98

D ) RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI
El Resultat Pressupostari ens informarà sobre la gestió de l'exercici corrent, sense
tenir en compte els exercicis tancats.
En aquest sentit, tenim les magnituds següents:
1.- Drets reconeguts nets ........................... 427.915,02
2.- Obligacions reconegudes netes............. 362.843,02
3.- Resultat pressupostari (1-2) ................ 65.072,00
4.- Desviacions positives de finançament ................... 0
5.- Desviacions negatives de finançament .................. 0
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6.- Despeses fin. amb romanents
líquids de tresoreria ............................................. 0
7.- Resultat d’operacions comercials .......................... 0
8.- Resultat press. ajustat (3-4+5+6+7).... 65.072,00
E) ACTA D’ARQUEIG
Les certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus
saldos, a favor de l’entitat local a final d’exercici i agrupats per nom o raó social de
l’entitat bancària. en cas de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris
s’aportarà l’oportú estat de concil·liació, autoritzat per l’interventor o òrgan de
l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat consten a l’expedient.
CLASSIFICACIÓ D’EXISTÈNCIES EN TRESORERIA A DIA 31/12/2014
COMPTE -PGC

CAIXA nº COMPTE CORRENT

5700

Caixa corporació

571
57101
57103
57104
57113
57114

Comptes operatius

DESCRIPCIÓ /
ENTITAT

IMPORT EUR.

653,73
BBVA
BBVA (abans BCL)
Cooperativa
BANKIA
BANTIERRA (pòlissa
2014)

6.136,00
1.422,86
455,15
0,00
8.116,06

TOTAL

16.783,80

Quant al compte 57113 es correspon a un compte de BANKIA que en data 30 de
gener de 2014 es va cancel·lar.
Per tot això, la Comissió Especial de Comptes INFORMA FAVORABLEMENT el
Compte General de l'exercici de 2014 i es considera que es pot procedir a la seva
exposició pública, juntament amb el present dictamen tal i com disposen els articles
116 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril i 212 del RDL 2/2004 pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, i posteriorment sotmetre al ple de la
corporació l’aprovació del mateix.
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I no havent més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió essent les 13:00
hores del dia assenyalat en l’encapçalament i jo com a Secretària en dono fe.
Atès l'Acta de la Comissió Especial de Comptes llegida, el senyor alcalde sotmet a
aprovació del Ple els Comptes Generals esmentats. Desprès d'examinar els
documents i d'una breu deliberació, per unanimitat del nombre legal de membres de la
Corporació, s'acorda:
Primer.- Aprovar els Comptes Generals del Pressupost de 2014 de l'Ajuntament, amb
els seus documents i justificants.
Segon.- Trametre l'expedient a la Sindicatura de Comptes.
15. Aprovació de l'inventari de béns municipals de l'Ajuntament a 31 de
desembre de 2014.
El Sr. Alcalde exposa als Srs. Regidors l'inventari municipal elaborat i actualitzat a
data 31 de desembre de 2014 per tal que es procedeixi a la seva aprovació.
D’acord amb el que disposa l’article 105 del Reglament de patrimoni dels ens locals
i l’article 222.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el
Ple municipal adopta el següent,
Per tot, per unanimitat del nombre legal de membres de la Corporació, s'acorda:
Primer.- Aprovar l'inventari revisat a 31 de desembre del 2014.
Segon.- Exposar al públic l’expedient durant un termini de 20 dies hàbils al tauler
d’anuncis de l’ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, pe què les persones
interessades puguin examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions o
al·legacions que considerin oportunes. Transcorregut el termini esmentat sense
haver-se'n produïdes, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Tercer.- Trametre una còpia de l'inventari municipal al Departament de Governació de
la Generalitat de Catalunya i a la Delegació Provincial d'Hisenda a Lleida.
16. Aprovar el plec de clàusules economico administratives i la licitació de
l’arrendament del vedat de caça”.
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AJUNTAMENT
DE
EL SOLERÀS
(Les Garrigues)
Vist l'expedient relatiu a l'arrendament del vedat de caça L- 10.285 del municipi del
Soleràs.
Vist l'informe del Secretari-Interventor.
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 majoraria absoluta (5 vots a favor i 2 en contra):
Primer.- Iniciar expedient per a procedir a la contractació de l'arrendament del vedat
de caça L- 10.285 del municipi del Soleràs, declarant com a forma de contractació el
concurs.
Segon.- Aprovar el Plec de Condicions economicoadministratives que regiran el
concurs.
Tercer.- Convocar la licitació i anunciar-la al Butlletí Oficial de la Província, així com
a la web de l’ajuntament del Soleràs.
Quart.- Facultar l'Alcalde per a atorgar els actes i documents que siguin necessaris
per al desenvolupament i execució del present acord.
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No havent-hi més intervencions i sense més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la
sessió a les 20:05 hores del dia 22 de juny 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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