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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DEL SOLERÀS 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:  
 
Identificació: 01/2015   
Caràcter: Ordinari 
Data:  2 de març de 2015 
Hora: a les 19:00 hores 
Lloc: Ajuntament del Soleràs 
 
ASSISTENTS:  
 
Sr. Jordi Segura Sarlé, alcalde 
Sr. Jesús Tost Guiu, regidor 
Sr. Josep Maria Barrull Aran, regidor 
Sr. Ramon Espunya Turmo, regidor  
Sra. Maria Teresa Solé Debés, regidora 
Sr. Montano Mascarilla Beà, regidor 
 
No assisteix el Sr. Esteve Vilalta Preixens, regidor 
 
Secretària: Anna Cornellana Martí 
 
Al Soleràs a 2 de març de dos mil quinze. Reunit el Ple de l’Ajuntament prèvia 
convocatòria i sota la presidència d’en Jordi Segura Sarlé, 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 
ordinària de data 22 de desembre de 2014). 
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, 4rt trimestre 2014. 
5. Donar compte de l’informe d’intervenció de seguiment del Pla d’Ajust (RD-Llei 
8/2013). 
6. Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2016 a 2018. 
7. Aprovar la modificació de crèdit 2/2014. 
8. Aprovar el calendari de festes locals per a l’any 2016. 
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9. Aprovar el conveni d’encàrrec de prestació de serveis de protecció de la salut 
entre l’Agència de Protecció de la Salut 
10. Aprovar la modificació dels estatuts de LOCALRET. 
11. Aprovar l’ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei de bàscula 
municipal. 
12. Informes d’alcaldia. 
13. Precs i preguntes. 

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: 
 

- Aprovar la modificació dels estatuts del Consorci del Transport Públic de 
l’Àrea de Lleida. 

 
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 12. 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors (acta 
ordinària de data 22 de desembre de 2014). 
 

El ple dóna per llegida les actes de les sessions anteriors (acta ordinària de data 22 
de desembre de 2014), i de conformitat amb l’establert a l’article 110.3 del RL 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, és aprovada per unanimitat. 

 
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: 
 

 31/12/2014. Decret d’Alcaldia 100/2014 d’aprovació de factures. 

 29/01/2015. Decret d’Alcaldia 3/2015 de concórrer a diverses subvencions 
de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI). 

 29/01/2015. Decret d’Alcaldia 4/2015 d’atorgament d’una aportació 
econòmica. 
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 30/10/2015. Decret d’Alcaldia 5/2015 d’aprovació de factures. 

 09/02/2015. Decret d’Alcaldia 6/2015 de devolució de part de la paga 
extraordinària de desembre de 2012. 

 12/02/2015. Decret d’Alcaldia 7/2015 d’atorgament d’un ajut econòmic. 

 16/02/2015. Decret d’Alcaldia 8/2015 d’atorgament de llicència d’obres. 

 27/02/2015. Decret d’alcaldia 9/2015 d’aprovació de factures 
 
Així com s’acorda per unanimitat ratificar els següents Decrets d’Alcaldia: 
 

 12/02/2015. Decret d’Alcaldia 1/2015 d’aprovació del conveni amb el Servei 
Català de la Salut i l’Ajuntament per al finançament de les depeses de 
funcionament i manteniment del consultori mèdic local, del període 2014, 
prorrogable anualment, fins a un màxim de 10 anys. 

 29/01/2015. Decret d’Alcaldia 2/2015 d’aprovació del document tècnic així 
com concórrer a la subvenció convocada per la Resolució TES/2677/2014, 
de 25 de novembre (ARC). 
 

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, 4rt trimestre 2014. 

 
D’acord amb l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de  
 
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: 
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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 
imposa la Llei són de 65 factures, per un import total de 36.080,29 euros, al 4rt 
trimestre de 2014. 
 
5. Donar compte de l’informe d’intervenció de seguiment del Pla d’Ajust (RD-
Llei 8/2013). 
 
D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostaria i Sostenibilitat Financera, modificació per la Llei Orgànica 4/2012, 
de 28 de setembre, així com l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, es va enviar 
abans del dia 31 de gener de 2014 l’informe de seguiment del Pla d’Ajut aprovat per 
pel ple d’aquesta corporació en data 26 de març de 2012. 
 
És per això que, d’acord amb l’establert en l’article 10 del Real Decret Llei 7/2012, 
de 9 de març, i l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, una vegada emès 
l’informe d’intervenció respecte al seguiment del pla d’ajust esmentat, se’ns dóna 
compte al ple, pel que el ple de la corporació en queda assabentat. 
 
6. Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2016 a 2018. 

Antecedents 

Emès l’Intervenció relatiu a l’elaboració del pla pressupostari a mig termini, 
coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, del deute públic i la regla de 
la despesa. 
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De conformitat amb allò que disposa la normativa vigent, s’ha elaborat el pla 
pressupostari a mig termini per als exercicis 2016 a 2018, prenent com a base el 
pressupost liquidat de l’exercici 2014 i la previsió de la liquidació de l’exercici 2015. 
Així mateix, a l’informe d’intervenció es detallen les hipòtesis que s’han considerat 
per la seva realització. 
 
Alhora, es considera que aquest pla pressupostari a mig termini està alineat amb 
els eixos d’actuació d’aquest mandat.  
 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF), modificat per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de 
desembre, de control del deute comercial, estableix que les Administracions 
Públiques elaboraran un pla pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcarà 
l’elaboració dels seus Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una 
programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i 
de deute públic.  
 
Els marcs pressupostaris a mig termini tindran un període mínim de 3 anys i 
contindran, entre altres paràmetres: 
 
- Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de la despesa de 
les respectives Administracions Públiques. 
- Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint en compte 
tant la seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a 
modificacions, com l'impacte de les mesures previstes per al període considerat 
- Els principals supòsits en els que es basen les esmentades projeccions 
d'ingressos i despeses. 
-  Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a 
llarg termini de les finances públiques. 
 
2. L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen 
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, determinava l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març 
els marcs pressupostaris. 
 
3. La norma general estableix que, per aplicació de l’art. 32de la LOEPSF, modificat 
per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en 
el sector públic, en el supòsit que la liquidació pressupostària es situï en superàvit, 
aquest es destinarà, en el cas de l’Estat, Comunitats Autònomes i Corporacions 
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Locals, a reduir el nivell d'endeutament net sempre amb el límit del volum 
d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció 
de deute. 

  
La nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, que introdueix la Llei Orgànica 
9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, 
determina les regles especials per al destí del superàvit pressupostari, és a dir, la 
possibilitat d'invertir  quan es tracti d'ajuntaments que tinguin capacitat de 
finançament, romanent de tresoreria positiu, ràtio del deute viu inferior al 110% dels 
ingressos corrents liquidats en termes consolidats i període mig de pagament 
inferior a 30 dies. En aquests casos, podran invertirsempre i quan es destini el 
percentatge de superàvit necessari a amortitzar operacions d'endeutament per a 
què l'ajuntament no incorri en dèficits en termes de comptabilitat nacional.  
 
A la mateixa disposició, s'estableixen per a l'any 2015, les consideracions a tenir en 
compte en relació a la distribució d'aquest superàvit. 
 
Per tot l’exposa’t,el ple aprova per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2016 a 2018, d’acord 
amb el detall adjuntat a l’expedient. 
 
Segon.- Trametre, abans del 15 de març,  el pla pressupostari a mig termini 
(període 2015-2017) al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, segons el 
que estableix l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012. 
 
7. Aprovar la modificació de crèdit 2/2014. 
 
Pel providència d’alcaldia de data 19 de febrer de 2015 s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació de la modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant 
suplement de crèdit i crèdit extraordinari, així com transferències de crèdit entre 
partides del pressupost vigent. 
 
1. Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a continuació, 
per a les quals la consignació és insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari 
actual, s’ha de tramitar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari que 
cal finançar  amb finançat mitjançant majors/nous ingressos efectivament 
recaptats/reconeguts del pressupost vigent de la corporació. 
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Despeses que cal finançar: 
 
1/ Suplements de crèdit: 

Partida Nom Consignació 
inicial 

Proposta 
d’increment 

Consignació 
definitiva1 

34 212 
01 

Reparació i conservació 
piscines i inst.esport. 

2.000,00 11.124,46 13.124,46 

45 623 
01 

Maquinària, instal·lacions 
tècniques i utillatge 

300,00 1.250,00 1.550,00 

 
2/ Crèdits extraordinaris: 

 

Partida Nom Proposta de consignació 

45 609 01 Construcció d’una bàscula municipal 20.000,00 

 

Total altes crèdits :  20.000,00  

 
Finançament que es proposa: 

1/ Majors/nous ingressos efectivament recaptats/reconeguts, no afectats:   

Partida Nom Previsió 
inicial 

Recaptats/ 
reconeguts 

Diferència 
usada 

46101 
01 

Pla Inversions Millora Gestió 
Aigua (Diputació de Lleida) 

0,00 10.916,68 10.916,68 

76100 
01 

Subvenció bàscula municipal 
(Diputació de Lleida) 

0,00 20.000,00 20.000,00 

76101 

01 

Subvenció compra desfibril·lador 
(Diputació de Lleida) 

0,00 1.457,78 1.457,78 

 

                                            
1
 No inclou la transferència de crèdit (alta). 
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2. Així com per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les 
quals la consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient, cal tramitar 
l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit amb 
subjecció a les disposicions vigents.  
 
S'han examinat els crèdits de l'esmentat pressupost que es poden reduir sense 
pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant: 
 
Consignació de despeses amb crèdits en baixa 
  

Partida  Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
baixa 

Consignació 
definitiva 

45 61901 
01 

Arranjaments 
diversos cementiri 

35.620,00 20.874,44 14.745,56 

 
Total baixes de crèdits: 20.874,44 €  
 
Consignació de despeses amb crèdits en alta 
 

Partida  Nom Consignació 
inicial 

Proposta 
d’alta 

Consignació 
definitiva2 

34 212 
01 

Reparació i conservació 
piscines i inst.esport. 

2.000,00 12.325,54 14.325,54 

94 465 
01 

Aportació Consell 
Comarcal Tram supramun. 

1.600,00 1.650,00 3.250,00 

45 609 
01 

Construcció d’una bàscula 
municipal 

0,00 3.098,90 3.098,90 

92 624 
01 

Adquisició mobiliari 
ajuntament 

200,00 3.800,00 4.000,00 

 
Total altes de crèdits: 20.874,44 € 

 
3. El secretari i l'interventor han emès informes favorables. 

 

                                            
2
 No inclou el suplement de crèdit. 
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FONAMENTS DE DRET 

 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, i als articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990. 

2.  Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar 
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost 
de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha 
d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de 
suplement de crèdit. 

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous 
o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i 
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no 
compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles 
sense pertorbació del respectiu servei. 

3. Les transferències proposades afecten diferents àrees de despesa i no afecten els 
crèdits ampliables, ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici. 
 
Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant 
suplements o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a 
conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, 
ni han estat objecte de cap minoració, com a conseqüència de transferències 
anteriors. 
 
No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que 
es proposen minorar. 

Es compleixen l’article 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 41 del 
Reial decret 500/1990. 
 
4. Segons els articles 22.2.e i 47  de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència 
del Ple de l’Ajuntament amb majoria simple. 
5. D’acord amb l’article 3 i 11 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, i l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
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hisendes locals, les entitats locals, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran 
els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
 
L’article 21 de la Llei orgànica 2/2012, 27 d’abril, estableix que les entitats locals 
que no compleixin amb l’objectiu d’estabilitat estaran obligades a elaborar un pla 
economicofinancer que permeti en un any el compliment d’aquest.  

L’aprovació d’aquest expedient es competència del Ple de la corporació i hi són 
d’aplicació les mateixes normes sobre informació, reclamacions i publicitat previstes 
en l’article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, per a l’aprovació del pressupost. 
 
Per tant, el ple acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 2/2014 mitjançant 
transferències de crèdit entre partides del pressupost vigent, així com suplement de 
crèdit i crèdit extraordinari per import de 32.374,46 €,  que cal finançar  mitjançant  
majors i/o nous ingressos efectivament recaptats del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de 
quinze dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la 
Província. Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el 
Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període 
d’exposició pública, per resoldre-les.   

 
8. Aprovar el calendari de festes locals per a l’any 2016. 
 
Atès la Conselleria de Treball ha iniciat la preparació de l’Ordre de festes Locals a 
Catalunya per a l’any 2016. 
 
D’acord amb l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors, i d’acord amb el Decret 
177/1980, de 3 d’octubre, on s’estableix que les dues festes locals han d’anar 
fixades per Ordre de la Conselleria de Treball a proposta dels municipis respectius. 
 
Tenint en compte l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, aquest 
ajuntament acorda per unanimitat el següent: 
 
Primer.- Proposar com a festes locals per a l’any 2016 els següents dies: 
 

- 4 d’agost de 2016 – Sant Domingo 
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- 16 d’agost de 2016 – Dimarts de Festa Major 
 
Segon.- Comunicar el present acord al Departament d’Empresa i Ocupació. 
 
9. Aprovar el conveni d’encàrrec de prestació de serveis de protecció de la 
salut entre l’Agència de Protecció de la Salut. 
 
Atès que l’Agència de Protecció de la Salut, atenent a les facultats que li confereix 
l’article 24.l) de la Llei 7/2003, de 25 d’abril, de protecció de la salut, ha proposat un 
model de conveni per a la realització de les funcions i activitats previstes als articles 
16 i 17 de la Llei 7/2003, de 25 d’abril, de protecció de la salut. 
 
Atès que l’Ajuntament del Soleràs i l’Agència de Protecció de la Salut van signar 
originàriament el conveni de col·laboració l’any 2010, i que ha finalitzat la seva actual 

vigència el 25 d’abril de 2014. Tanmateix, les parts consideren necessari continuar 
amb la col·laboració prestada. 
 
Atès que les activitats que prestarà l’Agència de Protecció de la Salut seran sense 
contraprestació econòmica, i un cop revisat el conveni d’encàrrec de prestació de 
serveis de protecció de la salut proposat. 
 
Per tot això, el ple aprova per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar el conveni d’encàrrec de prestació de serveis de protecció de la 
salut entre l’Agència de Protecció de la Salut i l’Ajuntament de Granyena de les 
Garrigues. 
 
Segon.- Traslladar el present acord a l’Agència de Protecció de la Salut. 
 

Tercer.- Facultar al senyor alcalde en tot allò que li sigui de menester. 

 
10. Aprovar la modificació dels estatuts de LOCALRET. 
 
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del que 
l’Ajuntament en forma part com a ens consorciat. 
 
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de 
novembre de 2014 va adoptar, entre d’altres, els acords següents: 
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“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni 
al·legacions, definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, 
d‟acord amb la següent redacció (conforme al text refós que s‟adjunta com a 
annex): 

 
“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET 
Article 2 
L‟article 2 incorpora un últim apartat: 
“ El Consorci Localret està adscrit a l‟Ajuntament de Barcelona”. 
Article 7 
L„article 7 incorpora un tercer apartat: 
“7.3.  El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la 
condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats”. 
Article 23 
L‟article 23 queda redactat de la següent manera: 
“El Director general serà nomenat pel Consell d‟Administració a proposta del 
President i tindrà la condició de personal laboral d‟Alta Direcció”. 
Article 25 
L‟article 25 queda redactat de la següent manera: 
“Personal 
25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves 
finalitats, i que estarà constituït per: 
a) personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s‟integrarà 
en la plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la situació 
administrativa que correspongui en la seva administració d‟origen, i el personal 
laboral mitjançant el mecanisme de la successió d‟empresa o la que correspongui 
d‟acord amb la legislació laboral vigent.  
b) personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb 
anterioritat a 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar 
en el marc de la normativa local i pressupostària.  
25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.  
25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la 
legislació laboral, segons s‟escaigui, i les demés normes convencionalment 
aplicables”.  
Article 26 
L‟article 26 queda redactat de la següent manera: 
“Secretaria i Intervenció 
26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció. 
26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l‟Ajuntament de 
Barcelona o pel personal funcionari municipal en què delegui i al qual s‟hagi exigit 
per ingressar-hi titulació superior en dret. 
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26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-
financera i pressupostaria, correspondrà a la Intervenció General de l‟Ajuntament 
de Barcelona o per funcionaris tècnics que actuaran per delegació d‟aquest i que la 
exercirà d‟acord a la normativa que regeix a l‟Ajuntament de Barcelona”. 
Article 29 
L‟article 29 queda redactat de la següent manera: 
“Règim pressupostari, comptable i de control 
29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa 
vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos 
econòmics i a la normativa que sobre la matèria estableixi l‟Ajuntament de 
Barcelona. El Consorci forma part dels pressupostos i s‟inclou en el compte general 
de l‟Ajuntament de Barcelona. 
29.2 El Consorci es sotmet als terminis d‟aprovació de comptes, d‟aprovació del 
pressupost, així com els requeriments d‟informació comptable i financera, al 
calendari municipal, sense perjudici del compliment dels terminis previstos a la 
normativa d‟aplicació. 
29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel 
que fa, entre d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de 
despeses, als dipòsits del fons i persones autoritzades per al seu moviment i a 
l'operatòria en pagaments. Tots els actes, documents i expedients de 
l‟Administració del Consorci i de totes les entitats depenents d‟aquest, amb 
independència de la seva naturalesa jurídica, de la que se‟n derivin drets i 
obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al control i la fiscalització 
interna per la Intervenció del Consorci en els termes establerts als articles 213 a 
222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s‟aprova el Text refós 
de la llei reguladora de les hisendes locals. 
29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-
financera i pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, funció 
de control financer i funció de control d‟eficàcia, correspondrà a un òrgan 
administratiu, amb la denominació d‟Intervenció general. 
29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la 
direcció de la Intervenció General de l‟Ajuntament de Barcelona” 
Article 29 bis 
S‟incorpora un article 29 bis 
“Autoritzacions 
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, cal l‟autorització prèvia de l‟Ajuntament de 
Barcelona per: 
a) La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol 
altra persona jurídica d‟àmbit nacional o estranger.  
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b) Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits 
i avals”.  
Article 32 
L‟article 32 queda redactat de la següent manera: 
“Separació del Consorci 

32.1 Els membres del consorci podran separar-se d‟aquest en qualsevol 
moment. El dret de separació haurà d‟exercir-se mitjançant escrit notificat 
a l‟Assemblea General del Consorci. 

32.2 L‟efectiva separació del Consorci es produirà una vegada 
l‟administració que hagi exercit el dret acrediti estar al corrent del seus 
compromisos adquirits i garanteixi la liquidació de les seves obligacions 
pendents. 

32.3 Si l‟Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci 
haurà d‟acordar a quina de les restants administracions integrants del 
Consorci, s‟adscriu en aplicació dels criteris establerts en la LRSAL”. 

Article 33 
L‟article 33 queda redactat de la següent manera: 
“Dissolució del Consorci 
33.1  El Consorci es dissoldrà per les causes següents: 

a) Acord unànime de tots els membres que l‟integren. 
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els 

membres restants. 
c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.  
d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la 

majoria absoluta dels seus membres. 
e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes. 

33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. 
33.3. L‟Assemblea General amb l‟acord de dissolució nomenarà un liquidador.  A 
manca d‟acord, exercirà com a liquidador el Consell d‟Administració del Consorci. 
33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada 
membre del Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la seva 
aportació anual i el número d‟anys que efectivament hagi estat integrat com a 
membre de ple dret en el Consorci. 
33.5. Mitjançant l‟acord de dissolució s‟establirà la forma i condicions en que tindrà 
lloc el pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva. 
33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per 
aquests Estatuts, la cessió global d‟actius i passius a una altra entitat jurídicament 
adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l‟activitat i poder així 
aconseguir els objectius del Consorci”. 
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Segon.- Notificar a tots els membres associats l‟acord inicial de modificació dels 
estatuts i donar-los un termini d‟un mes comptador des de la recepció de la 
notificació perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, 
amb el benentès que si no se‟n presentessin, es donaria per aprovat definitivament 
l‟acord un cop transcorregut l‟esmentat termini. 
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l‟acord esmentat al tràmit d‟informació pública 
de forma conjunta, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, d‟acord amb el termini establert a l‟article 160.1, en relació a l‟article 
313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s‟aprova el Reglament d‟obres, 
activitats i serveis dels ens locals, a efectes d‟efectuar, en el seu cas, les 
al·legacions i les esmenes corresponents”. 

 
Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes 
s’ajusten al que disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització 
i Sostenibilitat de l’Administració local i 15/2014, de 16 de setembre, de 
Racionalització del Sector Públic i d’altres mesures de reforma administrativa. 
 
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
preveu que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu 
òrgan de govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les 
mateixes formalitats que per a la seva aprovació. 
 
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han 
d’adoptar amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació. 
 
Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès 
per part del Consorci Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini 
de trenta dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
núm. 6770, de 15 de desembre 2014. 
 
És per tot això que el ple aprova per unanimitat el següent: 
 
Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local 
Localret, acordada per l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària 
de 27 de novembre de 2014, en els termes exposats anteriorment. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i 
efectes escaients. 
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11. Aprovar l’ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei de 
bàscula municipal. 
 
Atès la necessitat que l’ajuntament del Soleràs disposi d’una ordenança reguladora 
de la taxa per la prestació del servei de bàscula municipal. 
 
L’alcalde proposa als assistents: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’ordenança reguladora de la taxa per la prestació del 
servei de bàscula municipal. 
 
Segon. Exposar al públic l’acord precedent al tauler d’anuncis de l’ajuntament, durant 
un termini de 30 dies hàbils a comptar des del dia de la publicació de l'anunci al 
Butlletí Oficial de la Província, dins el qual període els interessats podran examinar 
l'expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes. Transcorregut el 
termini esmentat sense haver-se'n produïdes, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 
 
Tercer. Publicar al Butlletí Oficial de la Província el text íntegre del reglament, la  qual 
entrarà en vigor el dia de la seva publicació i regirà mentre no se n'acordi la 
modificació o derogació, anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la 
referència del Butlletí Oficial de la Província en què s’hagi publicat íntegrament el 
text i, inserir-lo en el tauler d’edictes de l’Ajuntament. També comunicar el present 
acord i el text íntegre de l’ordenança a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de 
Catalunya. 
 
12. Aprovar la modificació dels estatuts del Consorci del Transport Públic de 
l’Àrea de Lleida. 
 
Atès que per Decret d’Alcaldia número 28 de data 6 de novembre de 2008, es va 
resoldre participar, com a ens beneficiari, en el Consorci del Transport Públic de 
l’Àrea de Lleida, així com autoritzar al Consell Comarcal de les Garrigues perquè 
actues com a interlocutor en el procediment d’adhesió i elaboració del Conveni de 
Finançament. 
 
Atès que en data 19 de desembre de 2014, el Consell d’Administració del Consorci 
del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat va 
encarregar al comitè la modificació dels estatuts per a la seva adaptació i 
actualització a la normativa de vigent aplicació, i en data 27 de gener de 2015, la 
Generalitat va adoptar l’Acord de Govern 9/2015, pel qual es van modificar els 
Estatuts de l’esmentat consorci. 
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Per tot això, el ple aprova per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la modificació dels estatuts del Consorci del Transport Públic de 
l’Àrea de Lleida. 
 
Segon.- Trametre aquesta acord al Consorci del Transport Públic de l’Àrea de 
Lleida. 
 
13. Informes d’alcaldia. 
 
L’alcalde comenta entre els assistents: 
 
Primer.- Quan a la bàscula municipal, informa que es mirarà el preu d’Indústria, és 
a dir, quan costa que Indústria faci la inspecció a la bàscula per tal de què el 
pesatge estigui certificat. 
 
Segon.- Respecte al coto de caça exposa que s’han cobrat 6.000,00 euros i que, 
per tant, en total de la temporada porten ingressats 15.000,00 euros més 670,00 
euros del que s’ha fet al poble. 
 
Tanmateix, exposa que els han proposat fer el procediment de licitació i posterior 
adjudicació per un termini mínim de 9 anys, ja que es tracta d’un vedat de caça 
major, però donat que al maig hi haurà eleccions, l’alcalde explica que va dir que 
només que hagués algun membre del ple que no hi estigues d’acord, no s’aprovaria 
iniciar el procediment. En aquest sentit, els assistents comenten els fets i acorden a 
no iniciar el procediment. 
 
Tercer.- Pel que fa a la concentració parcel·laria, informa que s’ha rebut una 
notificació del cadastre on es declaren 3,26 ha a nom de l’Ajuntament.  
 
Quart.- Quan a subvencions, explica que s’ha demanat un ajut a l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs (IEI) per a comprar taules plegable si dos armaris per al  centre cívic, així 
com es va demanar a finals de gener un ajut per a àrids reciclats per als camins, 
per import de 72.638,44 euros (es va fer per Decret d’Alcaldia donada la urgència i 
ara s’ha ratificat en el ple). 
 
Cinquè.- Informa que durant aquest mes el pintor de Granyena pintarà el centre 
cívic. 
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Sisè.- Respecte a les piscines, exposa que s’ha demanat un pressupost a una altra 
empres per arreglar-les i els han dit que la setmana que bé vindrien a mirar la fuga 
per poder fer el pressupost. Tanmateix, a posteriori ja es decidirà qui farà les obres. 
 
Setè.- Pel que fa a la compra i col·locació del desfibril·lador, informa que s’ha fet 
arribar a totes les cases un paper amb informació de com funciona.  
 
Igualment, en aquest sentit, exposa que en un principi fer un curs de formació 
costaria entre uns 600,00 i 700,00 euros, pel que va parlar amb el Xavier 
(l’infermer) i li va dir que ho ell o bé el metge podrien fer una xerrada/explicació de 
com funciona el desfibril·lador durant la setmana cultural, pel que caldria posar-se 
d’acord amb l’associació de dones per a concretar el dia. 
 
Vuitè.- Quan al bar del poble, informa que aquests últim dies hi ha hagut una mica 
de rebombori, ja que sap que hi ha hagut arrendaments diferents pel mig i també 
van venir els mossos d’esquadra. En un principi, des de l’ajuntament només tenim 
constància d’una sol·licitud de canvi de nom de la titularitat de la llicència de 
l’arrendatari a favor del propietari. 
 
Novè.- Pel que fa a la festa major de l’any 2014, exposa que a data d’avui ja està 
tota pagada, ja que al millorar la situació econòmica s’ha pogut fer el pagament 
abans (els altre anys no es va pagar fins a finals de juny o principis de juliol). 
 
14. 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 20:55 hores del dia 2 de març 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 Segura Sarlé 


