(Les Garrigues)

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL SOLERÀS
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Identificació: 08/2017
Caràcter: Extraordinari
Data: 28 de desembre de 2017
Hora: de les 12:30 a les 12:50 hores
Lloc: Ajuntament del Soleràs
ASSISTENTS
Jordi Sarlé Marfull, alcalde
Manel Marsan Segú, regidor
Emilia Farré Farran, regidora
Ramon Espuña Turmo, regidor
No assisteix el Sr. Josep Maria Barrull Aran, regidor, el Sr. Marcelino Àlvarez
Bedoya, regidor i la Sra. Maria Teresa Solè Debès, regidora
Anna Cornellana Martí, secretària-interventora del SAT del Consell Comarcal de les
Garrigues a l’Ajuntament del Soleràs
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si s’escau, de la constitució de l’agrupació de les entitats locals de
Bellaguarda, El Soleràs, Granyena de les Garrigues i Tarrés, per al sosteniment en
comú del lloc de treball de secretaria-intervenció, així com dels Estatuts pels quals
s’ha de regir.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Un cop comprovada l’assistència del nombre suficient de membres per a la vàlida
realització de la reunió, el senyor alcalde inicia la sessió.
1. Aprovació, si s’escau, de la constitució de l’agrupació de les entitats locals
de Bellaguarda, El Soleràs, Granyena de les Garrigues i Tarrés, per al
sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció, així com
dels Estatuts pels quals s’ha de regir.
Antecedents
De conformitat amb la Memòria de l’Alcaldia, de data 20 de desembre de 2017,
l’agrupació que es pretén constituir per al sosteniment en comú del lloc de
secretaria-intervenció suposaria en primer lloc complir amb la legalitat establerta, i
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en segon lloc un estalvi en la despesa corrent respecte de si es tingues d’assumir
de forma individual.
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració Local, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, introdueix un nou article, el 92 bis, que al seu apartat 1
estableix que són funcions públiques necessàries en totes les Corporacions locals,
la responsabilitat administrativa de les quals està reservada a funcionaris
d'administració local amb habilitació de caràcter nacional:
a) La de Secretaria, comprensiva de la fe pública i l'assessorament legal preceptiu
b) El control i la fiscalització interna de la gestió econòmic-financera i
pressupostària i la comptabilitat, tresoreria i recaptació.
L’art. 3 del RD 1732/1994, de 29 de juliol, de provisió de llocs de treball reservats a
funcionaris amb habilitació de caràcter nacional determina, referint-se a les
agrupacions: “Les entitats locals el volum de les quals de serveis o recursos sigui
insuficient podran sostenir en comú i mitjançant agrupació el lloc de secretaria, al
que correspondrà la responsabilitat administrativa de les funcions pròpies del
mateix en totes les entitats agrupades”.
Aquest municipi té previst la constitució d’una agrupació per al sosteniment en
comú del lloc de secretari interventor, reservat a funcionaris de caràcter nacional,
amb els municipis de Bellaguarda, El Soleràs, Granyena de les Garrigues i Tarrés.
L’agrupació d’aquests municipis pel manteniment en comú de la plaça de
secretaria-intervenció dels Ajuntaments de BELLAGUARDA, EL SOLERÀS,
GRANYENA DE LES GARRIGUES I TARRÉS és imprescindible atès la
impossibilitat de prestar correctament les funcions públiques i les funcions
administratives i tècniques de forma aïllada per part de cada municipi.
Fonaments de dret
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL). 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 (TRLMRLC) Article 3 i disposició addicional segona del
Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a
funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat el següent:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de constitució de l’Agrupació de les entitats
locals de Bellaguarda, El Soleràs, Granyena de les Garrigues i Tarrés per al
sosteniment en comú del lloc de Secretaria Intervenció, pels motius exposats.
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Segon.- Aprovar inicialment els estatuts que han de regir l’Agrupació de Municipis,
que s’adjunten tot seguit.
Tercer.- Comunicar l’acord de l’aprovació inicial i l’aprovació dels Estatuts de
l’agrupació que es pretén constituir a la resta d’ajuntaments de l’agrupació que es
vol constituir.
Quart.- Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini d’un mes,
mitjançant una publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el taulell
d’edictes de l’Ajuntament.
En el cas de que no s’hagués presentat cap reclamació o suggeriment, s’entendrà
definitivament aprovat l’acord fins llavors provisional, estenent-se per la Secretaria
el certificat que acrediti l’elevació a definitiva de l’aprovació inicial. L’acord
d’aprovació, haurà de publicar-se per a general coneixement en el tauler d’anuncis
de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment de l’article 70.2
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
Cinquè.- Remetre l'expedient al Consell Comarcal de les Garrigues per a l'emissió
del preceptiu informe d'acord amb el que es disposa en l'article 3.b) del Reial decret
1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris
d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Sisè.- Trametre aquest acord a la Direcció General d’Administració Local als
efectes oportuns.
Setè.- Facultar a l’alcalde per a la gestió i signatura dels documents que siguin
necessaris a tal fi.
Vuitè.- Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
ESTATUTS DE L’AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS DE BELLAGUARDA,
GRANYENA DE LES GARRIGUES, EL SOLERÀS I TARRÉS PEL
MANTENIMENT EN COMÚ DE LA PLAÇA DE SECRETARIA INTERVENCIÓ
Article 1. Finalitat, règim jurídic i capitalitat de l’Agrupació.
Segons el disposat a l’article 3 del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre
provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d'Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional, els municipis de Bellaguarda, Granyena de les
Garrigues, El Soleràs i Tarrés constitueixen una Agrupació a l'efecte de
sosteniment en comú del lloc de Secretaria-Intervenció, repartint el seu cost
econòmic entre les Entitats agrupades i que serà un lloc únic per al conjunt de les
mateixes.
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L'Agrupació constituïda es regirà pels presents Estatuts i per les disposicions legals
vigents; i no tindrà personalitat jurídica diferent de les Entitats que la formen.
La capitalitat de l’Agrupació es fixa en el Municipi de El Soleràs on se celebraran
les sessions corresponents.
Article 2. Forma d’organització
L'Agrupació serà gestionada per una Junta de l'Agrupació, Òrgan de Govern amb
representació de totes les Entitats agrupades.
La Junta de l'Agrupació estarà formada per representants dels quatre Ajuntaments
agrupats, en concret, un número de quatre vocals; pertanyents un a l’Ajuntament de
Bellaguarda, un a l’Ajuntament del Soleràs, un a l’Ajuntament de Granyena de les
Garrigues i un a l’Ajuntament de Tarrés.
Els vocals hauran de ser nomenats pels plens de cada Ajuntament, amb un suplent
per cada vocal, i el seu mandat tindrà la mateixa durada que el de les respectives
Corporacions. El cessament com a regidor comportarà el cessament com a vocal
de l’Agrupació.
Actuarà com President de la Junta de Govern, l'Alcalde del municipi de la capitalitat;
i els restants membres com Vocals.
Les atribucions del President de l'Agrupació en la seva qualitat d'Alcalde de la
capitalitat seran, quan resultin aplicables i concretament en matèria de personal, les
contingudes en l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local.
Article 3. Règim del personal
S’estableix que el secretari-interventor de l'Agrupació es desplaçarà als
Ajuntaments interessats d'acord amb el següent quadre:
Ajuntament de Bellaguarda  11,75 hores/setmana (31,34 % jornada)
Ajuntament del Soleràs  11,75 hores/setmana (31,34 % jornada)
Ajuntament de Granyena de les Garrigues  7 hores/setmana (18,66% jornada)
Ajuntament de Tarrés  7 hores/setmana (18,66% jornada)
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Al funcionari que ocupi aquest lloc de treball li correspon percebre el 100% de les
retribucions bàsiques i complementaries establertes per al lloc de treball amb
independència del repartiment del seu pagament entre les corporacions agrupades.
Al funcionari que presta els serveis de secretaria intervenció de l’Agrupació se
l’indemnitzarà per les despeses de desplaçament des de la capitalitat de
l’Agrupació a la resta de municipis de l’agrupació.
El funcionari de l'Agrupació formarà part de cadascuna de les plantilles dels
municipis que la formen, en proporció a la distribució del cost del lloc de treball.
El règim disciplinari del funcionari s'acomodarà al disposat en les disposicions
legals i reglamentàries vigents, i serà exercit pel president en la seva condició
d'Alcalde de la capitalitat i previ informe de la Junta de Govern.
Article 4. Recursos econòmics de l'Agrupació
La quantitat que cada Entitat de l'Agrupació consigni anualment en els seus
respectius Pressupostos ordinaris per a les atencions del funcionari de l'Agrupació i
altres despeses derivades del funcionament d'aquesta, de conformitat amb les
disposicions legals vigents, constitueix l'únic recurs de l'Agrupació.
El pagament que la capitalitat de l'Agrupació faci per les retribucions que
corresponguin al funcionari, les cotitzacions al règim de Seguretat Social i altres
despeses, inclòs el quilometratge (despeses de desplaçament), serà compensat
per totes les Entitats agrupades segons els següents percentatges:
Ajuntament de Bellaguarda  31,34 %
Ajuntament del Soleràs  31,34 %
Ajuntament de Granyena de les Garrigues  18,66%
Ajuntament de Tarrés  18,66%
Article 5. Règim Jurídic de l'Agrupació
La Junta de Govern es reunirà en sessió ordinària un cop a l’any, i, en sessió
extraordinària, quantes vegades ho consideri oportú el President o ho requereixi
alguna de les Entitats integrants de la mateixa.
Actuarà com Secretari de la Junta de Govern el qual ho sigui de l'Agrupació. El
despatx dels assumptes corresponents a les Entitats s'atendrà pel funcionari de
l'Agrupació, sense preferència per a cap d'ells, sense que això impliqui la
desatenció dels serveis.
En cas d'urgència o força major, s'atendrà preferentment a l'Entitat afectada.

Ctra. Bellpuig 23, 25163 El Soleràs (Lleida)

Tel.: 973 13 32 32

web: soleras.ddl.net

correu electrònic: ajuntament@soleras.ddl.net

(Les Garrigues)

Perquè el Secretari pugui complir amb la seva obligació d'assistir a les sessions
que celebrin cadascuna de les Entitats afectades per l'Agrupació, s'adoptaran per
aquestes les mesures oportunes a fi que aquests actes no coincideixin en el mateix
dia.
En el cas que per circumstàncies excepcionals o per imperatius legals s'exigeixi la
celebració de sessions extraordinàries per les Entitats afectades en un mateix dia,
s'assenyalaran hores distintes que permetin a aquest funcionari realitzar el
desplaçament a cadascuna.
Article 6. Termini de vigència i causes de supressió i de modificació de
l'Agrupació
L'Agrupació té vigència indefinida. La supressió o modificació de l'Agrupació
constituïda per al sosteniment de personal en comú podrà incoar-se a instància de
les Entitats Locals interessades, mitjançant Acord adoptat per majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació, de conformitat amb l'article 47.2.g) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local.
En l'Acord de dissolució es farà constar la proposta de qualificació o, si escau,
exempció del lloc resultant després de la dissolució. En aquest Acord s'haurà de
fixar també a quin de les Entitats Locals queda adscrit el funcionari amb habilitació
de caràcter estatal que està ocupant el lloc en l'Agrupació. En qualsevol cas ha de
quedar garantida la prestació de les funcions públiques necessàries.
En el cas que l'Acord Plenari aprovant la dissolució no s'adopti per totes les Entitats
integrants de l'Agrupació, l'Entitat que insti la dissolució donarà trasllat de l'Acord a
les Entitats restants perquè en el termini d'un mes i mitjançant Acord Plenari
presentin quantes al·legacions estimin oportunes.
L'Agrupació se suprimirà per les següents causes:
- Per la possibilitat de prestar correctament les funcions públiques necessàries de
forma aïllada per augment dels recursos.
- Per majors exigències del servei que reclamen la presència permanent del
Secretari
L'Agrupació es modificarà per les següents causes:
- Per la desagrupació d'un Municipi.
- Per l'agregació d'un Municipi.
Article 7. Procediment de modificació dels Estatuts
El procediment per a modificar els Estatuts de l’Agrupació, llevat que suposi alterar
els Ens locals membres d’aquesta, haurà de seguir els següents requisits:
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La iniciativa podrà ser adoptada a proposat de la Junta de l’Agrupació, així com, per
qualsevol Ajuntament agrupat. Per a l’aprovació serà precís l’acord favorable
adoptat per majoria absoluta del nombre legal de membres de cadascuna de les
entitats locals agrupades, i la tramitació serà la de l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local i 178 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.
Disposició final única
L'Agrupació es regirà per les normes contingudes en els Estatuts, i en el no previst,
per la Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, pels arts. 92 i 92 bis de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, per l'article 3 i la
disposició addicional segona del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre
provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d'Administració Local amb
habilitació de caràcter estatal i per les disposicions que en endavant es dictin en
aquesta matèria i fins a tant que aquesta Agrupació no es dissolgui legalment.
No havent-hi més intervencions i sense més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la
sessió de la qual s’estén la present acta, la fidelitat i autenticitat de la qual, com a
secretària, certifico.
La secretària-interventora,

Vist i plau
L’alcalde,

Anna Cornellana Martí
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