AJUNTAMENT DE GRANYENA
DE LES GARRIGUES

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE GRANYENA DE LES
GARRIGUES
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Identificació: 7/2015
Caràcter: Ordinari
Data: 2 de setembre de 2015
Hora: a les 13:00 hores
Lloc: Ajuntament de Granyena de les Garrigues
ASSISTENTS:
Sra. Mercè Almacelles Nogués, alcaldessa accidental
Sr. Carmelo Ayala Escavia, regidor
Sra. Sara Pons Arnal, regidora
Sr. Josep Maria Duaigües Font, regidor
No assisteix el Sr. Francesc Josep Esquerda Tamarit, alcalde
Secretària: Anna Cornellana Martí
A Granyena de les Garrigues a 2 de setembre de dos mil quinze. Reunit el Ple de
l’Ajuntament prèvia convocatòria i sota la de la Sra. Mercè Almacelles Nogués,
alcaldessa accidental d’acord amb el Decret d’Alcaldia número 66/2015, de data 31
d’agost de 2015, es passa a resoldre el següent:
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior (acta de constitució
de data 13 de juny de 2015 i acta extraordinària de data 25 de juny de 2015).
2. Donar compte relació Decrets d´Alcaldia, i ratificació, si s’escau.
3. Aprovació de factures, si s’escau.
4. Donar compte de l’informe trimestral de la llei 15/2010, 2n trimestre 2015.
5. Elecció del Jutge de pau TITULAR del municipi de Granyena de les Garrigues.
6. Aprovar la modificació de crèdit 2/2015.
7. Adjudicar l’arrendament del vedat de caça.
8. Sorteig dels membres de la mesa electoral per a les properes Eleccions locals del
dia 27 de setembre de 2015.
9. Informes d’alcaldia.
10. 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 el Sr. alcalde inicia la sessió.
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1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior (acta de
constitució de data 13 de juny de 2015 i acta extraordinària de data 25 de juny
de 2015).
Es dóna per llegida l’acta de constitució de l’ajuntament celebrada el dia 13 de juny
de 2015, així com l’acta extraordinària del dia 25 de juny de 2015. El Sr. Alcalde
d’acord amb l’article 110 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, pregunta als senyors
regidors si volen presentar-hi alguna esmena.
Els regidors no en presenten cap i el Ple aprova per unanimitat les actes de les
sessió anteriors.
2. Donar compte relació Decrets d´Alcaldia, i ratificació, si s’escau.
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’Alcadia número 58/2015 de data 25 de juny de 2015 al Decret
d’Alcaldia número 66/2015 de data 31 d’agost de 2015.

3. Aprovació 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.
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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 5 factures, per un import total de 22.417,14 euros, al 2n
trimestre de 2015.
5. Elecció del Jutge de pau TITULAR del municipi de Granyena de les Garrigues.
La Comissió de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en
data 16 de juny de 2015, va acordar, 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.
Havent-se finalitzat el termini d’exposició al públic per a la convocatòria pública per
l’elecció del jutge de pau TITULAR del municipi de Granyena de les Garrigues, i
havent-se presentat una sol·licitut.
El ple acorda per majoria absoluta dels seus membres, el següent:
Primer.- Proposar elegir al Sr. Josep Florensa crous, com a jutge de pau TITULAR.
Segon.- Comunicar el present acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. ”
6. Aprovar la modificació de crèdit 2/2015.
Pel providència d’alcaldia de data 29 de juliol de 2015 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant crèdit
extraordinari.
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 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/ Crèdits extraordinaris:
Partida

Nom

Proposta de consignació

333 619.02 Rehabilitació urgent coberta capella C1
església romànica

12.468,65

333 619.03 Millora dels camins de l’ermita i el
cementiri

24.216,50

Total altes crèdits : 36.685,15
Finançament que es proposa:
1/ Majors/nous ingressos efectivament recaptats/reconeguts, no afectats:
Partida Nom

Previsió
inicial

761

Subvenció IEI - Rehabilitació
urgent coberta capella C1
església romànica

0,00

761

Subvenció Diputació - Millora dels
camins de l’ermita i el cementiri

0,00

Recaptats/ Diferència
reconeguts usada
12.468,65

12.468,65

24.216,50

24.216,50

2. El secretari i l'interventor han emès informes favorables.
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
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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. 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.
4. 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
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 2/2015 mitjançant crèdit
extraordinari per import de 36.685,15 €, 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.
7. Adjudicar l’arrendament del vedat de caça.
Vist l'expedient relatiu a l'arrendament del vedat de caça L- 10.199 del municipi de
Granyena de les Garrigues.
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.
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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.
Vist l’informe de secretària-intervenció de data d’avui, dia 2 de setembre de 2015.
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 L10.199 del municipi de Granyena de les Garrigues a BENITO AMADEO GILI
FLORENSA, amb DNI 40898319 H, pel preu de quinze mil euros (15.000,00 €), pel
termini de 9 anys, i amb les següents millores proposades:
-

-

Dotació d’instal·lacions hoteleres i de restauració a Granyena de les Garrigues
en pro del territori (Comarca de les Garrigues) per abastir les necessitats tant
dels caçadors de les Garrigues, com dels turistes d’arreu de Catalunya que
visiten la nostra zona.
Promoció de la nostra població del campionat provincial anual de caça menor
de les terres de Lleida.
Col·locació i manteniment de gairebé 2000 abeuradors de formigó situats
estratègicament per tot el terme, fomentant les espècies cinegètiques.
Repoblacions periòdiques de les espècies cinegètiques autoritzades.
Vigilància privada pel guarda de caça, autoritzat per SEPRONA per evitar
robatoris a masos del terme.
Assegurança de Responsabilitat Civil, durant el període de caça.
Manteniment de totes les senyals, tant de primer com de segon ordre de l’APC
“Tablilles”.
Col·laboració amb l’Associació de jubilats de Granyena de les Garrigues amb
les seves celebracions anuals.
Col·laboració durant la Festa Major, assumint totes les despeses del campionat
de tir al plat.
Campanyes publicitàries a tots els mitjans de comunicació (TV, Ràdio i Premsa
escrita) anunciant els nostres hotel i localització i promoció de Granyena de les
Garrigues.

Així com:
-

Negociar amb la Cooperativa del poble la venda d’oli als turistes visitants a La
Garbinada.
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-

Obertura d’una botiga a la Plaça de la Vellesa per la venda de productes
agroalimentaris (productes de proximitat) de la nostra comarca.
Potenciar la venda d’oli i els diferents productes agroalimentaris de la zona.
Donar a conèixer les millores territorials conseqüència de la inversió al
Segarra-Garrigues.
Oferir un preu especial al llistat de caçadors del poble.

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.
8. 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: Eugenio Vidal de la Casa
- Vocal 1: Salvador Montagut Oró
- Vocal 2: Ramon Francisco Vidal Sabaté
- Suplent 1 President: Montserrat Florensa Treserra
- Suplent 1 Vocal 1: Rosario Teresa Revés Farran
- Suplent 1 Vocal 2: Rosa Maria Nogués Revés
- Suplent 2 President: Mercè Almacelles Nogués
- Suplent 2 Vocal 1: Lluis Antoni Climent Oliveras
- Suplent 2 Vocal 2: Josep Maria Revés Farran
9. Informes d’alcaldia.
No n’hi ha.

C/Portal nº 5 CP 25160 Granyena de les Garrigues Tlf: 973 136185 Fax: 902 737 232
e-mail: ajuntament@granyenagarrigues.ddl.net

AJUNTAMENT DE GRANYENA
DE LES GARRIGUES

10. Precs i preguntes.
No n’hi ha.
No havent-hi més intervencions i sense més assumptes a tractar, s’alça la sessió a
les 13:40 hores del dia 2 de setembre 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’Alcaldessa accidental,

Anna Cornellana Martí

Mercè Almacelles Nogués
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