AJUNTAMENT
DE
EL SOLERÀS
(Les Garrigues)
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DEL SOLERÀS
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
Identificació: 07/2015
Caràcter: Ordinari
Data: 23 de novembre de 2015
Hora: a les 13:00 hores
Lloc: Ajuntament del Soleràs
ASSISTENTS:
Sr. Jordi Sarlé Marfull, alcalde
Sr. Manel Marsan Segú, regidor
Sr. Marcelino Àlvarez Bedoya, regidor
Sra. Maria Teresa Solè Debès, regidor
No assisteix el Sr. Josep Maria Barrull Aran, regidor, la Sra. Emilia Farré Farran,
regidora, i el Sr. Ramon Espuña Turmo, regidor
Secretària: Anna Cornellana Martí
Al Soleràs a 23 de novembre 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
ordinària de data 31 d’agost 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, 3r trimestre 2015.
5. Aprovar la modificació de crèdit 1/2015.
6. Aprovació inicial del pressupost municipal de l’exercici de 2016, la plantilla
orgànica i les bases d’execució”
7. Aprovar una moció de suport a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.
8. Sorteig dels membres de la mesa electoral per a les properes Eleccions
Generals del dia 20 de desembre de 2015.
9. Informes d’alcaldia.
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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.
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors (acta
ordinària de data 31 d’agost de 2015).
El ple dóna per llegida les actes de les sessions anteriors (acta ordinària de 31
d’agost de 2015), 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:
-

Del Decret d’Alcadia número 69/2015 de data 1 de setembre de 2015 al Decret
d’Alcaldia número 87/2015 de data 19 de novembre 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, 3r 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.
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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
imposa la Llei són de 21 factures, per un import total de 50.952,88 euros, al 3r
trimestre de 2015.
5. Aprovar la modificació de crèdit 1/2015.
Pel providència d’alcaldia de data 2 de novembre 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.
Despeses que cal finançar:
1/ Crèdits extraordinaris:
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Partida
342 /
619.04

Nom

Proposta de consignació

Substitució de tubs d’impulsió i de retorn
en les piscines municipals

19.367,14

Total altes crèdits : 19.367,14
Finançament que es proposa:
1/ Majors/nous ingressos efectivament recaptats/reconeguts, no afectats:
Partida Nom

761

Subvenció Diputació Lleida Substitució de tubs d’impulsió i de
retorn en les piscines municipals

Previsió
inicial

Recaptats/ Diferència
reconeguts usada

0,00

19.367,14

19.367,14

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
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.
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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 1/2015 mitjançant crèdit
extraordinari per import de 19.367,14 €, 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.
6. Aprovació inicial del pressupost municipal de l’exercici de 2016, la plantilla
orgànica i les bases d’execució”
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2016.
En data 9 de novembre de 2015 l’interventor ha emès els informe relatiu als
equilibris bàsics del pressupost i al compliment dels objectius que estableix la
LOEPSF.
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En data 9 de novembre de 2015 la secretaria intervenció va emetre informe sobre
el procediment a seguir per a l'aprovació del pressupost.
FONAMENTS DE DRET
4.1. L’article 165 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 disposa que el pressupost
complirà amb el principi d’estabilitat i contindrà per cada un dels pressupostos que
l'integrin l’estat de despeses, l’estat d’ingressos i les bases d’execució. També
afegeix que cadascun dels pressupostos que integren el general s’ha d’elaborar
sense dèficit inicial.
4.2. L’article 166 del mateix RD relaciona els annexos que caldrà unir al pressupost
general.
4.3. L’article 168 del mateix RD regula el procediment d’elaboració i aprovació
inicial del pressupost.
4.4. L’article 169 del mateix RD regula la publicitat, l’aprovació definitiva i l’entrada
en vigor del pressupost.
4.5. Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF).
4.6. Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen
les obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM).
4.7. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) que aprova el Text
Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació amb el Principi
d'Estabilitat Pressupostària.
4.8. Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions
locals, publicat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, Ministeri
d'Economia i Hisenda.
4.9. Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l’article 12 de la
LOEPSF per corporacions locals, 3a edició. IGAE (12/03/2013).
4.10. Reglament núm.549/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de
maig (DOCE.26-06-2013), que aprova el SEC 2010.
Ctra. Bellpuig, 23 Tel.973133232 Fax. 902737231 e-mail ajuntament@soleras.ddl.net - 25163 EL SOLERÀS (Lleida)

AJUNTAMENT
DE
EL SOLERÀS
(Les Garrigues)
4.12. Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per
Eurostat.
4.13. Reglament 2223/1996 del Consell de la Unió Europea.
4.14. Reglament 2516/2000, del Consell de la Unió Europea
Per tant, el ple acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost Municipal per a l'exercici de 2016, d’acord
amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del
deute públic; el qual resumit per capítols és el següent:
PRESSUPOST INGRESSOS
Cap. I Cap. II Cap. III Cap. IV Cap. V Cap. VII Cap. IX -

Impostos directes ……..………….........
80.000,00 €
Impostos indirectes .............................
1.000,00 €
Taxes i altres ingressos ……................. 80.100,00 €
Transferències corrents ………….......... 144.500,00 €
Ingressos patrimonials …..................... 15.520,00 €
Transferències de capital ………...........
0,00 €
Passius Financers ..............................
0,00 €
TOTAL ESTAT D’INGRESSOS ..........

321.120,00 €

PRESSUPOST DE DESPESES
Cap. I
Cap. II
Cap. III
Cap. IV
Cap. VI
Cap. IX

- Despeses de personal ………………....
60.300,00 €
- Despeses de béns corrents i serveis .. 191.400,00 €
- Despeses financeres …………………...
11.200,00 €
- Transferències corrents ………………..
37.320,00 €
- Inversions reals ………………………...
1.900,00 €
- Passius financers ………………………. 19.000,00 €
TOTAL ESTAT DE DESPESES ….…

321.120,00 €

Segon.- Aprovar el sostre de la despesa no financera, per import de 363.785,67
euros.
Tercer.- Aprovar les bases d'execució del pressupost per a l'exercici del 2016.
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Quart.- Aprovar la plantilla orgànica i relació de llocs de treball per a l'exercici de
2016.
PLANTILLA ORGÀNICA
1. Òrgans de govern
Càrrec electa a jornada 75%.
2. Personal funcionari de carrera
2.1.Funcionaris d’habilitació nacional
Núm. de llocs: 1. Denominació: Secretaria intervenció. Categoria: secretaria
intervenció de classe 3a. Resolució del Departament de Governació GAP/2148/2007,
de 6 de juny.
(actualment aquest servei es presta des del Servei d’Assistència Tècnica del Consell
Comarcal de les Garrigues).
2.2.Escala administració general
Núm. de llocs: 1. Denominació del lloc: administratiu. Categoria professional:
administratiu. Grup: C1.
3.- Personal laboral fix
Núm. de llocs: 1. Denominació del lloc: agutzil. Categoria professional: peó d’oficis
varis.
Núm. de llocs: 1. Denominació del lloc: personal de neteja. Categoria professional:
personal de neteja.
RELACIÓ DE LLOCS
1. D’òrgans de govern
Càrrec electa a jornada 75%.
2. De Personal funcionari de carrera
2.1.Funcionaris d’habilitació nacional
Núm. de llocs: 1. Denominació: Secretaria intervenció. Categoria: secretaria
intervenció de classe 3a. Titular: vacant. Sistema de provisió: reservat a funcionaris
amb habilitació de caràcter estatal. Resolució del Departament de Governació
GAP/2148/2007, de 6 de juny.
(actualment aquest servei es presta des del Servei d’Assistència Tècnica del Consell
Comarcal de les Garrigues).
2.2.Escala administració general
Núm. de llocs: 1. Lloc de treball: administratiu. Grup: C1. Nivell complement destí: 22.
Complement específic: Sí. Jornada: Complerta. Sistema de provisió: concursoposició. Titular: G.A.M. (en situació de servei especial)
3.- De personal laboral fix
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Núm. de llocs: 1. Lloc de treball: agutzil. Categoria professional: peó d’oficis varis.
Jornada: complerta. Sistema provisió: concurs. Titular: vacant (c. indefinit J.M.P.B)
Núm. de lloc: 1. Lloc de treball: personal de neteja. Categoria professional: personal
de neteja. Jornada: parcial. Sistema provisió: concurs. Titular: vacant.
Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província
de Lleida, el present acord pel termini de quinze dies hàbils, durant els quals els
interessats podran examinar l'expedient i presentar reclamacions davant el Ple.
Sisè.- L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i
entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que
disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, i l’article 169 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.
Vuitè.- Facultar el Sr. Alcalde per al desenvolupament del present acord.
7. Aprovar una moció de suport a la resolució 1/XI del Parlament de
Catalunya.
Atès que el Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de
2015, va aprovar la següent RESOLUCIÓ:
“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les
passades eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en escons de les
forces parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat independent i
en una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per l’obertura d’un procés
constituent no subordinat.
Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació d’un
estat català independent en forma de república.
Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent ciutadà,
participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució
catalana.
Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures necessàries
per fer efectives aquestes declaracions.
Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim de trenta
dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d’hisenda pública.
Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del
poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de
l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat espanyol, en
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particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat de legitimitat i de competència
arran de la sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya, votat
prèviament pel poble en referèndum, entre altres sentències.
Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir aquest
procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, massiva,
sostinguda i pacífica que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els nivells i es basi
en una participació oberta, activa i integradora.
Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les normes
o els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de blindar els drets
fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les institucions de l’Estat
espanyol, com els especificats en l’annex d’aquesta resolució.
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de fer
efectiu el mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma de
república i acorda posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del
conjunt de la comunitat internacional.
Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets fonamentals
afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol.
1. Pobresa energètica
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als
subministraments bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a evitar la
pobresa energètica aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures
urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica,
de manera que es garanteixi el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua
potable, de gas i d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc
d’exclusió residencial, mentre duri aquesta situació.
2. Habitatge
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un habitatge
digne, el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que regula
la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. En aquest marc, el futur govern ha de
garantir que en processo de desnonament de l’habitatge habitual que afectin
persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial es compleixi,
per a poder fer efectiu el desnonament, el principi de reallotjament adequat de les
persones i unitats familiars afectades.
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions
normatives que permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com
és el cas del reglament de funcionament de les meses de valoració per a
l’adjudicació d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques i socials i
per a altres casos de necessitats especials en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya.
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3. Sanitat
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés universal
a l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la Salut
(CatSalut), a totes les persones que viuen a Catalunya. Cap persona no en pot
quedar exclosa per raó d’origen, tingui o no la condició d’assegurada o beneficiària
del Sistema Nacional de Salut, i amb independència de si consta o no en el padró.
Així mateix, cap ciutadà no es pot veure privat d’assistència farmacèutica per
motius econòmics.
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a
terme nous concurso per a la gestió de centres d’atenció primària.
4. Educació
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra bona
part de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora de la
qualitat educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta
impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries,
s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a
les competències que corresponen a la Generalitat en aquesta matèria, contraris al
model educatiu català determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris als
consensos obtinguts pels conjunt de la comunitat educativa. En coherència amb
aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria
d’educació per la plena vigència i el respecte de les competències establertes en
favor de les administracions catalanes i per mantenir-hi els consensos obtinguts pel
conjunt de la comunitat educativa.
5. Garantia de les llibertats públiques
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra
alguns articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana,
recurs que fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació,
avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els
preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a drets fonamentals
emparats per textos internacionals com la Declaració universal dels drets humans o
el e Conveni europeu dels drets humans i per la jurisprudència del Tribunal Europeu
dels Drets Humans. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar
en la seva actuació en matèria de seguretat ciutadana per la plena vigència i el
respecte dels drets fonamentals esmentats.
6. Administracions locals
Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals
catalanes en servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los les
eines de suport necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei de
l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
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l’Administració local, promulgada de resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, dictada en
desplegament de l’article 135 de la Constitució espanyola, relatius a la limitació de
competències als ens locals, al control del cost dels serveis i a l’obligació de la
priorització de l’activitat econòmica privada.
7. Refugiats
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els refugiats,
el futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de les
Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu de donar acollida i asil al
màxim nombre de persones refugiades, més enllà de les decisions adoptades en
aquest àmbit pel Govern espanyol.
8. Dret a l’avortament
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula la
Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur
govern ha d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que permetin reduir la
càrrega del deute en el conjunt de la despesa.
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els
finançaments estructurats, separant els pagaments que compensen un servei
(inversió i manteniment) d’aquells que constitueixen un pagament excessiu respecte
als tipus d’interès a les taxes d’inflació actuals. Així mateix, el futur govern ha
d’instar els concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes estructurats,
transformant l’amortització de les inversions en finançament ordinari mitjançant
deute públic i eliminant el cost excessiu del capital.
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la
Generalitat que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar
acompanyada d’una revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa que
permeti avaluar-ne i contrastar-ne la utilitat en moments en què atendre la urgència
social ha esdevingut la màxima prioritat de la despesa de la Generalitat, expressada
en l’esmentat pla de xoc. Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de programes han
d’anar íntegrament dedicats al pla de xoc social.
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur
govern ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris.
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els
responsables de la banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del
pagament dels interessos amb finalitats socials.”
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Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del Parlament
de Catalunya en l’exercici de la voluntat del nostre poble i expressar la nostra total
coincidència de plantejaments amb la cambra catalana.
Per tot això, el ple acordar per unanimitat el següent:
Primer.- Manifestar el ple suport de l’ajuntament del Soleràs a la resolució 1/XI del
Parlament de Catalunya.
Segon.- Trametre aquest acord al Parlament de Catalunya, al president de la
Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a
l’Associació Catalana de Municipis (ACM).
8. Sorteig dels membres de la mesa electoral per a les properes Eleccions
Generals del dia 20 de desembre de 2015.
Atès que pel Real Decret 977/2015, de 26 d’octubre, s’ha dissolt el Congrés dels
Diputats i del Senat i s’ha convocat eleccions, que s’han de celebrar el proper dia
20 de desembre 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
Generals a celebrar el proper dia 20 de desembre de 2015. Els membres, titulars i
suplents que han estat elegits són els següents:
- President: J.M.P.F
- Vocal 1: A. J. B. G.
- Vocal 2: I.F.S.
- Suplent 1 President: J.M.P.M.
- Suplent 1 Vocal 1: R.M.M.
- Suplent 1 Vocal 2: M.T.C.
- Suplent 2 President: N.S.P.
- Suplent 2 Vocal 1: M.G.S.
- Suplent 2 Vocal 2: A.C.P.M.
Ctra. Bellpuig, 23 Tel.973133232 Fax. 902737231 e-mail ajuntament@soleras.ddl.net - 25163 EL SOLERÀS (Lleida)

AJUNTAMENT
DE
EL SOLERÀS
(Les Garrigues)
9. Informes d’alcaldia.
L’alcalde comenta entre els assistents:
Primer.- Informa que al mes de juliol es va haver de buscar uns substituta a causa
de la baixa mèdica la persona de neteja. Explica que en un principi es va fer un
contracte de substitució de 2,5 hores al dia i que malauradament, donades les
circumstàncies, finalment s’ha quedat treballant aquesta persona.
Segon.- Pel que fa als canvis de nom de la llicència del bar, exposa que es van
reunir amb l’advocat a Lleida per mirar de resoldre la situació de la millor manera
possible. Així doncs, informa que es van seguir les indicacions que aquest ens va
donar i que ara de moment no hi ha hagut cap més problema.
Tercer.- Exposa que ja s’han fet les obres del camí de l’ermita i s’ha col·locat un
parell de bancs, que no estaven al pressupost, sense cap mena de cost per
l’Ajuntament.
Quart.- Quan a les obres d’arranjaments diversos al cementiri, informa que ja s’han
adjudicat i però les obres no s’iniciaran fins l’any 2016.
Cinquè.- Respecte als incidents que hi va haver del gossos abandonats, explica
que hi va haver durant uns dies un gos abandonat pel poble i una veïna es va
queixar. Tanmateix, també explica que un altre dia aquest gos juntament amb altres
gossos van matar cinc corders d’un veí del municipi. És per això que, davant dels
fets, van parlar amb els agents rurals i aquests van col·locar una gàbia.
Així doncs, informa que amb aquesta gàbia van poder agafar dos gossos i passats
12/13 dies en va aparèixer un altre. Un cop els van tenir els van portar a una
protectora d’animals relativament econòmica, i sembla que ara per ara el problema
ja està solucionat.
10. Precs i preguntes.
No n’hi ha.
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No havent-hi més intervencions i sense més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la
sessió a les 14:10 hores del dia 23 de novembre 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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