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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DEL SOLERÀS 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ  
 
Identificació: 02/2016   
Caràcter: Ordinari 
Data:  9 de maig de 2016 
Hora: de les 19:15 hores a les 20:15 hores 
Lloc: Ajuntament del Soleràs 
 
ASSISTENTS 
 
Jordi Sarlé Marfull, alcalde 
Manel Marsan Segú, regidor  
Josep Maria Barrull Aran, regidor 
Marcelino Àlvarez Bedoya, regidor 
Emilia Farré Farran, regidora 
 
No assisteix el Sr. Ramon Espuña Turmo, regidor, i la Sra. Maria Teresa Solè 
Debès, regidor 
 
Anna Cornellana Martí, secretària-interventora del SAT del Consell Comarcal de les 
Garrigues a l’Ajuntament del Soleràs 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors (acta 
ordinària de data 22 de febrer de 2016). 
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, 1r trimestre 2016. 
5. Nomenament del nou tresorer de la Corporació Municipal i autorització de 
clauers bancaris. 
6. Donar compte de l'aprovació de la Liquidació del Pressupost de l'exercici 2015. 
7. Aprovar la massa salarial del personal laboral per a l’exercici 2016. 
8. Informes d’alcaldia. 
9. 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 les actes de les sessions anteriors (acta 
ordinària de data 22 de febrer de 2016). 
 

El ple dóna per llegida les actes de les sessions anteriors (acta ordinària de 22 de 
febrer de 2016), 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’Alcaldia número 9/2016 de data 29 de febrer de 2016 al Decret 

d’Alcaldia número 23/2016 de data 29 d’abril de 2016. 
 

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

- Decret d’Alcaldia número 10/2016 de data 3 de març de 2016. 
 
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, 1r trimestre 2016. 
 
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: 
 



 
AJUNTAMENT 

DEL SOLERÀS 
 (Les Garrigues) 
 

Ctra. Bellpuig, 23  Tel.973133232  Fax. 902737231 e-mail ajuntament@soleras.ddl.net - 25163  EL SOLERÀS (Lleida) 

 

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 12 factures, per un import total de 9.702,94 euros, al 1r 
trimestre de 2016. 
 
5. Nomenament del nou tresorer de la Corporació Municipal i autorització de 
clauers bancaris. 
 
Atès que el data 22 de juny de 2015, el ple de l’Ajuntament en sessió 
extraordinària, va aprovar nomenar tresorer de l’Ajuntament del Soleràs al Sr Manel 
Marsan Segú, regidor de la Corporació. 
 
Atès l’apartat 2 de l’article 92.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, pel qual s’aprova la 
Llei de Bases del Règim Local, modificat pel Real Decret-Llei 10/2015, d’11 de 
setembre, pel que es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdits en 
el pressupost de l’Estat i s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació pública i 
de l’estímul a l’economia, disposa que les funcions de Tresoreria no poden ser 
exercides per un membre de la corporació. 
 
Atès l’escrit rebut del Consell Comarcal de les Garrigues en que comuniquen a 
l’Ajuntament que el secretari-interventor (SAT) assignat al nostre municipi assumirà 
transitòriament també les funcions de tresorer municipal, fins que es desenvolupi el 
reglament previst en l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del 
Règim Local. 
 
El ple acorda per unanimitat: 
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Primer.- Revocar el nomenament del regidor Sr. Manel Marsan Segú en les seves 
funcions de tresoreria de la Corporació, d’acord a la normativa exposada 
anteriorment. 
 
Segon.- Acordar que la SAT del Consell Comarcal de les Garrigues assignada al 
nostre municipi assumeixi transitòriament també les funcions de Tresorer de la 
corporació municipal, en aquest cas la Sra. Anna Cornellana Martí. 
 
Tercer.- Per a la disposició, pagament o qualsevol altra transacció bancària caldrà 
la signatura conjunta dels dos clauers bancaris de la Corporació següents: 
 
Jordi Sarlé Marfull, alcalde 
Anna Cornellana Martí, secretaria-interventora-tresorera  
 
Quart.- Comunicar el present acord a les entitat bancàries. 
 
6. Donar compte de l'aprovació de la Liquidació del Pressupost de l'exercici 
2015. 
 
El senyor alcalde dóna compte de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2015 de 
l'Ajuntament del Soleràs, tancat a 31 de desembre de 2015: 

 

“ RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA  13/2016 
 
ANTECEDENTS 
 
En data 30 de març de 2016 l'alcalde ha sol·licitat  informe a la secretaria i a la 
intervenció de la corporació. 
 
En data 31 de març de 2016 la secretaria ha emès informe sobre la tramitació de la 
liquidació del pressupost del 2015. 
 
En data 31 de març de 216 l'interventora ha emès informe sobre el compliment dels 
resultats obtinguts a la liquidació. 
 
En data 31 de març de 2016 l'interventora ha emès informe sobre el càlcul dels 
objectius del compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de la regla de la 
despesa i del límit del deute de la liquidació del pressupost de l'exercici 2015. 
 
Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 s’obté, a 31 de desembre 
de 2015 el resultat següent: 
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Respecte al pressupost de despeses:  

Pressupost inicial de depeses: 404.451,45 
Modificacions de despeses: 19.367,14 
Pressupost definitiu de despeses: 423.818,59 
 
Respecte al pressupost d’ingressos: 
 
Pressupost inicial d’ingressos: 404.451,45 
Modificacions d’ingressos: 19.367,14 
Pressupost definitiu d’ingressos: 423.818,59 
 
Resultat pressupostari de l’exercici: 
 
1.- Drets reconeguts nets ...........................  431.820,63  
2.- Obligacions reconegudes netes ............. 319.517,84 
3.- Resultat pressupostari (1-2) ..............  112.302,79 
4.- Desviacions positives de finançament ................... 0 
5.- Desviacions negatives de finançament .................. 0 
6.- Despeses fin. amb romanents  
      líquids de tresoreria .............................................  0 
7.- Resultat d’operacions comercials .......................... 0 
8.- Resultat press. ajustat (3-4+5+6+7)....112.302,79 
 
Romanent de tresoreria: 
 
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació: 
 
(+) Deutors pendents de cobrament al  
final de l’exercici ....................................................269.542,90 
De pressupost d’ingressos. Exercici corrent ............173.624,55 
De pressupost d’ingressos. Pressupostos tancats .....94.376,47 
D’altres operacions no pressupostàries ................ 1.541,88 
(-) Cobraments realitzats pendents d’aplicació  
definitiva ............................................................................. 0,00 
 
(-) Creditors pendents de pagament a  
final de l’exercici ....................................................116.175,72 
De pressupost de despeses. Exercici corrent ............. 96742,77 
De pressupost de despeses. Press. tancats .............. 14.694,73 
D’altres operacions no pressupostàries ....................... 4.738,22 
(-) Pagaments realitzats pendents 
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d’aplicació definitiva ............................................................ 0,00 
 
(+) Fons líquids de tresoreria a final de  
l’exercici ...................................................................45.776,55 
 
Romanent de tresoreria total                                    199.143,73 
  
(-) Saldos de cobrament dubtós ..........................18.513,47 
 
(-) Romanent de tresoreria afectat amb despeses amb 
finançament finalista ..................................................32.058,00 

Romanent de tresoreria per despeses generals 148.572,26 
 
Romanents de crèdit: 
 
El total de romanents de crèdit ascendeix a 104.300,75 €. Estan formats pels 
romanents d’incorporació obligatòria i voluntària.  
 
En aquest cas no hi ha romanents d’incorporació obligatòria, i pel que fa als crèdits 
d’incorporació voluntària s’incorporaran, si existeixen recursos suficients, una 
vegada acordada la distribució del superàvit. 
 
1.- Pressupost definitiu ...................................423.818,59 
2.- Obligacions reconegudes netes ..................319.517,84 
3.- Romanent de crèdit   (1-2) ..........................104.300,75 
4.- Crèdits d’incorporació obligatòria .........................0,00 
     Compromesos  ...................................................0,00 
     No compromesos ...............................................0,00 
5.- Crèdits d’incorporació no obligatòria ....................0,00 
     Compromesos ....................................................0,00 
     No compromesos (S.autoritzacions) ....................0,00 
     No compromesos (S.Crèdit disponible) ...............0,00 
6.- Total crèdits incorporables ..................................0,00 
7.- Crèdits no incorporables ...........................104.300,75 
Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació 
del pressupost. 

 
L’article 11.4 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, estableix que les 
corporacions locals han de mantenir una posició d’equilibri o superàvit 
pressupostari.  
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El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a 
pressupost s'obté, per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i 
els capítols 1 a 7 de despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la 
diferència de criteri entre la comptabilitat nacional i la pressupostària.  
 

Quadre 1. Càlcul de 
l'estabilitat   

Ingressos no financers 431.820,63 

Despeses no financeres 300.605,32 

Superàvit no financer 131.215,31 
Ajustos d'ingressos   

Recaptació  -74,25 

PTE 2.318,50 

Interessos 0,00 

Ajustos de despeses   

Compte 413 0,00 

Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00 

Interessos  -156,61 

Lísings 0,00 

Execució d'avals 0,00 

Aportacions de capital 0,00 

Otros (1) -32.058,00 

Ingressos ajustats 402.006,88 

Despeses ajustades 300.448,71 

Capacitat de finançament 101.558,17 
 
 
Per tant, atès que el resultat és de 101.558,17 euros, la liquidació del pressupost de 
l’exercici 2015 compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, per la per la qual 
cosa presenta una capacitat de finançament de 101.558,17 euros. 
 
Compliment de la Regla de la despesa 
 
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de 
la Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2014 amb 
aquell que es desprèn de la liquidació del 2015. 
 
La despesa computable de l'exercici 2015 serà la no financera,  exclosos els 
interessos del deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents 
d’Administracions Públiques i transferències vinculades als sistemes de 
finançament de les Corporacions Locals, les inversions financerament sostenibles 
finançades amb superàvit de la liquidació del 2014 i, si escau, aplicarem els ajustos 
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que estableix la tercera edició de la “Guia per la determinació de la Regla de la 
despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals”, de la IGAE. 

 

Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2014 a la qual 
aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de 
l’economia espanyola que del 2014 al 2015 és del 1,3% i, si s’escau, afegirem 
els increments normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les disminucions 
de recaptació avalades per canvis normatius). 

 

Concepte 
Liquidació 

exercici 2014 
Liquidació exercici 

2015 

Suma cap.1 a 7 de despeses 
sense interessos 

330.382,51 293.278,11 

AJUSTOS (Càlcul despeses 
no financeres segons el SEC) 

0,00 0,00 

-Venda de terrenys i altres 
inversions reals. 

  0,00 

+/-Inversions realitzades per 
compte d'un ens local. 

  0,00 

+/-Execució d'avals.   0,00 

+Aportacions de capital.   0,00 

+/-Assumpció i cancel·lació de 
deutes. 

  0,00 

+/-Despeses realitzades a 
l'exercici pendents d'aplicar a 
pressupost. 

  0,00 

+/-Pagaments a socis privats 
realitzats en el marc de les 
Associacions público privades. 

  0,00 

+/-Adquisicions amb pagament 
ajornat. 

  0,00 

+/-Arrendament financer.   0,00 

+Préstecs   0,00 

-Mecanisme extraordinari de 
pagament a proveïdors 2012 

  0,00 

-Inversions realitzades per la 
Corporació local per compte 
d'altres Administracions 
Públiques 

  0,00 

Altres (DEPESES 
FINANÇADES AMB RT) 

  0,00 
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Despeses no financeres en 
termes SEC excepte 
interessos del deute 

330.382,51 293.278,11 

-Pagaments per transferències 
(i altres operacions internes) a 
altres ens que integren la 
Corporació Local 

  0,00 

- Despesa finançada amb 
fons finalistes procedents de 
la Unió Europea o d'altres 
Administracions públiques 

131.797,74 109.171,25 

Unió Europea   0,00 

Estat   0,00 

Comunitat Autònoma 61.468,49 70.704,11 

Diputacions 70.329,25 38.467,14 

Altres Administracions 
Públiques 

  0,00 

- Transferències per fons dels 
sistemes de finançament 

  0,00 

 - Despesa finançada amb 
superàvit de la liquidació 

  0,00 

Total despesa computable a 
l'exercici (1) 

198.584,77 184.106,86 

Taxa de referència de creix. 
del PIB (2) 

0,013   

Despesa computable 
incrementada per la taxa de 
referència   

201.166,37   

+ canvis normatius que 
suposen increments 
permanents de la recaptació (3) 

0,00   

- canvis normatius que suposen 
decrements permanents de la 
recaptació (3) 

0,00   

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA 
DESPESA (EX. n-1) (4) 

201.166,37   

b) TOTAL DESPESA 
COMPUTABLE  (Exercici n) 
(5) 

  184.106,86 

Marge de compliment 

  17.059,51 

% Variació de la despesa 
computable (5-1/1)   -7,29% 
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Per tant, la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 compleix amb la regla de la 
despesa ja que el límit de despesa és de 201.166,37 euros, i la despesa 
computable és de 184.106,86 euros, per tant, el límit es troba per sobre del 
pressupost, amb un marge de compliment de 17.059,51 euros. 

 
Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat 
 
1. Deute públic:  
 
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de 
deute per al subsector de l’administració local. 
 
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i 
aplicar aquest percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a 
cadascuna de les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels 
ingressos corrents liquidats consolidats. 

 

El volum de deute viu a 31/12/2015, en termes de percentatge sobre els ingressos 
corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent: 
 

    Nivell de deute viu Import 
1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5) 345.414,54 
2 (-) CCEE 0,00 
3 (-) QQUU  0,00 
4 (-) ALTRES 0,00 

5   
Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2-3-
4) 345.414,54 

6   Deute viu a 31 de desembre a llarg termini 94.562,54 
7   Deute viu a 31 de desembre a curt termini 0,00 
8   Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4) 27,38% 

 
 
Per tant, donat que la ràtio del deute viu és de 27,38 %, la liquidació del pressupost 
de l’exercici 2015 compleix amb el límit de deute, atès els límits establerts per a 
l’endeutament, a la normativa establerta. 
 
2. Període mig de pagament 

El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 94,67 dies.  
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El secretari i l’interventor han emès els corresponents informes d’acord amb l’article 
191.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada 
partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits 
definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, 
els pagaments ordenats i els realitzats. 
 
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de 
manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, 
els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta. 
 
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació 
del pressupost, s’hauran de determinar: 
 

• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 
de desembre 

• El resultat pressupostari de l’exercici 

• Els romanents de crèdit 

• El romanent de tresoreria 
 
4. 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, estableix que el 
pressupost general atendrà el compliment del principi d’estabilitat. 
 
L’article 21 de la LOEPSF,  estableix que les entitats locals que no hagin assolit 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla 
econòmic financer durant l'any en curs i el següent. 
 
5. Donada la nova redacció de l'art.32 de la LOEPSF, que regula la norma general 
del destí del superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi 
de manifest un superàvit pressupostari, aquest es destinarà 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 del deute,  tenint en compte 
la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les regles 
especials per aquesta distribució i destí del superàvit. 
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6. D’altra banda, l’art.15.3 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, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es 
refereixen les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos liquidats  i els 
comptes anuals formulats  pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de 
Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus 
annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, 
líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de 
l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació 
que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost 
amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del 
Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.  

 
7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 
d'abril, segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de 
pressupostos. 
 
Per tant, RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost Municipal de l'exercici de 2015 d’acord 
amb el que figura en la part dels antecedents. 
 
Segon.- Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió 
que se celebri. 

 

Tercer.- Trametre la liquidació al departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya i al Ministeri d’Administracions Públiques. ” 

 
Exposat pel Sr. Alcalde el resultat de la liquidació del Pressupost municipal de 
l’exercici 2015, és trobada conforme pels senyors regidors i en queden 
assabentats. 
 
7. Aprovar la massa salarial del personal laboral per a l’exercici 2016. 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Per Provisió d’aquesta Alcaldia de data 28 d’abril de 2016, es va ordenar la 

iniciació d’expedient per a l’acreditació, aprovació i publicitat de la massa 
salarial del personal laboral d’aquesta Entitat corresponent a l’exercici corrent, 
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alhora que es disposava l’emissió d’informe per part de la Secretaria Intervenció 
Municipal. 

 
2. El Pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2016 va ser aprovat 

inicialment pel Ple en acord de data 23 de novembre de 2015, el qual va 
esdevenir definitiu, una vegada exposat al públic sense reclamacions, mitjançant 
publicació al Butlletí Oficial de la Província número 248 de data 28 de desembre 
de 2015. 

 
3. En data 28 d’abril de 2016 s’ha emès l’informe de Secretaria Intervenció sobre 

el procediment legal aplicable, en el qual s’acredita que l’import d’aquesta 
massa salarial del personal laboral de l’entitat ascendeix a 15.536,96 €, i que 
aquest import s’ha vist incrementat respecte del meritat per aquest personal en 
l’exercici 2015, d’acord amb la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per al 2016 “En el año 2016, las retribuciones del personal al 
servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global 
superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015, en 
términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por 
lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.” 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article primer, apartat vint-i-setè de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 

racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSL), que modifica la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL), introdueix un nou article 
103.bis, sobre la massa salarial del personal laboral del sector públic local, 
obliga a les corporacions locals a aprovar anualment la massa salarial del 
personal laboral del sector públic local respectant els límits i les condicions 
establertes amb caràcter general en la corresponent Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat. 
 

2. L’article 20, apartat quatre, de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l'any 2016, disposa que la massa salarial del personal 
laboral està integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials i 
les despeses d’acció social meritades per aquest personal en 2015, excloses les 
prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social, cotitzacions al sistema de 
la Seguretat Social a càrrec de la Corporació i les indemnitzacions motivades 
per trasllats, suspensions o acomiadaments. 

 
Aquesta massa salarial per al 2016 no pot experimentar un increment global 
superior a l'1 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2015, en 
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termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a 
efectius de personal com a l'antiguitat del mateix. 

 
3. Aquesta aprovació s’ha de considerar de competència del Ple atesa la seva 

directa vinculació al Pressupost anual i a la plantilla de personal, l’aprovació de 
les quals correspon a aquest òrgan municipal d’acord amb els articles 22.2.e) 
LBRL, 52.2.f) de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada per 
Decret Legislatiu 2(2003, de 28 d’abril (LMRLC), i 168.4 de la Llei d’Hisendes 
Locals, Text Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març 
(LHL), llevat l’excepció prevista a la disposició addicional 16nà LBRL, introduïda 
per l’esmentada LRSL. 

 
4. La massa salarial aprovada ha de ser objecte de publicitat a la seu electrònica i 

al Butlletí Oficial de la província en el termini de vint dies, conforme l’apartat 3 
d’aquest article 103.bis LBRL. 

 
Per tot això, el ple acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la massa salarial del personal laboral d’aquesta Entitat per a 
l’exercici 2016, la qual ascendeix a la quantitat de 15.536,96 €. 
 
Segon.- Fer públic aquest import en la seu electrònica i en el Butlletí Oficial de la 
província en el termini de vint dies. 
 
8. Informes d’alcaldia. 
 
L’alcalde comenta entre els assistents: 
 
Primer.- Respecte al coto de caça, a data d’avui l’arrendatari no ha pagat res des 
de l’últim cop. 
 
Segon.- Informa que s’estan realitzant una sèrie d’obres a la rotonda d’accés al 
municipi des de la carretera c-233. Exposa que ja s’han plantat arbres i s’ha 
col·locat un sistema de reg, tot amb el permís de carreteres. 
 
Tercer.- Quan al camí del cementiri, informa que avui ha vingut l’arquitecte per 
mirar-s’ho i quan tingui l’informe ja ens ho farà arribar. 
 
Quart.- Exposa que s’ha demanat hora amb el Sr. Joan Eroles, Cap de Relacions 
amb el Món Local de la Diputació de Lleida, per a parlar sobre ajuts que es volen 
sol·licitar; així com també s’ha demanat hora per parlar amb la Sra. Anna Feliu, 
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directora dels Serveis Territorials de Governació a Lleida pel tema dels pagaments 
pendents que té la Generalitat amb l’Ajuntament. 
 
Cinquè.- Pel que fa a l’accident que hi va haver d’una cotxe amb un farola, al marge 
de la carretera c-233 pel pas del municipi, informa que la farola ja està arreglada i 
des de l’assegurança ja ens han fet l’ingrés.  
 
Sisè.- Quan al bar de les piscines municipals, l’alcalde informa que el procediment 
que es durà a terme serà el de contractació de la gestió del servei públic, mitjançant 
concessió, procediment obert, i que l’òrgan de contractació és l’alcalde d’acord amb 
la normativa vigent. 
 
9. Precs i preguntes. 
 
No n’hi ha. 
 
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     Jordi Sarlé Marfull 


