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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DEL SOLERÀS 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ  
 
Identificació: 02/2017   
Caràcter: Ordinari 
Data:  4 de maig de 2017 
Hora: de les 13:15 hores a les 14:15 hores 
Lloc: Ajuntament del Soleràs 

ASSISTENTS 
 
Jordi Sarlé Marfull, alcalde 
Manel Marsan Segú, regidor  
Marcelino Àlvarez Bedoya, regidor 
Ramon Espuña Turmo, regidor 
Maria Teresa Solè Debès, regidora 
 
No assisteix el Sr. Josep Maria Barrull Aran, regidor, i la Sra. Emilia Farré Farran, 
regidora 
 
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 6 de febrer de 2017). 

2. Donar compte i, si s’escau, ratificació de Decrets d´Alcaldia. 
3. Donar compte de l’informe trimestral de la llei 15/2010, 1r trimestre 2017. 

4. Donar compte de l’informe del Període Mig de Pagament a Proveïdors (PMP), 1r 
trimestre 2017. 

5. Donar compte de l'aprovació de la Liquidació del Pressupost de l'exercici 2016. 
6. Aprovació d’un pla econòmic financer 2017-2018. 
7. Informes d’alcaldia. 
8. 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 6 de febrer de 2017). 
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El ple dóna per llegida l’acta de la sessió anterior (acta ordinària de 6 de febrer de 
2017), 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 9/2017, de data 9 de febrer de 2017 al Decret 

d’Alcaldia número 24/2017, de data 4 de maig de 2017. 
 

3. Donar compte de l’informe trimestral de la llei 15/2010, 1r trimestre 2017. 

Es dóna compte del següent informe de secretaria intervenció de data 3 d’abril de 
2017. 
 
INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT 

 
Anna Cornellana Martí, secretària-interventora del SAT del Consell Comarcal  de 
les Garrigues a l’Ajuntament del Soleràs, emeto aquest informe en base amb el 
següent: 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen les mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials. 
 
La Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, preveu un seguit d’informació a elaborar per tal d’establir un sistema 
que permeti avaluar el compliment dels terminis de pagament previstos a la 
normativa sobre contractació administrativa. 
 
L’article 12 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica 
i creació del registre comptable de factures en el sector públic. 
 
Per tot això, la intervenció elaborarà un informe trimestral, en el què s'avaluarà el 
compliment de la normativa en matèria de morositat. Aquest informe serà elevat al 
Ple. 
 
CONCLUSIÓ 
 
Atès la normativa de referència, es donarà compte al Ple de l’Ajuntament del 
següent:  
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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 3 factures, per un import total de 622,28 euros, al 1er 
trimestre de 2017. 
 
El ple es dóna per assabentat. 
 
4. Donar compte de l’informe del Període Mig de Pagament a Proveïdors 
(PMP), 1r trimestre 2017. 
 
Es dóna compte del següent informe de secretaria intervenció de data 3 d’abril de 
2017. 
 
INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A 
PROVEÏDORS (PMP) 
 
Anna Cornellana Martí, secretària-interventora del SAT del Consell Comarcal  de 
les Garrigues a l’Ajuntament del Soleràs, emeto aquest informe en base amb el 
següent: 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, introdueix el concepte de període mig de pagament com a expressió del 
temps de pagament o endarreriment del deute comercial, de forma que totes les 
Administracions Públiques han fer públic el seu període mig de pagament. 
 
El Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul del 
període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques. 
 
El període mig pagament definit en aquest reial decret mesura l’endarreriment en el 
pagament del deute comercial en termes econòmics, aquest indicador és diferent 
del període legal de pagament establert en el Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableix 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
El període mig de pagament mesurat amb criteris estrictament econòmics pot 
prendre valor negatiu si l’Administració abona abans de que hagin passat trenta 
dies naturals des de la presentació de les factures o certificacions d’obra, segons 
correspongui. 
 
De conformitat amb l’article 6.2 del RD 635/2014, les corporacions locals remetran 
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i publicaran periòdicament, 
d’acord amb l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 
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obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, la informació relativa al seu període mig de pagament a proveïdors. 
 
La informació es publicarà en el portal web seguint criteris homogenis que ha de 
garantir l’accessibilitat i transparència.  
 
CONCLUSIÓ 
 
Atès la normativa de referència, es donarà compte al Ple de l’Ajuntament del 
següent:  
 
En l’aplicació de la metodologia de càlcul establert als articles 3, 4 i 5 del RD 
635/2014, el Període Mig de Pagament a Proveïdors (PMP) és de 42,77 dies en 
referència al 1er trimestre de 2017. 
 
El ple es dóna per assabentat. 
 
5. Donar compte de l'aprovació de la Liquidació del Pressupost de l'exercici 
2016. 
 

El senyor alcalde dóna compte de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2016 de 
l'Ajuntament del Soleràs, tancat a 31 de desembre de 2016: 

 
“ RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA  13/2017 
 
ANTECEDENTS 
 
En data 15 de març de de 2017 l'alcalde ha sol·licitat  informe a la secretaria i a la 
intervenció de la corporació. 
 
En data 16 de març de 2017 la secretaria ha emès informe sobre la tramitació de la 
liquidació del pressupost del 2016. 
 
En data 16 de març de 2017 l'interventora ha emès informe sobre el compliment 
dels resultats obtinguts a la liquidació. 
 
En data 16 de març de 2017 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 2016. 
 
Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 s’obté, a 31 de desembre 
de 2016 el resultat següent: 
 
Respecte al pressupost de despeses:  
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Pressupost inicial de depeses: 321.120,00 
Modificacions de despeses: 36.410,99 
Pressupost definitiu de despeses: 357.530,99 
 
Respecte al pressupost d’ingressos: 
 
Pressupost inicial d’ingressos: 321.120,00 
Modificacions d’ingressos: 36.410,99 
Pressupost definitiu d’ingressos: 357.530,99 
 
Resultat pressupostari de l’exercici: 
 
1.- Drets reconeguts nets ...........................  345.736,40 
2.- Obligacions reconegudes netes ............. 313.891,55 
3.- Resultat pressupostari (1-2) ................  31.844,85 
4.- Desviacions positives de finançament ................... 0 
5.- Desviacions negatives de finançament .... 32.058,00 
6.- Despeses fin. amb romanents  
      líquids de tresoreria .................................  3.562,00 
7.- Resultat d’operacions comercials .......................... 0 
8.- Resultat press. ajustat (3-4+5+6+7)....... 67.464,85 
 
Romanent de tresoreria: 
 
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació: 
 
(+) Deutors pendents de cobrament al  
final de l’exercici ....................................................261.403,83 
De pressupost d’ingressos. Exercici corrent ............115.056,47 
De pressupost d’ingressos. Pressupostos tancats ...144.211,91 
D’altres operacions no pressupostàries ................ 2.135,45 
(-) Cobraments realitzats pendents d’aplicació  
definitiva ............................................................................. 0,00 
 
(-) Creditors pendents de pagament a  
final de l’exercici ......................................................87.550,47 
De pressupost de despeses. Exercici corrent ............84.004,64 
De pressupost de despeses. Press. tancats ...................... 0,00 
D’altres operacions no pressupostàries .......................3.545,83 
(-) Pagaments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva ............................................................ 0,00 
 
(+) Fons líquids de tresoreria a final de  
l’exercici ...................................................................54.082,61 
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Romanent de tresoreria total .............................. 227.935,97 
  
(-) Saldos de cobrament dubtós .......................... 23.153,24 
(-) Romanent de tresoreria afectat amb despeses amb 
finançament finalista .......................................................... 0,00 

Romanent de tresoreria per despeses generals ... 204.782,73 

 
Romanents de crèdit: 
 
El total de romanents de crèdit ascendeix a 43.639,44 €. 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 ................................... 357.530,99 
2.- Obligacions reconegudes netes .................. 313.891,55 
3.- Romanent de crèdit   (1-2) ............................ 43.639,44 
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 ............................ 43.639,44 
 
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.  
 
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   
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Ingressos no financers 345.736,40 

Despeses no financeres 294.979,03 

Superàvit no financer 50.757,37 
Ajustos d'ingressos   

Recaptació  -7.766,34 

PTE 1.283,57 

Interessos 0,00 

Ajustos de despeses   

Compte 413 0,00 

Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00 

Interessos  -167,77 

Lísings 0,00 

Execució d'avals 0,00 

Aportacions de capital 0,00 

Otros (1) -35.620,00 

Ingressos ajustats 339.253,63 

Despeses ajustades 259.191,26 

Capacitat de finançament 80.062,37 
 
Per tant, atès que el resultat és de 80.062,37 euros, la liquidació del pressupost de 
l’exercici 2016 compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, per la per la qual 
cosa presenta una capacitat de finançament de 80.062,37 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 2015 amb 
aquell que es desprèn de la liquidació del 2016. 
 
La despesa computable de l'exercici 2016 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 2015 i, si escau, aplicarem els ajustos 
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 2015 a la qual 
aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia 
espanyola que del 2015 al 2016 és del 1,8% i, si s’escau, afegirem els increments 
normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les disminucions de recaptació 
avalades per canvis normatius). 
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Concepte 
Liquidació 
exercici 2015 

Liquidació exercici 
2016 

Suma cap.1 a 7 de despeses 
sense interessos 

293.278,11 289.602,72 

AJUSTOS (Càlcul despeses 
no financeres segons el SEC) 

0,00 -35.620,00 

-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 

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

  0,00 

Altres 

  -35.620,00 

Despeses no financeres en 
termes SEC excepte 
interessos del deute 

293.278,11 253.982,72 

-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 

109.171,25 48.734,74 

Unió Europea   0,00 

Estat   0,00 

Comunitat Autònoma 70.704,11 33.989,48 

Diputacions 38.467,14 14.745,26 

Altres Administracions 
Públiques 

  0,00 
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- 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) 

184.106,86 205.247,98 

Taxa de referència de creix. 
del PIB (2) 

0,018   

Despesa computable 
incrementada per la taxa de 
referència   

187.420,78   

+ 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) 

187.420,78   

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

  205.247,98 

Marge d'incompliment 

  -17.827,20 

% Variació de la despesa 
computable (5-1/1)   11,48% 

 

Per tant, la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 incompleix amb la regla de 
la despesa ja que el límit de despesa és de 187.420,78 euros, i la despesa 
computable és de 205.247,98 euros, per tant, el límit es troba per sota del 
pressupost, amb un marge d’incompliment de -17.827,20 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. 
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El volum de deute viu a 31/12/2016, 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) 344.945,41 
2 (-) CCEE, QQUU, Altres.. 0,00 

3   
Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2-3-
4) 344.945,41 

4   Deute viu a 31 de desembre a llarg termini 75.650,02 
5   Deute viu a 31 de desembre a curt termini 0,00 
6   Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4) 21,93% 

 
Per tant, donat que la ràtio del deute viu és de 21,93 %, la liquidació del pressupost 
de l’exercici 2016 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 26,98 dies.  

 
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 
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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. 
 
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 de l’exercici 2016, que en termes 
consolidats figura a la part. 
 
Segon.-  Elaborar i aprovar un pla econòmic financer formulat per l'any en curs i el 
següent per corregir el desequilibri.  

Tercer.- Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió 
que se celebri. 
 



 
 

 

 

 
 
 

(Les Garrigues) 
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Quart.- Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.” 

 
Exposat pel Sr. Alcalde el resultat de la liquidació del Pressupost municipal de 
l’exercici 2016, és trobada conforme pels senyors regidors i en queden 
assabentats. 
 
6. Aprovació d’un pla econòmic financer 2017-2018. 
 
Antecedents 
 
Per providència d’alcaldia de data 3 d’abril de 2017 s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació del pla econòmic financer, d’un any, per al compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, l’objectiu del deute públic i la regla de la despesa. 
 
La liquidació del pressupost aprovada de l’exercici 2016 no compleix la regla de la 
despesa. 
 
L’interventor ha emès el corresponent informe. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària 
i sostenibilitat financera, les Entitats Locals que no hagin assolit l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, l’objectiu de deute públic o la regla de la despesa, 
restaran obligades a formular un pla econòmic i financer corrector durant l'any en 
curs i el següent. 

 
De conformitat a l’art. 23 de la Llei Orgànica de referència, aquests plans s’han de 
presentar al Ple per l’aprovació en el termini d’un mes des de l’incompliment. 
L’òrgan competent disposa de dos mesos com a màxim, des de la presentació, per 
la corresponent aprovació i de tres mesos des de la constatació de l’incompliment, 
per la posada en marxa del pla. Posteriorment, els plans econòmics financers seran 
retuts a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, per al 
seu coneixement. Es donarà a aquests plans la mateixa publicitat  que l’establerta 
per les Lleis per als Pressupostos de l’entitat.  
 
Per tota l’exposa’t, el ple ACORDA per unanimitat: 

Primer.- Aprovar, en els termes de l’art.23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,  el pla econòmic 
financer que aconsegueix l’estabilitat durant l'any en curs i el següent, detall del 
qual figura a l’expedient. 



 
 

 

 

 
 
 

(Les Garrigues) 
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Segon.- Trametre còpia del pla econòmic financer a la Direcció General de Política 
Financera, Assegurances i Tresor, així com al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques. 

Tercer.- Exposar, a efectes informatius, el pla econòmic financer al públic 
mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província (BOP). 
 
Quart.- Tenir-lo a disposició del públic durant el seu període de vigència. 
 
7. Informes d’alcaldia. 
 
L’alcalde comenta entre els assistents: 
 
Primer.- Informa que la setmana passada van tenir una reunió amb el Sr. Joan  
Eroles, cap de Relacions amb el Món Local de la Diputació de Lleida, i en la 
mateixa els van informar que s’aprovarien unes bases segons les quals es donarien 
uns 66.000,00 euros per cada municipi més una altra part en funció dels habitants i 
altres paràmetres. 
 
Explica que van portar diferents pressupostos per a què els diguessin que hi podien 
presentar, i el Sr. Eroles els va dir que cada ajuntament podria triar i decidir que 
presentar-hi. 
 
Igualment, exposa que en la mateixa reunió els van dir que tornarien a donar uns 
5.000,00 euros per a camins, i que respecte a la sala de vetlla, un cop tinguessin el 
document tècnic podrien demanar-ho per una altra línea i els hi podem arribar a 
donar com a màxim uns 60.000,00 o 70.000,00 euros de subvenció. 
 
Segon.- Respecte a la sala de vetlla, explica que el lloc on es voldrà ubicar és als 
baixos de l’edifici del consultori mèdic, i que l’arquitecte s’ho va venir a mirar i per 
espai hi cap. 
 
Tercer.- Exposa que es compraran uns bancs per a posar-ho darrera els pins, a la 
zona de barbacoes. 
 
Quart.- Informa que van venir des del Cadastre de Lleida a informar-los que a partir 
d’aquesta setmana començarien a passar pel poble per iniciar el procés de la 
regularització cadastral. Com a novetats exposa que les granges hauran de pagar i 
el masos només a partir d’uns 25 m2, i que en el cas de la urbana es faran pagar 4 
anys d’endarreriments i en el cas de la rústica no. 
 
Cinquè.- Pel que fa a les jornades culturals, explica que l’associació de les dones 
els van demanar que no fossin al mes de juny, per tant, aquestes jornades 
s’iniciaran el dia 23 de juny, amb unes activitats els dia 23 i dia 24, i la resta 



 
 

 

 

 
 
 

(Les Garrigues) 
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d’activitats començaran el dia 1 de juliol i finalitzaran el dia 9 de juliol, 
aproximadament. 

8. Precs i preguntes. 
 
El Sr. Ramon Espuña Turmo, regidor, pregunta que s’ha de fer o que es podria fer 
amb el Bar ja que no obra. 
 
El Sr. alcalde els respon dient que caldrà mirar que es pot fer i a quines solucions 
es pot arribar. 
 
 
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 


