
 
 
 
 

 
 
 

(Les Garrigues) 
 

Ctra. Bellpuig 23, 25163 El Soleràs (Lleida)     Tel.: 973 13 32 32     web: soleras.ddl.net      correu electrònic: ajuntament@soleras.ddl.net 

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DEL SOLERÀS 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ  
 
Identificació: 03/2017   
Caràcter: Ordinari 
Data:  3 d’agost de 2017 
Hora: de les 13:00 hores a les 13:40 hores 
Lloc: Ajuntament del Soleràs 

ASSISTENTS 
 
Jordi Sarlé Marfull, alcalde 
Marcelino Àlvarez Bedoya, regidor 
Emilia Farré Farran, regidora 
Maria Teresa Solè Debès, regidora 
 
No assisteix el Sr. Manel Marsan Segú, regidor, el Sr. Josep Maria Barrull Aran, 
regidor, i el Sr. Ramon Espuña Turmo, 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 4 de maig 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, 2n trimestre 2017. 
4. Donar compte de l’informe del Període Mig de Pagament a Proveïdors (PMP), 2n 
trimestre 2017. 
5. Aprovació de la rendició del Compte General de l'exercici de 2016. 
6. Aprovar la massa salarial del personal laboral per a l’exercici 2017. 
7.  Aprovar la modificació de crèdit 1/2017. 
8. Aprovar donar de baixa drets reconeguts en exercicis anteriors. 
9. Aprovar celebrar al municipi del Soleràs el VI Repic de Campanes de les 
Garrigues el proper any 2018. 
10. Informes d’alcaldia. 
11. 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 4 de maig de 2017). 
 
El ple dóna per llegida l’acta de la sessió anterior (acta ordinària de 4 de maig 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 25/2017, de data 11 de maig de 2017 al Decret 

d’Alcaldia número 51/2017, de data 31 de juliol de 2017. 
 
Així com s’acorda per unanimitat ratificar els següents Decrets d’Alcaldia: 
 
- Decret d’Alcaldia número 26/2017, de data 25 de maig de 2017 
- Decret d’Alcaldia número 41/2017, de data 3 de juliol de 2017 
- Decret d’Alcaldia número 43/2017, de data 6 de juliol de 2017 
 
3. Donar compte de l’informe trimestral de la llei 15/2010, 2n trimestre 2017. 
 
Es dóna compte del següent informe de secretaria intervenció de data 3 de juliol 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. 
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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:  
 
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 0 factures, per un import total de 0,00 euros, al 2n trimestre 
de 2017. 
 
El ple es dóna per assabentat. 
 
4. Donar compte de l’informe del Període Mig de Pagament a Proveïdors 
(PMP), 2ntrimestre 2017. 
 
Es dóna compte del següent informe de secretaria intervenció de data 3 de juliol 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 
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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 
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 2,14 dies en 
referència al 2n trimestre de 2017. 
 
El ple es dóna per assabentat. 
 
5. Aprovació de la rendició del Compte General de l'exercici de 2016. 
 
ANTECEDENTS 
 
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2016, cal elaborar el compte general de l’entitat 
local. 
 
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes 
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de 
documentació bàsica, complementària i annexos. 
 
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 
de maig de l’actual exercici. 
 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2016 s’han sotmès a 
l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual en data 4 de maig de 2017 
n’ha emès un dictamen que es tot seguit es transcriu. 
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Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província número 89 
de data 10 de maig de 2017 pel període reglamentari, no s’hi han formulat 
reclamacions ni observacions. 
 

DICTÀMENT DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 
 
El compte general de l’exercici 2016 que correspon a la corporació ha estat 
elaborat d’acord amb el conjunt normatiu següent: 
 
-  RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals 
-  Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
- Real decret 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament del títol sisè de la Llei 
d’hisendes locals. 
-  Ordre EHA/4042, de 23 de novembre de 2004, pel qual s’aprova el model 
simplificat de la comptabilitat local i Ordre EHA/4041, de 23 de novembre de 2004, 
pel qual s’aprova el model normal de la comptabilitat local. 
- Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre per la qual s’aprova l’estructura 
pressupostària de les entitats locals. 
 
D’acord amb aquesta normativa, el compte general de la corporació està format 
pels següents documents comptables: 
 
- Balanç de situació 
- Compte de resultat econòmic patrimonial 
- Estat de liquidació del pressupost 
- Memòria 
 
Documentació complementària: 
 
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i 
de cadascun dels seus organismes autònoms. 
- Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus 
saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i agrupats 
per nom o raó social de l’entitat bancària. en cas de discrepància entre els saldos 
comptables  i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de concil·liació, autoritzat per 
l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.  

- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la 
corporació. 

 
Vistos els comptes generals de 2016 considerant complerts tots els tràmits legals de 
la rendició dels mateixos i considerant també que, en quant a la liquidació dels 
pressupostos, queden degudament justificades totes les partides de despeses i 
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ingressos per mitjà dels documents que les acompanyen i que es consideren legítims, 
i que de l'execució del resultat que es dóna són els següents estats: 
 
A) BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2016   
  
Total actiu: 1.980,778,36 euros 
Total passiu: 1.980,778,36 euros 
 
B) COMPTES DE RESULTATS A 31 DE DESEMBRE DE 2016 
 
Resultats de l’exercici: 6.447,02 euros 
 
C ) ROMANENT DE TRESORERIA 
 
(+) 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 
 
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 
 
D ) RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 
 
El Resultat Pressupostari ens informarà sobre la gestió de l'exercici corrent, sense 
tenir en compte els exercicis tancats. 
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En aquest sentit, tenim les magnituds següents: 
 
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 
 
E) ACTA D’ARQUEIG 
 
Les certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus 
saldos, a favor de l’entitat local a final d’exercici i agrupats per nom o raó social de 
l’entitat bancària. en cas de discrepància entre els saldos comptables  i els bancaris 
s’aportarà l’oportú estat de concil·liació, autoritzat per l’interventor o òrgan de 
l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat consten a l’expedient. 
 

CLASSIFICACIÓ D’EXISTÈNCIES EN TRESORERIA A DIA 31/12/2016 

 

COMPTE -PGC CAIXA nº COMPTE CORRENT 
DESCRIPCIÓ / 

ENTITAT 

 
IMPORT EUR. 

 
 

 
5700 

 
571 

57101 
57103 
57104 
57114 

557 
 

 
Caixa corporació 

 
Comptes operatius 

0182 5938 91 0010005447 
0182 5938 91 0200251238 
2100 0525 15 0200073050 
3191 0402 61 5475179221 

Formalització (PIE, ...) 

 
 
 
 

BBVA 
BBVA (abans BCL) 

Cooperativa 
BANTIERRA (pòlissa 

2015) 

 

490,27 
 
 

40.025,91 
3.586,75 
5.782,67 
4.197,01 

0,00 
 

 

TOTAL 54.082,61 

 
Cal tenir en compte l’informe de l’interventor relatiu al compte general de la 
corporació corresponent a l’exercici 2016. 
 
Convé  considerar el que disposen l’article 212  i següents 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. 
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Per tot això, la Comissió Especial de Comptes DICTAMINA favorablement:   
 
1. Procedir a la seva exposició pública mitjançant l’edicte en el BOP i en el tauler 
d’anuncis de la corporació, durant un termini de quinze dies, a fi que durant aquest 
temps i vuit dies més es puguin presentar per escrit les reclamacions, les esmenes i 
les observacions oportunes, que seran resoltes per la mateixa Comissió Especial 
de Comptes. 
 
2. Sotmetre al Ple de la corporació l’aprovació del compte general del municipi de 
l’exercici 2016. 
 
I no havent més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió essent les 12:15 
hores del dia assenyalat en l’encapçalament i jo com a Secretària en dono fe.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Cal tenir presents els articles 208 a 212 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; la 
Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local, i altres disposicions 
concordants en relació amb la tramitació i el contingut. 
 
Per tant, S’ACORDA per unanimitat del nombre legal de membres de la Corporació, 
s'acorda: 
 
Primer.- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2016, 
amb els seus documents i justificants. 
 
Segon.-  Trametre l'expedient a la Sindicatura de Comptes. 
 
6. Aprovar la massa salarial del personal laboral per a l’exercici 2017. 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Per Provisió d’aquesta Alcaldia de data 29 de juny de 2017, 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, 
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 2017 va ser aprovat 
inicialment pel Ple en acord de data 7 de novembre de 2016, el qual va 
esdevenir definitiu, una vegada exposat al públic sense reclamacions, en el 
Butlletí Oficial de la Província número 248 de data 29 de desembre de 2016. 
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3. En data 3 de juliol,de 2017 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 15.400,76 €, i que 
aquest import s’ha vist incrementat respecte del meritat per aquest personal en 
l’exercici 2016, d’acord amb la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2017, “En el año 2017, 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 
2017, 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 18, apartat 4, de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2017, 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 l’any anterior, en 
terme d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació, excloses les 
prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social, cotitzacions al sistema de 
la Seguretat Social a càrrec de la Corporació, les indemnitzacions motivades per 
trasllats, suspensions o acomiadaments, i les indemnitzacions o bestretes per 
despeses que hagués realitzat el treballador. 

 
Aquesta massa salarial per al 2017 no pot experimentar un increment global 
superior a l'1 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2016, en 
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 
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(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 2017, la qual ascendeix a la quantitat de 15.400,76  €. 
 
Segon.- Fer públic aquest import en la seu electrònica i en el Butlletí Oficial de la 
província en el termini de vint dies. 
 
7.  Aprovar la modificació de crèdit 1/2017. 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Pel Providència d’alcaldia de data 24 de juliol de 2017 s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari. 
 
2. La Regidoria d’Hisenda, en data 24 de juliol de 2017, ha proposat les partides i els 
imports que s’han de modificar, 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 romanent de tresoreria per a despeses 
generals. 
  
Despeses que cal finançar: 
 
1/ Crèdits extraordinaris: 

Partida CRÈDITS Import modificació 
de crèdit 

333 / 619 Construcció de banys a dues plantes del centre 
cívic 

8.511,08 

 

Total altes crèdits :  8.511,08 euros  

 
Finançament que es proposa: 

1/ Majors/nous ingressos efectivament recaptats/reconeguts, no afectats:   
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Partida Nom Previsió 
inicial 

Recaptats/ 
reconeguts 

Diferència 
usada 

761 
Subvenció Diputació de Lleida 
(Construcció de banys a dues 
plantes del centre cívic) 

0,00 8.500,00 8.500,00 

 
2/ Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses: 
 

Partida Nom Consignació 
inicial 

Proposta 
baixa 

Consignació 
definitiva 

011 / 913 
Amortització préstecs ll/t 
ens fora SP  

19.000,00 11,08 18.988,92 

 
2. El secretari-interventor ha 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. 

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. 
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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 tot això, el ple ACORDA per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 1/2017 mitjançant crèdit 
extraordinari per import de 8.511,08 €,  que cal finançar  mitjançant  majors i/o nous 
ingressos efectivament recaptats del pressupost vigent de la corporació, així com 
anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses. 
 
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.   
 
8. Aprovar donar de baixa drets reconeguts en exercicis anteriors. 
 
1. ANTECEDENTS 
 
1. En data 3 de juliol de 2017 l’acalde va encarregar a la Intervenció municipal 
informe relatiu a la baixa de drets d’exercicis tancats. 
 
2. En data 6 de juliol de 2017 el secretari-Interventor va emetre informe favorable 
en relació a la baixa de drets d’exercicis tancats següents: 
 
a) Modificació negativa del saldo inicial dels drets reconeguts, per error material o 
de fet, en les anotacions comptables 
 

Nº operació Partida Explicació Import 

2011000607 300 PADRÓ AIGUA 2T/2011 
 

174,37 

201100870 300 PADRÓ AIGUA 3T/2011 
 

6,60 

2012000798 300 PADRÓ AIGUA 2T/2012 
 

166,62 

2012001168 300 PADRÓ AIGUA 3T/2012 
 

6.966,50 
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2013000388 300 PADRÓ AIGUA 1R TRIMESTRE 2013 
 

25,34 

2013000691 300 PADRÓ AIGUA 2N TRIMSTRE 2013 
 

554,16 

2014000379 300 PADRÓ AIGUA 1T/2014 
 

67,01 

2014000686 300 PADRÓ AIGUA 2T/2014 
 

52,76 

2014001335 301 PADRÓ CLAVEGUERAM 2014 
 

30,00 

2014001334 302 PADRÓ ESCOMBRARIES 2014 
 

287,59 

2014000688 349 PADRÓ FESTES 1R SEMESTRE 2014- 271,98 

2015001490 115 ORG. RECAPTACIÓ VEHICLES R15 
 

21,24 

 

TOTAL BAIXES :  8.624,17 euros  

 
3. En data 24 de juliol de 2017 el regidor delegat d’Hisenda va proposar al Ple 
acordar la baixa de drets d’exercicis tancats. 
 
2. FONAMENTS JURÍDICS 
 
1. L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú enuncia, entre d’altres, 
que les administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment d’ofici o a 
instància dels interessats, els errors materials o de fet existents als seus actes. 
 
2. L’article 59 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària estableix, 
entre d’altres, que els deutes tributaris podran extingir-se per pagament, 
prescripció, compensació o condonació. 
 
3. L’article 66 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària disposa que 
prescriurà als quatre anys el dret de l'Administració per determinar el deute tributari 
mitjançant l'oportuna liquidació, el dret per exigir el pagament dels deutes tributaris 
liquidats i autoliquidats, el dret a sol·licitar les devolucions derivades de la 
normativa de cada tribut, les devolucions d'ingressos indeguts i el reemborsament 
del cost de les garanties i el dret a obtenir les devolucions derivades de la 
normativa de cada tribut, les devolucions d'ingressos indeguts i el reemborsament 
del cost de les garanties. 
 
4. L’article 69.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària estableix 
que la prescripció s’aplicarà d’ofici. 



 
 
 
 

 
 
 

(Les Garrigues) 
 

Ctra. Bellpuig 23, 25163 El Soleràs (Lleida)     Tel.: 973 13 32 32     web: soleras.ddl.net      correu electrònic: ajuntament@soleras.ddl.net 

5. L’article 76 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària disposa que 
els deutes que no s’hagin pogut fer efectius en els respectius procediments de 
recaptació per insolvència provada, total o parcial, dels obligats tributaris es 
donaran de baixa en la quantia procedent, mitjançant la declaració del crèdit com a 
incobrable, total o parcial, sempre que no es rehabilitin dins el termini de 
prescripció. El deute tributari s'extingirà si, vençut el termini de prescripció, no 
s'hagués rehabilitat. 
 
6. L’article 71 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària estableix 
que els deutes tributaris d’un obligat tributari podran extingir-se total o parcialment 
per compensació amb crèdits reconeguts mitjançant un acta administratiu a favor  
del mateix obligat. La compensació es pot acordar d’ofici o a instància de l’obligat 
tributari.  
 
7. L’article 75 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària estableix 
que els deutes tributaris només podran condonar-se en virtut de llei, en la quantitats 
i amb els requisits que en aquella es determinin. 
 
8. L’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local estableix que es competència del Ple la determinació dels recursos propis de 
caràcter tributari.  
 
Per tot això, S’ACORDA, per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament d’exercicis 
tancats, integrats en l’agrupació de pressupostos tancats per import total de 
8.624,17 €, d’acord amb el detall que figura a la part expositiva. 
 
Segon.- Fer els assentaments comptables necessaris per a l’efectiva baixa dels 
drets relacionats anteriorment. 
 
9. Aprovar celebrar al municipi del Soleràs el VI Repic de Campanes de les 
Garrigues el proper any 2018. 
 
Atès que en data 3 de juliol de 2017 es va comunicar la disposició de l’Ajuntament 
del Soleràs per organitzar el proper any 2018 la celebració del VI Repic de 
Campanes de les Garrigues al municipi del Soleràs. 
 
Atès que ens han comunicat que la Junta del Centre d’Estudis de les Garrigues ha 
acceptat per unanimitat la celebració, al poble del Soleràs, del VI Repic de 
Campanes de les Garrigues, a celebrar el proper any 2018 durant el mes de juny ( 
data a concretar). 
 
Per tot l’exposa’t, el ple aprova per unanimitat: 
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Primer.- Aprovar celebrar al municipi del Soleràs el VI Repic de Campanes de les 
Garrigues el proper any 2018 (data a concretar). 
 
Segon.- Comunicar el present acord al Centre d’Estudis de les Garrigues. 
 
10. Informes d’alcaldia. 
 
L’alcalde comenta entre els assistents: 
 
Primer.- Respecte al projecte per adequar els baixos de l’edifici del metge per a 
destinar-los a la sala de vetlla, informa que s’ha demanat un ajut econòmic a la 
Diputació de Lleida, i que el cost aproximat serà d’uns 80.000,00 euros. 
 
Segon.- Exposa que va sortir una convocatòria de subvenció del Departament de 
Governació per a inversions en camins públics locals, per al període 2018-2020, i 
que s’ha sol·licitat l’asfaltatge del camí del Collet que va cap al Cogul 
(aproximadament 1 quilòmetre), ja que segons les bases de subvenció el màxim de 
puntuació a obtenir són 15 punts i una de les opcions que donava més punts era 
arreglar camins que unissin poblacions. 
 
Tercer.- Pel que fa al Pla d’Inversions de la Diputació de Lleida informa que, tot i 
que encara no ha sortit la convocatòria, el tècnic comarcal va venir a mirar-s’ho i 
s’està actualitzant el pressupost per col·locar faroles des de la cantonada del carrer 
Pou fins al carrer Comellà. La resta de subvenció que ens donin es destinarà a 
arreglar els carrers del municipi. 
 
Quart.- Informa que demà és dia 4 d’agost i es celebrarà la festa de Sant Domingo, 
i la següent setmana es farà la Festa major i ja està tot preparat. En aquest sentit, 
exposa que aquest any hi haurà 3 orquestres i l’any passat només dos, però que el 
preu de dos orquestres d’aquest any és el que va costar una orquestra l’any passat. 

11. Precs i preguntes. 
 
El Sr. Maria Teresa Solè Debès, regidora, pregunta com està el tema del Bar dels 
jubilats per obrir-lo a tothom. 
 
El Sr. alcalde els respon dient que primer s’haurà de parlar amb els jubilats 
 
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 


