(Les Garrigues)

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL SOLERÀS
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Identificació: 05/2017
Caràcter: Ordinari
Data: 30 d’octubre de 2017
Hora: de les 19:00 hores a les 19:35 hores
Lloc: Ajuntament del Soleràs
ASSISTENTS
Jordi Sarlé Marfull, alcalde
Manel Marsan Segú, regidor
Emilia Farré Farran, regidora
Ramon Espuña Turmo, regidor
No assisteix el Sr. Josep Maria Barrull Aran, regidor, el Sr. Marcelino Àlvarez
Bedoya, regidor i la Sra. Maria Teresa Solè Debès, 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 3 d’agost de 2017 i extraordinària urgent de data 23 d’octubre 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, 3r trimestre 2017.
4. Donar compte de l’informe del Període Mig de Pagament a Proveïdors (PMP), 3r
trimestre 2017.
5. Aprovació inicial del pressupost municipal de l’exercici de 2018, la plantilla
orgànica i les bases d’execució.
6. Aprovar una moció sobre els fets ocorreguts el dia 1 d’octubre, si s’escau.
7. Aprovar una moció sobre l’empresonament del senyor Jordi Cuixart i el senyor
Jordi Sánchez, si s’escau.
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 3 d’agost de 2017 i extraordinària urgent de data 23
d’octubre de 2017).
El ple dóna per llegida l’acta de la sessió anterior (acta ordinària 3 d’agost de 2017 i
extraordinària urgent de data 23 d’octubre 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 52/2017, de data 31 d’agost de 2017 al Decret
d’Alcaldia número 68/2017, de data 30 d’octubre de 2017.

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

Decret d’Alcaldia número 62/2017, de data 5 d’octubre de 2017.

3. Donar compte de l’informe trimestral de la llei 15/2010, 3r trimestre 2017.
Es dóna compte del següent informe de secretaria intervenció de data 2 d’octubre
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.
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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 3r trimestre de
2017.
El ple es dóna per assabentat.
4. Donar compte de l’informe del Període Mig de Pagament a Proveïdors
(PMP), 3r trimestre 2017.
Es dóna compte del següent informe de secretaria intervenció de data 2 d’octubre
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.
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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 7,37 dies en
referència al 3r trimestre de 2017.
El ple es dóna per assabentat.
5. Aprovació inicial del pressupost municipal de l’exercici de 2018, la plantilla
orgànica i les bases d’execució.
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2018.
La secretària-interventora ha emès els informes favorables que figuren a
l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la
legislació vigent i els òrgans competents han proposat prèviament els pressupostos
dels organismes i empreses que l’integren, conformement als seus estatuts o al
document fundacional.
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La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles
162 a 171 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; els articles 2 a 23 del RD 500/90
i els articles 11 i següents de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
Per tant, el ple acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost Municipal per a l'exercici de 2018, 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:
AJUNTAMENT
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL

PRESSUPOST
D'INGRESSOS
91.000,00
800,00
80.400,00
173.920,00
15.500,00
0,00
88.700,00
0,00
0,00
450.320,00

AJUNTAMENT
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL

PRESSUPOST DE
DESPESES
98.300,00
182.400,00
7.300,00
36.800,00
0,00
106.520,00
0,00
0,00
19.000,00
450.320,00

Segon.- Aprovar el sostre de la despesa no financera, per import de 507.403,52 euros.
Tercer.- Aprovar les bases d'execució del pressupost per a l'exercici del 2018.

Quart.- Aprovar la plantilla orgànica i relació de llocs de treball per a l'exercici de
2018.
PLANTILLA ORGÀNICA
Personal que té consignació pressupostària i que ja està treballant o bé es preveu
que treballin al llarg de l’any (contractes temporals).
1. Òrgans de govern
Càrrec electe a jornada 75%.
2. Personal funcionari de carrera
2.1.Funcionaris d’habilitació nacional
Número de llocs: 1. Denominació del lloc: Secretària-intervenció (secretaria de
classe tercera) de l’Agrupació dels municipis de Bellaguarda, Granyena de les
Garrigues, El Soleràs i Tarrés. Grup: A1. Complement de Destí (CD): 26.
Complement Específic: Sí.

Ctra. Bellpuig 23, 25163 El Soleràs (Lleida)

Tel.: 973 13 32 32

web: soleras.ddl.net

correu electrònic: ajuntament@soleras.ddl.net

(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
És la relació dels llocs de treball que es vol que tingui la corporació, o que ha de
tenir per llei, estiguin o no a la plantilla. No inclou la relació de llocs de treball, els
treballs temporals.
1. D’òrgans de govern
Càrrec electe a jornada 75%.
2. De Personal funcionari de carrera
2.1.Funcionaris d’habilitació nacional
Número de llocs: 1. Denominació del lloc: Secretària-intervenció (secretaria de
classe tercera) de l’Agrupació dels municipis de Bellaguarda, Granyena de les
Garrigues, El Soleràs i Tarrés. Grup: A1. Complement de Destí (CD): 26.
Complement Específic: Sí. Jornada: parcial. Situació: vacant
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
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 20 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
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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.
6. Aprovar una moció sobre els fets ocorreguts el dia 1 d’octubre, si s’escau.
MOCIÓ SOBRE ELS FETS OCORREGTUS EL DIA 1 D’OCTUBRE
El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya
d’un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns
ciutadans absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la
nostra memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns
ciutadans que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i
l’estat de setge i por.
Per aquest motiu, l’Ajuntament acorda per unanimitat:
Primer.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada
generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels
nostres pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes
agressions dictades pel govern de l’Estat que van provocar més de 900 ferits,
quatre d’ells ingressats en centres hospitalaris.
Segon.- Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials
d’ahir a Catalunya.
Tercer.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la
Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar
en un referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la
ciutadania. Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats
pels danys personals i materials conseqüència d’aquesta brutal repressió.
Quart.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric
Millo, com a un dels principals responsables per l’actuació violenta i
desproporcionada dels cossos policials espanyols en molts col·legis electorals i
declarar-lo persona non grata al nostre municipi.
Cinquè.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2
milions de persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i l’estat
de terror que va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja
dipositat dins d’urnes requisades.
Sisè.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat
internacional.
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Setè.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes
estaran al costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i
Parlament de Catalunya.
Vuitè.- Comunicar el present acord a la Generalitat de Catalunya i a la Delegació
del Govern de l’Estat a Catalunya.
7. Aprovar una moció sobre l’empresonament del senyor Jordi Cuixart i el
senyor Jordi Sánchez, si s’escau.
MOCIÓ SOBRE L’EMPRESONAMENT DEL SENYOR JORDI CUIXART I EL
SENYOR JORDI SÁNCHEZ
El passat dilluns 17 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents
d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi
Sánchez. De nou, es va judicialitzar un conflicte polític que l’Estat espanyol no sap
resoldre amb diàleg i negociació.
Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar a
creuar una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI.
Empresonar persones per manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i donar
veu al poble. Un fet que posa en greu risc els valors democràtics que crèiem que
eren la base de la Constitució de 1978.
Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI
després de lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i
tot de guerres... Avui, per sort, estan protegides en tots els tractats internacionals.
No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les
empresoni; que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir.No hi
ha estat democràtic al món que persegueixi la llibertat d’expressió; que censuri els
mitjans de comunicació, que dicti les notícies als periodistes i que coaccioni la
llibertat d’informació; que privi de la llibertat de reunió i de manifestació.
Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera
que vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus.Quan
algú és còmplice d’aquesta vulneració és còmplice també d’una forma d’actuar
pròpia d’una dictadura.
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Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat
per tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar tota
la societat civil. Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social.
Per tots aquests motius, l’Ajuntament acorda per unanimitat:
Primer.- Exigir la llibertat immediata delspresidents de l’Assemblea Nacional
Catalana, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
Segon.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i
protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure
expressió i del dret a decidir de les persones per part d’un estat que jutja les idees i
empresona de forma il·legal.
Tercer.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com la
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació.
Quart.- Demanar a les institucions europees que no continuïn donant l’esquena a
Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura.
Cinquè.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a
Barcelona, i al Congrés dels Diputats, així com a l’Associació Catalana de Municipis
(ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la
present moció.
8. Informes d’alcaldia.
L’alcalde comenta entre els assistents:
Primer.- Referent a la subvenció que es va demanar de l’actuació “Pavimentació
Camí Cogul”, informa que s’ha rebut la resolució provisional i elshan concedit la
subvenció per a l’any 2020, tot i que l’han d’executar l’any 2018 que es quan ho van
demanar. Explica que s’ha presentat una al·legació perquè els ho permetin
executar l’any 2020.
Segon.- Quan a la línea de subvencions del Pla Extraordinari d’Inversions de la
Diputació de Lleida, exposa que s’han demanat dos actuacions. Una s’ha demanat
per al 2017 consistent en la “Instal·lació d’enllumenat públic des de la Travessera
del Pou fins carrer Comellà”, i l’altra per a l’any 2018 titulada “Reformes en carrers i
en edifici municipal”. Informa que si els ho concedeixen ho executaran per aquest
ordre.
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Tercer.- Pel que fa al vedat de caça informa que ja s’ha cobrat tota la temporada de
caça del 2016-2017.
9. Precs i preguntes.
No n’hi haNo 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
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