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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DEL SOLERÀS 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ  
Identificació: 3/2019 
Caràcter: Ordinari 
Data:  18 d’abril de 2019 
Hora: de les 13:00 a les 13:35 hores 
Lloc: Ajuntament del Soleràs 

ASSISTENTS 
Jordi Sarlé Marfull, alcalde 
Marcelino Àlvarez Bedoya,regidor 
Ramon Espuña Turmo, regidor 
Emilia Farré Farrà, regidora 
Maria Teresa Solè Debès, regidora 
 
Excusen la seva presència, el Sr. Josep Maria Barrull Aran, regidor, i el Sr. Manel 
Marsan Segú, regidor  
 
 
MªCarme Piñol Abella, secretària-interventora de l’Ajuntament del Soleràs. 

ORDRE DEL DIA 

 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes de sessions anteriors (acta sessió 
ordinària 01/2019 de 22 de gener de 2019 i extraordinària del 2 d’abril de 2019 ). 
2. Donar compte dels decrets d’alcaldia, i ratificació, si s’escau 
3. Aprovació de factures si s’escau 
4. Aprovar la modificació de crèdit 02/2018 
5. Aprovar la modificació de crèdit 01/2019 
6. Aprovar la modificació de l’ordenança relativa a la taxa d’utilització d’espais, locals i 
materials municipals 
7. Aprovar les festes locals per al 2020 
8. Donar compte de l’informe trimestral de la llei 15/2010, 4rt trimestre 2018. 
9. Donar compte de l’informe del Període Mig de Pagament a Proveïdors (PMP), 4rt 
trimestre 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 sessions anteriors (acta sessió 
ordinària 01/2019 de 22 de gener de 2019 i extraordinària del 2 d’abril de 2019 ). 
 
El ple dóna per llegides les actes de les sessions anteriors (acta ordinària de data 22 
de gener de 2019 i acta extraordinària de data 2 d’abril de 2019), 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: 
 
- Decret d’Alcaldia número 3/2019, de data 28 de gener de 2019, pel que es publica 

la llista provisional d’admesos i exclosos en el procés de selecció per cobrir amb 
caràcter interí la plaça de secretaria intervenció de l’agrupació de les entitats locals 
de Bellaguarda, El Soleràs, Granyena de les Garrigues i Tarrés. 
 

- Decret d’Alcaldia número 4/2019, de data 31 de gener de 2019, d’aprovació de 
factures del mes de gener. 
 

- Decret d’Alcaldia número 5/2019, de data 13 de febrer de 2019, pel que es publica 
la llista definitiva d’admesos i exclosos en el procés de selecció per cobrir amb 
caràcter interí la plaça de secretaria intervenció de l’agrupació de les entitats locals 
de Bellaguarda, El Soleràs, Granyena de les Garrigues i Tarrés. 

 
- Decret d’Alcaldia número 6/2019, de data 19 de febrer de 2019, pel que es publica 

el nomenament del tribunal per al procés de selecció per cobrir amb caràcter interí 
la plaça de secretaria intervenció de l’agrupació de les entitats locals de 
Bellaguarda, El Soleràs, Granyena de les Garrigues i Tarrés. 

 
- Decret d’Alcaldia número 7/2019, de data 25 de febrer de 2019, pel qual s’aproven 

les línies fonamentals del pressupost per a l’any 2019. 
 

- Decret d’Alcaldia número 8/2019, de data 28 de febrer de 2019, d’aprovació de 
factures del mes de febrer. 

 
- Decret d’Alcaldia número 9/2019, de data 4 de març de 2019, pel qual s’aprova 

sol·licitar un ajut a la Diputació de Lleida per la obtenció d’un desfibril·lador. 
 

- Decret d’Alcaldia número 10/2019, de data 4 de març de 2019, pel qual s’aprova 
l’increment dels salaris de tot el personal de l’Ajuntament en un 2,25%, amb 
efectes des de l’1 de gener de 2019. 

 
- Decret d’Alcaldia número 11/2019, de data 4 de març de 2019, pel que s’aprova la 

proposta de la DGAL i constitució d’una borsa de treball  cobrir amb caràcter interí 
la plaça de secretaria intervenció de l’agrupació de les entitats locals de 
Bellaguarda, El Soleràs, Granyena de les Garrigues i Tarrés. 
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- Decret d’Alcaldia número 12/2019, de data15 de març de 2019, pel qual s’aprova 
el pla pressupostari a mig termini pel període 2020 a 2022. 

 
- Decret d’Alcaldia número 13/2019, de data 18 de març de 2019, pel que s’aprova 

la presa de possessió i els canvis de clauers del secretari – interventor de 
l’agrupació de les entitats locals de Bellaguarda, El Soleràs, Granyena de les 
Garrigues i Tarrés. 

 
- Decret d’Alcaldia número 14/2019, de data 26 de març de 2019, pel qual es dóna 

per assabentat que la Sra. Maria Guiu Aran executa les obres consistents en 
“Reforma d’un magatzem existent”. 

 
- Decret d’Alcaldia número 15/2019, de data 26 de març de 2019, pel qual es dóna 

per assabentat que el Sr. Jaume Tost Farrús executa les obres consistents en 
“Arrebossar la façana posterior d’un edifici”. 

 
- Decret d’Alcaldia número 16/2019, de data 29 de març de 2019, d’aprovació de 

factures del mes de març. 
 

- Decret d’Alcadia número 17/2019, de data 2 d’abril de 2019, d’aprovació del padró 
fiscal de l’aigua 1T/2019. 

 
- Decret d’Alcaldia número 18/2019, de data 9 d’abril de 2019, pel qual s’aprova 

concórrer a l’ajut per càrrecs electes 2019. 
 

- Decret d’Alcaldia número 19/2019, de data 9 d’abril de 2019, pel qual s’aprova 
presentar al Consorci AOC la sol·licitud d’incorporació a la plataforma de serveis 
de contractació pública. 

 
- Decret d’Alcaldia número 20/2019, de data 18 d’abril de 2019, pel qual es dóna per 

assabentat que la Sra. Montse Aran Sales comença a exercir l’activitat d’habitatge 
turístic al domicili situat al C/Garrigues, 4 del Soleràs. 

 
3. Aprovació de factures si s’escau 
 
S’aproven unànimement. 

 
4. “ Aprovar la modificació de crèdit 2/2018. 
 
Pel providència d’alcaldia de data 8 de març de 2019 s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació de la modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant 
suplement de crèdit. 
 
1. Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a continuació, per 
a les quals la consignació és insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari actual, 
s’ha de tramitar l’expedient de suplement de crèdit que cal finançar mitjançant 
anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses 
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Despeses que cal finançar: 
 
1/ Suplements de crèdit: 

 

Partida Nom Consignació 
inicial 

Proposta 
d’increment 

Consignació 
definitiva 

210 / 450 Reparació i conservació 
infraestructures 

19.600,00 8.000,00 27.600,00 

22101 / 
161 

Subministrament aigua 31.000,00 1.600,00 32.600,00 

22699 / 
338 

Festes i despeses diverses 26.000,00 14.100,00 40.100,00 

48001 / 
330 

Subvencions associacions i 
entitats 

2.500,00 400,00 2.900,00 

 

Finançament que es proposa: 
 
1/ Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses: 
 

Partida Nom Consignació 
inicial 

Proposta 
baixa 

Consignació 
definitiva 

12000 / 920 
Retribucions personal 

funcionari Grup A1 29.102,84 -24.100,00 5.002,84 

 
2. El secretari i l'interventor han emès informes favorables. 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, i als articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990. 

2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar 
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de 
la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha 
d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de 
suplement de crèdit. 

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o 
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i 
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no 
compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles 
sense pertorbació del respectiu servei. 
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3. Segons els articles 22.2.e i 47  de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del 
Ple de l’Ajuntament amb majoria simple. 
 
4. D’acord amb l’article 3 i 11 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, i l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, les entitats locals, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran els 
seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
 
L’article 21 de la Llei orgànica 2/2012, 27 d’abril, estableix que les entitats locals que 
no compleixin amb l’objectiu d’estabilitat estaran obligades a elaborar un pla econòmic 
financer que permeti en un any el compliment d’aquest.  

 
L’aprovació d’aquest expedient es competència del Ple de la corporació i hi són 
d’aplicació les mateixes normes sobre informació, reclamacions i publicitat previstes en 
l’article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, per a l’aprovació del pressupost. 

Per tant, el ple acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 2/2018 de suplement de crèdit per 
import de 24.100,00€, que cal finançar mitjançant 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.   

5. Aprovar la modificació de crèdit 01/2019 
 
S’acorda unànimament deixar-ho per més endavant. 
 
6. Aprovar la modificació de l’ordenança relativa a la taxa d’utilització d’espais, 
locals i materials municipals 

Per providència de l’Alcaldia amb data 12 d’abril de 2019  es va acordar iniciar 
l’expedient de modificació de les següents ordenances fiscals següents: 

 
a) Ordenança fiscal reguladora de la taxa d’utilització d’espais, locals, edificis i 

materials de propietat municipal per a usos particulars. 
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Així com encarregar a la secretària interventora d’aquest Ajuntament l’emissió d’un 
informe jurídic sobre el procediment a seguir. 
 
Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat  per RDL 2/2004, de 5 de març estableix 
en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les 
ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
Els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
En particular, l’article 16.1 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat  per RDL 
2/2004, de 5 de març estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 

La secretària interventora d’aquest Ajuntament ha emès l’esmentat informe sobre el 
procediment a seguir per a la modificació de les ordenances vigents fiscals 
esmentades anteriorment. 

Per tot això, el Ple acorda per unanimitat  l’adopció dels següents: 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2019 i següents la modificació de 
l’Ordenança reguladora de la taxa d’utilització d’espais, locals, edificis i materials de 
propietat municipal per a usos particulars. 

El text de l’ordenança consta a l’expedient, i en concret es modifica l’article  7è segons 
el redactat següent: 
 
Article 7è. Bonificacions. 
 
Es podran concedir bonificacions en les quotes en funció de la naturalesa física o 
jurídica del demandant. 
 
Als particulars empadronats al municipis i associacions i empreses amb seu al 
municipi se’ls aplicarà la reducció del 75% sobre la tarifa vigent. 

Segon.- Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a 
l’exercici  i següents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris 
següents: 
 
1) Es publicaran íntegrament els apartats dels  articles que hagin estat objecte de 
modificació i que facin referència als elements tributaris de determinació obligatoris per 
part de l’ajuntament. 
 
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de 
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.  
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Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del  text refós de la Llei 
d’hisendes locals aprovat  per RDL 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient 
i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords adoptats 
restaran definitivament aprovats i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província el 
text íntegre de les modificacions efectuades. 
 

7. Aprovació festes locals per a l’any 2020 
 
Atès la Conselleria de Treball ha iniciat la preparació de l’Ordre de festes Locals a 
Catalunya per a l’any 2020. 
 
D’acord amb l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors, i d’acord amb el Decret 
177/1980, de 3 d’octubre, on s’estableix que les dues festes locals han d’anar fixades 
per Ordre de la Conselleria de Treball a proposta dels municipis respectius. 
 
Tenint en compte l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, aquest 
ajuntament acorda per unanimitat el següent: 
 
Primer.- Proposar com a festes locals per a l’any 2020 els següents dies: 
 

- 4 d’agost de 2020– Sant Domènec (dimarts) 
- 14 d’agost de 2020 – Festa Major (divendres) 

 
Segon.- Comunicar el present acord al Departament d’Empresa i Ocupació i als 
comerços locals. 
 
 
8. Donar compte de l’informe trimestral de la llei 15/2010, 4rt trimestre 2018. 
 
Es dóna compte del següent informe de secretaria intervenció de data 28 de gener de 
2019. 

 
INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE 

PAGAMENT A PROVEÏDORS (PMP) 
 
Lorena Torruella Canadell, 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. 
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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 dóna compte al Ple 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 1 factura, per un import total de 98,78 euros, al 4rt trimestre de 2017. 
 
9. Donar compte de l’informe del Període Mig de Pagament a Proveïdors (PMP), 4rt 
trimestre 2018 
 

INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE 
PAGAMENT A PROVEÏDORS (PMP) 

 
Lorena Torruella Canadell, 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. 
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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 32,11 dies en 
referència al 4rt trimestre de 2087. 
 
 
9. Informes d’alcaldia. 
El senyor Alcalde informa que han sortit publicades les bases de la convocatòria  
d’ajuts de l’Institut d’Estudis Ilerdencs per a l’any 2019. 
 
 
10. Precs i preguntes. 
 
La Sra. Maria Teresa Solé pregunta quan es començaran les obres de la sala de 
vetlla,  i el Sr. Alcalde li contesta que s’ha de tramitar la modificació de crèdit i fer la 
licitació. 
 
 
No havent intervencions i sense més assumptes a tractar, l’acalde 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, 
 
 
 
 
 
 
MªCarme Piñol Abella                                                           Jordi Sarlé Marfull 
 


