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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DEL SOLERÀS 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ  
Identificació: 02/2020 
Caràcter: Ordinari 
Data:  11 de març de 2020 
Hora: de les 13:00 a les 13:45 hores 
Lloc: Ajuntament del Soleràs 

ASSISTENTS 
SR. JORDI SARLÉ MARFULL 
SR. RAMON ESPUÑA TURMO 
SRA EMILIA FARRÉ FARRAN 
SR. MANEL MARSAN SEGU 
SR. JOSEP MARIA PREIXENS FLIX 
 
 
No hi assisteix i excusa la seva presència: 
SRA. ELENA SEGURA ESTREMO 
SR. ARNAU BARRULL RODES  
 
 
 
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 del 10 de desembre de 2019 i sessió extraordinària de 29 de gener de 2020). 
2. Donar compte dels decrets d’alcaldia, i ratificació, si s’escau 
3. Aprovació de factures si s’escau 
4. Aprovació de la modificació de crèdit 05/2019. 
5. Aprovació d’adhesió a la tarifa simplificada referent al conveni entre la SGAE i 
l’ACM. 
6. Ratificació del decret d’adhesió al contracte derivat 2015.05-D02 de l’acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
adjudicat pel consorci català de desenvolupament local a l’empresa Endesa Energia. 
7. Donar compte de l’informe trimestral de la llei 15/2010, 4rt trimestre 2019 
8. Donar compte de l’informe del Període Mig de Pagament a Proveïdors (PMP), 
4rtrimestre 2019 
9. Adhesió a la segona pròrroga del Pla de polítiques de dones de les Garrigues 2011-
2015 
10.Acord de comunicació de dades als Serveis Socials del Consell Comarcal de les 
Garrigues per al Servei de Primera Acollida 
11. Informes d’alcaldia 
12. Precs i preguntes 
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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 sessions anteriors (acta sessió 
ordinària del 10 de desembre de 2019 i sessió extraordinària de 29 de gener de 
2020). 
 
El ple dóna per llegides les actes de les sessions anteriors (acta sessió ordinària del 
10 de desembre de 2019 i sessió extraordinària de 29 de gener de 2020), 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 80/2019, de data 16 de desembre de 2019, d’aprovació 

de sol·licitar una pròrroga per l’actuació subvencionada pel Pla de dinamització.   
 

- Decret d’Alcaldia número 81/2019, de data 16 de desembre de 2019, pel qual 
s’atorga uns ajuts als veïns per a Garrigues en flor . 

 
- Decret d’Alcaldia número 82/2019, de data 16 de desembre de 2019, pel qual 

s’accepta la renúncia de la llicència d’obres  sol·licitada per Josep Roigé. 
 

- Decret d’Alcaldia número 83/2019, de data 17 de desembre de 2019, pel qual 
s’aprova el padró fiscal de festes 2n semestre, clavegueram i escombraries 2019. 

 
- Decret d’Alcaldia número 84/2019, de data 31 de desembre de 2019, d’aprovació 

de factures del mes de desembre. 
 

- Decret d’Alcaldia número 85/2019, de data 31 de desembre de 2019, d’aprovació 
de nòmines del mes de desembre. 

 
- Decret d’Alcaldia número 01/2020, de data 3 de gener de 2020, pel qual s’aprova 

el padró fiscal de l’aigua del 4art trimestre 2019. 
 

- Decret d’Alcaldia número 02/2020, de data 7 de gener de 2020, d’aprovació d’una 
sol·licitud d’una pròrroga per la justificació de l’actuació de la sala de vetlla. 

 
- Decret d’Alcaldia número 03/2020, de data 14 de gener de 2020, d’aprovació de la 

llicència d’obres 01/2020 a Josep M. Monné Tost. 
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- Decret d’Alcaldia número 04/2020, de data 21 de gener de 2020, d’aprovació del 
calendari fiscal 2020. 

 
- Decret d’Alcaldia número 05/2020, de data 28 de gener de 2020, d’aprovació de la 

llicència d’obres 03/2020 a Agroart. 
 

- Decret d’Alcaldia número 06/2020, de data 28 de gener de 2020, pel què s’aprova 
l’adjudicació del subministrament del wifi gratuït. 

 
- Decret d’Alcaldia número 07/2020, de data 28 de gener de 2020, pel que s’aprova 

la modificació de crèdit 01/2020 de Generació de crèdit 
 

- Decret d’Alcaldia número 08/2020, de data 29 de gener de 2020, d’aprovació de 
nòmines del mes de gener. 

 
- Decret d’Alcaldia número 09/2020, de data 31 de gener de 2020, d’aprovació de 

les factures del mes de gener. 
 

- Decret d’Alcaldia número 10/2020, de data 4 de febrer de 2020, d’aprovació de 
l’addenda del Conveni de l’Empic. 

 
- Decret d’Alcaldfia número 11/2020, de data 4 de febrer de 2020, d’aprovació del 

Conveni per la pista dels Torms a l’Albagés 
 

- Decret d’Alcaldia número 12/2020, de data 11 de febrer de 2020, d’aprovació de la 
llicència d’obres 04/2020 a Miquel Roigé. 

 
- Decret d’Alcaldia número 13/2020, de data 11 de febrer de 2020, d’aprovació de la 

llicència d’obres 05/2020 a Rosanna Martín. 
 

- Decret d’Alcaldia número 14/2020, de data 18 de febrer de 2020, d’aprovació de la 
llicència d’obres 06/2020 a Maria Josep Tost. 

 
- Decret d’Alcaldia número 15/2020, de data 18 de febrer de 2020, d’aprovació del 

Conveni per a la contractació de l’electricitat amb l’Associació Catalana de 
Municipis. 

 
- Decret d’Alcaldia número 16/2020, de data 20 de febrer de 2020, d’aprovació d’una 

factura de Bricomart per un total de 12,84 euros 
 

- Decret d’Alcaldia número 17/2020, de data 20 de febrer de 2020, d’aprovació de 
vàries factures de Daniel Revés per un total de 13.609,75 euros 

 
- Decret d’Alcaldia número 18/2020, de data 28 de febrer de 2020, d’aprovació de 

les factures del mes de febrer 
 

- Decret d’Alcaldia número 19/2020, de data 28 de febrer de 2020, d’aprovació de 
les nòmines del mes de febrer 
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- Decret d’Alcaldia número 20/2020, de data 3 de març de 2020, pel qual s’accepta 
la renúncia de la llicència d’obres  sol·licitada per Certost. 

 
- Decret d’Alcaldia número 21/2020, de data 4 de març de 2020, pel qual s’acorda la 

renovació de la fitxa del subscriptor. 
 

- Decret d’Alcaldia número 22/2020, de data 10 de març de 2020, pel qual s’adjudica 
l’actuació “Adequació dels accessos al poliesportiu i a la piscina” a Romà 
Infraestructures i Serveis. 

 
 

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

 
4. Aprovació de la modificació de crèdit 05/2019. 
Pel providència d’alcaldia de data 10 de març de 2020 s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació de la modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant crèdit 
extraordinari. 
 
Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la 
consignació és insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari actual, cal tramitar 
l’expedient crèdit extraordinari que s’ha de finançar  mitjançant  romanent de tresoreria 
per a despeses generals, i amb nous ingressos efectivament reconeguts,  amb 
subjecció a les disposicions vigents, i d’acord amb el següent detall: 
 
Despeses que cal finançar: 
 
1/ Crèdits extraordinaris: 

Partida CRÈDITS Import modificació 
de crèdit 

465 CONSELL COMARCAL SAT 8571,06 

22699 FESTES 10028,64 

22101 AIGUA 9165,31 

22103 CALEFACCIÓ ESCOLES 3288,71 

22100 LLUM POLI 483,73 

22103 CALEFACCIÓ CONSULTORI 773,80 

465 ESCOMBRARIES 1368,52 

22501 CANON 2.072,34 

913 AMORTITZACIÓ PRÈSTEC 0,11 
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Total altes crèdits :  35.752,22 euros  

 
Finançament que es proposa: 
2/ Majors ingressos:  
 

Partida Nom Previsió 
inicial 

Recaptats/ 
reconeguts 

Diferència 
usada 

113 IBI  urbana 70000 106.128,34 35000 

300 Aigua 28000 28884,19 752,22 

     

 

Total:  35.752,22 euros  

 

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 . 

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. Excepcionalment, per aplicació de l’article 
175.5 TRLRHL, també mitjançant operacions de crèdit amb els requisits que 
s’estableixen al precepte de referència. 

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 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 dels membres assistents 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 05/2019 de crèdit extraordinari 
per import de 35.752,22€, que cal finançar mitjançant nous ingressos efectivament 
reconeguts del pressupost vigent de la corporació. 
 
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. Aprovació d’adhesió a la tarifa simplificada referent al conveni entre la SGAE i 
l’ACM. 
 
Desprès de diverses converses amb la SGAE (Societat General d’autors i editors) i fer 
una valoració a nivell econòmic i funcional, des de l’Ajuntament del Soleràs s’ha 
considerat adient signar l’adhesió opcional a la Tarifa simplificada a l’empara del que 
disposa el conveni subscrit entre la l’Associació Catalana de Municipis (ACM), la 
Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i la Societat General d’Autors i Editors 
(SGAE) els anys 2001 i 2002.  
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’ajuntament el següent Acord:  
 
Únic.- Aprovar l’adhesió opcional a la tarifa simplificada de la SGAE (Societat General 
d’autors i editors), amb les condicions fixades en el document que figura com annex 1 
d’aquesta proposta.  
 
ANNEX 1-ADHESIÓ OPCIONAL A LA TARIFA SIMPLIFICADA  
 
Document d’adhesió opcional de la corporació local a la TARIFA SIMPLIFICADA 
creada a l’empara del que disposa el conveni subscrit entre la l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i la Societat General 
d’Autors i Editors (SGAE) els anys 2001 i 2002.  
 
Im. Sr. / Ima. Sra. JORDI SARLÉ MARFULL, alcalde president / alcaldessa presidenta 
de l’Ajuntament de/d’ EL SOLERÀS, de la província de/d’ LLEIDA, de conformitat amb 
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l’acord adoptat pel Ple / la Comissió de Govern d’aquesta corporació amb data 
…………………………………, i en ús de les facultats que li han estat conferides en 
virtut d’aquest acord per a la signatura del present document d’adhesió opcional, així 
com de tots els que sigui necessari ratificar perquè aquesta corporació es beneficiï 
dels règims previstos per als ajuntaments adherits al conveni subscrit entre l’ACM, la 
FMC i la SGAE que siguin d’interès per al municipi, declara que coneix el contingut de 
la TARIFA SIMPLIFICADA i, mitjançant la signatura del present document, accepta les 
obligacions i els beneficis que se’n deriven, d’acord amb les següents  
 
CLÀUSULES  
 
PRIMERA.- L’autorització concedida mitjançant el present document per a la 
comunicació pública de les obres del repertori de petit dret administrades per la SGAE 
resta condicionada al pagament anual de les quantitats associades al tram d’habitants 
de l’entitat d’acord amb les taules de tarifes comunicades pels signants del conveni.  
 
SEGONA.- Els espectacles no dramàtics organitzats per l’Ajuntament que se celebrin 
amb preu d’entrada reduït, bonificat o subvencionat han de complir les mateixes 
obligacions que els que se celebren amb accés gratuït i sense cap exigència prèvia.  
 
TERCERA.- Per a l’aplicació de la TARIFA SIMPLIFICADA i, si escau, de les 
deduccions que aquesta preveu, és condició indispensable que en el moment de la 
subscripció d’aquest document l’Ajuntament reuneixi els requisits establerts pels 
signants del conveni i que compleixi els terminis de pagament i de comunicació del 
contingut de la programació previstos en la definició d’aquesta tarifa.  
 
 
QUARTA.- La present adhesió a la TARIFA SIMPLIFICADA serà efectiva des de la 
data de la signatura i la seva vigència s’estendrà, com a mínim, fins al 31 de desembre 
del 2020.  
 
L’Ajuntament desitja adherir-se a la TARIFA SIMPLIFICADA i opta per la següent 
fórmula:  
 
Pagament únic, que s’ha d’efectuar abans de l’1 de maig del mateix exercici 
pressupostari en què es realitzin les activitats. La informació sobre les activitats 
programades s’ha de facilitar en un termini no superior a 30 dies a partir de la seva 
celebració.  
 
Pagament en dos terminis, un abans de l’1 de maig i l’altre abans de l’1 de setembre, 
tots dos referits al mateix exercici pressupostari en què es realitzin les activitats. La 
informació sobre les activitats programades s’ha de facilitar en un termini no superior a 
30 dies a partir de la seva celebració.  
 
Pagament únic, que s’ha d’efectuar abans del 31 de desembre del mateix exercici 
pressupostari en què es realitzin les activitats. La informació sobre les activitats 
programades s’ha de facilitar en un termini no superior a 30 dies a partir de la seva 
celebració.  
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Totes les fórmules plantejades en aquest document impliquen l’obligació d’efectuar el 
pagament mitjançant domiciliació bancària o transferència en els terminis fixats, així 
com la dotació anual de crèdit pressupostari suficient per atendre les quantitats que 
corresponen a la tarifa escollida, dotació que l’entitat de gestió pot contrastar abans de 
l’emissió de la factura.  
 
L’Ajuntament pot variar la forma de pagament i/o acollir-se a qualsevol de les que 
estableix el conveni abans de l’últim dia del mes de febrer de l’exercici en curs 
comunicant per escrit a la SGAE l’opció a la qual s’acull, que s’aplicarà a partir d’aquell 
moment amb la deducció corresponent, sempre que es compleixin els terminis de 
pagament i les condicions que es preveuen en cada cas. Quan s’incompleixin els 
terminis de pagament i/o les condicions que es recullen a la definició de la tarifa, la 
TARIFA SIMPLIFICADA s’aplicarà sense cap deducció. 
 
El ple ho aprova per unanimitat. 
 
6. Ratificació del decret d’adhesió al contracte derivat 2015.05-D02 de l’acord 
marc de subministrament d’energia eléctrica amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya adjudicat pel consorci català de desenvolupament locald a 
l’empresa Endesa Energia. 
 
Atés el decret 15/2020 d’adhesió al contracte derivat 2015.05-D02 de l’acord marcde 
subminnistrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
adjudicat pel Consorci Català de Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia 
que es transcriu literalment: 
 
“ 
 
DECRET 15/2020 D’ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT 2015.05-D02 DE 
L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB 
DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL 
CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA 
ENERGIA, SAU (EXP. 2015.05.D01).  

 
 
Antecedents.-  
1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió 
Executiva de data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent 
procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules 
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la  Comissió 
Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, 
adjudicar l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall 
d’empreses seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA 
ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS 
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NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA 
CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- 
se a la formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 
27 d’octubre de 2016. 
 
2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal 
efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per 
Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al 
perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord 
adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, 
el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament d’energia 
elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU 
d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva del present 
acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de l’Acord 
marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat amb els 
articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels corresponents 
contractes derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta 
electrònica entre els empreses seleccionades en l’Acord marc.  
 
3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat 
mercantil adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de 
subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a 
l’apartat anterior.  
 
4.- En data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia tramitació del 
corresponent procediment administratiu a tal efecte i  havent adoptat, el Comitè 
Executiu de l’ACM en la sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2016, un acord pel 
que es resolgué acceptar formalment la cessió del contracte derivat en qüestió, al seu 
favor, va acordar formalment la cessió del contracte derivat de l’Acord marc pel 
subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 
de contractació núm. 2015.05 – D01) a favor de l’ACM, com a modificació subjectiva 
de l’òrgan de contractació, actuacions que es formalitzaren en data 17 de març de 
2017 mitjançant la signatura del corresponent contracte. 
 
5.- En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM va aprovar la 
pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de 
gener de 2018, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació 
del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans 
citat. 
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6.- En data 26 d’octubre de 2018, fou adoptada una Resolució de la Central de 
Contractació de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la segona 
pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de 
gener de 2019, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació 
del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans 
citat.  
 
7.- En data 24 de gener de 2019, per Resolució de la Central de Contractació de 
l’ACM, s’aprovà l’inici d’expedient de la tercera pròrroga del contracte derivat D01 de 
l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica. 
 
En data 12 de febrer de 2019, l’empresa adjudicatària del contracte derivat D01, 
ENDESA ENERGÍA SAU, comunicà a l’ACM la seva intenció de no procedir a la 
tercera pròrroga del citat contracte. 
 
En data 29 de març de 2019, i prèvia tramitació del procediment de la tercera pròrroga 
del contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05.D01) adjudicat i subscrit amb l’empresa 
ENDESA ENERGÍA SAU, l’òrgan de contractació va acordar la finalització del 
procediment d’aprovació de la tercera pròrroga del contracte derivat, a l’haver 
manifestat l’adjudicatària del contracte la no acceptació de la pròrroga. 
 
8.- A conseqüència dels antecedents exposats, el dia 5 d’abril de 2019, la Comissió 
executiva del CCDL acordà l’inici de l’expedient de contractació per l’adjudicació del 
contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient núm. 2015.05.D02). 
 
En data 9 de maig de 2019, la Presidència del CCDL per Resolució 24/2019 va 
convocar la licitació del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament 
d’energia elèctrica, amb l’aprovació dels plecs corresponents. 
 
9.- En data 22 de maig de 2019, la Mesa de contractació es reuní en sessió pública a 
la seu del CCDL per a la celebració de subhastes electròniques per a l’adjudicació del 
contracte derivat. 
10.- En data 6 de juny de 2019, acordà l’adjudicació dels lots d’Alta i Baixa tensió del 
contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica a 
l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU.  
 
Fonaments de Dret.- 
 
Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i 
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publicats al perfil de contractant de l’entitat,  que regeixen l’Acord marc pel 
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Exp. 2015.05). 
 
Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la 
Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant 
de l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament 
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 
D01). 
 
Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 
respecte a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 
respecte al règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa 
concordant aplicable.  
 
Quart.- Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions 
vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i 
competències de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització 
comarcal. 
 
Per tot això, RESOLC:  
 
Primer.- Que el municipi del Soleràs s’adhereixi al  contracte derivat (Exp. 2015.05 
D02) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats 
locals de Catalunya (Exp. 2015.05), per una durada inicial de dotze mesos, a partir de 
l'1 de gener de 2020, període que es podrà prorrogar excepcionalment per nou mesos 
més.  
 
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes 
 
Preus terme d’energia: 
 
Lot 1 Baixa Tensió (BT): 
 
Baixa 
tensió: Tarifa/període Preu 

€/MWh 
Sublot 
BT1 2.0A 129,275 

Sublot 
BT2 2.0DHAP1 153,682 

Sublot 
BT3 2.0DHAP2 74,015 
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Sublot 
BT4 2.0DHSP1 152,397 

Sublot 
BT5 2.0DHSP2 81,426 

Sublot 
BT6 2.0DHSP3 69,899 

Sublot 
BT7 2.1A 145,415 

Sublot 
BT8 2.1DHAP1 167,407 

Sublot 
BT9 2.1DHAP2 89,37 

Sublot 
BT10 2.1DHSP1 167,865 

Sublot 
BT11 2.1DHSP2 97,008 

Sublot 
BT12 2.1DHSP3 82,541 

Sublot 
BT13 3.0AP1 114,198 

Sublot 
BT14 3.0AP2 100,212 

Sublot 
BT15 3.0AP3 72,623 

 
Lot 2 Alta Tensió (AT):  
 

Alta tensió: Tarifa/període Preu €/MWh 

Sublot AT1 3.1AP1 98,851 

Sublot AT2 3.1AP2 91,014 
Sublot AT3 3.1AP3 72,865 

Sublot AT4 6.1AP1 114,934 

Sublot AT5 6.1AP2 97,737 
Sublot AT6 6.1AP3 90,992 

Sublot AT7 6.1AP4 81,417 
Sublot AT8 6.1AP5 74,936 

Sublot AT9 6.1AP6 65,815 
 
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del 
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 
D02). 
 
Preus del terme de potència: 
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Lot 1 Baixa Tensió (BT):  
 

Baixa 
tensió  €/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 

2.0 A 38,043426   
2.0 

DHA 38,043426   

2.0 
DHS 38,043426   

2.1 A 44,444710   
2.1 

DHA 44,444710   

2.1 
DHS 44,444710   

3.0 A 40,728885 24,43733016,291555 
 
Lot 2 Alta Tensió (AT):  
 

Alta 
tensió 

€/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 
6 

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731    

6.1 A 39,139427 19,58665414,33417814,334178 14,3341786,540177
 
Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent.  Ordre IET/107/2014, 
de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, 
de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).  
 
Segon.- Ratificar el present decret d’alcaldia en la propera sessió plenària.  
 
Tercer.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària 
del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda 
Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin 
preceptius. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM (preferentment 
per e-notum al NIF G66436064 i el correu electrònic centraldecompres@acm.cat o per 
correu postal al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona). 
 
El Soleràs, 18 de febrer de 2020 
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El ple acorda per unanimitat ratificar-lo. 
 
 
7. Donar compte de l’informe trimestral de la llei 15/2010, 4rt trimestre 2019 
 
INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT 

 
MªCARME PIÑOL ABELLA, secretària-interventora a l’Ajuntament del Soleràs, emeto 
aquest informe en base amb els 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 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 26 factures, per un import total de 10.891,65 euros, al 4rt trimestre de 2019. 
 
El ple ho aprova per unanimitat. 
 
8. Donar compte de l’informe del Període Mig de Pagament a Proveïdors (PMP), 
4r trimestre 2019 
 
INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A 
PROVEÏDORS (PMP) 
 
MªCARME PIÑOL ABELLA secretària-interventora 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 
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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 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 49,68 dies en 
referència al 4rt trimestre de 2019. 
 
El ple ho aprova per unanimitat. 
 
9. Adhesió a la segona pròrroga del Pla de polítiques de dones de les Garrigues 
2011-2015 
 
Atès que  l’Ajuntament del Soleràs, mitjançant acord de ple de data 29 d’abril de 2015, 
va acordar adherir-se al II Pla de polítiques de dones de les Garrigues 2011-2015. 
 
Atès que aquest ajuntament vol dur a terme diverses activitats enfocades cap a un 
sector considerat dels més actius i importants dins la nostra població 
. 
Atès que el Consell Comarcal de les Garrigues va acordar prorrogar per segona 
vegada el II Pla de polítiques de Dones de les Garrigues 2011-2015. 
 



 
 
 
 

 
 
 

(Les Garrigues) 

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

 

D’acord amb l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local i l’article 53.1 del Decret Legisltatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova 
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
 
 
Per tot això el ple aprova per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar adherir-se a la segona pròrroga del II Pla de polítiques per a les 
dones de les Garrigues  i que aquesta sigui vigent fins la redacció d’un nou Pla de 
Polítiques de Dones de les Garrigues. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal de les Garrigues 

10. Aprovació de l’acord de comunicació de dades a l’empara del Reglament 
General de Protecció de dades pel Servei de primera acollida 
 
Atès que   el Consell Comarcal de les Garrigues és titular del Servei de Primera 
Acollida i que la comunicació de dades és un requisit legal per exercir aquesta 
competència. 
 
Atès que l’Ajuntament del Soleràs es responsable de la base de dades de caràcter 
personal de l’arxiu anomenat Padró municipal. 
 
Per tot això el ple aprova per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar comunicar les dades personals referents a noves altes de persones 
estrangeres en el padró municipal al Consell Comarcal de les Garrigues per a dur a 
terme el Servei de primera acollida. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal de les Garrigues 
 
9. Informes d’alcaldia 
 
El Sr. Alcalde  comenta que dimecres passat van tenir una reunió amb els alcaldes 
dels pobles de la zona afectats pels microtalls d’electricitat al Soleràs i que ahir va 
sortir per la televisió els alcaldes de Castelldans, Soleràs i l’alcaldessa de la 
Granadella exposant la situació.  
 
Comenta que junt amb pobles d’altres comarques són un total de 26 afectats i que es 
reuniran amb Endesa i la Generalitat dijous 12 de març al Centre Cívic de Borges 
Blanques. 
 
L’alcalde informa que a finals de març s’iniciarà l’obra dels accessos a les piscines i al  
poliesportiu. També aviat s’adjudicarà la de reparació de les piscines. 
 
L’alcalde informa que l’obra de la sala de vetlla està licitada i properament s’haurà de 
fer el Camí del Collet. També informa que hi ha una subvenció atorgada pel Camí de 
l’Olivera. 
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L’alcalde comenta que pròximament es tornarà a fer el Garrigues en flor. 
 
L’alcalde anuncia que el 4 de juliol es farà la trobada de dones de les Garrigues al 
Soleràs. 
 
En referencia al vedat de caça l’alcalde comenta que des de que el gestor és 
l’Ajuntament la gent està contenta. Proposa realitzar el dimecres 7 d’abril una trobada 
entre caçadors. 
 
Comenta que la Federació de caça han fet el pla cinegètic del vedat del Soleràs i ha 
sortit més econòmic que els altres anys. 
 
L’alcalde comenta que desprès de moltes converses amb Endesa han instal·lat el 
comptador de les bombes d’aigua del C/Bassa, falta conectar-lo però ho ha de fer 
l’electricista. 
 
10. Precs i preguntes 
 
 
No n’hi ha 
 
No havent 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, 
 
 
 
 
 
 
MªCarme Piñol Abella                                                           Jordi Sarlé Marfull 
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