(Les Garrigues)

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DEL SOLERÀS
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Identificació: 05/2020
Caràcter: Ordinari
Data: 29 de setembre de 2020
Hora: de les 13:00 a les 13:50 hores
Lloc: Ajuntament del Soleràs
ASSISTENTS
SR. JORDI SARLÉ MARFULL
SR. RAMON ESPUÑA TURMO
SRA EMILIA FARRÉ FARRAN
SR. MANEL MARSAN SEGU
SRA. ELENA SEGURA ESTREMO
SR. ARNAU BARRULL RODES
SR. JOSEP MARIA PREIXENS FLIX
MªCarme Piñol Abella, secretària-interventora de l’Ajuntament del Soleràs.
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes de sessions anteriors (acta sessió
ordinària del 23 de juny de 2020 i extraordinària de 28 de juliol de 2020).
2. Donar compte dels decrets d’alcaldia, i ratificació, si s’escau
3. Aprovació de factures si s’escau
4. Aprovació del compte general 2019.
5. Aprovació de l'inventari de béns municipals de l'Ajuntament a 31 de desembre de
2018.
6. Aprovació de l'inventari de béns municipals de l'Ajuntament a 31 de desembre de
2019.
7. Donar compte de l’informe del Període Mig de Pagament a Proveïdors (PMP), 2n
trimestre 2020
8. Donar compte de l’informe de morositat del 2n trimestre de 2020
9. Aprovació del pla de seguretat i salut de l’actuació “Adequació del local per la sala
de vetlles”
10. Aprovació de la modificació de crèdit 04/2020
11. Ratificació del decret pel qual s’aprova la moció per a la suficiència financera dels
ens locals.
12. Informes d’alcaldia
13. 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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Abans de tractar el primer punt de l’ordre del dia del Ple el Sr. Alcalde informa que
s’han presentat tres punts per via d’urgència per la seva incorporació dins l’ordre del
dia del Ple d’avui.
Es tracta dels següents punts:
 Aprovació de la modificació de l’ordenança que regula l’IVTM
 Aprovació de la moció de suport al president Torra
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de sessions anteriors (acta sessió
ordinària del 23 de juny de 2020 i extraordinària de 28 de juliol de 2020).
El ple dóna per llegida l’acta de la sessió anterior (acta sessió ordinària del 23 de juny
de 2020 i extraordinària de 28 de juliol 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 39/2020, de data 23 de juny de 2020, pel que s’aprova el
document tècnic redactat per l’empresa Insitu referent a l’actuació Paisatges de
Ponent.

-

Decret d’Alcaldia número 40/2020, de data 30 de juny de 2020, d’aprovació de
nòmines del mes de juny.

-

Decret d’Alcaldia número 41/2020, de data 30 de juny de 2020, d’aprovació de
factures del mes de juny.

-

Decret d’Alcaldia número 42/2020, de data 2 de juliol de 2020, d’aprovació de
suspendre actes pel COVID - 19.

-

Decret d’Alcaldia número 43/2020, de data 3 de juliol de 2020, d’aprovació del
padró fiscal de l’aigua 3t2020.

-

Decret d’Alcaldia número 44/2020, de data 9 de juliol de 2020, pel qual s’aprova
sol·licitar un ajut per càrrecs electes per l’anualitat 2020.

-

Decret d’Alcaldia número 45/2020, de data 9 de juliol de 2020, pel que s’aprova
donar suport a la campanya per condemnar la violència vers les dones.

-

Decret d’Alcaldia número 46/2020 de data 9 de juliol de 2020, pel qual s’aprova la
liquidació del pressupost per a l’any 2019.

-

Decret d’Alcaldia número 47/2020 de data 21 de juliol de 2020, pel qual s’accepten
els ajuts per a projectes culturals de l’ Institut d’Estudis Ilerdencs.
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-

Decret d’Alcaldia número 48/2020, de data 22 de juliol de 2020, pel qual s’acorda
sol·licitar un ajut per a la reparació de camins amb àrids reciclats.

-

Decret d’Alcaldia número 49/2020, de data 22 de juliol de 2020, pel qual s’acorda
la llicència d’obres a nom de Jordi Sarlé

-

Decret d’Alcaldia número 50/2020, de data 21 de juliol de 2020, pel qual s’acorda
realitzar al·legacions a la resolució provisional del PUOSC.

-

Decret d’Alcaldia número 51/2020, de data 30 de juliol de 2020, d’aprovació de
nòmines del mes de juliol de 2020.

-

Decret d’Alcaldia número 52/2020, de data 31 de juliol de 2020, d’aprovació de
factures del mes de juliol de 2020.

-

Decret d’Alcaldia número 53/2020, de data 19 d’agost de 2020, d’aprovació de la
suficiència financera dels Ajuntaments.

-

Decret d’Alcaldia número 54/2020, de data 25 d’agost de 2020, pel qual s’aprova el
document tècnic referent a l’actuació “Projecte bàsic i d’execució de la fossa de la
Guerra Civil”, amb un pressupost d’execució per contracta de 24.890,30 euros

-

Decret d’Alcaldia número 55/2020, de data 31 d’agost de 2020, d’aprovació de
nòmines del mes d’agost de 2020.

-

Decret d’Alcaldia número 56/2020, de data 31 d’agost de 2020, d’aprovació de
factures del mes d’agost de 2020.

-

Decret d’Alcaldia número 57/2020, de data 4 de setembre de 2020, pel qual
s’aprova concòrrer als ajuts pel Catàleg Cultural de l’Institut d’Estudis Ilerdencs.

-

Decret d’Alcaldia número 58/2020, de data 7 de setembre de 2020, d’aprovació de
vàries factures.

-

Decret d’Alcaldia número 59/2020 de data 23 de setembre de 2020, pel qual
s’aprova acceptar la renúncia a la llicència d’obres de Raül Flix.

3. Aprovació de factures si s’escau
S’aproven unànimement.
4. Aprovació del compte general 2019.
Reunits a la casa consistorial, a les 13:00 del dia 28 de juliol de 2020, es reuneix la
Comissió Especial de Comptes sota la Presidència de l’alcalde, el senyor Jordi Sarlé
Marfull, i amb l'assistència dels regidors Ramon Espuña Turmo, Arnau Barrull Rodes,
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Emila Farré Farran i Josep Maria Preixens Flix,Manel Marsan Segú i Elena Segura
Extremo com a representants d'aquesta Comissió.
L’únic punt que figura a l’ordre del dia és la rendició, per part del president de la
corporació, del compte general de l’exercici 2019. La sessió s’inicia i tots els assistents
examinen els comptes anuals, els justificants i l’informe d’Intervenció.
A la vista de tota la documentació presentada, la Comissió acorda per unanimitat emetre
el següent:
DICTÀMEN
El compte general de l’exercici 2019 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 2019 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 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:
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A) BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2019
Total actiu: 2.250.141,38 euros
Total passiu: 2.250.141,38 euros

B) COMPTES DE RESULTATS A 31 DE DESEMBRE DE 2019
Resultats de l’exercici: 76.652,39 euros
C ) ROMANENT DE TRESORERIA
(+) Deutors pendents de cobrament al
final de l’exercici ............................................................ 368.914,72
De pressupost d’ingressos. Exercici corrent .................... 249.231,42
De pressupost d’ingressos. Pressupostos tancats ........... 112.979,04
D’altres operacions no pressupostàries ...................... 6.704,26
(-) Cobraments realitzats pendents d’aplicació
definitiva ..................................................................................... 0,00
(-) Creditors pendents de pagament a
final de l’exercici .............................................................. 49.667,57
De pressupost de despeses. Exercici corrent .................... 43.942,36
De pressupost de despeses. Press. tancats ............................... 0,00
D’altres operacions no pressupostàries ............................... 5.725,21
(-) Pagaments realitzats pendents
d’aplicació definitiva .................................................................... 0,00
(+) Fons líquids de tresoreria a final de
l’exercici ......................................................................... 140.765,13
Romanent de tresoreria total .............................. 460.012,28
(-) Saldos de cobrament dubtós ................................ 28.155,06
(-) Romanent de tresoreria afectat amb despeses amb
finançament finalista ........................................................ 105.064,65
Romanent de tresoreria per despeses generals ... 326.792,57
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.
En aquest sentit, tenim les magnituds següents:
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1.- Drets reconeguts nets .................................. 543.744,40
2.- Obligacions reconegudes netes .................. 458.6300,11
3.- Resultat pressupostari (1-2)......................... 85.444,29
4.- Desviacions positives de finançament ............ 90.710,83
5.- Desviacions negatives de finançament ........... 31.912,71
6.- Despeses fin. amb romanents
líquids de tresoreria ....................................... 18.824,89
7.- Resultat d’operacions comercials ................................. 0
8.- Resultat press. ajustat (3-4+5+6+7)....... 45.471,06
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 31/12/2019

COMPTE -PGC

CAIXA nº COMPTE CORRENT

5700

Caixa corporació

571
57101
57103
57104
57114
557
57115

Comptes operatius
0182 5938 91 0010005447
0182 5938 91 0200251238
2100 0525 15 0200073050
3191 0402 61 5475179221
Formalització (PIE, ...)
2085 9466 36 0330443748

DESCRIPCIÓ /
ENTITAT

IMPORT EUR.

1.311,05
BBVA
BBVA (abans BCL)
Cooperativa
BANTIERRA (pòlissa
2015)
IBERCAJA

TOTAL

28.139,35
3.717,81
0
96.223,41
0,00
11.353,71

140.745,33

Cal tenir en compte l’informe de l’interventor relatiu al compte general de la corporació
corresponent a l’exercici 2019.
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.
Per tot això, la Comissió Especial de Comptes DICTAMINA favorablement:
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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 2019.
I no havent més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió essent les 13:15 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 2019,
amb els seus documents i justificants.
Segon.- Trametre l'expedient a la Sindicatura de Comptes.”
5. Aprovació de l'inventari de béns municipals de l'Ajuntament a 31 de desembre
de 2018.
El Sr. Alcalde exposa als Srs. Regidors l'inventari municipal actualitzat a data 31 de
desembre de 2018 per tal que es procedeixi a la seva aprovació.
D’acord amb el que disposa l’article 105 del Reglament de patrimoni dels ens locals i
l’article 222.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el Ple
municipal adopta el següent,
Per tot, per unanimitat del nombre legal de membres de la Corporació, s'acorda:
Primer.- Aprovar l'inventari revisat a 31 de desembre del 2018.
Segon.- Trametre una còpia de l'inventari municipal al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya i a la Delegació Provincial d'Hisenda a Lleida.
6. Aprovació de l'inventari de béns municipals de l'Ajuntament a 31 de desembre
de 2019.
El Sr. Alcalde exposa als Srs. Regidors l'inventari municipal actualitzat a data 31 de
desembre de 2018 per tal que es procedeixi a la seva aprovació.
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D’acord amb el que disposa l’article 105 del Reglament de patrimoni dels ens locals i
l’article 222.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el Ple
municipal adopta el següent,
Per tot, per unanimitat del nombre legal de membres de la Corporació, s'acorda:
Primer.- Aprovar l'inventari revisat a 31 de desembre del 2019.
Segon.- Trametre una còpia de l'inventari municipal al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya i a la Delegació Provincial d'Hisenda a Lleida.
El Sr. Josep Maria Preixens accedeix al ple
7. Donar compte de l’informe del Període Mig de Pagament a Proveïdors (PMP),
2n trimestre 2020
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
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.
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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 19,47 dies en
referència al 2n trimestre de 2020.
El ple ho aprova per unanimitat.
8. Donar compte de l’informe trimestral de la llei 15/2010, 2n trimestre 2020
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 0 factures, per un import total de 0 euros, al 2n trimestre de 2020.
El ple ho aprova per unanimitat.
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9. Aprovació del pla de seguretat i salut de l’actuació “Adequació del local per la
sala de vetlles”
En data 23 de juny de 2020, el ple de l’Ajuntament del Soleràs va acordar aprovar
adjudicar l’obra “Adequació del local per la sala de vetlles” a l’empresa Construcinca
S.L., per la seva execució.
La coordinadora de seguretat i salut de les referides obres, la Sra. Margarita Bernardo
Tomás, emet informe favorable a l'aprovació del Pla de seguretat i salut.
De conformitat amb l'article 7.2 del Real decret 1627/97, de 24 d'octubre, que estableix
les condicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció; amb les
modificacions introduïdes pel Real decret 604/2006, de 19 de maig, i pel Real Decret
2177/2004, de 21 de novembre.
Per tot això el ple per unanimitat acorda:
Primer. Aprovar el Pla de seguretat i salut de l’actuació “Adequació del local per la sala
de vetlles”, de conformitat amb l'informe emès pel tècnic responsable.
Segon. Notificar l'acord a l'interessat i a l’empresa Construcinca S.L..
Tercer. Notificar la resolució a l'adjudicatari.

10. Aprovació de la modificació de crèdit 04/2020
Pel providència d’alcaldia de data 25 de setembre de 2020 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant
transferència de crèdits entre aplicacions del Pressupost vigent no compromeses
pertanyents a àrees de despesa diferents, amb subjecció a les disposicions vigents.
En data 25 de setembre de 2020 s’emet memòria de l’Alcaldia en què s’especifica la
modalitat de modificació del crèdit, el finançament de l’operació i la seva justificació,
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, per
la qual cosa s’ha de tramitar l’expedient de transferència de crèdits entre aplicacions
del Pressupost vigent no compromeses pertanyents a àrees de despesa diferents,
amb subjecció a les disposicions vigents.
Augment en Aplicacions de Despeses
Partida

Nom

Consignació
inicial

Proposta
d’increment

Consignació
definitiva

920 359

Altres despeses
financeres

500,00

1000

1500,00

920 465

Transf. Consell

2000,00

2900

4900,00
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Comarcal SAT
231 465

Transf. Consell
Comarcal UBASP

624 00

Compra vehicle
ajuntament

5020,00
0

500

5520,00

1.800,00

1.800,00

Disminució en Aplicacions de Despeses
Aquesta modificació del Pressupost Municipal no altera la quantia total d'aquest,
s'imputa l'import total o parcial d'un crèdit a altres partides pressupostàries amb
diferent vinculació jurídica.
Partida

Nom

338 226 09

Festes i altres despeses
diverses

Consignació
Inicial
30.945,57

Proposta
baixa

Consignació
definitiva

6.200,00

24.745,57

2. En data 25 de setembre de 2020 s’ha emes informe d’intervenció i de secretaria,
així com informe del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostaria.
FONAMENTS DE DRET
1. Segons l’establert en l'article 40.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, la
transferència de crèdits és aquella modificació del Pressupost de despeses mitjançant
la qual, sense alterar la quantia total d'aquest, s'imputa l'import total o parcial d'un
crèdit a altres partides pressupostàries amb diferent vinculació jurídica.
2. La Legislació aplicable ve determinada per:
— Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
— Els articles 179 i 180 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
— L'article 16 del Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals
aprovat pel Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre.1
— Article 42, 173 i 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i règim
jurídic de les entitats locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
— Article 22.2.a), e) i 113 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.

1

La Disposició Derogatòria Única de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera (LOEPSF), no deroga expressament el Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d'Estabilitat Pressupostària,
en la seva Aplicació a les Entitats Locals, per la qual cosa seguirà vigent en el que no la contradigui.
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— Els articles 40 a 42 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos.
— El Reglament (UE) Núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de
21 de maig de 2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de
la Unió Europea (SEC-10).
— L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura
de pressupostos de les entitats locals.
— L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
— L'article 28.j) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.
— L'article 4.1.b).2n del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es
regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional.
3. Les Entitats Locals regularan a les bases d'execució del Pressupost el règim de
transferències establint, en cada cas, l'òrgan competent per autoritzar-les. Segons
l'article 179.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l'article 40.3 del Reial decret 500/1990,
de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I, del Títol VI, del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, en matèria de Pressupostos, l'aprovació de les transferències de crèdit entre
diferents grups de funció correspondrà al Ple de la corporació excepte quan les
baixes i les altes afectin crèdits de personal.
4. Així mateix, d'acord amb l'article 179.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, si les
modificacions pressupostàries fossin aprovades pel Ple, seguiran les normes sobre
informació, reclamacions, recursos i publicitat a què es refereixen els articles 169, 170
i 171 d'aquest text legal.
3.5. Al seu torn s'ha de tenir en compte que, segons l'article 16 de l'Ordre
HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, abans de l'últim dia del mes
següent a la finalització de cada trimestre de l'any s'ha de remetre la informació
actualitzada dels pressupostos en execució, incorporades les modificacions
pressupostàries ja tramitades i/o les previstes tramitar fins a final d'any, i de les
previsions d'ingressos i despeses de les entitats subjectes al Pla general de
Comptabilitat d'empreses o a les seves adaptacions sectorials, i els seus estats
complementaris.
Per tant, el ple acorda per unanimitat els següents:
ACORDS
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Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 04/2020 que cal finançar
transferència de crèdits entre aplicacions del Pressupost vigent no compromeses
pertanyents a àrees de despesa diferents, amb subjecció a les disposicions vigents,
per un import total de 1.800 euros.
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.
11. Ratificació del decret pel qual s’aprova la moció per a la suficiència financera
dels ens locals.
Atés el següent decret:
DECRET D’ALCALDIA 53/2020
La crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 ha posat a prova també la capacitat
de resposta de la nostra societat. La ciutadania, els sectors socials i econòmics, les
entitats i també les institucions hem hagut d’afrontar situacions per les quals no estem
preparats.
Als ajuntaments, en ser la primera porta d’accés de la ciutadania i, alhora,
l’administració més propera per a conèixer i donar resposta a les necessitats de les
nostres veïnes i veïns, se’ns ha posat a prova una vegada més en situacions
d’emergència i, aquesta vegada, de manera generalitzada a tot el país. Tant els
electes com les treballadores i treballadors públics hem actuat amb esperit de servei
en benefici de les nostres respectives comunitats locals.
Però la crisi no ha acabat, i arriben altres situacions que ens exigeixen estar preparats
per afrontar-les. Tant en la resposta inicial com ara, que ens cal aplicar mesures
urgents per a la recuperació social i econòmica, la pandèmia ha posat en evidència la
fragilitat dels mitjans locals, la manca d’eines per afrontar-ho i l’escassetat de recursos
econòmics i financers per a poder assumir les solucions de futur amb garanties.
La llei d’estabilitat pressupostària de l’any 2012 i la limitació que imposava en la regla
de despesa i la LRSAL del 2013, van ser la resposta legislativa de l’Estat espanyol a
les mesures d’austeritat imposades a nivell Europeu per l’anterior crisi econòmica. Al
cap dels anys, s’ha evidenciat que qui millor ha complert aquelles mesures han estat
els ens locals. El compliment dels objectius de dèficit, la limitació de l’endeutament,
l’aplicació de mesures econòmiques i financeres, s’han aplicat a les hisendes locals.
Però aquest compliment modèlic, no serveix per a donar resposta a l’actual crisi. I
menys si no podem disposar ni tan sols dels propis recursos que els ajuntaments hem
acumulat gràcies a la bona gestió i en compliment de la normativa abans citada.
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Per tal que els ens locals puguem afrontar amb garanties nous rebrots de la pròpia
crisi sanitària però, a la vegada, també puguem aplicar les imprescindibles mesures
efectives per la inclusió social i la reactivació econòmica, així com pel sobreesforç i la
greu tensió que viuen les hisendes locals degut a la pandèmia, ens calen nous
instruments legislatius i econòmics que ara no tenim. Eines per a fer front a la
conjuntura inicial, però també estructural que enforteixin les administracions locals de
cara al futur.
La suficiència financera dels ens locals és un principi present en tots els ordenaments
jurídics que garanteix els recursos necessaris per a fer front a les competències
pròpies i els serveis impropis que es presten habitualment, i més en crisis com la que
estem patint. Al costat d’aquest principi, hem de reivindicar també l’autonomia local.
Més enllà de l’harmonització financera de totes les administracions i fixar en
coresponsabilitat les limitacions que corresponen, no se’ns poden imposar més tuteles
que ens limitin l’administració dels recursos dels ens locals, que no deixen de ser de la
ciutadania, i que s’han d’enfocar a les necessitats urgents de la pròpia ciutadana.
En aquest context i amb les dificultats normatives actualment vigents en l’ordenament
jurídic que obliguen als Ajuntaments a l’equilibri pressupostari, el Govern de l’Estat i la
FEMP van signar un acord, el passat 4 d’agost, per “contribuir des dels municipis a
desenvolupar una mobilitat sostenible, l’Agenda Urbana i polítiques de cures i suport a
la cultura” que es va plasmar normativament en el Reial Decret llei 27/2020, de 4
d’agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les
entitats locals. Les propostes que s’incorporen en aquest acord i en el posterior Reial
Decret Llei, malgrat que posen a disposició dels Ajuntaments recursos econòmics, ho
fan establint unes condicions que no s’adeqüen a les reivindicades del municipalisme
català. Enlloc de facilitar l’ús de romanents de tresoreria per a despeses generals per
part dels ajuntaments, se n'estableix la transferència voluntària de la seva totalitat,
com a préstec, a l'Administració General de l'Estat, que el retornarà en un termini de
quinze anys a partir de 2022. Com a contrapartida, s'habilita un crèdit extraordinari de
5.000 milions d'euros al qual només tindran accés, en proporció a l'aportació que facin
a l'Estat, els municipis que transfereixin els seus romanents, amb els riscos de
liquiditat que això els podrà comportar, flexibilitzant únicament la regla de la despesa
per a l’any 2020, i generant un greuge respecte als municipis que no disposen en
l’actualitat de romanents.
Coneixedors de què el Reial Decret Llei 27/2020 ha de passar el tràmit parlamentari,
(els grups municipals xxx proposen) al Ple de l’Ajuntament de XXXX, eleven l’adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER.- Manifestar el rebuig de l’Ajuntament del Soleràs a l’acord signat per la
FEMP i el Govern de l’Estat, el dia 4 d’agost, “per contribuir des dels municipis a
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desenvolupar una mobilitat sostenible, l’agenda urbana i polítiques de cures i suport a
la cultura”, i instar el Govern de l’Estat i els grups parlamentaris a recollir les
reivindicacions financeres dels ens locals en els termes d’aquesta moció, tot i garantint
el crèdit extraordinari per a la recuperació econòmica i social de les entitats locals amb
una dotació mínima a fons perdut de 5.000M€.
SEGON.- Emplaçar el Govern de l’Estat Espanyol a flexibilitzar la regla de despesa i a
modificar la llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària, per així donar més marge a les
administracions locals en la resposta a la present crisi.
TERCER.- Reclamar al Govern de l’Estat que permeti que les administracions locals
puguin disposar del superàvit de l’any 2019 i dels romanents acumulats per a destinarlos a mesures per a la reactivació socioeconòmica de les respectives comunitats
locals. A la vegada, que es garanteixi l’accés dels ens locals que no tinguin aquesta
possibilitat al crèdit estatal extraordinari anunciat per a la recuperació econòmica i
social de les entitats locals i evitar, d’aquesta forma, municipis de segones velocitats.
QUART.- Instar el Govern de la Generalitat a crear un fons de cooperació extraordinari
incondicionat per als ens locals. Aquest fons hauria d’estar dotat amb un mínim de 150
milions d’euros l’any 2020 i la mateixa quantitat per a l’any 2021, amb l’objectiu de
donar resposta, des de l’administració més propera al ciutadà, a les mesures
necessàries per reactivar les economies locals i atendre les noves necessitats socials
que ha generat la pandèmia.
CINQUÈ.- Apel·lar al Govern de la Generalitat per a què es quantifiquin, conjuntament
amb les entitats municipalistes, les despeses a què han hagut de fer front les
administracions locals, per serveis impropis derivats de la pandèmia i per les noves
regulacions i plans de desconfinament que s’han regulat durant aquests mesos.
L’objectiu d’aquesta quantificació és que s’habiliti la corresponent línia de compensació
econòmica a les administracions locals d’unes despeses que no els corresponen.
SISÈ.- Sol·licitar al Govern de l’Estat, al Congreso de los Diputados, al Govern de la
Generalitat i al Parlament de Catalunya que es reguli per Llei l’obligació que qualsevol
nova regulació ha d’anar acompanyada d’una avaluació d’impacte competencial i
econòmic en els ens locals i, si és el cas, les mesures compensatòries.
SETÈ.- Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al
Parlament de Catalunya, perquè ho traslladin als grups parlamentaris, al Govern de
l’Estat Espanyol, a la FEMP i al Congreso de los Diputados, per fer-ho arribar també
als seus grups parlamentaris. Finalment, comunicar-ho també a l’Associació Catalana
de Municipis (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) per a poder fer
el seguiment del suport de les mesures proposades en les administracions locals del
nostre país.
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VUITÈ.- Ratificar aquest decret en el proper ple
El Soleràs, 19 d’agost de 2020
12. Aprovació de la modificació de l’ordenança que regula l’IVTM
Per providència de l’Alcaldia amb data 25 de setembre de 2020 es va acordar iniciar
l’expedient de modificació de les següents ordenances fiscals següents:
a) Ordenança fiscal reguladora de l’Impost de vehicles de tracció mecànica.

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 amb data
22 d’octubre de 2019 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 2020 i següents la modificació de
Ordenança fiscal reguladora de l’Impost de vehicles de tracció mecànica.

El text de l’ordenança consta a l’expedient, i en concret en l’article 4art s’estableixen
bonificacions, segons el redactat següent:
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“Els vehicles, excepte remolcs, classificats com a Zero emissions segons el registre de
vehicles de la Direcció General de Trànsit en funció de les seves emissions , gaudiran
d’una bonificació de 75 %.
Els vehicles, excepte remolcs, classificats com a ECO segons el registre de vehicles
de la Direcció General de Trànsit en funció de les seves emissions , gaudiran d’una
bonificació de 75 %.
En cas que es produeixi el meritament de l’impost i no es disposi de la classificació de
vehicles amb Zero emissions o ECO per part de la DGT, gaudiran de la bonificació els
vehicles que reuneixen qualsevol de les condicions següents.
a-Que siguin vehicles elèctrics
b-Vehicles que utilitzen biogàs, gas natural comprimit, gas liquat, metà, metanol o
hidrogen.
-Que es tracti de vehicles híbrids que utilitzin benzina , amb emissions fins 120 gr/km
de C02”
Aquesta bonificació serà per un termini de 4 anys des de l’anualitat 2021.
“
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.
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.
13. Aprovació de la moció de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem
d’Inhabilitació del president de la Generalitat de Catalunya
L’Ajuntament del Soleràs rebutja de forma rotunda i contundent la decisió del Tribunal
Suprem d’inhabilitar el president de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Quim Torra,
escollit democràticament pel Parlament de Catalunya mitjançant els nostres vots i
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després d’investidures fallides. Un cop més la justícia fa política i es situa per damunt
de la democràcia.
Davant una justícia espanyola que utilitza el seu poder per discriminar arbitràriament i
que vulnera de forma reiterada l’Estat de Dret, el món municipal català tenim la
necessitat d’unir-nos i mostrar el rebuig a la sentència de forma conjunta.
Els alcaldes i alcaldesses de Catalunya volem MANIFESTAR que:
1. Creiem fermament en la Democràcia. I per aquest motiu només entenem un
Estat que garanteixi la separació de poders i que respecti i asseguri els
principis bàsics d’aquest ordre social.
2.
2. Exigim el respecte absolut pels Drets Fonamentals. Uns drets inherents a totes les
persones sense discriminació per les seves condicions personals, socials,
econòmiques, polítiques i ideològiques... El Dret d’Expressió és un d’aquests Drets
Fonamentals als quals els càrrecs electes no renunciarem de cap de les maneres.
3. Condemnem la repressió contra el moviment independentista. Catalunya, la nostra
llengua, la nostra cultura... tenen una llarga història de discriminació per part de l’Estat
espanyol. Som un poble que sempre té un estat en contra, que ens considera, enlloc
d’una nació, una colònia. Un estat que no ens respecta i que ens discrimina a nivell
cultural, econòmic, social... Una discriminació que, els darrers anys, ha anat més enllà
i s’ha convertit en persecució política contra els nostres representants al Govern, al
Parlament, als ajuntaments i també en persecució de tota la ciutadania que ha mostrat
el seu desacord amb aquest model d’estat obsolet i de formes decadents i que ha
optat per defensar, de forma legítima, la República Catalana.
4. Demanem una justícia justa, ponderada i equilibrada. Una justícia que doni
garanties a l’estat i a tota la ciutadania. Una justícia que ofereixi seguretat i que
asseguri l’exercici dels drets de la ciutadania. Una justícia que no faci política. En
definitiva, una justícia que respecti la separació de poders.
5. Rebutgem fermament la sentència del Tribunal Suprem que inhabilita al 131è.
president de la Generalitat de Catalunya per uns fets que no constitueixen cap delicte i
que estan emparats en la llibertat d’expressió. Una sentència totalment grotesca i
desproporcionada que deriva de la instrumentalització de diverses institucions de
l’estat, com en aquest cas la Junta Electoral Central. Així mateix, expressem la total
solidaritat cap al president Torra que ha patit dos processos judicials injustos per
defensar des de la màxima institució del nostre país la llibertat d’expressió, la llibertat
dels presos i dels exiliats i el dret d’autodeterminació.
6. Demanem el màxim respecte per les institucions catalanes i pels nostres
representants, escollits democràticament. Només amb unes institucions fortes i
respectades podem créixer com a país i, malgrat els intents d’arrabassar-nos la
dignitat institucional, la nostra màxima prioritat serà preservar-la.
7. Reiterem el nostre compromís en la República Catalana. Continuarem treballant des
de cada poble i cada ciutat per materialitzar l’estat català, un projecte que compta amb
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el suport majoritari de la població que ho ha expressat reiteradament a les urnes el 9
de novembre de 2014 i l’1 d’octubre de 2017. El nostre projecte d’autodeterminació
està emparat pels Tractats Internacionals i per aquest motiu demanem que cessi la
persecució injustificada i injusta contra un moviment legítim com és l’independentisme
català. Una opció política que és l’única capaç de garantir, en aquests moments, la
democràcia, el progrés social i econòmic i la protecció de la cultura i les institucions.
El ple ho aprova per unanimitat
14. Informes d’alcaldia
El Sr. Alcalde informa que aquesta setmana començarà l’obra de la sala de vetlla.
També comenta que l’obra de Pavimentació del Camí del Cogul està acabada i que ha
de venir el tècnic a certificar.
L’alcade comenta que és possible que no es faci la Festa de la Tardor.
15. Precs i preguntes
El Sr. Ramon Espuña comenta que seria interessant consultar com es regulen els
guals.
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
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