ACTA DE SESSIÓ DEL PLE EXTRAORDINARI DE L’AJUNTAMENT DEL
SOLERÀS
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Identificació: 06/2021
Caràcter: Extraordinari
Data: 2 d’agost de 2021
Hora: de les 13:00 a les 13:15 hores
Lloc: Ajuntament del Soleràs
ASSISTENTS
SR. JORDI SARLÉ MARFULL
SR. MANEL MARSAN SEGÚ
SRA EMILIA FARRÉ FARRAN
SR. RAMON ESPUÑA TURMO
SR. JOSEP MARIA PREIXENS FLIX
SRA. ELENA SEGURA ESTREMO
MªCarme Piñol Abella, secretària-interventora de l’Ajuntament del Soleràs.
No hi assisteixen:
SR. ARNAU BARRULL RODES
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’adjudicació de l’actuació “Ampliació de l’edifici de les piscines
municipals del Soleràs”
2. Aprovació del compte general 2020
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Un cop comprovada l’assistència del nombre suficient de membres per a la vàlida
realització de la reunió i el Sr. alcalde inicia la sessió.
Abans de tractar el primer punt de l’ordre del dia del Ple el Sr. Alcalde informa que
s’ha presentat dos punts per via d’urgència per la seva incorporació dins l’ordre del
dia del Ple d’avui.
Es tracta dels següents punts:



Donar compte de l’informe del Període Mig de Pagament a Proveïdors (PMP),
2n trimestre 2021
Donar compte de l’informe de morositat del 2n trimestre de 2021

El ple acorda incloure’ls
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1. Aprovació de l’adjudicació de l’actuació “Ampliació de l’edifici de les
piscines municipals del Soleràs”
ANTECEDENTS
Per acord de ple de data 6 de juliol de 2021, es va aprovar el plec de clàusules
administratives particulars i l'expedient de contractació de l’obra anomenada
“Ampliació de l’edifici de les piscines municipals de Soleràs”, essent els paràmetres
principals d’aquesta licitació els següents:
Tipus de contracte: Contracte d’obres
Objecte: Ampliació de les piscines municipals del Soleràs
Procediment de
simplificat sumari
CPV: 45212000-6

contractació:

obert Tipus tramitació:
ordinària

Valor estimat del contracte: 53.749,11
Pressupost base licitació: 53.749,11€

euros, IVA exclòs
IVA 21%: 11.287,31 €

Presspost base de licitació IVA inclòs: 65.034,42 €
Durada execució obra: 1 mes
L’anunci de licitació així com els plecs de clàusules administratives, el projecte tècnic
es van publicar al Perfil del Contractant.
En data 26 de juliol de 2021 va finalitzar el termini per a la presentació d’ofertes per
participar en el procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació de l’obra
“Ampliació de l’edifici de les piscines municipals” al Soleràs.
En data 29 de juliol de 2021 a les 12 hores es reuneix la mesa de contractació per
procedir a l’obertura dels sobres, de les empreses següents:
-

CERTOST SL

Les empreses admeses han estat les següents:
Núm. Empresa
1

CERTOST S.L.

Contingut sobre
Declaració
responsable
i
Proposició econòmica i millores

Realitzada la valoració de les millores presentades per cada una de les empreses, el
resultat és el següent:
Preu
Puntuaci Puntuaci Puntuaci TOTAL
Núm Empresa
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ó preu

.
1

CERTOST S.L.

53.749,11
€ (sense
IVA)

15

ó millores ó millora PUNTUACI
garantia Ó
20
10
45

- Proposta adjudicació:
La mesa de contractació proposa a l’òrgan de contractació, l’ordre de les empreses
d’acord amb la taula de classificació anterior.
A les 12:30 hores es dona per finalitzada la reunió de la mesa de contractació.
I perquè quedi constància la secretària expedeix la següent acta.
FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
-

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en concret
els art. 150, 151 i 159, que regulen l’adjudicació dels contractes.
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP),
en tot allò que no contradigui a la LCSP

L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord vista la Disposició
Addicional segona 2, de la LCSP és el Ple de la corporació
Per tot l’exposat s’acorda :
Primer.- Adjudicar el contracte per l’execució de les obres incloses en el projecte
““Ampliació de l’edifici de les piscines municipals de Soleràs” a l'empresa CERTOST
S.L. amb CIF B25554973 per un import de 53.749,11 € més IVA (11.287,31 €), amb
un total de 65.034,42 € IVA inclòs, més les millores ofertades que estan valorades en
un import de 7.480,00 € més IVA i millora del termini de garantia d’un total de 3 anys,
amb subjecció als plecs de clàusules administratives i tècniques aprovats.
Segon.- Disposar la despesa corresponent en la partida pressupostaria 459 619 del
pressupost de l’exercici 2021.
Tercer.- Donar la publicitat reglamentària d’aquest acord, amb el contingut mínim
establert a l’article 151.2 de la LCSP, publicant aquest acord al perfil del contractant
en el termini màxim de 15 dies
Quart.- Notificar per mitjans electrònics aquesta resolució a totes les empreses que han
participat en el procés de contractació, amb indicació dels recursos procedents, en
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compliment d’allò establert a l’article 151.1 i 3 de la LCSP..
Cinquè.- Notificar a l’empresa CERTOST S.L. adjudicatari dels contracte, el present
acord
Sisè.- El contracte s’entendrà formalitzat mitjançant l’acceptació del contractista de la
resolució de l’adjudicació (art 159.6 de la llei 9/2017).
Setè.- Requerir a l’adjudicatari per a què elabori i presenti un Pla de Seguretat i Salut
en el Treball, en aplicació de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut inclòs en el projecte,
de conformitat amb l’article 7 del Reial Decret 1627/1997, el qual haurà de ser
aprovat per part d’aquest ajuntament abans de l’inici de l’obra i per tant, abans de la
data de signatura de l’acta de comprovació del replanteig.
Vuitè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb allò que estableix l’article 346 de la LCSP
Novè.- Facultar a l’alcalde o persona en qui delegui per a la signatura de tota la
documentació necessària per tal de fer efectius aquests acords.
2. Aprovació del compte general
ACTA DE LA COMISSIO ESPECIAL DE COMPTES
Reunits a la casa consistorial, a les 13:00 del dia 23 de juny de 2021, 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, Elena Segura
Extremo, Arnau Barrull Rodes, Emila Farré Farran, Manel Marsan Segú i Josep Maria
Preixens Flix, com a representants d'aquesta Comissió.
No assisteix i excusa la seva presència Arnau Barrull Rodes,.
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 2017 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
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- 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 2020 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:
A) BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2020
Total actiu: 2.311.574,85 euros
Total passiu: 2.311.574,85 euros
B) COMPTES DE RESULTATS A 31 DE DESEMBRE DE 2020
Resultats de l’exercici: 59.140,10 euros
C ) ROMANENT DE TRESORERIA
(+) Deutors pendents de cobrament al
final de l’exercici............................................................ 239.948,52
De pressupost d’ingressos. Exercici corrent .................... 118.478,42
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De pressupost d’ingressos. Pressupostos tancats ........... 119.473,60
D’altres operacions no pressupostàries ...................... 1.996,50
(-) Cobraments realitzats pendents d’aplicació
definitiva ..................................................................................... 0,00
(-) Creditors pendents de pagament a
final de l’exercici.............................................................. 48.656,66
De pressupost de despeses. Exercici corrent .................... 43.308,15
De pressupost de despeses. Press. tancats ............................... 0,00
D’altres operacions no pressupostàries ............................... 5.348,51
(-) Pagaments realitzats pendents
d’aplicació definitiva.................................................................... 0,00
(+) Fons líquids de tresoreria a final de
l’exercici ......................................................................... 168.462,85
Romanent de tresoreria total .............................. 359.754,71
(-) Saldos de cobrament dubtós ................................ 31.727,41
(-) Romanent de tresoreria afectat amb despeses amb
finançament finalista ........................................................................ 0
Romanent de tresoreria per despeses generals ... 328.027,30
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:
1.- Drets reconeguts nets .................................. 449.959,71
2.- Obligacions reconegudes netes ....................537.205,21
3.- Resultat pressupostari (1-2) ....................... -87.245,50
4.- Desviacions positives de finançament ..................... 0,00
5.- Desviacions negatives de finançament ..........105.064,16
6.- Despeses fin. amb romanents
líquids de tresoreria ........................................20.635,48
7.- Resultat d’operacions comercials ................................. 0
8.- Resultat press. ajustat (3-4+5+6+7)....... 38.454,14
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.
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CLASSIFICACIÓ D’EXISTÈNCIES EN TRESORERIA A DIA 31/12/2020

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.

514,86
BBVA
BBVA (abans BCL)
Cooperativa
BANTIERRA
(pòlissa 2015)
IBERCAJA

TOTAL

94.565,98
25.167,38
0
36.256,66
0,00
11.957,97

168.462,85

Cal tenir en compte l’informe de l’interventor relatiu al compte general de la
corporació corresponent a l’exercici 2020.
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:
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 2020.
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
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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 2020,
amb els seus documents i justificants.
Segon.- Trametre l'expedient a la Sindicatura de Comptes.”
3. Donar compte de l’informe del Període Mig de Pagament a Proveïdors (PMP),
2n trimestre 2021
La interventora presenta el següent informe:
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
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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 8,63 en referència
al 2n trimestre de 2021.
El Soleràs,a 30 de juny de 2021
El ple es dóna per assabentat.
4. Donar compte de l’informe trimestral de la llei 15/2010, 2n trimestre 2021
La secretària interventora presenta el següent informe:
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:
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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 2021.
El Soleràs, a 31 de març de 2021
El ple es dóna per assabentat.
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,
MARIA CARME
PIÑOL ABELLA DNI 78087549L
(AUT)

Digitally signed by
MARIA CARME
PIÑOL ABELLA - DNI
78087549L (AUT)
Date: 2021.09.21
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MªCarme Piñol Abella

Vist i plau
L’Alcalde,
JORDI SARLE
MARFULL DNI
40839698R
(SIG)
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Jordi Sarlé Marfull
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