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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE EXTRAORDINARI DE L’AJUNTAMENT DEL 
SOLERÀS 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ  
Identificació: 01/2021 
Caràcter: Extraordinari 
Data: 19 de gener de 2021 
Hora: de les 13:00 a les 13:45 hores 
Lloc: Ajuntament del Soleràs 
ASSISTENTS 
 
SR. JORDI SARLÉ MARFULL 
SR. MANEL MARSAN SEGÚ 
SRA EMILIA FARRÉ FARRAN 
SR. ARNAU BARRULL RODES  
SR. RAMON ESPUÑA TURMO 
SRA. ELENA SEGURA ESTREMO 
 
MªCarme Piñol Abella, secretària-interventora de l’Ajuntament del Soleràs. 
 
No hi assisteix: 
SR. JOSEP MARIA PREIXENS FLIX 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 

1. Sorteig dels membres de la mesa per a les properes eleccions al Parlament 
2021 

2. Donar compte de l’informe trimestral de la llei 15/2010,  4rt trimestre 2020. 
3. Donar compte de l’informe del Període Mig de Pagament a Proveïdors (PMP), 

4rt trimestre 2020. 
4. Concòrrer al Pla de Cooperació Municipal per al finançament d’inversions 

2020-2021 
 

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 un punt per via d’urgència per la seva incorporació dins l’ordre del dia 
del Ple d’avui.  
 
Es tracta dels següents punts: 
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 Aprovació  de la modificació de crèdit  05/2020 
 
1. Sorteig dels membres de la mesa per a les properes eleccions al Parlament 

2021 
 
Atés el decret 01/2021 pel qual es deixa sense efecte la celebració de les eleccions 
al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021. 
 
Atès que el Real Decret 551/2019, de 24 de setembre de dissolució del Congrés de 
Diputats i del Senat i de la convocatòria d’eleccions. 
 
Atès que segons disposa l´article 26 de la Llei 5/1985 del Règim Electoral General, 
s´han d´efectuar els sortejos dels electors que han de formar part de les Meses 
Electorals. 
 
Els assistents procedeixen a efectuar aquest sorteig i atès el seu resultat s’acorda 
unànimement nomenar els integrants de la Mesa electoral per les eleccions Generals 
a celebrar el proper dia 14 de febrer de 2021. Els membres, titulars i suplents  que 
han estat elegits són els següents: 
 
 
- President: A.F.P. 
- Vocal 1: D.F.D.. 
- Vocal 2: I.B.G. 
 
- Suplent 1 President:  I.T.D. 
- Suplent 1 Vocal 1: R.M.R.S. 
- Suplent 1 Vocal 2: J.P.S. 
 
- Suplent 2 President:  E.E.S. 
- Suplent 2 Vocal 1: J.M.M.T. 
- Suplent 2 Vocal 2: J.S.S. 
 
2. Donar compte de l’informe trimestral de la llei 15/2010, 4rt trimestre 2020. 
 
Es deixa per al proper ple 
 
3. Donar compte de l’informe del Període Mig de Pagament a Proveïdors 
(PMP), 4rt trimestre 2020 
 
Es deixa per al proper ple 
 
4. Aprovació concòrrer al Pla de Cooperació Municipal per al finançament 
d’inversions 2020-2021 
 
Atès la necessitat de realitzar la següent actuació: 
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- “Projecte de reforma de l’enllumenat públic al municipi” per un total de 

65.810,78 € 
 
Atès la convocatòria  del Pla de Cooperació municipal d’inversions 2020-2021 de la 
Diputació de Lleida. 
 
Atès el que estableix l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, i l’article 53 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, 
 
Atès l'article 235 del DL 2/2003, Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, així com també l'article 37.2 del Decret 179/95 pel qual s'aprova el 
Reglament d'Obres i Serveis de Catalunya. 
 
Per tot això, 
 
Es proposa: 
 
Primer.- Sol·licitar un ajut per a les citades actuacions de 65.687,33 euros. 
 
Segon.- Aprovar el “Projecte de reforma de l’enllumenat públic al municipi”, amb un 
pressupost d’execució per contracta de 65.687,33 euros. 
 
Tercer.- Sotmetre a informació pública pel termini d’un més de conformitat amb 
l’article 235 del DL 2/2003 i l’article 37.2 del Decret 179/95.  
 
5. Aprovació de la modificació de crèdit 05/2020 
 
 
Pel providència d’alcaldia de data 11 de gener de 2021 s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació de la modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant 
suplement de crèdit. 
 
1. Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a continuació, 
per a les quals la consignació és insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari 
actual, s’ha de tramitar l’expedient de suplement de crèdit que cal finançar  
mitjançant  majors i/o nous ingressos efectivament recaptats del pressupost vigent de 
la corporació, així com anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses 
  
Despeses que cal finançar: 

 
Partida Nom Consignació 

inicial 
Proposta 
d’increment 

Consignació 
definitiva 

450 210 Reparació i conservació 
d’infraestructures 

44.000 6.600 50.600 
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22101 Subministrament d’aigua 32.000 660 32.660 

761 Transferència ajuntaments 0 7.865 7.865 

359 Altres despeses financeres 500 1.820 2.320,45 

465 1621 Transf. Consell Comarcal 
escombraries 

20.000 1.200,7 21.200,70 

619 
Reforma de carrers i edificis 
municipals 0 14.942,05 

14.942,05 

 
TOTAL 

 
33.087,75  

 
Finançament que es proposa: 
1/ Majors/nous ingressos efectivament recaptats/reconeguts, no afectats:   
Partida Nom Consignació 

inicial 
Recaptats/ 
reconeguts 

Diferencia 
usada 

45001 Fons covid 0 5.511,49 5.511,49 
 

2/ Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses: 
 

Partida Nom Consignació 
inicial 

Proposta 
rebaixa 

Consignació 
definitiva 

459 609 Adequació sala de vetlla 80.238,94 2.400 77838,94 

450 619 Altres inversions en reposició 4000 4.000 0 

450 623 Maquinària 2.500 1.500 1.000 

120003 Retribucions personal funcionari 19.992 4.733,7 15.258,30 

22699 Festes i despeses diverses 26545,57 8742,56 17.803,01 

76101 Paisatges de ponent 6200 6200 0 
 
 
2. Vist l’informe emès per la secretària-interventora. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, i als articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990. 
2.  Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar 
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost 
de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha 
d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de 
suplement de crèdit. 
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o 
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i 
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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. 
3. Segons els articles 22.2.e i 47  de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència 
del Ple de l’Ajuntament amb majoria simple. 
 
4. D’acord amb l’article 3 i 11 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, i l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, les entitats locals, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran 
els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
 
L’article 21 de la Llei orgànica 2/2012, 27 d’abril, estableix que les entitats locals que 
no compleixin amb l’objectiu d’estabilitat estaran obligades a elaborar un pla 
economicofinancer que permeti en un any el compliment d’aquest.  
 
L’aprovació d’aquest expedient es competència del Ple de la corporació i hi són 
d’aplicació les mateixes normes sobre informació, reclamacions i publicitat previstes 
en l’article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, per a l’aprovació del pressupost. 
 
Per tant, el ple acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 05/2020 de suplement de crèdit 
per import de 33.087,75 €,  que cal finançar  mitjançant  majors i/o nous ingressos 
efectivament recaptats del pressupost vigent de la corporació, així com anul·lacions o 
baixes dels crèdits de partides de despeses. 
 
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze 
dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. 
Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà 
del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, 
per resoldre-les.  
  
 
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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