(Les Garrigues)

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DEL SOLERÀS
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Identificació: 04/2021
Caràcter: Ordinari
Data: 17 de juny de 2021
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
SRA. ELENA SEGURA ESTREMO
SR. JOSEP MARIA PREIXENS FLIX
No hi ha assistit:
SR. ARNAU BARRULL RODES
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 9 de març de 2021 i extraordinària de 25 de març de 2021)
2. Donar compte dels decrets d’alcaldia, i ratificació, si s’escau
3. Aprovació de factures si s’escau
4. Aprovació del conveni de gestió d’assistència técnica informática amb la
Diputació de Lleida
5. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Departament d’interior per la
seva adhesió a la Xarca Rescat
6. Adhesió al nou contracte de subministrament d’energia eléctrica – Central de
Compres ACM
7. Donar compte de l’informe del Període Mig de Pagament a Proveïdors (PMP),
1r trimestre 2021
8. Donar compte de l’informe de morositat del 1r trimestre de 2021
9. Aprovació de l’inventari de l’any 2020
10. Aprovació de la liquidació de l’any 2020
11. Modificació de crèdit 01/2021
12. Moció per la celebració de la setmana europea de la mobilitat sostenible
13. Ratificació del projecte per l’ampliació del bar de la piscina
14. Moció en defensa de la llengua
15. Informes d’alcaldia
16. 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
Abans de tractar el primer punt de l’ordre del dia del Ple el Sr. Alcalde informa que
s’han presentat un punt per via d’urgència per la seva incorporació dins l’ordre del dia
del Ple d’avui.
Es tracta del següent punt:
 Aprovació de cancel·lació del compte complementari del BBVA
El ple aprova incloure’l per unanimitat
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes de sessions anteriors (acta
sessió ordinària del 9 de març de 2021 i extraordinària de 25 de març de
2021)
El ple dóna per llegida l’acta de la sessió anterior (acta sessió ordinària del 9 de març
de 2021 i 25 de març de 2021), 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 14/2021, de data 12 de març de 2021, d’aprovació
concòrrer a la subvenció de càrrecs electes 2021.

-

Decret d’Alcaldia número 15/2021, de data 15 de març de 2021, d’aprovació del
marc pressupostari.

-

Decret d’Alcaldia número 16/2021, de data 16 de març de 2021, d’aprovació de la
comunicació d’obres realitzada pel Sr. Antoni Jordi Barrull.

-

Decret d’Alcaldia número 17/2021, de data 23 de març de 2021, d’aprovació de
l’adjudicació de l’actuació “Millora de camins del terme municipal del Soleràs”

-

Decret d’Alcaldia número 18/2021, de data 31 de març de 2021, d’aprovació de
factures del mes de març.

-

Decret d’Alcaldia número 19/2021, de data 31 de març de 2021, d’aprovació de les
nòmines del mes de març.

-

Decret d’Alcaldia número 20/2021, de data 7 d’abril de 2021, d’aprovació de la
comunicació d’obres realitzada pel Sr. Jean Marc Petit.
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-

Decret d’Alcaldia número 21/2021, de data 22 d’abril de 2021, pel qual s’aprova el
padró de l’aigua del 1er trimestre

-

Decret d’Alcaldia número 22/2021, de data 22 d’abril de 2021, d’aprovació de la
comunicació d’obres realitzada pel Sr. Daniel Almacelles.

-

Decret d’Alcaldia número 23/2021, de data 27 d’abril de 2021, d’aprovació de la
factura núm. 654 de Romà Infraestructures i Serveis SAU

-

Decret d’Alcaldia número 24/2021, de data 30 d’abril de 2021, d’aprovació de les
nòmines del mes d’abril.

-

Decret d’Alcaldia número 25/2021, de data 29 de gener de 2021, d’aprovació de
les factures del mes d’abril.

-

Decret d’Alcaldia número 26/2021, de data 4 de maig de 2021, d’aprovació del pas
pel terme del Soleràs de la cursa Garrigues Bike.

-

Decret d’Alcaldia número 27/2021, de data 11 de maig de 2021, d’aprovació de la
comunicació d’obres realitzada per la Sra. Montse Roigé.

-

Decret d’Alcaldia número 28/2021, de data 11 de maig de 2021, d’aprovació del
plec de clàusules de la cessió del bar de les piscines municipals

-

Decret d’Alcaldia número 29/2021, de data 11 de maig de 2021, d’aprovació de la
modificació de l’obra del Pla de Dinamització 2019

-

Decret d’Alcaldia número 30/2021, de data 17 de maig de 2021, d’aprovació de
l’encàrrec a l’empresa Cudos de les al·legacions als recursos presentats a les
fotovoltàiques

-

Decret d’Alcaldia número 31/2021, de data 25 de maig de 2021, d’aprovació de la
comunicació d’obres realitzada per la Sra. Mª Pilar Barrios.

-

Decret d’Alcaldia número 32/2021, de data 28 de maig de 2021, d’aprovació de les
nòmines del mes de maig.

-

Decret d’Alcaldia número 33/2021, de data 28 de maig de 2021, d’aprovació de les
factures del mes de maig.

-

Decret d’Alcaldia número 34/2021, de data 1 de juny de 2021, pel qual s’aprova
una pròrroga per la realització de l’obra d’ampliació del bar de les piscines

-

Decret d’Alcaldia número 35/2021, de data 1 de juny de 2021, pel qual s’aprova el
projecte referent la realització de l’obra d’ampliació del bar de les piscines

-
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-

Decret d’Alcaldia número 36/2021, de data 1 de juny de 2021, d’aprovació
provisional de la cessió del bar de les piscines municipals durant la temporada
d’estiu.

-

Decret d’Alcaldia número 37/2021, de dat a7 de juny de 2021, d’aprovació de la
liquidació 2020.

3. Aprovació de factures si s’escau
S’aproven unànimement.
4. Aprovació del conveni de gestió d’assistència técnica informática amb la
Diputació de Lleida
Atès que la Diputació de Lleida en exercici de les seves competències de cooperació
local ha estat oferint i prestant un conjunt de serveis d’assistència tècnica als ens
locals de la província de Lleida.
Atès que és necessària la regularització i actualització de l’encàrrec de gestió de
serveis d’assitència tècnica informàtica mitjançant un conveni amb la Diputació de
Lleida.
Atès que actualment la Diputació de Lleida ofereix els següents serveis en matèria
d’assistència tècnica informàtica:
 Comptabilitat
 Gestió i recaptació de tributs en voluntàira
 Gestió d’expedients i documents electrònics
 Gestor de continguts web
 Padró municipal d’habitants
 Plataforma digital col·laborativa
 Sistema d’informació geogràfica (SIG)
 Suport als usuaris
En conseqüència, el Ple ha aprovat per unanimitat (5 vots a favor) els següents
acords:
PRIMER. Aprovar l’encarrec de gestió del següents serveis a la Diputació de Lleida.









Comptabilitat
Gestió i recaptació de tributs en voluntària
Gestió d’expedients i documents electrònics
Gestor de continguts web
Padró municipal d’habitants
Plataforma digital col·laborativa
Sistema d’informació geogràfica (SIG)
Suport als usuaris
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SEGON. Comunicar aquest acord a la Diputació de Lleida .
5

Aprovació del conveni de col·laboració amb el Departament d’interior per
la seva adhesió a la Xarca Rescat

Atès que actualment el conveni signat en data 5 d’agost de 2009 entre el
Departament d’Interior i l’Ajuntament del Soleràs per l’adhesió del municipi a la Xarxa
Rescat per la coordinació en matèria de protecció civil no és vigent i és necessari
renovar-lo.
Atès que entre els anys 2008 i 2009 es va dotar a l’Ajuntament del Soleràs de 2
terminals SRH 3800, 2 bateries portàtils i 2 carregadors portàtils..
Atès que el nou conveni estableix el protocol de coordinació i comunicació amb el
CECAT, aicí com l’obligatorietat de realitzar proves periòdiques de comunicació entre
els municipis i el CECAT per garantir una comunicació efectiva en cas d’emergència.
En conseqüència, el Ple ha aprovat per unanimitat (6 vots a favor) els següents
acords:
PRIMER. Aprovar el Conveni de col·laboració amb el Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya per l’adhesió de l’Ajuntament del Soleràs a la Xarxa de
Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat) per a la
coordinació en matèria de protecció civil.
SEGON. Comunicar aquest acord al Departament d’interior .
6. Adhesió al nou contracte de subministrament d’energia eléctrica – Central de
Compres ACM
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 1 d’octubre de 2020, i prèvia tramitació del corresponent
procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de
Presidència del CCDL de data 22 de juny de 2020 i publicats al perfil de contractant de
l’entitat, la selecció de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2019.03), d’acord amb el
següent detall d’empreses seleccionades:
ENDESA ENERGIA, SAU: Lots 1, 2 i 3.
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NEXUS ENERGIA, SA: Lots 1, 2 i 3.
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA: Lots 1,2 i 3.
IBERDROLA CLIENTES, SAU: Lots 1, 2 i 3.
ENDESA ENERGÍA RENOVABLE, SL: Lots 4, 5, 6 i 7.
ELECTRA CALDENSE ENERGIA, SA”: Lots 4, 5, 6 i 7.
IBERDROLA SERVICIOS ENERGÈTICOS, SA: Lots 4, 5, 6 i 7.
HIDOELÉCTRICA DEL VALIRA, SA: Lot 6.
2.- En data 6 de novembre de 2020, un cop notificat l’acord esmentat a l’apartat
anterior a totes les empreses licitadores, i havent transcorregut el termini legalment
establert per a la interposició de recurs especial en matèria de contractació, es va
procedir a formalitzar l’Acord marc en qüestió amb les empreses seleccionades, abans
relacionades.
3.- Posteriorment, en data 12 de novembre de 2020, la Presidència d’aquest Consorci
va adoptar la Resolució núm. 68/2020 per la que es resolgué, entre d’altres, aprovar
l’expedient de contractació i el corresponent plec de clàusules administratives
particulars del procediment amb número de referència 2019.03.D01, per a l’adjudicació
dels lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació
a les entitats locals de Catalunya (expedient núm. 2019.03), mitjançant el procediment
de subhasta electrònica entre les empreses seleccionades en l’Acord marc del que
deriva. Prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu seleccionades i va
adjudicar els lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc a favor de l’empresa que va obtenir el millor
preu en les subhastes electròniques, d’acord amb la fórmula i les taules de preus de
sortida i valors del percentatge sobre el consum total anual per tarifa i període,
previstos en el PCAP d’aplicació, de la que en resultà adjudicatària l’empresa
ENDESA ENERGIA, SAU pel que fa als lots 1 i 2 i l’empresa IBERDROLA CLIENTES
SAU pel lot 3.
4.- En data 8 de gener de 2021, es van formalitzar, entre el CCDL i les empreses
adjudicatàries dels lots 1, 2 i 3, el corresponent contracte de subministrament elèctric,
licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.

Fonaments de Dret.Disposició addicional 3a. de la LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la
LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.
Articles 227 i ss. de la LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.
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Article 153 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents
contractuals.
Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats per
Resolució de Presidència núm. 30/2020, de 22 de juny de 2020 i publicats al perfil de
contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc de subministrament d’energia
elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03).
Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència
núm. 68/2020, de 12 de novembre de 2020 i publicats al perfil de contactant de l’entitat
que regeixen el procediment derivat de l'Acord marc de subministrament d’energia
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03 D01).
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, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, es proposa al ple de l’Ajuntament del Soleràs, l’adopció dels
següents,
ACORDS
Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament del Soleràs al contracte 2019.03-D1 de
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2019.03), per una durada de dotze mesos, a partir de l'1 de
juliol de 2021, període que es podrà prorrogar per tres períodes més de 12 mesos
cadascun.
Segon.- Aprovar la contractació del subministrament d’energia elèctrica dels punts de
subministrament (CUPS) de titularitat de l’Ajuntament del Soleràs, ordenats per lot,
que s’inclouen al contracte:
LOT 1. CUPS del Lot 1 Baixa tensió de menys de 15 kW adjudicat a ENDESA
ENERGIA SAU
Núm. CUPS
TARIFA* Ubicació (opcional)
1
CZZ5588853002
2.0A CALLE MAJOR 38

MAGATZEM
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2
3

CZZ5922592001

4
5
6

CZZ5755227001
CZZ5902904002
CZZ8619877001

CZZ5588933001

2.0DHA CARRETERA LLEIDA 0 MOTOR-AGUAS
CARRETERA LLEIDA 0 SNESCORXADOR
2.0A
ESCORXADOR
2.0A PLAZA ESCOLES 0 S/N ESCOLES BAJO
2.0A PLAZA ESCOLES 1 .
2.0A POLIGONO 3 9004 MOTOR 001

*Incloure els CUPS de les tarifes següents: 2.0A, 2.0DHA, 2.0DHS, 2.1A, 2.1DHA i
2.1DHS
LOT 2. CUPS del Lot 2 Baixa tensió de mes de 15 kW adjudicat a ENDESA ENERGIA
SAU
Núm.
1

CUPS

2

CZZ8028707001

CZZ5928034001

TARIFA* Ubicació (opcional)
CARRETERA DE JUNCOSA 0
3.0A
POLIESPORTIU
3.0A TRAVESIA MARTIRS 0 E.T. 29

*Incloure únicament els CUPS de la tarifa 3.0A
S’envia com a documentació annexa la relació de CUPS (documents Excel) que inclou
totes les CUPS anteriorment relacionades a efectes d’evitar errades de transcripció.
Així mateix, s’envia com a documentació annexa el formulari de dades (document
Word) que inclou les dades del titular, les dades de contacte del receptor de les
factures elèctriques i les dades de pagament.
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes són en tot moment les
publicades a la pàgina web de l’ACM que deriven de les actualitzacions previstes en
els plecs dels preus resultants de les subhastes realitzades el 24 de novembre de
2020.
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 24 del
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2019.03
D1).
Els preus del terme de potència, d’acord amb el que estableixen els plecs, són fixats
per la regulació vigent.

Tercer.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per import de 27.500 que
s’imputarà, dins del pressupost municipal de l’any 2021, amb càrrec a la partida
pressupostària núm.: 221.00.
Ctra. Bellpuig 23, 25163 El Soleràs (Lleida) Tel.: 973 13 32 32 web: soleras.ddl.net
ajuntament@soleras.ddl.net

correu electrònic:

(Les Garrigues)

Quart.- Notificar aquest acord a ENDESA ENERGIA SAU, empresa adjudicatària de
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, tot donant-li els efectes de
publicitat que siguin preceptius.
Cinquè.- Notificar l’adopció d’aquest acord al CCDL (preferentment a través d’EACAT)
i a l’ACM (preferentment a través d’EACAT), així com a la resta d’interessats que
s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

7. Donar compte de l’informe del Període Mig de Pagament a Proveïdors (PMP),
1r 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 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 15,64 dies en
referència al 1r trimestre de 2021.
El Soleràs,a 31 de març de 2021
El ple es dóna per assabentat.
8. Donar compte de l’informe trimestral de la llei 15/2010, 1r 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:
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 4 factures, per un import total de 1.081,47 euros, al 1r trimestre de 2021.
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El Soleràs, a 31 de març de 2021
El ple es dóna per assabentat.
9. Aprovació de l’inventari de l’any 2020
El Sr. Alcalde exposa als Srs. Regidors l'inventari municipal elaborat i actualitzat a data
31 de desembre de 2020 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 2020 i que consta a l’expedient.
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.
10. Aprovació de la liquidació de l’any 2020
El senyor alcalde dóna compte de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2020 de
l'Ajuntament del Soleràs, tancat a 31 de desembre de 2020:
RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA 37/2021
ANTECEDENTS
En data 9 de juny de 2021 l'alcalde ha sol·licitat
intervenció de la corporació.

informe a la secretaria i a la

En data 9 de juny de 2021 la secretaria ha emès informe sobre la tramitació de la
liquidació del pressupost del 2020.
En data 9 de juny de 2021 l'interventora ha emès informe sobre el compliment dels
resultats obtinguts a la liquidació.
En data 9 de juny de 2021 l'interventora ha emès informe sobre el càlcul dels objectius
del compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del
límit del deute de la liquidació del pressupost de l'exercici 2020.
Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2020 s’obté, a 31 de desembre de
2020 el resultat següent:
Respecte al pressupost de despeses:
Pressupost inicial de depeses: 418.475,50
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Modificacions de despeses: 163.582,63
Pressupost definitiu de despeses: 612.058,13
Respecte al pressupost d’ingressos:
Pressupost inicial d’ingressos: 418.475,50
Modificacions d’ingressos: 163.582,63
Pressupost definitiu d’ingressos: 612.058,13
Resultat pressupostari de l’exercici:
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
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
Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
(+) Deutors pendents de cobrament al
final de l’exercici ............................................................ 239.948,52
De pressupost d’ingressos. Exercici corrent .................... 118.478,42
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
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 ................................................................... 0,00
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Romanent de tresoreria per despeses generals ... 328.027,30
Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a 68.702,22 €. Estan formats pels romanents
d’incorporació obligatòria i voluntària.
En aquest cas no hi ha romanents d’incorporació obligatòria, i pel que fa als crèdits
d’incorporació voluntària s’incorporaran, si existeixen recursos suficients, una vegada
acordada la distribució del superàvit.
1.- Pressupost definitiu .................................... 619.058,13
2.- Obligacions reconegudes netes .................. 537.205,21
3.- Romanent de crèdit (1-2) ............................ 81.852,92
4.- Crèdits d’incorporació obligatòria ............................0,00
Compromesos ........................................................0,00
No compromesos ....................................................0,00
5.- Crèdits d’incorporació no obligatòria .......................0,00
Compromesos .........................................................0,00
No compromesos (S.autoritzacions) ........................0,00
No compromesos (S.Crèdit disponible) ...................0,00
6.- Total crèdits incorporables ......................................0,00
7.- Crèdits no incorporables ................................ 81.852,92
L’estudi del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària és objecte d’Informe
independent que complementarà el present informe.
Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del
pressupost.
L’article 11.4 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, estableix que les corporacions
locals han de mantenir una posició d’equilibri o superàvit pressupostari.
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost
s'obté, per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a
7 de despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la
comptabilitat nacional i la pressupostària.
Quadre 1. Càlcul de
l'estabilitat
Ingressos no financers
Despeses no financeres
Dèficit no financer
Ajustos d'ingressos
Recaptació

449.959,71
537.205,21
-87.245,50
72.360,85
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PTE
Interessos
Ajustos de despeses
Compte 413
Adquis. Pagam. Aplaçat
Interessos
Lísings
Execució d'avals
Aportacions de capital
Ingressos ajustats
Despeses ajustades
Necessitat de finançament

2.914,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
525.235,18
537.205,21
-11.970,03

Per tant, atès que el resultat és de -11.970,03 euros, la liquidació del pressupost de
l’exercici 2017 NO compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, per la per la
qual cosa presenta una necessitat de finançament de 11.970,03 euros.
Compliment de la Regla de la despesa
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la
Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2019 amb
aquell que es desprèn de la liquidació del 2020.
La despesa computable de l'exercici 2020 serà la no financera, exclosos els
interessos del deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents
d’Administracions Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament
de les Corporacions Locals, les inversions financerament sostenibles finançades amb
superàvit de la liquidació del 2019 i, si escau, aplicarem els ajustos que estableix la
tercera edició de la “Guia per la determinació de la Regla de la despesa de l’article 12
de la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les
Corporacions Locals”, de la IGAE.
Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2020 a la qual
aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia
espanyola que del 2019 al 2020 és del 2,8% i, si s’escau, afegirem els increments
normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les disminucions de recaptació
avalades per canvis normatius).
Concepte
Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos
AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el
SEC)
-Venda de terrenys i altres inversions reals.
+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local.
+/-Execució d'avals.

Liquidació
exercici 2019
543.744,40
0,00
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0,00
0,00
0,00

+Aportacions de capital.
+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.
+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a
pressupost.
+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les
Associacions público privades.
+/-Adquisicions amb pagament ajornat.
+/-Arrendament financer.
+Préstecs
-Inversions realitzades per la Corporació local per
compte d'altres Administracions Públiques

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Altres
Despeses no financeres en termes SEC excepte
interessos del deute
-Pagaments per transferències (i altres operacions
internes) a altres ens que integren la Corporació Local
- Despesa finançada amb fons finalistes procedents
de la Unió Europea o d'altres Administracions
públiques
Unió Europea
Estat
Comunitat Autònoma
Diputacions
Altres Administracions Públiques
- Transferències per fons dels sistemes de finançament
- Despesa finançada amb superàvit de la liquidació
Total despesa computable a l'exercici (1)
Taxa de referència de creix. del PIB (2)
Despesa computable incrementada per la taxa de
referència
+ canvis normatius que suposen increments permanents
de la recaptació (3)
- canvis normatius que suposen decrements permanents
de la recaptació (3)
a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4)
b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE (Exercici n) (5)
Marge de compliment
% Variació de la despesa computable (5-1/1)

543.744,40

537.205,21
0,00

0,00

543.744,40
0,028
558.969,24

196.213,62
0,00
0,00
101.050,65
95.162,97
0,00
0,00
0,00
340.991,59

0,00
0,00
558.969,24
340.991,59
217.977,65
-37,29%

Per tant, la liquidació del pressupost de l’exercici 2020 COMPLEIX amb la regla de la
despesa ja que el límit de despesa és de 558.969,24 euros, i la despesa computable
és de 340.991,59 euros, per tant, el límit es troba per sobre del pressupost, amb un
marge de compliment de 217.977,65 euros.
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2.3. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat
2.3.1. Deute públic:
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute
per al subsector de l’administració local.
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar
aquest percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna
de les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents
liquidats consolidats.
El volum de deute viu a 31/12/2020, en termes de percentatge sobre els ingressos
corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent:
Nivell de deute viu
1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)
2 (-) CCEE, QQUU, Altres..
Total ingressos corrents consolidats ajustats:
(1-2)
3
Deute viu a 31 de desembre a llarg termini
4
Deute viu a 31 de desembre a curt termini
5
Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)
6

Import
395.066,71
0,00
395.066,71
0,00
0,00
0,00%

Per tant, donat que la ràtio del deute viu és de 0 %, la liquidació del pressupost de
l’exercici 2020 compleix amb el límit de deute, atès els límits establerts per a
l’endeutament, a la normativa establerta.
Període mig de pagament
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 5,79 dies.
El secretari i l’interventor han emès els corresponents informes d’acord amb l’article
191.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada
partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits
definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els
pagaments ordenats i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de
manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els
drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.
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3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:
 Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de
desembre
 El resultat pressupostari de l’exercici
 Els romanents de crèdit
 El romanent de tresoreria
4. 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, estableix que el pressupost
general atendrà el compliment del principi d’estabilitat.
L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla
econòmic financer durant l'any en curs i el següent.
5. Donada la nova redacció de l'art.32 de la LOEPSF, que regula la norma general del
destí del superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de
manifest un superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell
d'endeutament net, sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior
a l'import del superàvit a destinar a la reducció del deute, tenint en compte la nova
disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les regles especials per
aquesta distribució i destí del superàvit.

6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen
les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos liquidats i els comptes anuals
formulats pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat
d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats
complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no
imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del deute
viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo
resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de
finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i
l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la
regla de la despesa i del límit del deute.
7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20
d'abril, segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de
pressupostos.
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Per tant,
RESOLC:
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost Municipal de l'exercici de 2020 d’acord amb
el que figura en la part dels antecedents.
Segon.- Elaborar i aprovar un pla econòmic financer formulat per l'any en curs i el
següent per corregir el desequilibri.
Tercer.- Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que
se celebri.
Quart.- Trametre la liquidació al departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya i al Ministeri d’Administracions Públiques.

El Soleràs, 9 de juny de 2021
Exposat pel Sr. Alcalde el resultat de la liquidació del Pressupost municipal de
l’exercici 2020, és trobada conforme pels senyors regidors i en queden assabentats.
11. Modificació de crèdit 01/2021
Pel providència d’alcaldia de data 15 de juny de 2021 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant crèdit
extraordinari.
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 crèdit extraordinari que cal finançar amb finançat
mitjançant majors/nous ingressos efectivament recaptats/reconeguts del pressupost
vigent de la corporació, així com anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de
despeses.
1/ Crèdits extraordinaris:
Partida

CRÈDITS

Import modificació
de crèdit

609

Obres complementàries sala de vetlla

619

Obres de millora del consultori i la sala de vetlla
municipal

11.035,28

Obres piscines municipals

17.940,17
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465 221

Transferències Consell Comarcal

1.720,00

TOTAL

39.521,00

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

Nom

338 226 99

Consignació
inicial

Festes i altres despeses
diverses

36.000,00

Proposta
baixa

Consignació
definitiva

1.720,00

34.280,00

2/ Majors/nous ingressos efectivament recaptats/reconeguts, no afectats:
Partida

Nom

Previsió
inicial

Recaptats/
reconeguts

Diferència
usada

761.02

Inversions salut (complementaries
sala vetlla)

0

8.825,55

8.825,55

761.03

Inversions salut (millora consultori

0

11.035,28

11.035,28

761.04

Inversions salut (piscines)

0

17.940,17

17.940,17

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
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no
compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles
sense pertorbació del respectiu servei.
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3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del
Ple de l’Ajuntament amb majoria simple.
4. D’acord amb l’article 3 i 11 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, i l’article 165.1 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, les entitats locals, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran els
seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
L’article 21 de la Llei orgànica 2/2012, 27 d’abril, estableix que les entitats locals que
no compleixin amb l’objectiu d’estabilitat estaran obligades a elaborar un pla
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 01/2021 de crèdit extraordinari
per import de 39.521,00 €, 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.
12. Moció per la celebració de la setmana europea de la mobilitat sostenible
Es proposa l’aprovació de la següent moció:
MOCIÓ PER A LA CELEBRACIÓ DE LA SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT
SOSTENIBLE I SEGURA 2021.
Des de fa anys, centenars de ciutats europees, celebren la Setmana Europea de la
Mobilitat, un esdeveniment que s'emmarca dins la European Mobility Week. L’objectiu
és conscienciar a la ciutadania sobre un model de mobilitat més saludable, segura i
sostenible i menys contaminant en benefici de tothom.
La Setmana de la Mobilitat se celebra a tot Europa entre el 16 i el 22 de Setembre. És
una oportunitat per presentar davant la ciutadania les alternatives que ja existeixen i
explicar els reptes que afronten les ciutats i pobles per incloure el canvi de
comportament com a pilar fonamental per una estratègia de transport sostenible a tot
Europa i una millora ambiental.
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Per a l’any 2021 el tema de la campanya és “Seguretat i salut amb una mobilitat
sostenible” i s’ha escollit un lema adequat a l’objectiu principal de millora de la salut
“Fes salut. Mou-te de manera sostenible”.
A Catalunya portem molts anys treballant per fomentar una mobilitat sostenible,
avançant en la utilització del transport públic, i el foment de la mobilitat activa. Per això
és molt important que enguany, per superar la baixada en la utilització del transport
públic fruit de la pandèmia de la Covid19, treballem conjuntament per fer-hi front.
La setmana Europea de la Mobilitat de l’any 2020 va enregistrar un total de 227
municipis de Catalunya amb una població afectada de 5.955.452 ciutadans, el
representa una participación molt per sobre de la resta dels municipis europeus.
Aquestes dades s’han mantingut al llarg dels anys, ja que els Ajuntaments de
Catalunya sempre han estat cabdals en la millora de l’urbanisme i el foment de la
pacificació del trànsit, i l’impuls de bones mesures per a millorar la sostenibilitat
en els desplaçaments dels seus ciutadans i ciutadanes i la millora de la qualitat de
l’aire.
En concret, els objectius de la Setmana Europea de la Mobilitat són:
 Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle, compatible amb
el desenvolupament urbà sostenible, en particular amb la protecció de la qualitat de
l’aire, la prevenció d’accidents de trànsit, la reducció d’emissió de gasos que
provoquen l’efecte hivernacle i el consum racional dels recursos energètics.
 Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i informar-la
sobre les seves diferents modalitats.
 Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el transport públic,
la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics.
 Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el seu
patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat.
 Reflexionar sobre com afecta a la nostra salut l’ús excessiu del transport motoritzat.
Per una banda, la contaminació atmosfèrica i la congestió que generen tenen un
impacte negatiu sobre els sistemes respiratori i cardiovascular. Per una altra, propicien
el sedentarisme i la inactivitat física.
Gran part de l’objectiu de reducció de les emissions del transport i del canvi climàtic
passa per un transvasament des del transport privat al transport públic, i la
descarbonització del parc automobilístic del nostre país. En aquest sentit, la societat
catalana ha respost amb un augment de la utilització del transport públic, però també
amb un augment de l’ús de la bicicleta, els patinets i sobretot el caminar per les
distàncies curtes.
Aquesta estratègia s’emmarca dins l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible,
aprovada al setembre de 2015, per l’Assemblea General de Nacions Unides que
reconeix que l’assoliment dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible és una
responsabilitat compartida i encoratja a crear aliances entre tots els països i actors per
assolir els ODS.
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Així, l’Aliança Catalunya 2030 vol sumar complicitats i noves adhesions arreu del
territori, obrintse a totes les entitats del país compromeses a treballar per assolir els 17
Objectius per al Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.
Per tant, és una bona oportunitat per explicar què s’està fent sobre mobilitat sostenible
al nostre municipi, promocionar les iniciatives de mobilitat urbana sostenible,
conscienciar del què suposa seguir amb una mobilitat poc sostenible en termes
mediambientals i de qualitat de vida, establir col·laboracions amb les entitats locals i
comunicar noves polítiques i mesures permanents.
Per tot això, el ple per unanimitat acorda:
PRIMER. Inscriure l’Ajuntament del Soleràs a la Setmana Europea de la Mobilitat
d’aquest any dins de les dates que marca la Generalitat de Catalunya i la European
Mobility Week i fer-hi constar les accions acordades en l’acord segon.
SEGON. Fer constar que l’Ajuntament del Soleràs ha impulsat o impulsarà les
següents accions per tal de fomentar una mobilitat més sostenible i saludable:
TERCER. Adherir l’Ajuntament del Soleràs a l’Estratègia Catalana de la bicicleta 2025
aprovada pel Govern de la Generalitat el 5 de novembre del 2019.
QUART. Adherir l’Ajuntament del Soleràs a l’Acord nacional per a l’Agenda 2030 a
Catalunya, aprovat pel Govern de la Generalitat el 18 de febrer de 2020 i integrar-se a
l’Aliança Catalunya 2030.
13. Ratificació del projecte per l’ampliació del bar de la piscina
En data 1 de juny de 2021 es va aprovar el següent decret d’alcaldia:
“
DECRET D’ALCALDIA 35/2021
Atès la necessitat de realitzar l’actuació “Ampliació de l’edifici de les piscines
municipals”.
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.
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Per tot això,
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar el document tècnic “Ampliació de l’edifici de les piscines
municipals”, amb un pressupost d’execució per contracta de 65.036,42 euros.
SEGON- 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.
TERCER.- RATIFICAR el present decret en la propera sessió plenària que es celebri.
El Soleràs, 1 de juny de 2021
“
El ple acorda ratificar-lo.
14. Moció en defensa de la llengua
Es proposa l’aprovació de la següent moció:
MOCIÓ EN DEFENSA DE LA UNITAT DE LA LLENGUA CATALANA
Exposició de motius:
La llengua catalana, parlada de Salses a Guardamar i de Fraga a l’Alguer, deriva d’una
continuïtat lingüística mil·lenària que ha donat lloc a una realitat unitària dins la seva
diversitat, tal com ho reconeix la lingüística romànica partint dels criteris científics
habituals. Aquesta unitat lingüística no es veu en cap cas qüestionada per l’existència
d’altres denominacions territorials, tradicionals o populars, com ara alguerès, valencià,
mallorquí, menorquí, eivissenc, andorrà, formenter o fragatí. En tots els casos,
aquestes denominacions alternatives es refereixen a la mateixa llengua, avui parlada
per més de deu milions de ciutadans europeus.
En efecte, l’existència d’aquestes denominacions alternatives no fa sinó palesar que el
català és la llengua pròpia de tots aquests territoris: de Catalunya, del País Valencià,
de les Illes Balears, de la Catalunya del Nord, de la Franja de Ponent, de l’Alguer i
d’Andorra.
Aquesta unitat lingüística ha patit, en les darreres dècades, diversos intents de
fragmentació per part d’algunes instàncies i institucions públiques fet especialment
greu, atès que no només constitueix un atac frontal envers un patrimoni lingüístic que
hauria de ser orgullosament compartit pels estats i regions d’Andorra, Espanya, França
i Itàlia, sinó, també, un menysteniment absolut del rigor científic i acadèmic dels
experts en la matèria filològica.
En el cas de les institucions públiques espanyoles, ha quedat constatat que la
denominació de valencià, emprada oficialment a la Comunitat Valenciana, ha servit de
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pretext perquè l’advocacia de l’Estat considerés que la llengua pròpia d’aquest territori
no és la mateixa que la de Catalunya o la de les Illes Balears. En el mateix sentit,
diverses pàgines web d’organisme oficials com ministeris i altres ens estatals,
ofereixen les opcions lingüístiques de català i valencià separadament –com si fossin
llengües diferents–. Això suposa no només una despesa addicional i supèrflua sinó
també un dany cultural injustificat.
El fet que des de les institucions públiques no s’assumeixi amb naturalitat la unitat de
la llengua catalana es tradueix en una manca de coordinació en les polítiques culturals
dels diversos governs dels territoris de llengua catalana.
Els centres culturals i acadèmics de referència, com l’Institut Ramon Llull, haurien de
poder comptar amb la participació de tots els governs de les comunitats autònomes on
el català es llengua oficial, quelcom que avui no és possible pel temor que això pugui
generar falses polèmiques a propòsit de la unitat de la llengua.
Una altra conseqüència d’aquesta manca de coordinació política és que la reciprocitat
total dels mitjans audiovisuals en llengua catalana arreu dels territoris on és oficial, no
és encara possible, més enllà de qüestions tècniques de segon grau, per un motiu molt
similar. I, finalment, el fet de no assumir la unitat lingüística en les polítiques públiques
genera disfuncions com ara que els continguts audiovisuals doblats en català pels
governs i televisions públiques dels diversos territoris no puguin compartir-se
recíprocament, sinó que calgui, fins i tot, en alguns casos, doblar dues o tres vegades
en diferents varietats dialectals els mateixos continguts, la qual cosa és especialment
perjudicial en un sector clau per al foment de l’ús social del català entre les
generacions més joves com és l’audiovisual.
El Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana, celebrat l’any 1986, ja va
reclamar la coordinació entre els territoris de llengua catalana a la manera de la Unió
de la Llengua Neerlandesa: una comissió intergovernamental per a la coordinació de
les polítiques lingüístiques; una comissió interparlamentària, per vetllar per la
coherència entre les legislacions lingüístiques, i un consell de la llengua i de les lletres
que agrupi les institucions acadèmiques i culturals més rellevants. Aquesta proposta,
tanmateix, no s’ha fet mai realitat, de manera que la llengua catalana, i els seus
parlants, continuen patint aquesta manca de coordinació política i administrativa.
D’altra banda, el febrer del 2017 els governs de Catalunya, la Comunitat Valenciana i
les Illes Balears van signar l’anomenada Declaració de Palma, un text que pretenia
posar les bases d’una veritable cooperació cultural i lingüística entre els governs
d’aquests territoris però que, finalment, no s’ha materialitzat en polítiques públiques
concrets.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament del Soleràs adopta els següents:
ACORDS:
1.- Reconèixer i declarar la unitat de la llengua catalana, sense que aquest fet suposi
menystenir altres denominacions existents.
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2.- Rebutjar qualsevol mesura que imposi impediments normatius, administratius,
tècnics o socials als ciutadans de les comunitats autònomes on aquesta llengua és
oficial de poder viure amb normalitat i amb garanties aquesta unitat lingüística.
3.- Instar el Govern de l’Estat a reconèixer públicament i oficial la unitat de la llengua
catalana, a corregir els serveis, ens i polítiques públiques que la qüestionen i a vetllar
perquè cap institució pública o empresa privada de l’Estat espanyol fomenti el
secessionisme lingüístic català en la seva activitat.
4- Notificar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de
Catalunya, al Govern de la Generalitat Valenciana i a les Corts valencianes, al Govern
de les Illes Balears i al Parlament de les Illes Balear, al Govern d’Espanya, al Congrés
dels Diputats i al Senat.
El ple ho aprova per unanimitat
15. Aprovació de cancelació d’un compte corrent
Vist que l’Ajuntament del Soleràs disposa de diversos comptes corrents en diferents
entitat bancàries, i per tal d’optimitzar els recursos econòmics de l’Ajuntament, es
considera oportú dur a terme la cancel·lació d’una d’aquests comptes corrents,
concretament el compte corrent de l’entitat bancària del BBVA.
Per tot l’exposa’t, el ple acorda per unanimitat el següent:
Primer.- Cancel·lar el compte corrent que tenim amb l’entitat bancària BBVA, i que
finalitza amb xxxxxx1238.
Segon.- Transferir el saldo actual del compte corrent que es vol cancel·lar a l’entitat
bancària BBVA, al compte que finalitza amb xxxxxx5447.
Tercer.- Facultar al senyor alcalde, el Sr. Jordi Sarlé Marfull, i a la senyora MªCarme
Pìñol Abella, secretària-interventora i tresorera, per tal d’executar el present acord.
Quart.- Comunicar el present acord a l’entitat bancària BBVA.
16. Informes d’alcaldia
L’alcalde informa que l’actuació inclosa en el PUOSC “Ampliació del bar de les
piscines” s’ha de finalitzar abans del 30 d’octubre de 2021.
L’alcalde informa que la piscina està molt malament degut a les riuades i al fet que
quan es va fer va ser amb la normativa antiga per tant la base és molt prima, ara hi
hauria d’haver uns 25 cm. L’actuació a realitzar seria com fer una piscina dins de la
piscina.
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La Sra. Elena Segura pregunta si l’actuació és sols a dintre o també als voltants de la
piscina. El Sr. Alcalde li respon que sols la piscina.
L’alcalde informa que ahir es va cobrar els 50.000 euros pendents de la Diputació de
Lleida de la Sala de vetlla.
17. Precs i preguntes
El Sr. Ramon Espuña pregunta si falta pintar la porta de la sala de vetlla. El Sr. Manel
Marsan li respon que el ferrer va encaixar la porta però falta acabar-ho.
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
Digitally signed
by MARIA
CARME
CARME PIÑOL
PIÑOL
ABELLA - DNI
ABELLA - DNI 78087549L (AUT)
78087549L Date: 2021.09.21
16:05:09 +02'00'
(AUT)

MªCarme Piñol Abella

Vist i plau
L’Alcalde,
signed
JORDI SARLE Digitally
by JORDI SARLE
MARFULL - MARFULL - DNI
40839698R (SIG)
DNI
40839698R Date:
2021.09.21
(SIG)
15:54:51 +02'00'

Jordi Sarlé Marfull
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