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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT DEL SOLERÀS 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ  
Identificació: 02/2021 
Caràcter: Ordinari 
Data:  9 de març de 2021 
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  
 
No hi ha assistit: 
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 15 de desembre de 2020 i extraordinària de 19 de gener de 2021) 

2. Donar compte dels decrets d’alcaldia, i ratificació, si s’escau 
3. Aprovació de factures si s’escau 
4. Ratificació del decret del conveni marc de trànsit 
5. Aprovació de la suspensió potestativa de l’atorgament de llicències per la 

implantació o ampliació d’instal·lacions de producció d’energia a partir de fonts 
renovables en sòls classificats com a no urbanitzables 

6. Donar compte de l’informe del Període Mig de Pagament a Proveïdors (PMP), 
4art trimestre 2020 

7. Donar compte de l’informe de morositat del 4art trimestre de 2020 
8. Informes d’alcaldia 
9. 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 
 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes de sessions anteriors (acta 
sessió ordinària del 15 de desembre de 2020 i extraordinària de 19 de 
gener de 2021) 
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El ple dóna per llegida l’acta de la sessió anterior (acta sessió ordinària del 15 de 
desembre de 2020 i extraordinària de 19 de gener 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 78/2020, de data 15 de desembre de 2020, d’aprovació 

de la comunicació d’obres de la Sra. Montse Rodríguez. 
 

- Decret d’Alcaldia número 79/2020, de data 18 de desembre de 2020, d’aprovació 
del padró fiscal de l’aigua 4t2020. 
 

- Decret d’Alcaldia número 80/2020, de data 18 de desembre de 2020, d’aprovació 
de donar de baixa dos comptadors a nom de la Sra. Dolors Aran. 

 
- Decret d’Alcaldia número 81/2020, de data 18 de desembre de 2020, d’aprovació 

de realitzar una transferència a l’Ajuntament de Bellaguarda en concepte del 
pagament d’una factura de Sirius Enginyeria  

 
- Decret d’Alcaldia número 82/2020, de data 29 de desembre de 2020, d’aprovació 

de la paga extra de Nadal. 
 
- Decret d’Alcaldia número 83/2020, de data 29 de desembre de 2020, d’aprovació 

de les nòmines del mes de desembre. 
 

- Decret d’Alcaldia número 84/2020, de data 29 de desembre de 2020, d’aprovació 
de la certificació núm. 3 corresponent a l’obra Construcció de la Sala de vetlla. 
 

- Decret d’Alcaldia número 85/2020, de data 29 de desembre de 2020, d’aprovació 
del nomenament del Sr. Jean Marc com a representant de l’administració per a les 
properes eleccions al Parlament de Catalunya 

 
- Decret d’Alcaldia número 86/2020, de data 29 de desembre de 2020, d’aprovació 

de factures del mes de desembre. 
 
- Decret d’Alcaldia número 01/2021, de data 7 de gener de 2021, pel que s’aprova el 

calendari de taxes per a l’any 2021. 
 

- Decret d’Alcaldia número 02/2021, de data 25 de gener de 2021, pel que s’aprova 
l’alta al registre de subvencions. 

 
- Decret d’Alcaldia número 03/2021, de data 29 de gener de 2021, d’aprovació de 

nòmines del mes de desembre. 
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- Decret d’Alcaldia número 04/2021, de data 029 de gener de 2021, d’aprovació de 
factures del mes de gener. 

 
- Decret d’Alcaldia número 05/2021, de data 3 de febrer de 2021, pel qual s’aprova 

concórrer a un ajut de la Diputació de Lleida amb l’actuació “Obres 
Complementàries a la sala de vetlla” 

 
- Decret d’Alcaldia número 06/2021, de data 3 de febrer de 2021, pel qual s’aprova 

concórrer a un ajut de la Diputació de Lleida amb l’actuació “Obres de millora del 
consultori i la sala de vetlla” 

 
- Decret d’Alcaldia número 07/2021, de data 3 de febrer de 2021, pel qual s’aprova 

concórrer a un ajut de la Diputació de Lleida amb l’actuació “Obres de millora de la 
piscina municipal” 

 
- Decret d’Alcaldia número 07/2021b, de data 3 de febrer de 2021, pel qual s’aprova 

la cessió temporal del nínxol situat al Bloc J Fila 4 Nínxol 10 de manera temporal al 
Sr. Ramon Preixens Tost. 

 
- Decret d’Alcaldia número 08/2021, de data 17 de febrer de 2021, d’aprovació d’un 

conveni del Servei Català de Trànsit. 
 

- Decret d’Alcaldia número 09/2021, de data 17 de febrer de 2021, pel qual s’acorda 
una modificació a les nòmines de personal 

 
- Decret d’Alcaldia número 10/2021, de data 26 de febrer de 2021, pel qual s’acorda 

la baixa d’un comptador d’aigua al C/Nou, 128 
 

- Decret d’Alcaldia número 11/2021, de data 11 de febrer de 2021, pel qual s’acorda 
l’aprovació de 3 factures corresponent a les eleccions al Parlament de Catalunya 

 
 

- Decret d’Alcaldia número 12/2021, de data 26 de febrer de 2021, d’aprovació de 
factures del mes de febrer. 

 
- Decret d’Alcaldia número 13/2021, de data 26 de febrer de 2021, d’aprovació de 

nòmines del mes de febrer. 
 
 

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

4. Ratificació del decret del conveni marc de trànsit 
 
Atès  que el passat  2 d’octubre de 2020 finalitzava el conveni marc de 
col·laboració en matèria de seguretat viària  i els annexos següents amb els 
Servei Català de Trànsit : 
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 Relatiu al sistema d’informació i atenció a les víctimes d’accidents de 
trànsit 

 Relatius a l’educació de la mobilitat segura (EMS) mitjançant parcs 
infantils de trànsit (PIT) amb bicicletes 

 Relatius a l’educació de la mobilitat segura (EMS) mitjançant parcs 
infantils de trànsit (PIT) amb ciclomotors 

 
Atès que la voluntat de l’Ajuntament és subscriure un nou conveni de col·laboració en 
matèria de seguretat viària. 

 
Per tot això, 

 
Es proposa al ple: 
 
Primer.- Aprovar el conveni marc de col·laboració en matèria de seguretat viària  
i els annexos següents amb els Servei Català de Trànsit : 
 

 Relatiu al sistema d’informació i atenció a les víctimes d’accidents de 
trànsit 

 Relatius a l’educació de la mobilitat segura (EMS) mitjançant parcs 
infantils de trànsit (PIT) amb bicicletes 

 Relatius a l’educació de la mobilitat segura (EMS) mitjançant parcs 
infantils de trànsit (PIT) amb ciclomotors 

. 
 
Segon.- Ratificar aquest decret en el proper ple 

 
Tercer.- Comunicar aquest acord al Servei Català de Trànsit  

 
5. Aprovació de la suspensió potestativa de l’atorgament de llicències per la 

implantació o ampliació d’instal·lacions de produccin d’energia a partir de 
fonts renovables en sòls classificats com a no urbanitzables 

 
S’acorda iniciar el procés d’aprovació. 
 
6. Donar compte de l’informe del Període Mig de Pagament a Proveïdors (PMP), 
4rt trimestre 2020 
 
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 
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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. 
 
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 5,79 dies en 
referència al 4RT trimestre de 2020. 
 
El Soleràs,a 30 de desembre de 2020” 
 
El ple ho aprova per unanimitat. 
 
7. Donar compte de l’informe trimestral de la llei 15/2010, 4rt trimestre 2020 
 
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: 
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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 10 factures, per un import total de 2468,87 euros, al 4rt trimestre de 2020.” 
 
El ple ho aprova per unanimitat. 
 
8. Informes d’alcaldia 
 
El Sr. Alcalde informa que es van presentar al·legacions als projectes de centrals 
fotovoltàiques que afecten el terme municipal del Soleràs 
 
El Sr. Alcalde informa que properament es realitzaran les eleccions a les cambres 
agràries i que s’havia de designar 2 membres per la mesa, es comenta que seran el 
Sr. Josep Mª Preixens Flix  i el Sr. Domingo Graell Preixens. 
 
9. Precs i preguntes 
 
No n’hi ha. 
 
No  havent intervencions i sense més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió de 
la qual s’estén la present acta, la fidelitat i autenticitat de la qual, com a secretària, 
certifico. 
 
 
La secretària-interventora                                                              Vist i plau 
                                                                                                         L’Alcalde, 
 
MªCarme Piñol Abella                                                           Jordi Sarlé Marfull 
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