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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL SOLERÀS 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Identificació: 01/2020 
Caràcter: Extraordinari  
Data:  29 de gener de 2020 
Hora: de les 13:00 a les 13:30 hores   
Lloc: Ajuntament del Soleràs 
 
ASSISTENTS 
SR. JORDI SARLÉ MARFULL 
SR. MANEL MARSAN SEGÚ 
SR. JOSEP MARIA PREIXENS FLIX 
SRA EMILIA FARRÉ FARRAN 
SR. ARNAU BARRULL RODES  
 
 
No hi assisteix i excusa la seva presència: 
 
SRA. ELENA SEGURA ESTREMO 
SR. RAMON ESPUÑA TURMO 
 
 
 
MªCarme Piñol Abella, secretària-interventora de l’Ajuntament del Soleràs. 
 
ORDRE DEL DIA 
 

1. Proposta aprovació participació en el procediment regulat pel RD 616/2017 
per a la renovació de enllumenats públics, així com del corresponent acord 
entre l’Ajuntament de Bellaguarda i l’Ajuntament del Soleràs a efectes de 
participar de forma conjunta. 

 
2. Proposta aprovació de l’acord de cessió de dret de l’Ajuntament del Soleràs i 

l’Ajuntament de Bellaguarda i de designació d’interlocutors a efectes de 
participació i representació en el procediment regulat pel RD 616/2017 per a 
la renovació de enllumenats públics. 
 

3. Aprovació dels plecs de clàusules administratives i iniciar el procediment de 
contractació de l’actuació “Adequació de local per a la sala de vetlla del 
Soleràs” 
 

4. Aprovació del projecte “Adequació de local per a la sala de vetlla del Soleràs” 
 

5. Aprovació de la modificació de crèdit 05/2019 
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6. Proposta d’aprovació d’una sol·licitud d’un ajut al pla de Dinamització Local 
de la Diputació de Lleida. 
 

7. Aprovació moció per la millora en gestió i manteniment dels eixos 
vertebradors en comunicacions viàries de les Garrigues 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Un cop comprovada l’assistència del nombre suficient de membres per a la vàlida 
realització de la reunió, el senyor 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.  
 
Ratificació del decret d’adjudicació del contracte per la instal·lació del Wifi4, s’aprova 
per unanimitat dels membres del ple. 
 
 

1. Proposta aprovació participació en el procediment regulat pel RD 
616/2017 per a la renovació de enllumenats públics, així com del 
corresponent acord entre l’Ajuntament de Bellaguarda i l’Ajuntament del 
Soleràs a efectes de participar de forma conjunta. 

 
Atès l’interès de l’Ajuntament de Bellaguarda i de Soleràs en adequar la xarxa 
d’enllumenat públic i la possibilitat de sol·licitar una subvenció, contemplada en el 
Real Decret 616/2017, de 16 de juny per la que es regula la concessió directa de 
subvencions a projectes singulars d’entitats locals que afavoreixin el pas d’una 
economia baixa en carboni en el marc del Programa operatiu FEDER de creixement 
sostenible 2014-2020. 
 
ACORD DE CESSIÓ DE DRET DE L’AJUNTAMENT DEL SOLERÀS I 
L’AJUNTAMENT DE BELLAGUARDA I DE DESIGNACIÓ D’INTERLOCUTORS A 
EFECTES DE PARTICIPACIÓ I REPRESENTACIÓ EB LES LÍNEES D’AJUDA 
REGULADES PEL RD 616/2017DE 17 DE JUNY  
 
Reunits, 
 

- El senyor, Jordi Sarlé Marfull, amb DNI 40839698R com alcalde i en nom i 
representació de l’Ajuntament del Soleràs amb NIF P252560I 

 
- El senyor Jaume Masip Abella, amb DNI 78064355D, com alcalde i en nom i 

representació de l’Ajuntament de Bellaguarda amb NIF P2511200B 
 

De conformitat amb l’article 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim locals de Catalunya. 
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Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat respectivament per formalitzar 
el present conveni, i 
 
  
Intervenen en nom dels seus respectius Ajuntament, actuant d’acord a les atribucions 
que els confereixen les vigents disposicions de règim local i d’acord amb els acord 
adoptats pels respectius plens: Ajuntament de Bellaguarda i Ajuntament de Soleràs  
 
EXPOSEN 
 
Primer.- Que pel Real Decret 616/2017, de 16 de juny, publicada al BOE núm, 144, 
de 17 de juny, es va convocar la concessió directa de subvencions a projectes 
singulars d’entitats locals que afavoreixin el pas d’una economia baixa en carboni en 
el marc del Programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020. 
 
Segon.- Que dins de l’Objectiu Específic: OE 431, corresponent a inversions en 
eficiència energètica en l’edificació i en les Infraestructures i serveis Públics, es troba 
la mesura 6, corresponent a la Renovació de les instal·lacions de l’enllumenat, 
il·luminació i senyalització exterior. 
 
Tercer.- Que l’article 4.2 del RD esmentat, preveu que: 
 
“En el cas de presentar-se de forma agrupada o representada, els municipis 
corresponents hauran de subscriure un acord pel que, cada un, cedeixi els seus drets 
en favor de l’agrupació o representant, designant-se un interlocutor als efectes de la 
participació i representació en aquesta línia d’ajuts, Dit acord haurà de contenir, al 
menys: 

a) Les actuacions a realitzar 
b) Les obligacions que assumeix cada part en el desenvolupament de les 

esmentades actuacions  
c) La forma en que es realitzaran i justificaran les inversions” 

 
Quart.- Que mitjançant el present acord els dos municipis mencionats acorden 
presentar-se de forma agrupada o representada per l’Ajuntament de Bellaguarda, 
cedint-li els seus drets i designant com a interlocutor al seu Alcalde als efectes de 
participació i representació en aquesta línia d’ajuts. 
 
En virtut de tot l’exposat, 
 
ACORDEN: 
 
Primer.- Actuacions a realitzar: 
 
Les que recull la Memòria Descriptiva que acompanya a la sol·licitud de subvenció, 
amb el títol; “REFORMA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LOS MUNICIPIS DE 
BELLAGUARDA Y  EL SOLERÀS”. 
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Segon.- Obligacions que assumeix cada part en el desenvolupament de les 
actuacions. 
 
L’Ajuntament de Bellaguarda, s’obliga a realitzar les actuacions descrites amb un 
pressupost global de 154.304,80 € (IVA inclòs), de forma condicionada a que la 
sol·licitud resulti seleccionada en aquesta convocatòria de subvencions. 
 
L’Ajuntament de Soleràs, s’obliga a aportar a l’Ajuntament de Bellaguarda l’import del 
25% no subvencionat corresponent a les actuacions que es realitzin al seu municipi i 
que son:  
 

- Ajuntament Soleràs: pressupost total: 65.810,79 €; el 25% ascendirà a 
16.452,70 €. 

Aquesta aportació es realitzarà de forma condicionada a que la sol·licitud resulti 
seleccionada en aquesta convocatòria de subvencions i a que l’Ajuntament de 
Bellaguarda executi les actuacions. 
 
Tercer.- Forma en que es realitzaran i justificaran les actuacions 
 
Si la sol·licitud resulta seleccionada, l’Ajuntament de Bellaguarda licitarà, adjudicarà i 
realitzarà les actuacions incloses a la Memòria Descriptiva, i d’acord als projectes 
aprovats per l’Ajuntament de Bellaguarda i l’Ajuntament del Soleràs, dins dels 
terminis establerts en l’article 13 de RD 616/2017 i justificarà la realització del 
projecte de la forma que preveu l’art. 15.ç 
 
I perquè així consti, es signa a la data que consta a les respectives signatures 
digitals. 
 

2. Proposta aprovació de l’acord de cessió de dret de l’Ajuntament del 
Soleràs i l’Ajuntament de Bellaguarda i de designació d’interlocutors a 
efectes de participació i representació en el procediment regulat pel RD 
616/2017 per a la renovació de enllumenats públics. 

 
Atès l’interès de l’Ajuntament de Bellaguarda i de Soleràs en adequar la xarxa 
d’enllumenat públic i la possibilitat de sol·licitar una subvenció, contemplada en el 
Real Decret 616/2017, de 16 de juny per la que es regula la concessió directa de 
subvencions a projectes singulars d’entitats locals que afavoreixin el pas d’una 
economia baixa en carboni en el marc del Programa operatiu FEDER de creixement 
sostenible 2014-2020. 
 
Es proposa: 
Primer.- Aprovar la participació i acceptar expressament el procediment regulat pel 
Real Decret 616/2017 en relació al projecte de reforma de l’enllumenat públic del 
municipi de Bellaguarda i Soleràs, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER) de creixement sostenible 2014-2020, dins del Programa de de 
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subvencions amb projectes singulars d’entitats locals que afavoreixin el pas d’una 
economia baixa en carboni. 
 
Segon.- Aprovar sol·licitar subvencions al FEDER (50%) d’acord al RD 616/2017 i 
també de la Diputació de Lleida (25%), d’acord amb les bases publicades al BOP de 
28/03/2018 i del 7/02/2019. 
 
Tercer.-Aprovar l’acord entre l’Ajuntament de Bellaguarda i l’Ajuntament de Soleràs 
de participar de forma conjunta i les obligacions de cada una de les parts en la 
realització i el pagament de les actuacions que és contemplen en la memòria 
descriptiva de les actuacions que s’ha realitzat de forma conjunta. 
 

3. Aprovació dels plecs de clàusules administratives i iniciar el 
procediment de contractació de l’actuació “Adequació de local per a la 
sala de vetlla del Soleràs” 

 
1. ANTECEDENTS 
 
Per Providència d'aquesta l’Alcaldia es va incoar l’expedient administratiu per a la 
contractació de l’obra anomenada “Adequació de local per a sala de vetlla al municipi 
del Soleràs”, segons la memòria aprovada i redactada pels Serveis Tècnics del 
Consell Comarcal de les Garrigues, per un import de 80.238,94 € amb el següent 
desglossament ( 66.313,17 € més 13.925,77 €, corresponents al 21% d’IVA) amb un 
termini d’execució de 3 mesos. 
 
La secretaria intervenció municipal va emetre informe sobre el procediment legal a 
seguir i sobre l’existència de consignació pressupostària. També es van incorporar 
els corresponents Plecs de clàusules administratives particulars.  
 
De conformitat amb aquest informe, els Plecs de clàusules administratives particulars 
i els Plecs de prescripcions tècniques s’ajusten a la legislació vigent en matèria de 
contractació i de gestió econòmico-financera local. 
 
Igualment va informar que l’Ajuntament compta amb consignació pressupostària 
adequada i suficient per atendre les obligacions que es derivaran del finançament de 
l’expedient de contractació. 
 
El present contracte té la consideració de contracte d’obres de conformitat amb l’article 
13 de la LCSP i li és aplicable el règim jurídic previst pels contractes administratives a 
tenor de l'article 19 de la citada Llei. 
 
2.3. L’objecte d’aquest contracte són les obres “Edifici per l’exposició de les eines de 
Cal Ferrer”,  segons la memòria que consta a l’expedient. 
 
Es considera que el procediment més adequat per a la seva adjudicació és l’obert 
simplificat, regulat a l’art. 159 de la LCSP. 
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Per tot això, es proposa : 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura de la licitació, 
mitjançant procediment obert simplificat, de les obres “Adequació de local per a sala 
de vetlla al municipi del Soleràs”, segons la memòria aprovada i redactada pels 
Serveis Tècnics del Consell Comarcal de les Garrigues, per un import de 80.238,94 € 
amb el següent desglossament ( 66.313,17 € més 13.925,77 €, corresponents al 21% 
d’IVA) 
 
Segon.- Aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions 
tècniques, que són les del projecte aprovat, les quals regiran el contracte 
 
Tercer..- Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
459 619 del pressupost vigent per l’exercici 2019. 
 
Quart.- Publicar l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant amb el contingut que 
preveu l’Annex III de la LCSP. 
 
Cinquè.-  Publicar en el Perfil del Contractant tota la documentació que integra 
l’expedient de contractació, en particular els plecs de clàusules administratives 
particulars i el de prescripcions tècniques. La documentació necessària per a la 
presentació de les ofertes ha d’estar disponible des del dia de la publicació de 
l’anunci. 
 

4. Aprovació del projecte “Adequació de local per a la sala de vetlla del 
Soleràs” 

 
Atès la necessitat de poder disposar d’una salta de vetlla per al municipi del Soleràs. 
 
Atès la memòria redactada pels tècnics del Consell Comarcal de les Garrigues en 
data gener de 2020. 
 
D’acord amb 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, 
 
Per tot això es proposa, 
 
Primer.- Aprovar el projecte tècnic titulat “Adequació de local per a Sala de Vetlla”, 
amb un pressupost d’execució per contracta de 80.238,94 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.  
 

5. Aprovació de la modificació de crèdit 05/2019 
 
S’acorda deixar-ho per al proper ple. 
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6. Proposta d’aprovació d’una sol·licitud d’un ajut al pla de Dinamització 
Local de la Diputació de Lleida. 
 

Atès la necessitat de realitzar l’actuació “Obres de reforma en les piscines 
municipals”. 
 
Atès la convocatòria  del Pla de dinamització local de la Diputació de Lleida, anualitat 
2019. 
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 l’actuació “Obres de reforma en les piscines 
municipals”. 
 
Segon.- Aprovar la memòria valorada titulada “Obres de reforma en les piscines 
municipals”, amb un pressupost d’execució per contracta de 32.865,72 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.  
 
 

7. Moció per la millora en gestió i manteniment dels eixos vertebradors en 
comunicacions viàries de les Garrigues 

 
Exposició de motius: 
 
La comarca de les Garrigues pateix un dèficit històric en comunicacions viàries, 
principalment pel que respecta a la vertebració nord-sud de la comarca. 
 
L’eix que hauria de vertebrar la comarca és la C-233. Fa anys que està encallat el 
tram Soleràs - La Granadella, el qual per la seva orografia té un cost molt elevat 
d’execució i no ens consta que hi hagi plans per aquesta. Aquesta carretera es 
caracteritza per ser estreta, amb pendents fortes i un  zigzagueig continuo i 
accentuat, característiques que fan que ni la població ni els transports de serveis la 
utilitzin. 
 
Per aquest motiu actualment les vies que “de facto” exerceixen d’eix vertebrador de 
la comarca són les pistes: 
 
– Carretera Albagès – Els Torms – Bellaguarda 
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(de la C-233 a la L-701 a la C-242) 
 
– Carretera Castelldans – El Cogul – Granyena de les Garrigues – Torrebesses (de 
la C-233 a la L-700 a la C-12) 
 
Aquestes dues pistes són de titularitat municipal però en realitat se’n fa un ús 
comarcal, fet que provoca que amb motiu del trànsit estiguin en molt mal estat i fins 
al moment se n’estan fent càrrec del manteniment els municipis per on passa la via. 
 
Volem destacar l'ús que actualment se'n fa d'aquestes pistes per on passen tots els 
transports públics i de serveis de la comarca, amb el perill que representa per a la 
seguretat de les persones el seu estat molt deficient. 
 

 Transport escolar de l'INS l'Olivera de la Granadella amb els alumnes dels 
municipis de Juncosa, Els Torms, el Soleràs i Granyena de les Garrigues. 

 Transport escolar de l'INS Josep Vallverdú de Borges amb els alumnes del 
Cogul. 

 Transport escolar ordinari amb els alumnes del Cogul. 
 Transport adaptat al Centre de Serveis a la Gent Gran de la Granadella amb 

els 
usuaris de les poblacions de Granyena de les Garrigues, El Soleràs, Els 
Torms i Juncosa. 

 Transport del servei de recollida d'escombraries de tots aquests municipis. 
 Transport dels serveis sanitaris i personal sanitari compartit entre els 

municipis. 
 
Per aquests motius proposem l’adopció dels següents, 
 
Acords: 
 
1.- Cedir la titularitat de les dues pistes esmentades a la Diputació de Lleida o a la 
Generalitat de Catalunya. 
 
2.- Mentre no es formalitzi aquesta cessió establir un pla de manteniment i millora 
anual finançat amb aportacions d’ens supramunicipals com la Diputació de Lleida i 
Generalitat, i aportacions en serveis tècnics per part del Consell Comarcal. 
 
3.- Trametre aquest acord a: Consell Comarcal de les Garrigues, Diputació de Lleida 
i Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya. 
 
El ple ho aprova per unanimitat 
 
 
 
 



 
 

Ctra. Bellpuig 23, 25163 El Soleràs (Lleida)     Tel.: 973 13 32 32     web: soleras.ddl.net      correuelectrònic: 
ajuntament@soleras.ddl.net 

 

No havent-hi més 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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