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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE EXTRAORDINARI DE L’AJUNTAMENT DEL 
SOLERÀS 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ  
Identificació: 05/2021 
Caràcter: Extraordinari  
Data: 6 de juliol de 2021 
Hora: de les 13:00 a les 13:20 hores 
Lloc: Ajuntament del Soleràs 
 
ASSISTENTS 
 
SR. JORDI SARLÉ MARFULL 
SR. MANEL MARSAN SEGÚ 
SRA EMILIA FARRÉ FARRAN 
SR. RAMON ESPUÑA TURMO 
SR. JOSEP MARIA PREIXENS FLIX 
 
MªCarme Piñol Abella, secretària-interventora de l’Ajuntament del Soleràs. 
 
No hi assisteixen: 
SR. ARNAU BARRULL RODES  
SRA. ELENA SEGURA ESTREMO 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació del plec de clàusules corresponent a l’actuació “Ampliació de 
l’edifici de les piscines municipals 

2. Aprovació de les festes locals per a l’any 2022. 
 

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. 
 
1. Aprovació del plec de clàusules corresponent a l’actuació ”Ampliació de 
l’edifici de les piscines municipals” 

 
1. ANTECEDENTS 
 
Per Providència d'aquesta l’Alcaldia es va incoar l’expedient administratiu per a la 
contractació de l’obra anomenada “Ampliació de les piscines municipals del Soleràs”, 
segons el projecte aprovat i redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de 
les Garrigues, per un import de 65.034,42 € amb el següent desglossament ( 
53.749,11 € més 11.287,31 €, corresponents al 21% d’IVA) amb un termini 
d’execució de 1,5 mesos. 
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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 “Ampliació de l’edifici de les piscines 
municipals”,  segons la memòria que consta a l’expedient. 
 
Es considera que el procediment més adequat per a la seva adjudicació és l’obert 
simplificat abreujat, regulat a l’art. 159 de la LCSP. 
 
Per tot això, es proposa : 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura de la licitació, 
mitjançant procediment obert simplificat abreujat, de les obres “Ampliació de l’edifici 
de les piscines municipals del Soleràs”, segons el projecte aprovat i redactat pels 
Serveis Tècnics del Consell Comarcal de les Garrigues, per un import de 65.034,42 € 
amb el següent desglossament ( 53.749,11 € més 11.287,31 €, 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 2021. 
 
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. 
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2. Aprovació de les festes locals per a l’any 2022. 
Atès que el Departament de treball i empresa ha iniciat la preparació de l’Ordre de 
festes Locals a Catalunya per a l’any 2022. 
 
D’acord amb l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors, i d’acord amb el Decret 
177/1980, de 3 d’octubre, on s’estableix que les dues festes locals han d’anar fixades 
per Ordre de la Conselleria de Treball a proposta dels municipis respectius. 
 
Tenint en compte l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, aquest 
ajuntament acorda per unanimitat el següent: 
 
Primer.- Proposar com a festes locals per a l’any 2021 els següents dies: 

- 4 d’agost de 2022– Sant Domènec (dijous) 
- 16 d’agost de 2021 – Festa Major (dimarts) 

 
Segon.- Comunicar el present acord al Departament d’Empresa i Ocupació i als 
comerços locals. 
 
L’alcalde informa que degut al vessament que ha arribat al panta d’Utxesa des de 
l’ACA i la Mancomunitat recomanen no beure ni cuinar amb aigua de l’aixeta, pel que 
fa a les granges i que la poden utilitzar per beure els animals. 
 
 
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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