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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE EXTRAORDINARI DE L’AJUNTAMENT DEL 
SOLERÀS 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ  
Identificació: 07/2021 
Caràcter: Extraordinari 
Data: 9 de setembre de 2021 
Hora: de les 13:00 a les 13:15 hores 
Lloc: Ajuntament del Soleràs 
 
ASSISTENTS 
 
SR. JORDI SARLÉ MARFULL 
SR. MANEL MARSAN SEGÚ 
SR. RAMON ESPUÑA TURMO 
SR. JOSEP MARIA PREIXENS FLIX 
SRA. ELENA SEGURA ESTREMO 
 
 
 
MªCarme Piñol Abella, secretària-interventora de l’Ajuntament del Soleràs. 
 
No hi assisteixen: 
SR. ARNAU BARRULL RODES  
SRA EMILIA FARRÉ FARRAN 
 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació, si s’escau, del Pla de Seguretat i Salut corresponent a l’actuació 
“Ampliació del bar de les piscines” 

2. Aprovació, si s’escau, de la modificació de crèdit 02/2021 
 
 

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. 
 

1. Aprovació si s’escau del Pla de Seguretat i Salut corresponent a 
l’actuació “Ampliació de l’edifici de les piscines” 

 
En data 6 de juliol de 2021, el ple de l’Ajuntament del Soleràs va acordar aprovar 
adjudicar l’obra “Ampliació de les piscines municipals” a l’empresa Certost S.L., 
per la seva execució. 
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El coordinador de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, Marga Bernado 
Tomas, emet informe favorable a l'aprovació del Pla de seguretat i salut.  
 
De conformitat amb l'article 7.2 del Real decret 1627/97, de 24 d'octubre, que 
estableix les condicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció; 
amb les modificacions introduïdes pel Real decret 604/2006, de 19 de maig, i pel 
Real Decret 2177/2004, de 21 de novembre.  
 
Per tot això el ple per unanimitat acorda: 
 
Primer. Aprovar el Pla de seguretat i salut de l’actuació “Ampliació de les piscines 
municipals”, de conformitat amb l'informe emès pel tècnic responsable.  
 
Segon. Notificar l'acord a l'interessat i a l’empresa Certost S.L.. 
 
TERCER. Notificar la resolució a l'adjudicatari. 
 
El ple ho aprova per unanimitat dels membres assistents (5 vots) 
  
2.  Aprovar si s’escau la modificació de crèdit 02/2021. 

 
Pel providència d’alcaldia de data 8 de setembre 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. 
 
Despeses que cal finançar: 
 
1/ Crèdits extraordinaris: 

Partida CRÈDITS Import modificació 
de crèdit 

459 609 Camí Rasos 48220,68 

TOTAL  48220,68 

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

Recaptats/ 
reconeguts 

Diferència 
usada 

750.83  Àrids reciclats 2020 (Camí Rasos) 0 44483,25 44483,25 

 
2/ Romanent de tresoreria no afectat i disponible:  3.737,43 € 
 
Total  Finançament :  48.220,68 
 
 
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. 
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. 
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Per tant, el ple acorda per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 02/2021 de crèdit extraordinari 
per import de 48.220,68 €,  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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