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ACTA DE LA SESSIÓ DEL  PLE DE L’AJUNTAMENT DE 

CERVIÀ DE LES GARRIGUES 

 

 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

Núm.: 03/2020 

Caràcter: extraordinari  

Data: dilluns 3 d’agost de 2020 

Horari: 20.05 a 20.14  

Lloc: sala d’actes de l’Ajuntament 

 

ASSISTENTS 

Maria Mercè Rubió Carré (IxC-AM) 

Josep Ma. Moragues Perramon  (IxC-AM) 

Sandra Martínez Azor (IxC-AM) 

Andrés Fernández Hidalgo (IxC-AM) 

Teresa Romeu Vallverdú (IxC-AM) (s’excusa) 

 

Joan Súria Orobitg, secretari interventor 

 

ABSENTS 

Ramon Alentorn Gorgues (IxC-AM) (s’excusa) 

Ramon Alvárez Suárez (IxC-AM) (s’excusa) 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Proposta d’acord de les dues festes locals del municipi de Cervià de les Garrigues per a 

l’any 2021. 

2. Proposta d’aprovació del Compte General exercici 2019 

3. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació de l’obra “Reforma de l’enllumenat 

públic de Cervià de les Garrigues” 

4. Proposta d’aprovació del Pla de prevenció d’incendis forestals 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

Prèvia la convocatòria a l’efecte, assisteixen els regidors i les regidores ressenyats 

anteriorment, constituint el nombre legal de membres per a la vàlida celebració de la sessió, 

assistits pel secretari interventor de l’ajuntament, senyor Joan Súria Orobitg, que dóna 

testimoni de l’acte.   
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1. Proposta d’acord de les dues festes locals del municipi de Cervià de les Garrigues 

per a l’any 2021. 

 

La senyora alcaldessa presenta la següent proposta: 

 

“PROPOSTA D’ACORD DE LES DUES FESTES LOCALS DEL MUNICIPI DE 

CERVIÀ DE LES GARRIGUES PER A L’ANY 2021 

 

D’acord amb l’art. 37.2 de l’Estatut dels treballadors, que indica que de les catorze festes 

laborals, dues seran locals. 

 

D’acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, que estableix que les dues festes locals de 

Catalunya seran fixades per Ordre de la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, a 

proposta dels municipis respectius mitjançant acord de Ple (art. 46 del RD 2001/1983, de 28 

de juliol).  

 

Atès  l’Ordre de festes laborals per a l’any 2021 per a Catalunya 

 

Per tot això, s’adopta el següent  A C O R D: 

 

1. Proposar com a festes locals: 

 -El divendres dia 14 de maig de 2021, Sant Isidre 

 -El dimecres dia 29 de setembre de 2021, Sant Miquel 

 

2. Comunicar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies-Serveis 

Territorials a Lleida” 

 

Presa en consideració la proposta, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels regidors 

i regidores presents. 

 

 

 

2. Proposta d’aprovació del Compte General exercici 2019 

 

La senyora alcaldessa presenta la següent proposta: 

 

“PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL EXERCICI 2019 

 

El Compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, 

financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir la documentació bàsica i 

complementària que s’estableixi. 
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El Compte general de l’exercici econòmic 2019 va ser sotmès a informe de la Comissió 

Especial de Comptes, la qual va emetre dictamen favorable en data 27 de maig de 2020 per 

acord unànime dels membres presents. 

 

Exposat el Compte General mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida 

núm. 109 de 8 de juny de 2020 pel període legalment establert, no s’han formulat 

reclamacions, al·legacions ni observacions. 

 

Com que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles 208 a 212 

del Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, el Ple de l’Ajuntament adopta el següent  

 

ACORD: 
 

1. Aprovar el Compte general de  l’exercici 2019 d’acord amb el que estableix l’art. 212.4 

del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals. 

 

2. Rendir els Compte general així aprovat i tota la documentació que l’integra a la 

Sindicatura de Comptes.” 

 

Presa en consideració la proposta, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels regidors 

i regidores presents. 

 

 

3. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació de l’obra “Reforma de 

l’enllumenat públic de Cervià de les Garrigues” 

 

La senyora alcaldessa presenta la següent proposta: 

 

“PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA 

“REFORMA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE CERVIÀ DE LES GARRIGUES” PER 

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT  

 

Vist el Projecte de reforma de l’enllumenat públic de Cervià de les Garrigues, 

 

Vista la necessitat de procedir a l’adjudicació de les esmentades obres, s’ha redactat el 

corresponent plec de clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques 

generals i s’han incorporat a l’expedient els informes necessaris a tal efecte. 

 

Vista la Memòria que justifica degudament la motivació i l’adequació a la normativa vigent 

que permet la present contractació, així com l’informe d’intervenció. 

http://cerviadelesgarrigues.cat/
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De conformitat amb allò que disposen els articles 13 i 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 

 

Vista la Disposició addicional segona, apartat 1, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic (LCSP), segons la qual correspon al Ple de la Corporació  les 

competències com a òrgan de contractació, quan l'import del contracte supera el 10% dels 

recursos ordinaris del pressupost, s’adopta el següent 

 

ACORD: 

 

1. Aprovar l’expedient de contractació pel procediment obert simplificat del contracte de 

les obres relatiu a l’execució del Projecte “Reforma de l’enllumenat públic del municipi 

de Cervià de les Garrigues” d’acord amb el Projecte de data 20 de març de 2019, amb un 

cost elegible  de 134.106,84 € IVA inclòs. 

 

2. Procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació de l’esmentat contracte pel 

procediment obert simplificat i establir un període de VINT DIES NATURALS per a la 

presentació de proposicions, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de 

la licitació al Perfil del Contractant 

 

3. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de condicions tècniques 

que regiran l’esmentat contracte, regulant-se en els mateixos tot el procediment de 

licitació i execució de l’obra. 

 

4. Aprovar la despesa del contracte que ascendeix a 134.106,84 IVA inclòs a càrrec de la 

corresponent partida pressupostària i assumir la despesa que la contractació comporta 

amb càrrec al pressupost vigent. 

 

5. Nomenar director facultatiu el senyor Xavier Arquès Grau, enginyer industrial, i 

directora de l’obra la senyora Teresa Núñez Gòdia, enginyera en organització industrial.  

 

6. Publicar al Perfil del Contractant aquest acord d’aprovació de l’expedient, així com la 

Memòria justificativa de necessitat del contracte, el plec de clàusules administratives 

particulars, el Plec de condicions tècniques i el Projecte d’obres, tal i com s’exigeix als 

articles 116 i 117 de la Llei de contractes del Sector Públic. 

 

 

Presa en consideració la proposta, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels regidors 

i regidores presents. 
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4. Proposta d’aprovació del Pla de prevenció d’incendis forestals 

 

La senyora alcaldessa presenta la següent proposta: 

 

“PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 

FORESTALS  

 

Vist el Pla de prevenció d’incendis forestals fomentat per l’ADF “Garrigues Verdes”, que 

abasta els termes municipals de l’Albi, Cervià de les Garrigues, la Pobla de Cérvoles i El 

Vilosell 

 

Atès que el Pla de prevenció d’incendis forestals l’han d’aprovar tots els municipis del seu 

àmbit territorial 

 

Per tot això i d’acord amb la vigent normativa de règim local, s’adopta el següent 

 

ACORD: 

 

1. Aprovar el Pla de prevenció d’incendis forestals (PPIF) 

2. Comunicar aquest acord al redactor del Pla per tal de seguir amb els tràmits davant el 

Departament d’Agricultura.” 

 

Presa en consideració la proposta, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels regidors 

i regidores presents. 

 

 

 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la senyora alcaldessa aixeca la sessió, de la qual 

estenc, com a secretari, aquesta acta. 

 

El secretari interventor Vist i plau 

 L’alcaldessa 
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