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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE EXTRAORDINARI DE L’AJUNTAMENT DEL 
SOLERAS 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 
 
Identificació: 05/2019 
Caràcter: Extraordinari 
Data:  12 de juny de 2019 
Hora: a les 13:00 hores 
Lloc: Ajuntament del Soleràs 
 
ASSISTENTS:  
 
Sr. Jordi Sarlé Marfull, alcalde 
Sr. Ramon Espunya Turmo, regidor  
Sra. Maria Teresa Solé Debés, regidora 
Sr. Manel Marsan Segú, regidor 
Sr. Marcelino Álvarez Bedoya, regidor 
 
No assisteix el Sr. Josep M Barrull Aran, regidor i la Sra. Emilia Farré Farrán, regidora 
 
Secretària: MªCarme Piñol Abella 
 
Al Soleràs a 12 de juny de 2019. Reunit el Ple de l’Ajuntament prèvia convocatòria i 
sota la presidència d’en Jordi Sarlé Marfull, comprovada l’assistència del nombre 
suficient de membres per a la vàlida realització de la sessió, es passa a resoldre el 
següent: 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors (acta ordinària 
del dia 18 d’abril de 2019 i extraordinària del dia 30 d’abril de 2019) 
 
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. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors (acta 
ordinària del dia 18 d’abril de 2019 i extraordinària del dia 30 d’abril de 2019) 
 
El ple dóna per llegida l’acta de la sessió ordinària de 18 d’abril de 2019 i 
extraordinària del dia 30 d’abril de 2019, 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, són aprovades per unanimitat. 
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El Sr. Ramon Espunya li pregunta a l’alcalde com es distribueixen els pobles i el 
Consell Comarcal de les Garrigues els costos de Garrigues en flor. El Sr. Alcalde en 
funcions li contesta que hi ha flors que les aporten el Consell i els altres pobles opten 
per diverses opcions, el Soleràs aquest any s’ha fet una donació per participant del 
municipi del 50% de les despeses de les flors fins arribar com a molt 30 euros. 
Comenta que al proper ple es donarà compte del total que ha aportat l’ajuntament a 
l’activitat. 
 
La Sra. Teresa Solé com a presidenta de l’Associació de jubilats comenta que 
properament es farà el 8è Congres de la Gent Gran a Món Sant Benet i els han donat 
una enquesta referent a les necessitats de la gent gran. 
 
Comenta que a les Garrigues es van tancant els casals i que és important que això no 
passi perquè mitjançant aquestes associacions la gent gran obté informació d’interés 
com són les ajudes ofertades. 
 
L’alcalde en funcions comenta que ho farà arribar a totes les associacions. La Sra. 
Teresa  Solé afegeix que al Congrès hi haurà tres representants de les Garrigues que 
explicarà les mancances que hi ha al nostre territori. 
 
El Sr. Alcalde en funcions vol comentar que està molt content per la legislatura plàcida 
que han tingut, s’ha treballat pel poble. Vol donar les gràcies tant als regidors que 
continuaran com als que pleguen. Però més que a ells a qui s’ha de donar les gràcies 
és al poble. 
 
El Sr. Ramon Espunya afegeix que hi ha diverses formes de treballar per poble i que 
ho han fet molt de gust. 
 
El Sr. Alcalde en funcions diu que durant la legislatura hi ha hagut varis errors però el 
més important que no passarà més és que per la festivitat de St. Domingo, per la 
missa, al banc del davant hi ha d’haver tots els regidors de l’Ajuntament. Tots els 
regidors estan d’acord. 
 
El Sr. Ramon Espunya vol demanar disculpes si ha ofés algú. 
 
No havent-hi més intervencions i sense més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la 
sessió a les 13:30 hores del dia 12 de juny de 2019 de la qual s’estén la present acta, 
la fidelitat i autenticitat de la qual, com a secretària, certifico. 
 
La Secretària-interventora,    L’Alcalde en funcions, 
 
 
 
 
 
MªCarme Piñol Abella    Jordi Sarlé Marfull 
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