
 

 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 16 DE FEBRER DE 2009 
 
Data: 16 de febrer de 2009 
Horari: 21,00 a 21,30 hores.  
Lloc: Rosselló. Sala d’Actes de la casa consistorial.  
Regim : Extraordinària.  
 
Hi assisteixen: 
Alcalde : 
Jaume Fernández González.  
Regidors  
Lluís Rodrigo Galán  
Raül Morlans Monjo.  
Macià Jove Rodes.  
Marta Porta Justribó.  
Bartomeu Gorgues Gorgues.  
Josep Gorgues Rius.  
Elisa Torrelles Tormo 
Pere Joan Vidal Torruella.  
Montserrat Folguera Bañeres 
 
Excusa la seva assistència : Antoni Magí Capell Tehas.  
 
Secretari:  
S. Fèlix Ruiz Martínez 
 
Ordre del dia: 

1. Lectura i aprovacio actes anteriors.  
 

2. Expedient de Contractació Obra Urbanització Plaça Església. Proposta d’acord referent a 
l’Inici Expedient Licitatori i aprovació Plecs de Clàusules Economico 
Administratives que regiran la contractació per procediment obert, tramitació urgent, 
amb varis criteris d’adjudicació, amb càrrec al fons estatal d’inversió local 

 
3. Expedient de Contractació Obra d’adequació de la serra dels Dipòsits i els seus 

accessos. Proposta d’acord referent a l’Inici Expedient Licitatori i aprovació Plecs de 
Clàusules Economico Administratives que regiran la contractació per procediment 
negociat sense publicitat tramitació urgent, finançat amb càrrec al fons estatal 
d’inversió local.  

 
Declarat obert l'acte per la Presidència, es procedeix a conèixer els assumptes inclosos a 
l'ordre del dia.  
 
 1.- LECTURA I APROVACIO ACTES ANTERIORS.  
Son aprovades les següent actes : Ple Ordinari de 18/12/2008 i extraordinaria de 15/01/2009.  
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II.- PROPOSTA D’ACORD EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I APROVACIO 
PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMICO - ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ EN PROCEDIMENT OBERT, 
TRAMITACIÓ URGENT AMB VARIS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, PER A 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE 
L’ESGLESIA DE ROSSELLO 
Atès que mitjançant el Reial Decret Llei 9/2008, de 28 de novembre, es va crear el Fons 
Estatal d’Inversió Local i el Fons Especial de l’Estat per a la dinamització de l’economia i el 
treball, essent la finalitat del primer l’augment de la inversió pública en l’àmbit local 
mitjançant la financiació d’obres de nova planificació i execució immediata de competència 
de les entitats locals.  
 
En data 15 de Gener de 2009, el Ple de la corporació va aprovar sol·licitar, de conformitat 
amb els models publicats amb la Resolució de 9 de desembre de 2008, la realització de dos 
inversions amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local i l’aprovació inicial dels projectes 
corresponents per a la realització d’aquestes inversions.  
 
En data 19 de gener de 2009, l’Ajuntament va presentar una sol·licitud per cada projecte 
d’inversió a través de l’aplicació informàtica disponible a la pàgina web www. map. es, 
d’acord amb l’apartat segon i tercer de la Resolució de 9 de desembre de 2008.  
 
En data 21 de gener de 2009, el Secretari d’Estat de Cooperació Local va dictar una 
resolució, via electrònica, per cada una de les dos obres projectades, autoritzant la financiació 
de cada una d’elles pel Fons Estatal d’Inversió Local.  
 
Atès que una de les inversions ha realitzar és el Projecte per a l’execució de les obres 
d’Urbanització de la Plaça de l’Esglesia, per un import de 320. 534,55 €, IVA inclòs.  
 
D’acord amb l’apartat cinquè de la Resolució de 9 de desembre de 2008 i la Resolució 
d’autorització de la financiació, l’Ajuntament ha de començar la licitació de l’obra abans que 
transcorri el termini d’un mes a comptar des del dia següent al 21 de gener de 2009, essent el 
dia de la publicació a la pàgina www. map. es de la resolució del Secretari de l’Estat de 
Cooperació Territorial, en què autoritza la financiació de l’obra amb càrrec al Fons Estatal 
d’Inversió Local.  
 
L’ajuntament ha preparat l’expedient administratiu per a la contractació de l’execució de les 
obres d’Urbanització de la Plaça de l’Esglesia, d’acord amb els documents requerits a 
l’article 93 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, amb la 
particularitat que no es necessària la incorporació a aquest expedient d’un certificat 
d’existència i disponibilitat de crèdit, als efectes de l’article 93. 3 de la Llei 30/2007, atès que 
la resolució d’autorització de la financiació del projecte per a l’execució de les obres 
d’Urbanització de la Plaça de l’Esglesia, de data 21 de gener de 2009, serveix per acreditar 
aquest extrem, tal i com estableix l’article 9. 4 del RDLlei 9/2008.  
 
D’acord amb els articles 93, 94, 96, 99 i la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, es proposa al Ple de la corporació l’adopció 
dels següents ACORDS: 
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PRIMER.- Iniciar l’expedient de contractació i aprovar el plec de clàusules econòmico - 
adminsitratives particulars que han de regir la contractació en procediment obert, tramitació 
urgent amb varis criteris d’adjudicació, de les obres del projecte per a l’execució de les obres 
d’Urbanització de la Plaça de l’Esglesia de Rossello, per import de 320. 534,55 €, IVA inclòs 
o 276. 322,89 €, sense IVA.  
 
Segon. Publicar en el Butlleti Oficial de la Provincia de Lleida i en el Perfil de contractant 
anunci de licitació, perque durant el termini de tretze dies puguin presentar les proposcions 
que estimin pertinents.  

 

Tercer-Facultar el senyor Alcalde per a la realització dels actes i signatures dels documents 
necessaris per a l’execució del present acord.  
 
Essent aprovada dita proposta per unanimitat.  
 
III.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMICO - 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ EN 
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DE L’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES OBRES D'ADEQUACIO DE 
LA SERRA DEL PARC DELS DIPOSITS I DEL SEUS ACCESSOS DE ROSSELLO  
Atès que mitjançant el Reial Decret Llei 9/2008, de 28 de novembre, es va crear el Fons 
Estatal d’Inversió Local i el Fons Especial de l’Estat per a la dinamització de l’economia i el 
treball, essent la finalitat del primer l’augment de la inversió pública en l’àmbit local 
mitjançant la financiació d’obres de nova planificació i execució immediata de competència 
de les entitats locals.  
En data 15 de Gener de 2009, el Ple de la corporació va aprovar sol·licitar, de conformitat 
amb els models publicats amb la Resolució de 9 de desembre de 2008, la realització de dos 
inversions amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local i l’aprovació inicial dels projectes 
corresponents per a la realització d’aquestes inversions.  
En data 19 de gener de 2009, l’Ajuntament va presentar una sol·licitud per cada projecte 
d’inversió a través de l’aplicació informàtica disponible a la pàgina web www. map. es, 
d’acord amb l’apartat segon i tercer de la Resolució de 9 de desembre de 2008.  
En data 21 de gener de 2009, el Secretari d’Estat de Cooperació Local va dictar una 
resolució, via electrònica, per cada una de les dos obres projectades, autoritzant la financiació 
de cada una d’elles pel Fons Estatal d’Inversió Local.  

 
Atès que el Ple de la corporació en sessió de data 15 de gener de 2009 va aprovar el Projecte 
bàsic i executiu de les obres del Projecte bàsic i executiu d'adequacio de la serra del parc dels 
diposits i del seus accessos de Rossello, redactat per Zaida Perez Rodriguez, per import de 
141. 581,44 (122. 052,98 € + 19. 528,98 € - IVA - ).  
Atès que les obres formen part del Fons Estatal d’Inversió Local, aprovat per Real D Llei 
9/2008, de 28 de novembre.  
D’acord amb l’apartat cinquè de la Resolució de 9 de desembre de 2008 i la Resolució 
d’autorització de la financiació, l’Ajuntament ha de començar la licitació de l’obra abans que 
transcorri el termini d’un mes a comptar des del dia següent al 21 de gener de 2009, essent el 
dia de la publicació a la pàgina www. map. es de la resolució del Secretari de l’Estat de 
Cooperació Territorial, en què autoritza la financiació de l’obra amb càrrec al Fons Estatal 
d’Inversió Localecreto - Ley 9/2008, de 28 de Noviembre.  
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L’ajuntament ha preparat l’expedient administratiu per a la contractació de l’execució de les 
obres d'adequacio de la serra del parc dels diposits i del seus accessos de rossello, d’acord 
amb els documents requerits a l’article 93 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes 
del sector públic, amb la particularitat que no es necessària la incorporació a aquest expedient 
d’un certificat d’existència i disponibilitat de crèdit, als efectes de l’article 93. 3 de la Llei 
30/2007, atès que la resolució d’autorització de la financiació del projecte per a l’execució de 
les obres d’Urbanització de la Plaça de l’Esglesia, de data 21 de gener de 2009, serveix per 
acreditar aquest extrem, tal i com estableix l’article 9. 4 del RDLlei 9/2008.  
Es proposa al Ple que informi l’adopció dels següents ACORDS:  
Primer. Aprovar l’inici de l’expedient lictatori i el Plec de Clàusules Econòmico - 
administratives particulars que regiran la contractació en expedient urgent i procediment 
negociat sense publicitat del Projecte bàsic i executiu D'ADEQUACIO DE LA SERRA DEL 
PARC DELS DIPOSITS I DEL SEUS ACCESSOS DE ROSSELLO, redactat per Zaida 
Perez Rodriguez, per import de 141. 581,44 (122. 052,98 € + 19. 528,98 € - IVA - ).  
 
Segon. El projecte es financia amb càrrec al Fondo Estatal de Inversión Local, creat pel Real 
Decreto - Ley 9/2008, de 28 de Noviembre (art. 5. 4), quedant justificada l’existència de 
crèdit adequat i suficient en el pressupost econòmic de 2009.  
 
Tercer. D’acord amb les competències atribuïdes per la normativa vigent en matèria de 
contractació, les fases següents de la licitació de les obres es tramitaran per l’Alcaldia, al no 
superar els imports del contracte el 10% dels recursos ordinaris previstos en el pressupost 
municipal prorrogat de l’exercici 2008 i es faculta el senyor Alcalde per a la realització dels 
actes i signatures dels documents necessaris per a l’execució del present acord.  
 
Essent aprovada dita proposta per unanimitat.  
 
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 21,30 hores i s’estén la 
present acta que signa el Sr. Alcalde amb mi el Secretari que Certifico 
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