
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 7 DE MARÇ DE 2012 

 
Data: 07 de Març de 2012 
Horari: 14,00 a 14,30 hores.  
Lloc: Rosselló. Sala d’Actes de la casa consistorial.  
Regim : Extraordinària Urgent.  
 
Hi assisteixen: 
Alcalde : 
Josep Abad i Fernandez.     
Regidors : 
Joan Fontova Vilaró. 
Silvia Olmo Pareja. 
Jaume Fernandez Gonzalez. 
Sara Merce Vila Galan. 
Maria Carme Vidal Torruella. 
Pasquale Musicco. 
 
Secretari:  
S. Fèlix Ruiz Martínez 
 
Excusen la seva assistència Manel Plana Farran, Elisa Torrelles Tormo i Lluis Rodrigo Galan 
 
Ordre del dia: 
Primer.- Ratificació Urgència.  
Segon.- Proposta acord D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE L’OBRA Projecte Basic i 
Executiu. Reforma i Adequació Local per a Consultori Mèdic Local de Rosselló. 
Tercer.- Proposta Acord Aprovació Conveni Col·laboració C.C. Segrià- Ajuntament de Rosselló 
en matèria de protecció civil 
 
Declarat obert l'acte per la Presidència, es procedeix a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del 
dia.  
 
PRIMER.- RATIFICACIÓ URGÈNCIA.  
L’Alcaldia explica que el motiu de la convocatòria del Ple és per tal de procedir a 
l’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE L’OBRA Projecte Basic i Executiu. Reforma i 
Adequació Local per a Consultori Mèdic Local de Rosselló, ja que amb motiu del gran numero 
d’empreses presentades, s’ha retardar la tramitació i atès L’article 135.3 de la LCSP que disposa 
que l’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte dintre dels 5 dies hàbils següents a la 
recepció de la documentació enumerada a l’art. 135.2 de la LCSP, la qual ha estat presentada el dia 
2 de Març de 2012. I també per aprovar el Conveni amb el CC del Segrià relatiu a Protecció Civil. 
 
Fets aquests aclariments i sotmesa a votació la ratificació de la urgència de la sessió, a l’empara 
del que preveu l’art. 79 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aquesta resta 
aprovada per unanimitat dels regidors presents a la sessió,  
En aquest punt pren la paraula la Regidora Sara Vila Galan i manifesta que consti en acta la seva 
queixa de la convocatòria amb 24 hores d’antelació, així com la periodicitat de les sessions 
ordinàries, que no es compleixen.. 



 

 
II.- ACORD D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE L’OBRA Projecte Basic i Executiu. 
Reforma i Adequació Local per a Consultori Mèdic Local de Rosselló.. 
1. ANTECEDENTS 
Per Resolució de l’òrgan de contractació de data 22 de febrer de 2012. es va aprovar la relació 
classificada i valorada, per ordre decreixent, de les ofertes presentades, i que no han estat 
declarades desproporcionades o anormals per a l’adjudicació del contracte de l’obra Projecte 
Basic i Executiu. Reforma i Adequació Local per a Consultori Mèdic Local de Rosselló, 
segons la qual l’oferta que va obtenir la millor puntuació és la presentada per l’empresa “.Voltes 
SLU. pel preu de 244.452,00. € i 44.001,36. € d’IVA. més les millores en l’execució de la mateixa. 
 
Relació classificada de les proposicions no declarades desproporcionades o anormals: 
 
Puntuació decreixent licitadors – Consultori Rosselló  total  

1.   VOLTES  86,33  

2.   M I J GRUAS, SA  85,36  

3.   DECOBLOCK, SL  84,55  

4.   CONSTRUCCIONS N. SOLE, SL  83,98  

5.   NOVAPOX SL  83,41  

6.   MOVIR 30, SL  83,11  

7.   CONSTRUCCION TECNICA GCM, SL  80,60  

8.   CONSTRUCCIONS MANGAS I FILLS, SL  80,42  

9.   CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DE SOLSONA, SA  79,57  

10. OBRAS Y SERVICIOS GEO, SL  77,65  

11. PAOBAL ALBALATE, SL   77,56  

12. COBRA, SA  76,60  

13. B-BIOSCA  76,10  

14. ECOLLEIDA  75,75  

15. EXCAVACIONS VILA VILA, SA  74,82  

16. GÜECHE CONSTRUCCIONS I OBRA PUBLICA  74,77  

17. CONSTRUIM-10,SL  74,73  

18. SERVICIOS Y CONTRATAS CASA MAESTRA, SL  74,18  

19. REHABITEC LLEIDA  71,35  

20. BENITÓ ARNÓ E HIJOS, SA  69,06  

21. OBRES FAB, SL  68,61  

22. GARRA-TICÓ PROMOCIONS, SL  68,02  

23. EXCAVACIONS CASANOVA, SL  66,86  

24. ROMERO POLO  65,87  

25. SECLA SA  65,34  

26. GARROFÉ-ROCA. SA  65,25  

27. CONSTRUCCIONS AMIDA 34, SL  64,84  

28. CONSTRUCCIONES PALLAS, SA  63,34  



 

29. CONSTRUCCIONS HNOS. OJEDA, SL  60,28  

30. ITECAD LLEIDA, SL  55,60  

 
Relació de candidats descartats : Cap 
 
S’han efectuat els tràmits reglamentaris per a la correcta tramitació de l’expedient de contractació, 
respecte a la concurrència i publicitat. 
 
L’empresa requerida va constituir en data 02 de març de 2012. la garantia definitiva i ha aportat els 
certificats d’estar al corrent de la Seguretat Social i de les obligacions tributàries. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
Legislació aplicable:  
 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP). 
Llei 7/1985, de 2 d’abril de bases de règim local. 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de 
règim local de Catalunya. 
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre de contractes del sector públic. 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament de la Llei de contractes de 
les administracions públiques. 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament de la Llei de contractes de 
les administracions públiques. 
 
L’article 135.2 de la LCSP disposa que l’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi 
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè, dins del termini de 10 dies hàbils, 
comptats des de l’endemà de la recepció d’aquest requeriment, presenti la documentació 
acreditativa d’estar al corrent en el pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social, i la d’haver constituït la garantia definitiva. Si en aquest termini, el licitador no presenta 
aquesta documentació o no es justifica que s’està al corrent de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, s’entendrà que el licitador ha retirat l’oferta, amb les conseqüències establertes a 
l’article 91.1 LCSP. 
 
L’article 135.3 de la LCSP disposa que l’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte 
dintre dels 5 dies hàbils següents a la recepció de la documentació enumerada a l’art. 135.2 de la 
LCSP. 
 
L’article 140 de la LCSP disposa que la formalització del contracte s’efectuarà, en termes generals, 
no més tard dels 15 dies hàbils següents a aquell que es rebi la notificació de l’adjudicació als 
licitadors i candidats en la forma prevista en l’article 135.4. 
 
Quan per causes imputables al contractista no s’hagués formalitzat el contracte dins el termini 
indicat, l'Administració podrà acordar la confiscació sobre la garantia definitiva de l'import de la 
garantia provisional que, si escau hagués exigit, en els termes del que disposa l’art. 140.4 de la 
LCSP. 
 



 

El contracte constituirà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. No obstant això, el 
contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, en aquest cas, són a 
càrrec seu les corresponents despeses.  
 
No podrà iniciar-se l’execució del contracte sense la seva prèvia formalització, excepte en aquells 
contractes en què s’ha seguit la tramitació d’urgència o emergència. 
 
3. ACORD 
Per tot l’exposat, el Ple acorda:  
Primer. Adjudicar el contracte d’obres de l’actuació “Projecte Basic i Executiu. Reforma i 
Adequació Local per a Consultori Mèdic Local de Rosselló...” per a l’Ajuntament de Rosselló a 
l’empresa “Voltes SLU, per un import de 244.452,00. € i 44.001,36. € d’IVA. més les millores en 
l’execució de la mateixa,  amb subjecció als plecs de clàusules administratives i tècniques aprovats, 
exposant seguidament les característiques i avantatges de la proposició de l’adjudicatari que n’han 
determinat la selecció: ( S’adjunta informe i quadre annex de valoració. ) 
 
Segon. Requerir a l’empresa perquè en el termini de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà 
de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar el corresponent contracte administratiu. 
 
Tercer. Facultar l’alcalde Josep Abad Fernandez, perquè en nom i representació de la Corporació 
procedeixi a la signatura del corresponent contracte administratiu i a l’aprovació del Pla de 
Seguretat  
 
Quart. Notificar aquest acord a les empreses que han participat en el procés de contractació, amb 
indicació dels recursos procedents. 
 
Cinquè. Donar la publicitat reglamentària d’aquest acord, amb el contingut mínim establert a 
l’article 135.4 LCSP. 
 
III.- PROPOSTA ACORD APROVACIÓ CONVENI COL·LABORACIÓ C.C. SEGRIÀ- 
AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL 
Atès que la Llei 4/1997 de 20 de maig de protecció civil de Catalunya, estableix que correspon als 
Consells Comarcals prestar suport, assistència i cooperació a les funcions municipals de protecció 
civil que els correspon elaborar i aprovar els plans d’assistència i suport en matèria de protecció 
civil, per als municipis de llur àmbit, 
 
Atès que el Ple del Consell Comarcal del Segrià va aprovar el 13 de gener de 2012 per unanimitat 
el Conveni de col·laboració d’assistència i Suport als municipis en matèria de Protecció Civil de la 
Comarca del Segrià. . Aquest document estableix les actuacions que ha de realitzar el Consell 
Comarcal per tal de coordinar i donar suport a les actuacions que realitzin els municipis en 
situacions d’emergència. 
 
Atès que es tracta d’un un pla de suport i ajuda i en cap cas substitueix tampoc la responsabilitat 
màxima en matèria de Protecció Civil, que la normativa atribueix als ajuntaments, ja que el 
municipi és l’entitat bàsica de la Protecció Civil.  
 
Vista la proposta de Conveni formulada pel Consell Comarcal del Segrià, el Ple de l’Ajuntament 
per unanimitat acorda: 
 



 

1.- Aprovar el Projecte de Conveni entre l’Ajuntament de Rosselló i el Consell Comarcal del 
Segrià per a l’elaboració i actualització del Pla de assistència i suport en mataria de protecció civil 
a la Comarca del Segrià. 
 
2.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal. 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les catorze hores 
trenta minuts  i de tot lo dit s’estén aquesta acta,que com a Secretari, certifico. 
 
 


