
 

 

 

Expedient núm.: 
 

Òrgan col·legiat: 
 

PL/2022/6 
 

El ple 

 

 
 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 
 

Tipus de convocatòria 
 

Extraordinària 

 

Data 
 

22 / de juliol / 2022 
 

Durada 
 

Des de les 10:30 fins a les 10:45 hores 
 

Lloc 
 

Saló de Plens 
 

Presidida per 
 

JOSEP ABAD FERNANDEZ 
 

Secretari 
 

MARÍA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ ROS 

 

 
 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 
 

DNI 
 

Nom i Cognoms 
 

Assisteix 
 

34763147G 
 

ANTONI BOSCH CARABANTE 
 

NO 
 

43730742Z 
 

CRISTINA PENA JOVE 
 

SÍ 
 

40876378L 
 

Elisa Torrelles Tormo 
 

SÍ 
 

78072660B 
 

JAUME BORRERO MONTIJANO 
 

SÍ 
 

40895636A 
 

JOSEP ABAD FERNANDEZ 
 

SÍ 
 

43700818J 
 

Joan Andreu Urbano Fernández 
 

SÍ 
 

47934017Q 
 

Judit Teixiné Baradad 
 

SÍ 
 

43714552Q 
 

MANEL PLANA FARRAN 
 

SÍ 
 

78085749J 
 

NURIA MONTSERRAT FERNANDEZ 
 

SÍ 
 

43730775R 
 

Raul Jove Bañeres 
 

SÍ 
 

43702630P 
 

Silvia Olmo Pareja 
 

SÍ 



 

 

 

Excuses d'assistència presentades: 
1. ANTONI BOSCH CARABANTE: 

«MOTIUS LABORALS» 
 

 

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la 

sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia 

 

A) PART RESOLUTIVA 
 

 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 

Favorable 
 

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 
 

Es sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’esborrany 

de l’acta de la sessió anterior, essent aprovada per unanimitat dels 10 membres presents. 

 

 
 

Expedient 469/2022. ADHESIÓ PRIMERA PRÒRROGA CONTRACTE 

SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA ACM 
 

Favorable 
 

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

 
ACORD DE L’AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ D’ADHESIÓ A LA PRIMERA PRÒRROGA 

DEL CONTRACTE 2019.03-D1 DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT 

D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE 

CATALUNYA (EXP. 2019.03). 

 
Antecedents.-  

 
1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació Catalana 

de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 1 d’octubre de 

2020, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte de conformitat 

amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per 

Resolució de Presidència del CCDL de data 22 de juny de 2020 i publicats al perfil de contractant 

de l’entitat, la selecció de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a 

les entitats locals de Catalunya (Expedient 2019.03), d’acord amb el següent detall d’empreses 

seleccionades: 

 
ENDESA ENERGIA, SAU: Lots 1, 2 i 3. 
NEXUS ENERGIA, SA: Lots 1, 2 i 3. 

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA: Lots 1,2 i 3.  

IBERDROLA CLIENTES, SAU: Lots 1, 2 i 3. 

ENDESA ENERGÍA RENOVABLE, SL: Lots 4, 5, 6 i 7.  

ELECTRA CALDENSE ENERGIA, SA”: Lots 4, 5, 6 i 7.  

IBERDROLA SERVICIOS ENERGÈTICOS, SA: Lots 4, 5, 6 i 7.  

HIDOELÉCTRICA DEL VALIRA, SA: Lot 6. 

 



 

 

 
2.- En data 6 de novembre de 2020, un cop notificat l’acord esmentat a l’apartat anterior a totes 

les empreses licitadores, i havent transcorregut el termini legalment establert per a la interposició 

de recurs especial en matèria de contractació, es va procedir a formalitzar l’Acord marc en 

qüestió amb les empreses seleccionades, abans relacionades. 

 
3.- Posteriorment, en data 12 de novembre de 2020, la Presidència d’aquest Consorci va adoptar 

la Resolució núm. 68/2020 per la que es resolgué, entre d’altres, aprovar l’expedient de 

contractació i el corresponent plec de clàusules administratives particulars del procediment amb 

número de referència 2019.03.D01, per a l’adjudicació dels lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc de 

subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 

núm. 2019.03), mitjançant el procediment de subhasta electrònica entre les empreses seleccionades 

en l’Acord marc del que deriva. Prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu 

seleccionades i va adjudicar els lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc a favor de l’empresa que va 

obtenir el millor preu en les subhastes electròniques, d’acord amb la fórmula i les taules de preus 

de sortida i valors del percentatge sobre el consum total anual per tarifa i període, previstos en el 

PCAP d’aplicació, de la que en resultà adjudicatària l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU pel que 

fa als lots 1 i 2 i l’empresa IBERDROLA CLIENTES SAU pel lot 3. 

 
4.- En data 8 de gener de 2021, es van formalitzar, entre el CCDL i les empreses adjudicatàries 

dels lots 1, 2 i 3, el corresponent contracte de subministrament elèctric, licitat de conformitat amb 

el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior. 

 

5.- En data 22 de febrer de 2021, la Comissió de Presidència de l’ACM aprova definitivament la 

cessió, procedint a la formalització de la cessió de l’adjudicació dels lots 1,2 i 3 de l’Acord marc 

de subministrament d’energia elèctrica el 31 de març de 2021. 

 

6.- En data 25 d’abril de 2022, la Comissió de Presidència de l’ACM va aprovar definitivament la 

modificació iniciada el 28 de març que per la qual es passa d’una única actualització i un únic 

preu per tot l’any del contracte, a quatre actualitzacions que coincideixen amb l’inici de la 

pròrroga i l’inici de cadascun dels tres trimestres següents. Els preu quedaran fixats en base a la 

mitjana dels primers 5 dies de cotització OMIP corresponents al trimestre a actualitzar en el mes 

anterior al inici del trimestre a actualitzar. 

 

7.- En data 25 d’abril de 2022, la Comissió de Presidència de l’ACM va acordar l’aprovació inicial 

de la primera pròrroga de l’adjudicació dels lots 1,2 i 3. 

 

8.- En data 16 de maig de 2022, la Comissió de Presidència de l’ACM aprova definitivament la 

primera pròrroga de l’adjudicació dels lots 1,2 i 3 de l’Acord marc que té com a objecte el 

subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, (expedient 

de contractació núm. 2019.03.D01), per un període addicional de 12 mesos més, des de l’1 de 

juliol de 2022 al 30 de juny de 2023. 

 

9.- Antecedents de l’entitat 

En data 29 de juny de 2021, el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’ Acord de Renovació Adhesió 

Acord Marc Subministrament Energía Elèctrica amb ACM i atenent les previsions pressupostàries 

per a l'exercici 2022 que acrediten l'existència de crèdit suficient 

 
Org. Pro. Eco. Descripció Crèdits inicials 

   SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ALTRES 



 

 

1 1522 22100 EDIFICIS 3.500,00 

1 16100 22100 ELECTRICITAT BOMBA AIGUA 750,00 

1 16400 22100 ENERGIA ELÈCTRICA CEMENTIRI 700,00 

1 16500 22100 ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC 36.000,00 

1 31200 22100 ENERGIA ELECTRICA CONSULTORI 9.000,00 

1 32300 22100 ENERGIA ELECTRICA ESCOLA BRESSOL 3.000,00 

1 32301 22100 ENERGIA ELECTRICA ESCOLA LA ROSELLA 12.500,00 

1 33000 22100 ENERGIA ELECTRICA CASAL MUNICIPAL 3.500,00 

1 33701 22100 ENERGIA ELECTRICA LLAR JUBILATS 6.000,00 

   ENERGIA ELECTRICA INSTAL.LACIONS  

1 34200 22100 ESPORTIVES 13.000,00 

1 92000 22100 ENERGIA ELÈCTRICA, OFICINES I PISOS 15.000,00 

   TOTAL 102.950,00 

Fonaments de Dret.-  

 

Disposició addicional 3a. de la LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, en la 

redacció donada per la LRSAL. 

 

Articles 227 i ss. de la LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim de 

centrals de contractació i l’adhesió a aquestes. 

 

Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc. 

 

Article 153 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la 

signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals. 

 

Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats per Resolució 

de Presidència núm. 30/2020, de 22 de juny de 2020 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, 

que regeixen l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats 

locals de Catalunya (Exp. 2019.03). 

 

Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència núm. 68/2020, 

de 12 de novembre de 2020 i publicats al perfil de contactant de l’entitat que regeixen el 

procediment derivat de l'Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les 

entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03 D01). 

 

Article 52 i ss. del 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, i resta de disposicions vigents concordants en matèria de 

règim local que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats locals (...)/ o 

articles aplicables de Llei d’organització comarcal. 

 

Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats 

anteriorment, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents, 

 

ACORDS 

Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Rosselló a la primera pròrroga del contracte 

2019.03-D1 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats 

locals de Catalunya (Exp. 2019.03), per una durada de dotze mesos, a partir de l'1 de juliol de 

2022, període que es podrà prorrogar per dos períodes més de 12 mesos addicionals com a 

màxim, essent el seu límit, vigència inicial i pròrrogues, de quatre anys, sempre i quan sigui 

vigent la selecció de l’Acord marc. 



 

 

Segon.- Aprovar la contractació del subministrament d’energia elèctrica dels punts de 

subministrament (CUPS) de titularitat de l’Ajuntament i que son els mateixos que els de juny de 

2021 i consten en document excel i que s’inclouen en el contracte. 
 

 

•LOT 1. CUPS del Lot 1 Baixa tensió de menys de 15 kW adjudicat a ENDESA ENERGIA SAU:  

 

Núm. 1 

CUPS ES0031405775024001PD0F  TARIFA* 2,0A 

Ubicació (opcional) MAJOR, 101 (AJUNTAMENT VELL PB)  

 

Núm. 2 

CUPS ES0031405775024002PX0F  TARIFA*2,0A 

Ubicació (opcional) MAJOR, 101 (AJUNTAMENT VELL)  

 

Núm. 3 

CUPS ES0031405888431001FN0F  TARIFA*2,0A 

Ubicació (opcional) PD ALPICAT, NAU CEMENTIRI  

 

Núm. 4 

CUPS ES0031405888433001WB0F  TARIFA*2,0A 

Ubicació (opcional) PD ALPICAT, CEMENTIRI  

 

Núm. 5 

CUPS ES0031405889216001ME0F  TARIFA*2,0A 

Ubicació (opcional) AV. PONENT (ENLLUMENAT)  

 

Núm. 6 

CUPS ES0031408203337001WB0F  TARIFA*2,0A 

Ubicació (opcional) VERGE DEL PILAR (ENLLUMENAT)  

 

Núm. 7 

CUPS ES0031405890959001AJ0F  TARIFA*2.0DHA 

Ubicació (opcional) AL-KANIS ENLLUMENAT  

 

Núm. 8 

CUPS ES0031408104222001AS0F  TARIFA*2.0DHA 

Ubicació (opcional) CAMI BENAVENT (ENLLUMENAT)  

 

Núm. 9 

CUPS ES0031408411836001WD0F  TARIFA*2.0DHA 

Ubicació (opcional) CTRA LLEIDA, ROTONDA  

 

Núm. 10 

CUPS ES0031408437897001VP0F  TARIFA*2.0DHA 

Ubicació (opcional) RAVAL (ENLLUMENAT)  

 

Núm. 11 

CUPS ES0031405889217001AX0F  TARIFA*2.1DHA 

Ubicació (opcional) MAJOR (BOMBA AIGUA)  

 

Núm. 12 

CUPS ES0031405906334001DL0F  TARIFA*2.1A 

Ubicació (opcional) AV. PONENT (ESCOLES)  

 



 

 

Núm. 13 

CUPS ES0031405906334002DC0F  TARIFA*2.1A 

Ubicació (opcional) AV. PONENT,12 (ESCOLES) 

 
*Incloure els CUPS de les tarifes següents: 2.0A, 2.0DHA, 2.0DHS, 2.1A, 2.1DHA i 2.1DHS 

 

•LOT 2. CUPS del Lot 2 Baixa tensió de mes de 15 kW adjudicat a ENDESA ENERGIA SAU:  

 

Núm. 1 

CUPS ES0031405774968001BZ0F  TARIFA*3,0A 

Ubicació (opcional) MAJOR (ENLLUMENAT)  

 

Núm.2 

CUPS ES0031405775005001XF0F  TARIFA*3,0A 

Ubicació (opcional) MAJOR, 61 (CASAL)  

 

Núm.3 

CUPS ES0031405849288001EE0F  TARIFA*3,0A 

Ubicació (opcional) AV. ESPORTS (ZONA ESPORTIVA)  

 

Núm.4 

CUPS ES0031405883456001HG0F  TARIFA*3,0A 

Ubicació (opcional) AV. CATALUNYA (JUBILATS)  

 

Núm.5 

CUPS ES0031405883484001QJ0F  TARIFA*3,0A 

Ubicació (opcional) AV. CATALUNYA (AJUNTAMENT)  

 

Núm.6 

CUPS ES0031405888410001ZB0F  TARIFA*3,0A 

Ubicació (opcional) AV. GUILLEM (CONSULTORI)  

 

Núm.7 

CUPS ES0031405899055001BJ0F  TARIFA*3,0A 

Ubicació (opcional) AV. PONENT (ENLLUMENAT)  

 

Núm.8 

CUPS ES0031405922173001LT0F TARIFA*3,0A 
Ubicació (opcional) AV. CATALUNYA (ENLLUMENAT)  

 

Núm.9 

CUPS ES0031405950278001PN0F  TARIFA*3,0A 

Ubicació (opcional) CARRASCO I FORMIGUERA (ENLLUMENAT)  

 

Núm.10 

CUPS ES0031405960016001SL0F  TARIFA*3,0A 

Ubicació (opcional) CARRASCO I FORMIGUERA (ENLLUMENAT)  

 

Núm.11 

CUPS ES0031408196966001ZB0F  TARIFA*3,0A 

Ubicació (opcional) PD. ERES (ESCORXADOR)  

 

Núm.12 

CUPS ES0031408302218001QD0F  TARIFA*3,0A 

Ubicació (opcional) AV. PONENT, 12 (ESCOLES)  



 

 

 

Núm.13 

CUPS ES0031408449146001DF0F  TARIFA*3,0A 

Ubicació (opcional) MESTRE RAMON VIVES (EB) 
 

 

Així mateix, s’envia com a documentació annexa el formulari de dades (document Word) que 

inclou les dades del titular, les dades de contacte del receptor de les factures elèctriques i les dades 

de pagament. 

 
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes són en tot moment les publicades a la 

pàgina web de l’ACM que deriven de les actualitzacions previstes en els plecs dels preus resultants 

de les subhastes realitzades el 24 de novembre de 2020. 

 

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 24 del Plec de 

clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2019.03 D1). 

 

Els preus del terme de potència, d’acord amb el que estableixen els plecs, són fixats per la 

regulació vigent. 

 

Tercer.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa pressupost municipal de l’any 2022 

amb càrrec a la partida pressupostària 

 

Org. Pro. Eco. Descripció Crèdits inicials 

   SUBMINISTRAMENT ELECTRICITAT ALTRES 

1 1522 22100 EDIFICIS 3.500,00 

1 16100 22100 ELECTRICITAT BOMBA AIGUA 750,00 

1 16400 22100 ENERGIA ELÈCTRICA CEMENTIRI 700,00 

1 16500 22100 ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC 36.000,00 

1 31200 22100 ENERGIA ELECTRICA CONSULTORI 9.000,00 

1 32300 22100 ENERGIA ELECTRICA ESCOLA BRESSOL 3.000,00 

1 32301 22100 ENERGIA ELECTRICA ESCOLA LA ROSELLA 12.500,00 

1 33000 22100 ENERGIA ELECTRICA CASAL MUNICIPAL 3.500,00 

1 33701 22100 ENERGIA ELECTRICA LLAR JUBILATS 6.000,00 

   ENERGIA ELECTRICA INSTAL.LACIONS  

1 34200 22100 ESPORTIVES 13.000,00 

1 92000 22100 ENERGIA ELÈCTRICA, OFICINES I PISOS 15.000,00 

   TOTAL 102.950,00 

 

Cinquè.- Notificar aquest acord a ENDESA ENERGIA SAU, empresa adjudicatària de l’Acord 

marc de subministrament d’energia elèctrica, tot donant-li els efectes de publicitat que siguin 

preceptius. 

 

Sisè.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’ACM (preferentment a través d’EACAT amb còpia 

al correu centraldecompres@acm.cat), així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donant-li 

els efectes de publicitat que siguin preceptius. 

 

Exposat l'expedient i la proposta pel regidor Manel Plana es sotmet a votació s'aprova per 

unanimitat dels 10 membres assistents. 

mailto:centraldecompres@acm.cat


 

 

 
 

Expedient 470/2022. Modificació de Crèdits Extraordinaris i Suplement de 

Crèdit, exp 4/2022. 
 

Favorable 
 

Tipus de votació: Ordinària 

A favor: 9, En contra: 0, Abstencions: 1, Absents: 0 

 
Expedient número 4/2022, referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses 

mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari 

 
ANTECEDENTS 

 
Pel Decret de l’Alcaldia de data 18 de juliol de 2022, s’inicia l’expedient per a l’aprovació de 

la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari com a 

conseqüència de majors i/o noves despeses que s’han previst realitzar per a aquest exercici 

econòmic, sense que es puguin demorar al proper, pels quals no existeix crèdit consignat en el 

vigent Pressupost de la Corporació o el que existeix és insuficient i no ampliable, i 

considerant que es disposa dels mitjans de finançament que es preveuen a la legislació vigent. 

 
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 (TRLRHL), 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. I en el cas de 

les despeses d’inversió, per aplicació de l’article 36.2 del RD500/90, amb recursos procedents 

d’operacions de crèdit. 

 

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. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació als articles 3 i 11 de la Llei 

Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 

(LOEPSF). 

 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 



 

 

 
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari número 4/2022, que cal 

finançar mitjançant romanent de tresoreria per despeses generals, del pressupost vigent de la 

corporació, d’acord amb el següent detall: 
 

 
Despeses que cal finançar: 

 
1/ Crèdit Extraordinari: 

Partida Nom Proposta de 

  consignació 
2022-1-16400-63900 Adequació zona aparcament Sala de Vetlla de Rosselló 10.000,00 

2022-1-92000-13100 Sous i salaris personal temporal administració 3.500,00 

2022-1-33702-62901 Adequació recinte Cassoles 26.000,00 

2022-1-34200-22700 Servei Neteja instal·lacions esportives 11.000,00 

2022-1-16500-62303 Enllumenat LED camí Alkanis 1.500,00 

 

Total crèdits extraordinaris:        52.000,00 
 

2/ Suplement de Crèdit: 

Partida Nom Crèdits Proposta deCrèdit Definitiu 

  Inicials consignació 
2022-1-45400-21000 Manteniment Camins 15.000,00 15.000,00 30.000,00 

2022-1-92000-22711 Manteniment Aplicacions 37.000,00 4.000,00 41.000,00 

 Informatiques   
2022-1-33700-13100 Personal temporal espai jove 9.000,00 11.000,00 20.000,00 

2022-1-33700-16000 S.S. personal espai jove 3.100,00 3.900,00 7.000,00 

2022-1-92000-16000 S.S. Personal administració 67.500,00 1.250,00 68.750,00 

2022-1-17100-62300 Maquinaria parcs i jardins 1.000,00 1.000,00 2.000,00 

2022-1-16100-21000 Manteniment i reparacions serveis 2.000,00 2.000,00 4.000,00 

 aigües   

 

Total suplements de crèdits:        38.150,00 

 

Total modificació de crèdit:       90.150,00 
 

Finançament que es proposa: 

 
3.1 Altes aplicació pressupostaria d’Ingressos: 

 
Partida    Nom    Alta 

 

3.2 Anul·lació aplicació pressupostaria Despeses:  

 
Partida    Nom    Baixa 

 

3.3. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals: 

 



 

 

Partida Nom Proposta de consignació  
87000 

 
3.4. Operacions de Crèdit: 

RLT Despeses Grals  90.150,00 

Partida Nom Proposta de consignació  
 

 

 

 

 
Total finançament:        90.150,00 
 

3. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 

mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas que no 

es presentin 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. 

 
Vista la proposta presentada, per part del Tinent d'Alcalde Manel Plana s'explica al Ple el seu 

contingut, relacionant les diferents partides que son objecte de suplement de crèdit i crèdit 

extraordinari, fent esment que en relació a la inversió en l'adequació del terreny destinat a 

l'espai per a les Cassoles aquesta ja suposarà la necessària per a que sigui per sempre el lloc de 

fer-les. 

 

La regidora Nuria Montserrat exposa que tot i l'informe de la intervenció que senyala que cal 

un projecte, per part del seu grup s’entén les necessitats i les comparteixen i votarà a favor. 

 

Sotmès a votació s'aprova per 9 vots a favor i una abstenció de la regidora Cristina Pena. 

 

 
 

Expedient 471/2022. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits LIMPIEZAS 

PIRINEO S.L 
 

Favorable 
 

Tipus de votació: Ordinària 

A favor: 8, En contra: 0, Abstencions: 2, Absents: 0 

 

Per part del tinent d'alcalde Sr Manel Plana s'exposa i presenta al Ple la proposta de 

reconeixement extrajudicial de crèdits de Limpiezas Pirineo S.L, manifestant que de nou cal 

tornar-ho a passar ja que s'està tramitant l'expedient per a la propera licitació del servei de 

neteja i que mentre aquest no finalitzi cal seguir netejant els edificis municipals i sobretot els 

àmbits educatius per raons d’interès públic. 

 

Així i Vista l'existència d'una obligació econòmica pendent de pagament adquirida en 

l'exercici 2022 i l'import del qual ascendeix a 32.998,29 euros. 

 



 

 

Ates que des del 12 de maig fins l’1 de juny, en el registre comptable hi consten les següents 

factures electròniques emeses per Limpiezas Pirineo, SL (B-25382177), que no han estat 

incloses en cap altre informe d’omissió anterior. 

 

Vist que ha quedat acreditat que l'obligació econòmica pendent es considera indegudament 

adquirida per concórrer algun/us de els supòsits que recull el Tribunal de Comptes en la seva 

classificació d'obligacions indegudament adquirides. 

 

Vist l'informe de OMISSIO DE FISCALITZACIÓ emès per l'òrgan de control intern local en 

data 22 de juny de 2022 

 

Vist la prestació realitzada i el defecte o el vici observat del qual emmalalteix l'acte 

administratiu objecte d'aquest expedient pot emmarcar-se a l'article 37 de la Llei 9/2017, de 8 

de novembre, de Contractes del Sector Públic que prohibeix expressament la contractació 

verbal, excepte en casos d'emergència, en relació amb l'article 47.1 e) de la Llei 39/2015, d'1 

d'octubre, que preveu com a causa de nul·litat els actes dictats prescindint total i absolutament 

del procediment legalment establert o de les normes que contenen les regles essencials per a la 

formació de la voluntat dels òrgans col·legiats]. 

 

A la vista dels següents antecedents: 

Informe del Secretaria de 18 de juliol de 2022 

Informe d'Intervenció de 18 de juliol de 2022 

 

De conformitat amb el que es disposa en l'article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, 

pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 

reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, es proposa al Ple l'adopció del 

següent: 

 

ACORD 

PRIMER. Aprovar, a la vista dels informes emesos anteriorment, la liquidació de les 

quantitats a satisfer derivades de la prestació referida pertanyent a l'exercici 2022 corrent i la 

liquidació del qual ascendeix a la quantitat de 32.998,29 euros per considerar que existeixen 

raons d'interès públic que aconsellen no acudir a la via de la revisió d'ofici pels greus 

perjudicis que això podria ocasionar per als administrats [i/o] per al tercer que actua de bona 

fe. 

 

SEGON. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits següents 

 

N. d'entrada Data N. de document Data doc Import total 

F/2022/793 18/05/2022 FV 220666 30/04/2022 119,61 

 F/2022/794 18/05/2022 FV 220309 28/02/2022 2.286,44 

F/2022/795 18/05/2022 FV 220310 28/02/2022 916,42 

F/2022/796 18/05/2022 FV 220308 28/02/2022 1.614,48 

F/2022/797 18/05/2022 FV 220307 28/02/2022 3.608,55 



 

 

F/2022/798 18/05/2022 FV 220311 28/02/2022 6.383,68 

F/2022/806 21/05/2022 FV 220677 30/04/2022 837,08 

F/2022/807 21/05/2022 FV 220678 30/04/2022 47,84 

F/2022/808 21/05/2022 FV 220679 30/04/2022 810,17 

F/2022/862 01/06/2022 FV 220803 31/05/2022 2.743,72 

F/2022/863 01/06/2022 FV 220801 31/05/2022 3.086,61 

F/2022/864 01/06/2022 FV 220802 31/05/2022 1.614,48 

F/2022/865 01/06/2022 FV 220806 31/05/2022 739,79 

F/2022/866 01/06/2022 FV 220805 31/05/2022 916,42 

F/2022/867 01/06/2022 FV 220804 31/05/2022 5.921,9 

F/2022/869 01/06/2022 FV 220807 31/05/2022 553,05 

F/2022/870 01/06/2022 FV 220808 31/05/2022 798,04 

 

corresponents a l'exercici corrent 

 

TERCER. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l'exercici 2022, els corresponents crèdits amb 

càrrec a l'aplicació pressupostària 

 

2022 1 1522 22700 SERVEI NETEJA ALTRES EDIFICIS 

2022 1 31200 22700 NETEJA CONSULTORI 

2022 1 32300 22700 NETEJA ESCOLA BRESSOL 

2022 1 32301 22700 NETEJA ESCOLA LA ROSELLA 

2022 1 32600 22700 NETEJA ESCOLA MUSICA 

2022 1 33000 22700 SERVEI NETEJA CASAL 

MUNICIPAL     

2022 1 3321 22700 NETEJA BIBLIOTECA 

2022 1 33701 22700 NETEJA LLAR JUBILATS 

2022 1 49100 22700 NETEJA EMISSORA 

2022 1 92000 22700 NETEJA DEPENDENCIES 

MUNICIPALS     
 

Sotmès a votació l'esmentada proposta s'aprova amb 8 vots a favor i 2 abstencions de les 

regidores Nuria Montserrat i Cristina Pena. 
 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 
 

Donar compte Decrets 

 

Es dona compte del llistat de decrets que ha estat facilitat en l'expedient corresponent. 

 

ASSUMPTE D'URGÈNCIA. MOCIO EN DEFENSA DELS JUTJATS DE PAU. 
 

Per part del tinent d'alcalde Manel Plana es proposa al Ple la inclusió per urgència en l'Ordre 

del dia el sotmetre a consideració del Ple la Moció de suport als Jutjats de Pau atesa la 

previsió de la seva eliminació que suposaria un encariment de la justícia i l’allunyaria de 

l’actual proximitat amb la ciutadania, a més a més d’incrementar el ja de per si col·lapse 

actual dels jutjats 
 



 

 

Sotmesa a votació la urgència es aprovada per unanimitat. 
 

A continuació es llegeix la MOCIÓ DE SUPORT ALS JUTJAT DE PAU amb el següent 

contingut 
 

MOCIÓ EN DEFENSA DELS JUTJATS DE PAU 
 

Els jutjats de pau van ser creats per Reial decret l’any 1855. A Catalunya la figura del jutjat de 

pau és una institució arrelada des de fa anys, reconeguda per l’estatut d’autonomia i que neix 

com un servei de millora de les relacions veïnals. Actualment, 898 dels 947 municipis catalans 

compten amb un jutjat de pau. 
 

Els jutjats de pau són òrgans unipersonals presents als municipis on no existeix Jutjat de 

Primera Instància i Instrucció. Estan liderats per un jutge/jutgessa de pau que és una persona 

sense carrera judicial i nomenada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un 

període de quatre anys. 
 

Els jutges/jutgesses de pau són escollits/des pel plenari dels ajuntaments a partir dels 

candidats/es que s'ofereixen o designat/da directament si no hi ha cap candidatura. La persona 

és escollida per la seva trajectòria personal, pel seu tarannà i coneix la dinàmica del municipi. 

Aquest fet evidencia l’arrelament de la persona designada a la comunitat i la capacitat de 

mediació local que se li atribueix. 
 

Al mateix temps, les tasques que desenvolupa comporten l’alleugeriment de la càrrega als 

tribunals de justícia, oferint judicatura de proximitat i estalviant molts recursos als mateixos 

tribunals. 
 

En l’actual projecte de llei orgànica d’eficiència organitzativa del servei públic de Justícia, per 

la qual es modifica la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, per a la 

implantació dels Tribunals d’Instància i les Oficines de Justícia en els municipis, que s’està 

tramitant en el Congrés dels Diputats, es preveu l’eliminació dels Jutjats de Pau. Així doncs, 

tots els municipis catalans que compten amb jutjat de pau veurien eliminada aquesta institució 

i es perdria el servei de jutge/jutgessa de pau. 
 

L’eliminació dels jutjats de pau suposaria un encariment de la justícia i l’allunyaria de l’actual 

proximitat amb la ciutadania, a més a més d’incrementar el ja de per si col·lapse actual dels 

jutjats. 
 

Aquesta iniciativa legislativa, preveu substituir la figura dels jutges/jutgesses de pau per unes 

oficines municipals de justícia, que no tindrien la mateixa proximitat perquè les actuacions es 

durien a terme en seus judicials que molts municipis no disposen. 
 

Per tot això, hi ha un ampli consens en blindar la figura dels Jutjats de Pau a Catalunya, i 

rebutjar l’eliminació d’aquesta instància judicial, que entre les seves tasques més destacades 

exerceix la mediació en els conflictes veïnals. 
 

Considerant tot l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels 

següents: 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Rebutjar l’eliminació dels Jutjats de Pau i defensar la seva permanència en els 

municipis per la important tasca activa de mediació que exerceixen. 



 

 

 

SEGON.- Reivindicar la rellevant funció de justícia de proximitat que exerceixen en l’àmbit  

municipal, que evita la demora dels conflictes veïnals i agilitza i alleugera la mateixa 

administració de justícia. 
 

TERCER.- Reforçar la informació a través dels mitjans de comunicació de l’ajuntament de la 

tasca que realitzen els Jutjats de Pau i identificar el Jutge/Jutgessa de Pau del municipi. 
 

QUART.- Instar als diferents grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i el Senat a 

rebutjar l’eliminació dels jutjats de pau d’aquest projecte de llei. 
 

CINQUÈ.- Donar trasllat dels presents acords als grups polítics del Parlament de Catalunya, 

del Congrés dels Diputats i del Senat, al Consell Comarcal i a la Diputació Provincial, així 

com fer-ne trasllat al jutjat de pau del municipi. 
 

 

 

Sotmesa a votació es aprovada per unanimitat. 
 

I NO HAVENT-HI MÉS ASSUMPTES A TRACTAR S'AIXECA LA SESSIÓ ESSENT 

LES 10'45 HORES DEL QUE JO LA SECRETÀRIA EN DONO FE. 
 

 

 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

 
 
 
 
 

 

 


