
 

 

Expedient núm.: 
 

Òrgan col·legiat: 
 

PL/2022/7 
 

El ple 

 

 
 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 
 

Tipus de convocatòria 
 

Extraordinària 

 

Data 
 

15 de setembre de 2022 
 

Durada 
 

Des de les 12'00h fins a les 12'30 hores 
 

Lloc 
 

Sala d'actes 
 

Presidida per 
 

JOSEP ABAD FERNANDEZ 
 

Secretari 
 

MARÍA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ ROS 

 

 
 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 
 

DNI 
 

Nom i Cognoms 
 

Assisteix 
 

34763147G 
 

ANTONI BOSCH CARABANTE 
 

SÍ 
 

43730742Z 
 

CRISTINA PENA JOVE 
 

SÍ 
 

40876378L 
 

Elisa Torrelles Tormo 
 

SÍ 
 

47688252Y 
 

IOLANDA VERA DEL RIO 
 

NO 
 

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 
 

NO 
 

78085749J 
 

NURIA MONTSERRAT FERNANDEZ 
 

SÍ 
 

43730775R 
 

Raul Jove Bañeres 
 

SÍ 



 

 

 
 

43702630P 
 

Silvia Olmo Pareja 
 

SÍ 
 

Excuses d'assistència presentades: 
1. IOLANDA VERA DEL RIO: 

«motius laborals» 

1. MANEL PLANA FARRAN: 

«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 
 

Havent-se remés l'Acta de la darrera sessió del Ple i havent estat llegida i trobada conforme 

s'aprova per unanimitat dels assistents. 
 

 
 

Expedient 554/2022. Contractacions. 
ACORD DE L’AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ D’ADHESIÓ AL CONTRACTE BASAT 2021.04- 
A02 EN L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL AMB DESTINACIÓ 

ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA (Exp. 2021.04). 

 

Favorable 
 

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

 

ACORD DE L’AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ D’ADHESIÓ AL CONTRACTE BASAT 

2021.04- A02 EN L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL 

AMB DESTINACIÓ ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA (Exp. 2021.04). 

 

ANTECEDENTS 

 

1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment 

administratiu de licitació a tal efecte, va acordar en la sessió celebrada el dia 22 d’abril de 

2022, adjudicar l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats 

locals (Exp. 2021.04) dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Alta Pressió), 

mitjançant la selecció de les empreses ENDESA ENERGÍA SAU, GAS NATURAL 

COMERCIALIZADORA SA i IBERDROLA CLIENTES SAU de conformitat amb els Plecs 

de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques, aprovats per la Resolució de 

Presidència núm. 6/2022, de 2 de febrer de 2022 i publicats al perfil de contractant de l’entitat. 

 

2.-  En data 27 de maig de 2022 es va procedir a la formalització dels pertinents contractes 

administratius de l'Acord marc, amb les empreses ENDESA ENERGÍA SAU, GAS 

NATURAL COMERCIALIZADORA SA i IBERDROLA CLIENTES SAU. 



 

 

 

3.- Mitjançant Resolució de Presidència núm. 59/2022, de data 4 de juliol de 2022, varen 

aprovar-se els corresponents Plecs de clàusules administratives particulars que regulen el 

procediment d’adjudicació mitjançant presentació telemàtica de les ofertes econòmiques de 

les empreses seleccionades de l’Acord marc de subministrament de gas natural amb 

destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. núm. 2021.04.A02). 

 

4.- En data 14 de juliol de 2022 la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del 

corresponent procediment definit als plecs referenciats a l’apartat anterior, va acordar 

adjudicar els dos lots del contracte basat del procediment derivat de l’Acord marc del 

subministrament de gas natural, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 

2021.04-A02) a l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU, formalitzant-se el corresponent 

contracte, en data 30 d’agost de 2022. 

 

5.- Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del 

Plec de clàusules administratives particulars del procediment d’adjudicació de l’expedient 

2021.04-A02. 

 

6.- Les aplicacions pressupostaries habilitades en el pressupost 2022 de l’Ajuntament de 

Rosselló, amb crèdit suficient i adequat per imputar la despesa corresponent al 

subministrament de Gas, son les següents: 
Org. Pro. Eco. Descripció Crèdits totals consignats 

1 32300 22102 SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLA BRESSOL 4.000,00 

   SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLA LA  

1 32301 22102 ROSELLA 12.500,00 

1 33000 22102 SUBMINISTRAMENT GAS CASAL MUNICIPAL 4.500,00 

1 92000 22102 GAS, OFICINES I PISOS 8.000,00 

    29.000,00 

 

Vist l’informe de la Intervenció favorable. 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. 6/2022, de 2 de febrer de 2022 i publicats al perfil de 

contractant de l’entitat que regeixen l’Acord marc de subministrament de gas natural amb 

destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. núm. 2021.04.A02). 

 



 

 

Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència núm. 

59/2022, de 4 de juliol de 2022 i publicats al perfil de contractant de l’entitat que regeixen 

l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de 

Catalunya (Exp. núm. 2021.04.A02). 

 

 

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 sotmet a votació al Ple que per unanimitat dels assistents 

 

ACORDA 

 

Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Rosselló al contracte basat (Exp. 2021.04-

A02) en l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals 

de Catalunya (Exp. 2021.04), per un termini de dotze mesos, des de l'1 d’octubre de 2022 al 

30 de setembre de 2023. 

 

Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa ENDESA ENERGIA SAU del subministrament 

de gas natural dels punts de subministrament (CUPS) de titularitat de l’Ajuntament de 

Rosselló, ordenats per lot, que s’inclouen al contracte: 

 

LOT 1. CUPS del Lot 1 Baixa pressió 

 
 

Núm. CUPS TARIFA (*) Ubicació (opcional) 

1 ES0230010292155889CS RL.3 MESTRE RAMON VIVES (EB) 

2 ES0217010159769132MP RL.4 AV. CATALUNYA (AJUNTAMENT) 

3 ES0217010210209988JR RL.4 AV. PONENT 12 (ESCOLES) 

4 ES0217010197106215QH RL.3 C/ NOU (CASAL) 

5 ES0230010000662288YL RL.2 ESGLESIA 

6 ES0217010213788491MA RL.2 ESGLESIA 

*Tarifes RL.1, RL.2; RL.3, RL.4, RLTB.5 o RLTB.6 
 

S’envia com a documentació annexa la relació de CUPS (documents Excel) que inclou totes 

les CUPS anteriorment relacionades a efectes d’evitar errades de transcripció. 

 

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 l’oferta adjudicada. 

 
Els preus del contracte seran actualitzats trimestralment, d’acord amb el què preveu la 

clàusula 23 del Plec de clàusules administratives particulars del procediment d’adjudicació 

(Exp.2021.04-A02). 

 
Tercer.-  Aprovar l'autorització i disposició de la despesa que s'imputarà, dins del pressupost 

municipal de l'any 2022. 

 
1 32300 22102 SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLA BRESSOL 4.000,00 

   SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLA LA  
1 32301 22102 ROSELLA 12.500,00 
1 33000 22102 SUBMINISTRAMENT GAS CASAL MUNICIPAL 4.500,00 
1 92000 22102 GAS, OFICINES I PISOS 8.000,00 

    29.000,00 

 

Quart.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària Endesa Energia SAU, al 

CCDL (preferentment a través d’EACAT) i a l’ACM (preferentment a través d’EACAT) així 

com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin 

preceptius. 
 

 

Expedient 494/2022. Actuacions Preparatòries de Contractes CONSULTA 

PRELIMINAR DE MERCAT SERVEI NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS 
 

Favorable 
 

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

 

Expedient núm.: 238/2022 494/2022 

Procediment: Contractació del servei de neteja dels edificis, locals i espais municipals: 

Consulta preliminar del mercat 

 

1.-  L’Ajuntament de Rosselló té la necessitat de contractar el servei de neteja dels edificis, 

locals i espais de titularitat municipal, amb aportació de tots els recursos humans i materials 

necessaris, mitjançant licitació a través del procediment d’adjudicació que legalment 

correspongui. 

 

2.-  En l’actualitat aquest servei es presta a través de gestió indirecta, mitjançant contracte de 

serveis, modalitat de prestació que cal continuar, atès que l’Ajuntament no disposa de 

personal de neteja propi. 

 

3.- Atès que l’Ajuntament de Rosselló no disposa de dades o paràmetres relacionades amb 

l’objecte de la prestació del servei per tal de determinar els paràmetres de les prescripcions 

tècniques i els costos amb base els quals determinar el pressupost base de licitació i el valor 

estimat del contracte. 



 

 

 

4.- L’article 115 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, regula 

el procediment de consultes preliminars del mercat, amb la finalitat de preparar correctament 

la licitació i informar de la voluntat de contractació de l’Administració corresponent, així 

como de les principals característiques de l’objecte del contracte i de les prestacions a exigir. 

 

Per la qual cosa, es considera pertinent per a la correcta preparació de la licitació dirigir 

consultes als operadors econòmics actius del sector de la neteja d’edificis i espais en els 

termes que consten en l’ANNEX que segueix i forma part d’aquesta resolució. 

 

ANNEX.-  

 

CONSULTA PRELIMINAR AL MERCAT PER A PREPARACIÓ DE LA LICITACIÓ DEL 

CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS, LOCALS I ESPAIS 

MUNICIPALS. AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ 

 

OBJECTE DE LA CONSULTA: 

Determinar els costos inherents al treballs de neteja dels principals edificis, locals i 

espais de titularitat municipal, amb aportació de tots els recursos humans i materials 

necessaris. 

L’Ajuntament precisa disposar de dades relacionades amb l’objecte de la prestació del servei 

per tal de determinar els paràmetres de les prescripcions tècniques i els costos amb base 

els quals determinar el pressupost base de licitació i el valor estimat del contracte. 

Les dades i magnituds a facilitar a criteri de l’interessat poden ser les següents: 

 

- Cost unitari del servei per a cada edifici, local o espai objecte de neteja. 

 

- Cost unitari del servei per m2 de superfície a netejar, amb distinció si son superfícies 

d’espais amb presència de mobiliari o sense, o d’altres característiques a tenir en compte, 

amb justificació de: freqüència de neteja del mobiliari (taules, cadires, prestatgeries, etcètera, 

i els espais de darrera dels mobles) 

 

En el cas dels espais amb presència de mobiliari (per exemple, l’edifici de l’Ajuntament) el 

cost hauria de distingir la intensitat dels treballs de neteja (alternar un dia de neteja intensa 

inclòs el mobiliari, amb un dia de neteja de manteniment, llevat de supòsits extraordinaris). 

 

- Detall de les hores necessàries per a prestar el serveis per a cada edifici, local o espai 

objecte de neteja, i cost unitari del servei per cada hora de prestació. 

 

- Detall dels estris i productes de neteja i higiènics a subministrar, inclosos els lavabos, 

amb els seus costos, de qualitat mitjana-alta. 

 

- Necessitats de personal a adscriure a la prestació del servei, i previsió dels costos laborals 

per a cada efectiu. 

 



 

 

- Detall de les necessitats i costos de neteja dels tancaments interiors i exteriors de vidre 

(finestres, obertures, portes i altres tancaments). 

 

- Altres dades que els interessats en participar considerin rellevants en atenció a l’objecte de 

la consulta. 

 

Identificació    dels  principals edificis i  espais objecte  del  servei de  neteja: 

 

1. EDIFICI DE L’AJUNTAMENT: Avinguda de Catalunya, 2 

Edifici compost de planta baixa i tres plantes alçades. 

Superfície construïda de les dependències objecte de neteja: 1.514 m2 

Dividit en planta baixa i tres plantes alçades, que integra diversos espais i dependències 

separades: 

- Vestíbul i accessos interiors planta baixa: 241 m2 

- Biblioteca (planta baixa i 1a): 216 m2 

- Dependències planta 1a: 219 m2 

- Dependències planta 2a: 400 m2 

- Dependències planta 3a: 259 m2 

Accessos exteriors (part davantera i plaça par posterior): 536 m2 

Periodicitat exigida: Tots els dies laborables. 

 

2. ESCOLA “LA ROSSELLA”: Avinguda de Ponent, 12 

Complex educatiu d’infantil i primària format per diversos edificis en planta baixa, i un 

edifici en planta baixa i una planta alçada.  

Superfície construïda de les dependències objecte de neteja: 2.235 m2 

- Edificis destinats a aules i serveis administratius: 1.755 m2 

- Edificis destinats a poliesportiu i usos polivalents: 480 m2 

Periodicitat exigida: Tots els dies lectius i el juliol per neteja a fons (11 mesos) 

 

3. ESCOLA BRESSOL “PAS A PAS”: Carrer Graver de Baix, 19 

Edifici compost de planta baixa, dividit en diverses aules. 

Superfície construïda de les dependències objecte de neteja: 761 m2 

Periodicitat exigida: Tots els dies lectius i el juliol per neteja a fons (11 mesos) 

 

4. CONSULTORI MÈDIC: Avinguda Guillem de Rosselló, 3. 

Local en planta baixa, dividit en diverses estances i consultes. Superfície construïda: 259 m2 

Periodicitat exigida: Tots els dies laborables. 

 

5. CASAL ROSSELLONÈS: Carrer Nou, 2. 

Edifici composat de sala en planta baixa destinada a activitats culturals i de lleure (teatre, 

concerts, espectacles, ball i celebracions variades amb pública concurrència), i estances i 

aules en planta primera i segona 

- Superfície de la sala en planta baixa: 505 m2 

- 2 lavabos 

Periodicitat exigida: 

- La sala destinada a activitats culturals i de lleure en funció del seu ús 



 

 

(10-12 ocasions a l’any). 

- Els lavabos: 3 dies a la setmana. 

 

6. PISCINES MUNICIPALS: complex esportiu municipal. 

Neteja dels vestuaris i els lavabos, durant el període d’obertura (finals del mes de juny – 

mitjans del mes de setembre). 

 

Nota: els edificis, locals i espais relacionats són els més rellevants i constitueixen el volum 

principal de l’objecte de prestació del servei de netejar a realitzar. No obstant, l’Ajuntament 

podrà incloure en la licitació altres locals o espais de titularitat municipal de menor 

rellevància o impacte en 

 

Precisió de les principals característiques de la prestació del servei de neteja que es pretén exigir a 

les empreses licitadores (que s’inclouran i es detallaran en el Plec de prescripcions 

tècniques particulars): 

 

- L’empresa contractista haurà de disposar dels mitjans necessaris, humans i mecànics, per 

a desenvolupar les tasques de la millor manera per la neteja i conservació de totes les 

dependències objecte del contracte. 

- El personal de treball destinat en cada centre serà el necessari per atendre el servei i 

necessitats de cada edifici. El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la 

formació i l'experiència suficients per poder substituir les persones que prestin els serveis 

objecte del contracte en supòsits de vacances, absències i/o malalties. 

- Els treballs de neteja es realitzaran sobre tots els components de l’espai i de la manera més 

adient a la naturalesa de cada edifici, evitant el deteriorament dels seus components per 

procediments inadequats. 

- Pel que fa als diferents tipus de paviments (ceràmica, fusta o altres) caldrà utilitzar les 

productes i maquinària adequada per a cadascun, també és de la mateixa aplicació la resta 

de material de mobiliari i finestres. 

- La neteja dels sanitaris serà amb una màxima atenció i higiene. L’empresa té que vetllar 

perquè no falti en les instal·lacions paper higiènic, sabó o qualssevol tipus de consumibles. 

Periòdicament els inodores tenen que estar desinfectats i desodorats per eliminar tots els 

gèrmens, utilitzant per aquesta tasca els productes adequats i que no produeixin cap tipus 

d’al·lèrgies ni perillositat pel usuari. 

- S’hauran de respectar les freqüències fixades, els dies de servei i dedicació diària per 

cada centre inclòs en el servei. Els horaris poden ser modificats per l'Ajuntament en atenció a 

l'interès dels serveis o activitats que es realitzin en cada centre o dependència, essent 

d'acceptació obligada per l'adjudicatari i sense dret a rebre cap contraprestació econòmica, 

tret que signifiquin una ampliació de l'horari o del servei. 

 

Precisió sobre materials i productes a destinar per l’empresari en la prestació del servei 

(que s’inclouran i es detallaran en el Plec de prescripcions tècniques particulars): 

 

- La totalitat dels productes de neteja i consumibles aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària. 

Aquest productes hauran de complir amb els requisits necessaris que garanteixin la neteja i 

desinfecció sense perjudicar al medi ambient. 



 

 

- Es a càrrec de l’empresa el subministrament i la recol·locació diària dels materials fungibles, 

així com, la primera col·locació, si faltés i la reposició dels seus respectius dispensadors, en 

especial: 

▪ Rotllo de paper higiènic domèstic d’amplada entre 90 i 110 mm, doble capa, compacte 

▪ Bobina de paper higiènic industrial d’amplada entre 90 i 110 mm, doble capa, rotllo 

continuo llis reciclat Ø45 

▪ Bobina de paper de mans, amplada entre 175 mm i 220 mm, mandril de 

Ø70 mm, doble capa, paper gofrat 

▪ Dispensador de paper higiènic domèstic, de plàstic ABS, per a 2 o 3 rotllos 

▪ Dispensador de paper higiènic industrial, de plàstic ABS o acer inoxidable 

▪ Dispensador de paper de mans 

▪ Garrafa de 5 litres de sabó de mans 

▪ Dispensador de sabó de mans 

▪ Escombreta i porta‐escombreta WC, de plàstic ABS. 

▪ Ambientadors si cal. 

 

- Les bosses de les escombraries aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària. Pel que fa a les 

bosses de fracció orgànica (bosses biodegradables) l’empresa adjudicatària, donat que la 

neteja és en edificis municipals té l’opció de poder recollir-les en l’oficina del PaP que son 

sense càrrec. En el cas que l’empresa de la recollida deixi de subministrar les bosses 

d’orgànica de manera gratuïta, l’empresa adjudicatària d’aquest contracte assumirà aquesta 

despesa. 

- En tots els casos possibles s’utilitzaran mitjans mecànics, aspiradors de pols i aigua i 

abrillantadors, entre altres. 

- Tot el material, incloses les galledes, escombres, escales, etc, estarà sempre en perfecte 

estat de conservació i pulcritud. Anirà a compte de l’adjudicatari la neteja de les mopes i de la 

resta de material necessari per a la neteja que s’ha d’efectuar amb la freqüència requerida per 

al bon funcionament del servei. 

- S’utilitzaran mopes en totes les superfícies possibles per evitar un trasllat de la pols de terra 

als mobles com succeeix a l’escombrar. 

- Els paviments de parquet o fusta es netejaran amb productes específics. 

- Els serveis sanitaris es netejaran amb productes desinfectants i no abrasius. 

- En els elements metàl·lics seran utilitzats productes exempts d’amoníac i en els cromats es 

faran servir detergents neutres, assecant-los amb baieta. Quant als detergents a utilitzar, el 

contractista haurà de presentar la seva fitxa tècnica 

per conèixer els components i característiques que tenen, sobre les bases següents: 

▪ Detergent per elements delicats: PH neutre, anticalcari, sense àcids, amoníacs, alcalins, 

hidrocarburs i abrasius. 

▪ Detergents desinfectants pels serveis, sense hidrocarburs, abrasius i silicones; bactericides 

contra les següents bactèries: Pseudomones, Escheridina Coli, Staphylocollus aureus, 

Streptococcus Faecalis, Micro Bacterium Smegmatis, i altres microorganismes nocius per a la 

salut. 

- Tots els productes seran també biodegradables com a mínim al 90% i no s’admetran 

productes agressius per al medi ambient. Es valoraran positivament els productes que siguin 

ecològics. 



 

 

- En qualsevol cas, l’adjudicatari dotarà els serveis dels productes químics precisos per 

aconseguir la desinfecció de l’edifici objecte dels serveis, amb subjecció en tot cas a la 

normativa vigent. 

- Tots els productes o materials necessaris per portar a terme les neteges dels locals seran 

a càrrec de l’adjudicatari, a excepció de l’energia elèctrica i l’aigua que aniran a càrrec de 

l’Ajuntament. 

- D’altra banda, també seran a càrrec de l’adjudicatari el subministrament i reposició del 

material higiènic (paper higiènic, tovalloles de paper i sabó de mans) de cada dependència 

i dels seus dispensadors. 

 

PARTICIPANTS: La consulta preliminar es oberta i es dirigeix a totes les empreses del sector 

de la neteja d’edificis i espais que desitgin col·laborar amb l’Ajuntament de Rosselló i que 

tinguin interès legítim en la licitació, mitjançant la presentació de les corresponents propostes 

en els termes que seguidament s’indiquen. 

 

En atenció a l’objecte de la consulta, es considera com a persones adients per atendre-la 

els propis operadors econòmics del sector, sense restriccions. 

 

PUBLICITAT: La convocatòria de la consulta es realitzarà a través de publicació en el perfil 

del contractant de l’Ajuntament de Rosselló, habilitada en la següent direcció electrònica: 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/4491891 

 

Sens perjudici que es faci difusió del contingut de la present consulta a través d’altres canals 

que disposa l’Ajuntament, i que es puguin realitzar comunicacions individualitzades 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA CONSULTA: 

 

- TERMINI: Les empreses interessades podran presentar les seves respostes en el termini 

d’UN MES, a comptar d’ençà de la publicació de la consulta en el perfil del contractant. 

 

- FORMA DE PRESENTACIÓ: Les respostes de les empreses interessades es 

presentaran a través de la següent adreça de correu electrònic: 

 

ajuntament@rossello.cat 

 

POSSIBILITAT DE VISITA: Els interessats que estiguin interessats en concertar una visita 

dels diferents edificis, locals i espais ho poden sol·licitar en l’adreça de correu electrònic 

indicada durant els primers 15 dies del termini, i en funció de les peticions realitzades es 

concertaran les visites, que es faran públiques en el perfil del contractant. 

 

AMPLIACIÓ D’INFORMACIÓ: Els interessats que considerin adient l’ampliació 

d’informació per a la correcta atenció de la consulta formulada poden dirigir les seves 

peticions a l’adreça de correu electrònic indicada, i en la mesura de la seva disponibilitat 

seran ateses. Aquelles peticions que es considerin rellevants es faran públiques en el 

perfil del contractant per a coneixement general. 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/4491891
mailto:ajuntament@rossello.cat


 

 

 

FINALITZACIÓ DE LA CONSULTA: Amb el resultat de la consulta, l’òrgan de 

contractació farà constar en un informe motivat les actuacions realitzades, les respostes 

formulades pels empresaris participants i els seus resultats i consideracions. 

Aquest informe formarà part de l’expedient de contractació, i estarà subjecte a les mateixes 

obligacions de publicitat que els plecs de condicions. 

Amb la informació que es disposi, l’òrgan de contractació iniciarà l’expedient de contractació 

a través del procediment de licitació que correspongui. 

 

TRANSPARÈNCIA, IGUALTAT DE TRACTE I CONFIDENCIALITAT: La participació 

de les empreses interessades en la consulta, així com els contactes mantinguts amb els 

participants i la informació facilitada no podran comportar cap avantatge per als futurs 

participants en la licitació, ni incorporar-se com a criteri a valorar en l’adjudicació, ni suposar 

alteracions dels principis de transparència, igualtat de tracte, no discriminació, ni tenir efectes 

de restricció o limitació de la competència o atorgar avantatges o dretes exclusius. 

En cap cas durant el procediment de consulta l’Ajuntament revelarà o facilitarà als 

participants les respostes o propostes realitzades pels altres participants. 

 

REGULACIÓ DEL PROCEDIMENT DE CONSULTA: 

Article 115 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 

5.- Vist l’informe de secretaria. 

 

6.- D’acord amb el previst en la disposició addicional segona de la Llei la Llei 9/2017 de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic 

 

Es proposa al Ple l’adopció del següent Acord i sotmès a votació es aprovat per unanimitat. 

 

PRIMER. Realitzar les consultes preliminars del mercat amb les característiques que consten 

en l’ANNEX que segueix. 

 

SEGON. Publicar la consulta preliminar del mercat al perfil de contractant amb el contingut 

indicat en l'article 115 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

com convocatòria als operadors econòmics que estiguin interessats en participar. 

 

TERCER. Finalitzada la consulta preliminar s’elaborarà l'informe de les actuacions 

realitzades, per a la seva constància en l’expedient de contractació. 

 

 

 

 
 

Expedient 564/2022. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits LIMPIEZAS 

PIRINEO 
 

Favorable 
 

Tipus de votació: Ordinària 

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



 

 

 

Expedient núm.: 564/2022 Reconeixement Extrajudicial de Crèdits LIMPIEZAS PIRINEO 

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

2022 i l'import del qual ascendeix 26.914,84 euros. 

 

Ates que des del 2 de juny i fins el 6 de setembre, 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 

 

N. d'entrada  Data  N. de 

document  

Data doc.  Import total  Situació 

F/2022/1212 21/07/2022 FV 220995 01/07/2022 660,90 E 

F/2022/1213 21/07/2022 FV 220990 01/07/2022 3.608,55 E  

F/2022/1214 21/07/2022 FV 220992 01/07/2022 2.743,72 E 

F/2022/1215 21/07/2022  FV 220997  01/07/2022  66,02  E 

F/2022/1216 21/07/2022 FV 221000 18/07/2022 304,62 E 

F/2022/1217 21/07/2022 FV 220996 01/07/2022 329,22 E 

F/2022/1218 21/07/2022 FV 220998 01/07/2022 540,56  $1 

F/2022/1219 21/07/2022 FV 220991 01/07/2022 1.614,48 E 

F/2022/1220 21/07/2022 FV 220994 01/07/2022 916,42  E 

F/2022/1221 21/07/2022 FV 220993 01/07/2022 6.383,68 E 

F/2022/1378 12/08/2022 FV 221151 31/07/2022 3.086,61 E 

F/2022/1379 12/08/2022 FV 221159 31/07/2022 388,43  E 

F/2022/1380 12/08/2022 FV 221160 31/07/2022 318,86  E 

F/2022/1381 12/08/2022 FV 221154 31/07/2022 862,65  E 

F/2022/1382 12/08/2022 FV 221153 31/07/2022 2.286,44 E 

F/2022/1383 12/08/2022 FV 221155 31/07/2022 916,42  E 

F/2022/1384 12/08/2022 FV 221152 31/07/2022 1.614,48 E 

F/2022/1386 12/08/2022 FV 221161 31/07/2022 272,78  E 

 

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 6 de setembre 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: 

 

Document Data/Núm. Observacions 

Provisió d'Alcaldia 7/09/22  

Informe del Secretaria 7/09/22  

Informe d'Intervenció 7/09/22  

 

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 26.914,84 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 corresponents a l'exercici 

2022 corrent. 

 

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

càrrec a l'aplicació pressupostària 

20221152222700  SERVEI NETEJA ALTRES EDIFICIS 

202213120022700  NETEJA CONSULTORI 

202213230022700  NETEJA ESCOLA BRESSOL 

202213230122700  NETEJA ESCOLA LA ROSELLA 

202213260022700  NETEJA ESCOLA MUSICA 

202213300022700  SERVEI NETEJA CASAL MUNICIPAL 

20221332122700  NETEJA BIBLIOTECA 

202213370122700  NETEJA LLAR JUBILATS 

202214910022700  NETEJA EMISSORA 

202219200022700  NETEJA DEPENDENCIES MUNICIPALS 

 
Sotmès a votació s’aprova per 9 vots a favor (7 del grup de Junts i 1 de la regidora Cristina 

Pena) i dos abstencions corresponents als regidors Toni Bosch i Nuria Montserrat. 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 
 

 

Expedient 496/2022. MINHAP_Execució pressupostaria 2tr/2022 

 



 

 

 
 

Expedient 496/2022. MINHAP_Execució pressupostaria 2tr/2022 

 
 
Per Alcaldia es dona compte de l'expedient 496/2022 sobre execució pressupostaria 

corresponent al Segon Trimestre del 2022. 

 

Expedient 488/2022. MINHAP PMP 2tr/2022 
 

 

 
 

Expedient 488/2022. MINHAP PMP 2tr/2022 
 

 
Per Alcaldia es dona compte del període mig de Pagament a proveïdors corresponent al Segon 

Trimestre del 2022 

 
Per Alcaldia s'informa al Ple de l'increment de la despesa d’escombraries del que ha estat 

informat en la reunió del Consell Comarcal del Segrià i de la dificultat en que es millori l'hàbit 

del reciclatge, alhora que en el cas de Rosselló el fet de que pobles veïns disposin de servei 

porta a porta ha suposat un increment de les deixalles i escombraries en els contenidors de 

l'extraradi del municipi. 

 

Per part del regidor Toni Bosch s'informa que l'increment passa de 33 euros per tona a 54 

euros per tona, i que això suposa un augment del rebut de les escombraries que passarà a ser 

d'uns 120euros anual, i per tant no es pot considerar car. 

 

Per Alcaldia s'informa que s'està estudiant la possibilitat d’instal·lar càmeres en determinades 

illes de contenidor de les afores i que s'està en conversa amb una empresa. 

 

Per la regidora Cristina Pena es pregunta si la instal·lació de càmeres suposarà sanció i que 

s'ha de fer, essent contestada que caldrà una ordenança. 

 

Per Alcaldia també es dona compte de l'aprovació per la Generalitat de l'expedient 

d'agrupació de la Intervenció amb el municipi d'Aitona. 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió essent les 12'30h del dia esmentat a 

l'encapçalament i del que jo la Secretaria en dono fe. 
 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

 
 
 
 
 



 

 

 

 


