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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

 
  
Caràcter:       Extraordinari 
Data:           29/04/2021 19:00:00 
Lloc:               
 
 
Assisteixen: 
 
Alcalde: 
Francesc Bonet Nieto 
Regidors: 
Anna Ma Montes Cabot 
Jordi Orriols Vilaró 
Ana Viura Rodilla 
Manel Imedio Bernardo  
Marta Dominguez Gasco 
Jordi Carreras Arisa  
Monica Pons Vilaseca 
Pol Guerra Imedio 
Ramon Vilageliu Relats 
Cristina Gallego Cabanas 
Susana Barroso Valverde 
Abraham Requena Ruiz 
 
Excusen la seva assistència: 
 
 
 
Secretària accidental 
Sergi Ferrer Polo 
 
Interventor accidental 
Bernat Calpe Palma 
 
 
 

 
Telemàticament, el dia 29 d'abril de 2021, a les 19:00h es van reunir sota la 

Presidència del Sr. Alcalde, els regidors que al marge es relacionen, assistits per la 
Secretària accidental, a l’objecte de celebrar sessió de caràcter Extraordinari, en 
primera convocatòria, del ple de l'Ajuntament. 
 

 
 

Obert l’acte per la presidència, es procedeix al debat dels assumptes inclosos en el 
següent 
 
 



 

Pàgina 2 de 10 

ORDRE DEL DIA: 
 
 
1.- Aprovació de la modificació  contractual del servei de neteja d'equipaments 
municipals.  
 
2.- Modificació de Crèdit 4/2021: Crèdit Extraordinari i Suplement de Crèdit 
inversions finançades amb majors préstecs 
 
3.- Modificació de Crèdit 5/2021: Crèdit Extraordinari finançament inversions 
finançades amb RTDG 
 
 
 
 
1. Propostes 
1.1. Secretaria 
1.1.1. Aprovació de la modificació  contractual del servei de neteja 
d'equipaments municipals.     
 
 
El Ple de la Corporació en sessió de data 26 de març de 2015 va aprovar l’expedient 
de contractació del servei de neteja de diversos equipaments municipals, pel 
procediment obert i tramitació ordinària, i va aprovar els Plecs de clàusules 
economicoadministratives i prescripcions tècniques particulars a regir la contractació 
del servei, per procediment obert, diversos criteris d’adjudicació i subjecte a regulació 
harmonitzada 
 
La Junta de Govern local, en la seva sessió de data 22 de juliol de 2015, va adjudicar 
el contracte administratiu per a la prestació del servei de neteja de diversos 
equipaments municipals a favor de l’empresa Proyectos Integrales de Limpieza, S.A 
(PILSA)- ILUNION Facility Services, per un import global anual de 189.958 euros, més 
l’IVA corresponent, i una durada inicial del contracte de quatre anys, prorrogables per 
dos més.  
 
El servei es va començar a prestar en data 14 de setembre de 2015 segons el que 
estableix el contracte subscrit en data 31 de juliol de 2015. 
 
Fent ús de la previsió establerta als plecs de clàusules, a l’acabament del període 
inicial de 4 anys, s’han dut a terme per acord de les dues parts, dues pròrrogues d’1 
any cadascuna.  
 
Actualment està en vigor la segona pròrroga, que finalitza el proper 14 de setembre 
de 2021.  
 
La modificació del contracte és motivada principalment per la situació de crisi sanitària, 
provocada per la pandèmia de la Covid19, arreu del territori, i que ha obligat a prendre 
unes mesures higiènicosanitàries de prevenció molt específiques, per a evitar la 
propagació del virus.  
 
El govern espanyol va aprovar el 14 de març de 2020 declarar l’estat d’alarma a tot 
el territori espanyol, per afrontar la situació d’emergència sanitària, i a dia d’avui 
segueix vigent. A partir de les determinacions de les administracions de diferent nivell 
territorial, les autoritats sanitàries i les instruccions del Pla Territorial de Protecció Civil 
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de Catalunya (PROCICAT), s’han hagut de prendre mesures en diferents àmbits de la 
gestió municipal, una d’elles ha estat les condicions de neteja dels equipaments 
municipals.  
 
La necessitat d’increment de la freqüència i de la intensitat de la neteja que inclou en 
concret la desinfecció segons protocols COVID19, ha causat un impacte i uns canvis 
evidents en les hores de servei, i conseqüentment en el cost econòmic del servei.  
 
Atès que per part d'aquesta Corporació s'ha constatat la necessitat de procedir a la 
modificació de l'esmentat contracte per les següents raons: 
 
 Situació de força major o cas fortuït que fessin impossible la realització de la 

prestació en els termes inicialment definits, d’acord amb l’article 107.1, c) del 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de contractes del sector públic. Això és així ja que la situació provocada 
per la pandèmia de la Covid19, arreu del territori, i que ha obligat a prendre unes 
mesures higiènicosanitàries de prevenció molt específiques, per a evitar la 
propagació del virus, que en cap cas eren previsibles.  

 
Vist l’informe de necessitat del servei en el qual queda acreditada la motivació de la 
modificació contractual del servei de neteja dels equipaments municipals degut a la 
situació provocada per la pandèmia de la Covid – 19. 
 
Vist l’informe de procediment de l’àrea de secretaria de l’Ajuntament.  
 
Vist l’informe de fiscalització emès pel l’interventor Accidental de l’Ajuntament.  
 
Considerant el que preveuen els articles 105 i següents de Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes 
de el Sector Públic -TRLCSP-, en relació amb el que disposen els articles 219 i 306 de 
l'esmentat Text Refós. 
 
Atès al fet que correspon a el Ple de la Corporació, de conformitat amb el que disposa 
l'apartat segon de la Disposició Addicional 2ª de el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de el Sector 
Públic -TRLCSP-, les competències com a òrgan de contractació respecte dels 
contractes no esmentats en l'apartat anterior que subscrigui l'entitat local. 
Es proposa l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la modificació del contracte administratiu de la prestació del servei 
de neteja dels equipaments municipals formalitzat en data 31 de juliol de 2015 amb 
l’empresa Proyectos Integrales de Limpieza, S.A (PILSA)- ILUNION Facility Services, 
consistent en un increment d’hores de neteja, i que representa un import global de 
49.472,74 euros (sense IVA) i que es resumeix en el quadre següent: 
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Euros (sense IVA) mes hores 

 4.309,86 Novembre 20  

4.164,97 Desembre 20  

8.474,83 Increment 2020  

   
3.344,43 Gener 21 253,75 
5.133,84 Febrer 21 388 

5.116,56 Març 21 392 

5.324,72 Abril 21 404 

5.904,64 Maig 21 448 

4.889,78 Juny 21 371 

2.833,70 Juliol 21 215 

764,44 Agost 21 58 

4.085,80 Setembre 21 310 

3.600 Material sanitari  
40.997,91 

 Increment 2021 2839,75 hores 
 

 
Segon.- Autoritzar i Disposar a les aplicacions pressupostàries corresponents, els 
imports màxims estimats d’increment d’hores que es detallen a continuació i que 
corresponen a la despesa addicional endarrerida de 2020: 
 

        

Cost hores 
(IVA 
inclòs) 

1 130 227000 SERVEI NETEJA POLICIA 1.495,12 
4 323 227000 SERVEI NETEJA ESCOLA RONÇANA 2.073,21 
2 333 227000 SERVEI NETEJA LA FÀBRICA 0,00 
9 342 227000 SERVEI NETEJA PAVELLÓ 79,74 
9 342 227001 SERVEI NETEJA CAMP DE FUTBOL 239,22 
1 920 227000 SERVEI NETEJA SET 0,00 
9 924 227000 SERVEI NETEJA PUNT JOVE 0,00 

4 323 227001 
SERVEI NETEJA ESCOLA BRESSOL 
L'ALZINA 1.084,45 

1 920 227001 SERVEI NETEJA SANT SIMPLE 0,00 
2 3321 227001 SERVEI NETEJA LA BIBLIOTECA 255,16 

4 323 227002 
SERVEI NETEJA ESCOLA LA 
SAGRERA 3.189,56 

1 920 227003 SERVEI NETEJA AJUNTAMENT 1.838,08 
1 920 227004 SERVEI NETEJA SERVEIS SOCIALS 0,00 
1 920 227005 SERVEI NETEJA JUTJAT 0,00 
        10.254,54 

 
Tercer.- Autoritzar i Disposar a les aplicacions pressupostàries corresponents, els 
imports màxims estimats d’increment d’hores que es detallen a continuació i que 
corresponen a la despesa addicional de 2021: 
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Hores 
estimades 
addicionals 

Cost hores 
(IVA inclòs) 

Cost material 
neteja (IVA 

inclòs) 
1 130 227000 SERVEI NETEJA POLICIA 533,75 8.512,14   
4 323 227000 SERVEI NETEJA ESCOLA RONÇANA 875,00 13.954,32 2.323,20
2 333 227000 SERVEI NETEJA LA FÀBRICA -139,00    
9 342 227000 SERVEI NETEJA PAVELLÓ -26,00    
9 342 227001 SERVEI NETEJA CAMP DE FUTBOL 156,00 2.487,87   
1 920 227000 SERVEI NETEJA SET 20,00 318,96   
9 924 227000 SERVEI NETEJA PUNT JOVE 0,00 0,00   

4 323 227001 
SERVEI NETEJA ESCOLA BRESSOL 
L'ALZINA 450,00 7.176,52   

1 920 227001 SERVEI NETEJA SANT SIMPLE 0,00 0,00   
2 3321 227001 SERVEI NETEJA LA BIBLIOTECA 78,00 1.243,90   

4 323 227002 
SERVEI NETEJA ESCOLA LA 
SAGRERA 875,00 13.954,32 2.032,80

1 920 227003 SERVEI NETEJA AJUNTAMENT 17,00 271,11   
1 920 227004 SERVEI NETEJA SERVEIS SOCIALS 0,00 0,00   
1 920 227005 SERVEI NETEJA JUTJAT 0,00 0,00   
       TOTAL 2.839,75 47.919,14 4.356,00

 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’empresa contractista, tot atorgant un termini de deu 
dies hàbils de tràmit d'audiència, a comptar de l'endemà de la recepció d'aquest 
acord, perquè formuli les observacions que consideri oportunes sobre la proposta de 
modificació proposada. 
 
Intervencions: 
 
Sergi procedeix a llegir els acords de la proposta.  
 
Alcalde, procedeix a explicar que aquest canvi es deu a l’increment d’hores, donat 
principalment per la situació de la covid - 19, i seguint els protocols del PROCICAT, 
s’ha vist augmentat els serveis de neteja dels equipaments municipals.  
 
El Sr. Abraham Requena, manifesta que en els plecs que regien el contracte anterior 
del 2015, no queden reflectits les clàusules socials i espera que la propera contractació 
és compleixin les clàusules socials perquè els treballadors tinguin un sou digne.  
 
L’ Alcalde, manifesta que l’any 2015 no eren obligades les clàusules socials, i que 
tenen present que el proper contracte les afegiran.  
 
El Sr. Ramon Vilageliu, manifesta que està d’acord amb les aportacions fetes per el 
Sr. Abraham Requena. 
 
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada per unanimitat.  
 
 
1.2. Serveis Econòmics 
1.2.1. Modificació de Crèdit 4/2021: Crèdit Extraordinari i Suplement de 
Crèdit inversions finançades amb majors préstecs    
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La modificació de crèdit número 4/2021 del pressupost de l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana implica un crèdit extraordinari per crear una aplicació 
pressupostària no existent l’exercici 2021 per una despesa de capítol VI Inversions 
Reals que no té aplicació pressupostària creada el 2021. També implica un suplement 
de crèdit per dotar de més crèdit una aplicació de crèdit amb saldo insuficient de 
capítol VI Inversions Reals.  
 
Vista la resolució de la Regidoria d’Economia i Hisenda de data 15 d’abril de 2021. 
  
Vist l’informe d’Intervenció de data 16 d’abril de 2021. 
 
Vist el que disposen l’article 169, 170, 171  i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i les bases 
d’execució del pressupost per a l’any 2021. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la Modificació de Crèdit 4/2021 de crèdit extraordinari i suplement 
de crèdit per crear una aplicació pressupostària no existent l’exercici 2021 per unes 
despesa de capítol VI Inversions Reals. 
 
També implica un suplement de crèdit per dotar de més crèdit una aplicació 
pressupostària amb saldo insuficient 
 
La modificació serà la següent:  
 
 

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4 - 2021       
CRÈDIT EXTRAORDINARI       
Despeses en augment       

Aplicació Concepte 
Consignació 

Inicial Modificació 
Consignació 

Final 
          

1-323-
619023 PATI ESCOLA RONÇANA 0,00 15.000,00 15.000,00

          

  
Àrea de despesa Producció Béns 
Públics de caràcter preferent   15.000,00   

        
  Total increment   15.000,00  
        

Finançament       

Aplicació Concepte 
Consignació 

Actual  Modificació 
Consignació 

Final 
         

91000 PRÉTECS 1.339.934,45 15.000,00 1.354.934,45
         
  Àrea de despesa Deute Públic   15.000,00   
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  Total increment   15.000,00  

          
          
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4 - 2021       
SUPLEMENT DE CRÈDIT       
Despeses en augment       

Aplicació Concepte 
Consignació 

Inicial Modificació 
Consignació

Final 
          

9-342-
632007 

MILLORA EQUIPAMENT CAMP DE 
FUTBOL 200.000,00 40.000,00 240.000,00

          

  
Àrea de despesa Producció Béns 
Públics de caràcter preferent   40.000,00   

        
  Total increment   40.000,00  
        

Finançament       

Aplicació Concepte 
Consignació 

Actual  Modificació 
Consignació 

Final 
         

91000 PRÉTECS 1.354.934,45 40.000,00 1.394.934,45
         
  Àrea de despesa Deute Públic   40.000,00   
        
  Total increment   40.000,00  
 
Segon.- Publicar l’acord per anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis 
de la Corporació, per tal de realitzar el tràmit d’informació pública, durant quinze dies 
hàbils que estarà exposat a les oficines municipals, i en cas que no es presenti cap 
al·legació esdevindrà l’aprovació definitiva sense necessitat d’acord ulterior, d’acord 
amb la forma i terminis establerts al RDL 2/2004 TRLRHL i RD 500/1990.  
 
Tercer.- Comunicar el present acord a l’àrea econòmica. 
 
Intervencions 
 
La Sra. Marta Dominguez, procedeix a explicar l’expedient de modificació de crèdit 
4/2021. que es tracta de 15.000 euros per l’ampliació del pati de l’Escola Ronçana i 
de 40.000 euros per la millora de l’equipament del camp de futbol, que s’afegeixen 
als 200.000 euros previstos al pressupost d’enguany 
 
La regidora Cristina Gallego, pregunta a que es deu l’augment de la partida del Camp 
de futbol.  
 
L’Alcalde, manifesta que, un cop valorat definitivament les diverses actuacions 
destinades al camp de futbol,  s’ha considerat el pressupost inicial com insuficient, 
per tant s’ha incrementat la partida en 40.000 euros. Les actuacions consisteixen en  
la rehabilitacions dels antics vestuaris, i la construcció d’un nou espai sota el Bar del 
camp de futbol. 
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La regidora Cristina Gallego, manifesta que votaran a favor, tot i que creu que el 
pavelló municipal també necessita de diverses actuacions.  
 
El regidor Abraham Requena, manifesta que considera adient les actuacions al camp 
de futbol, però que hi ha altres equipaments que també necessiten de millores. Per 
coherència amb el vot del pressupost, s’abstindran. 
 
La regidora Susana Barroso, manifesta que s’abstindran de la votació. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria Absoluta: 
 
A favor: 9 PU, 2I-ERC 
Abstencions: 1 SER-CP, 1 CS 
En contra:- 
 
 
1.2.2. Modificació de Crèdit 5/2021: Crèdit Extraordinari finançament 
inversions finançades amb RTDG    
 
 
La modificació de crèdit número 5/2021 del pressupost de l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana implica un crèdit extraordinari per crear cinc aplicacions 
pressupostàries no existents l’exercici 2021 per despeses de capítol VI Inversions 
Reals que no té aplicació pressupostària creada el 2021.  
 
Vista la resolució de la Regidoria d’Economia i Hisenda de data 21 d’abril de 2021. 
  
Vist l’informe d’Intervenció de data 21 d’abril de 2021. 
 
Vist el que disposen l’article 169, 170, 171  i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i les bases 
d’execució del pressupost per a l’any 2021. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la Modificació de Crèdit 5/2021 de crèdit extraordinari per crear cinc 
aplicacions pressupostàries no existents l’exercici 2021 per despeses de capítol VI 
Inversions Reals. 
 
La modificació serà la següent:   
 

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 5 - 2021       
CRÈDIT EXTRAORDINARI       
Despeses en augment       

Aplicació Concepte 
Consignació 

Inicial Modificació 
Consignació 

Final 
          

9 342 
633001 

CORTINA SEPARADORA PAVELLÓ 
ESPORTIU 0,00 12.500,00 12.500,00
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MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 5 - 2021       
          

  
Àrea de despesa Serveis públics de 
caràcter preferent   12.500,00   

          
1 491 

625001 MOBILIARI SET COMUNICACIÓ 0,00 800,00 800,00
1 440 

689000 
CONTROL I SEGURETAT APARCAMENT 
CAMIONS 0,00 4.200,00 4.200,00

1 440 
682000 

ACCESSIBILITAT APARCAMENT 
CAMIONS 0,00 5.000,00 5.000,00

          

  
Àrea de despesa Actuacions de 
caràcter econòmic   10.000,00   

          
1 920 

629001 VIDEOACTA 0,00 10.000,00 10.000,00
          

  
Àrea de despesa Actuacions de 
caràcter general   10.000,00   

        
  Total increment   32.500,00  
        
 

Finançament       

Aplicació Concepte 
Consignació 

Actual  Modificació 
Consignació 

Final 
         

87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER 
DESPESES GENERALS 42.942,25 32.500,00 75.442,25

         
  Àrea de despesa Deute Públic   32.500,00   
        
  Total increment   32.500,00  
 
Segon.- Publicar l’acord per anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis 
de la Corporació, per tal de realitzar el tràmit d’informació pública, durant quinze dies 
hàbils que estarà exposat a les oficines municipals, i en cas que no es presenti cap 
al·legació esdevindrà l’aprovació definitiva sense necessitat d’acord ulterior, d’acord 
amb la forma i terminis establerts al RDL 2/2004 TRLRHL i RD 500/1990.  
 
Tercer.- Comunicar el present acord a l’àrea econòmica. 
 
Intervencions 
 
La regidora Marta Dominguez, procedeix a explicar l’expedient de modificació de 
crèdit 5/2021, que es tracta de 12.500 euros per canviar la cortina separadora del 
pavelló, 800 euros per mobiliari per SET Comunicació, 4.200 euros pel control i 
seguretat de l’aparcament de camions al polígon de Can Magre, 5.000 euros per 
l’accessibilitat a l’aparcament i 10.000 euros per un software de vídeoacta. En total, 
es tracta de 32.500 euros que es financen amb romanent de tresoreria. 
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El regidor Abraham Requena celebra que s’apliqui videovigilància a l’aparcament de 
camions, però demana també que es faci extensiu a altres zones del municipi. 

L’alcalde  respon que es té en compte, però que l’ús de càmeres sempre obre el debat 
sobre la privacitat i que cal fer-ho en coordinació amb la Policia Local. 

 
Sotmesa la proposta a votació  aquesta queda aprovada amb els següents vots:  
  
A favor: 9 PU, 2 d’I-ERC, 1 SER-CP 
Abstencions: 1 CS 
En contra:- 
 
 
I a les 20:00 es dóna per finalitzada la sessió i s’estén aquesta acta, i jo, la secretària 
accidental, ho certifico, amb el vist-i-plau de l’Alcalde. 
 
 
L’Alcalde       Lurdes Gimeno Maspons  
Francesc Bonet Nieto 
 
 
 


