
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

CELEBRADA EL DIA 05 DE NOVEMBRE DE 2019 

 

Data: 05 de Novembre de 2019 

Horari: 13,00 a 13,45 hores.  

Lloc: Rosselló. Sala d’actes de la casa consistorial.  

Regim: Extraordinària  

 

Hi assisteixen: 

Alcalde:  

Josep Abad i Fernandez.  

Regidors:  

Manel Plana Farran. 

Elisa Torrelles Tormo 

Jaume Borrero Montijano 

Silvia Olmo Pareja. 

Joan Andreu Urbano Fernandez. 

Raul Jove Bañeres. 

Judit Teixine Baradad. 

Nuria Montserrat Fernandez 

Cristina Pena Jove 

 

Excusa la seva assistència:  

Antoni Bosch Carabante.  

 

Secretari:  

S. Fèlix Ruiz Martínez 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Lectura i aprovació actes anteriors. 

2. Proposta d’acord d’adhesió al contracte derivat 2015.05-d02 de l’acord marc de 

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

3. Cartipàs. Modificació Regim Retributiu. 

4. Aprovació Modificació Ordenances Fiscals, per a 2020. 

5. Adhesió Pla Estratègic de desenvolupament local i ocupació al Segrià. 

6. Resolució per Mutu Acord del Contracte de Concessió Demanial per a la construcció, 

gestió i explotació de Pistes de Tennis i Pàdel. 

7. Convocatòria PUOSC 2020/2024. Informe Obres a Presentar. 

  

Declarat obert per la Presidència, es procedeix a debatre els assumptes inclosos a l’ordre del 

dia.  

 

Intervé el Portaveu del grup, el Sr. Manel Plana, i havent donat la benvinguda als assistents 

desitja una prompta recuperació al Sr. Toni Bosch, regidor de l’Ajuntament. 

 



 

I.- LECTURA I APROVACIÓ ACTES ANTERIORS. 

Es aprovada per unanimitat l’Acta de la sessió ordinària de 20 de setembre de 2019 i les 

extraordinàries de 15 d’octubre de 2019 de la qual no es dóna lectura tota vegada que els 

regidors i les regidores disposen d’una còpia, que ha estat tramesa juntament amb la 

convocatòria, i a la qual tots i totes donen llur conformitat 

 

II.- PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT 2015.05-D02 

DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB 

DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA 
PROPOSTA D’ACORD DE AJUNTAMENT, DE ROSSELLO D’ADHESIÓ AL CONTRACTE 

DERIVAT 2015.05-D02 DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA 

AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI 

CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU (EXP. 

2015.05.D01).  

 

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 

6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal 

efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions 

tècniques aprovats en sessió de la Comissió Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al 

perfil de contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel subministrament d’energia 

elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb 

el següent detall d’empreses seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) 

“ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) 

“GAS NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) 

“IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i 

BT, procedint- se a la formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries, 

en data 27 d’octubre de 2016. 

 

2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte 

d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la 

Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de 

l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord adoptat en la sessió de la seva 

Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) 

de l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a 

l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots que es 

relaciona a la part resolutiva del present acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que 

va regir la licitació de l’Acord marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que 

preveu de conformitat amb els articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels 

corresponents contractes derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta 

electrònica entre els empreses seleccionades en l’Acord marc.  

 

3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat mercantil 

adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament 

elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.  



 

4.- En data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia tramitació del 

corresponent procediment administratiu a tal efecte i havent adoptat, el Comitè Executiu de 

l’ACM en la sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2016, un acord pel que es resolgué 

acceptar formalment la cessió del contracte derivat en qüestió, al seu favor, va acordar 

formalment la cessió del contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb 

destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient de contractació núm. 2015.05 – D01) 

a favor de l’ACM, com a modificació subjectiva de l’òrgan de contractació, actuacions que es 

formalitzaren en data 17 de març de 2017 mitjançant la signatura del corresponent contracte. 

 

5.- En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM va aprovar la pròrroga 

del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya 

(EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de gener de 2018, en els 

mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació del subministrament 

d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans citat. 

 

6.- En data 26 d’octubre de 2018, fou adoptada una Resolució de la Central de Contractació 

de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la segona pròrroga del 

contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (EXP 

2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de gener de 2019, en els 

mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació del subministrament 

d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans citat.  

 

7.- En data 24 de gener de 2019, per Resolució de la Central de Contractació de l’ACM, 

s’aprovà l’inici d’expedient de la tercera pròrroga del contracte derivat D01 de l’Acord marc 

pel subministrament d’energia elèctrica. 

 

En data 12 de febrer de 2019, l’empresa adjudicatària del contracte derivat D01, ENDESA 

ENERGÍA SAU, comunicà a l’ACM la seva intenció de no procedir a la tercera pròrroga del 

citat contracte. 

 

En data 29 de març de 2019, i prèvia tramitació del procediment de la tercera pròrroga del 

contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb destinació a les entitats 

locals de Catalunya (Exp. 2015.05.D01) adjudicat i subscrit amb l’empresa ENDESA 

ENERGÍA SAU, l’òrgan de contractació va acordar la finalització del procediment 

d’aprovació de la tercera pròrroga del contracte derivat, a l’haver manifestat l’adjudicatària 

del contracte la no acceptació de la pròrroga. 

 

8.- A conseqüència dels antecedents exposats, el dia 5 d’abril de 2019, la Comissió executiva 

del CCDL acordà l’inici de l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte derivat 

D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats 

locals de Catalunya (Expedient núm. 2015.05.D02). 

 

En data 9 de maig de 2019, la Presidència del CCDL per Resolució 24/2019 va convocar la 

licitació del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica, 

amb l’aprovació dels plecs corresponents. 

 



 

9.- En data 22 de maig de 2019, la Mesa de contractació es reuní en sessió pública a la seu del 

CCDL per a la celebració de subhastes electròniques per a l’adjudicació del contracte derivat. 

10.- En data 6 de juny de 2019, acordà l’adjudicació dels lots d’Alta i Baixa tensió del 

contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica a l’empresa 

ENDESA ENERGÍA SAU.  

 

10.- Atès que la contractació dels subministraments elèctrics de B.T. mitjançant el 

procediment d’adhesió als convenis de demanda agregada gestionats per l’Associació 

Catalana de Municipis (ACM) comporta avantatges econòmics per l’Ajuntament, atès que 

aquest Ajuntament ja va acordar l’adhesió a l’Acord marc de subministrament d’energia 

elèctrica destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel 

Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia SAU, així com l’adhesió a les 

pròrrogues posteriors. 

 

 Fonaments de Dret.-  

Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per 

acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de 

contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, 

amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05). 

 

Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència 

del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de l’entitat que 

regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb 

destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01). 

 

Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 respecte a 

l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 respecte al règim 

de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa concordant aplicable.  

 

Quart.- 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,  

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

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

 

ACORDS 

Primer.- Que el municipi de Rossello s’adhereix al contracte derivat (Exp. 2015.05 D02) de 

l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya 

(Exp. 2015.05), per una durada inicial de dotze mesos, a partir de l'1 de gener de 2020, 

període que es podrà prorrogar excepcionalment per nou mesos més.  

 

Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes 

 

Preus terme d’energia: 



 

Lot 1 Baixa Tensió (BT): 

 

Baixa 

tensió: 
Tarifa/període Preu €/MWh 

Sublot BT1 2.0A 129,275 

Sublot BT2 2.0DHAP1 153,682 

Sublot BT3 2.0DHAP2 74,015 

Sublot BT4 2.0DHSP1 152,397 

Sublot BT5 2.0DHSP2 81,426 

Sublot BT6 2.0DHSP3 69,899 

Sublot BT7 2.1A 145,415 

Sublot BT8 2.1DHAP1 167,407 

Sublot BT9 2.1DHAP2 89,37 

Sublot 

BT10 
2.1DHSP1 167,865 

Sublot 

BT11 
2.1DHSP2 97,008 

Sublot 

BT12 
2.1DHSP3 82,541 

Sublot 

BT13 
3.0AP1 114,198 

Sublot 

BT14 
3.0AP2 100,212 

Sublot 

BT15 
3.0AP3 72,623 

 

Lot 2 Alta Tensió (AT):  

 

Alta tensió: Tarifa/període Preu €/MWh 

Sublot AT1 3.1AP1 98,851 

Sublot AT2 3.1AP2 91,014 

Sublot AT3 3.1AP3 72,865 

Sublot AT4 6.1AP1 114,934 

Sublot AT5 6.1AP2 97,737 

Sublot AT6 6.1AP3 90,992 

Sublot AT7 6.1AP4 81,417 

Sublot AT8 6.1AP5 74,936 

Sublot AT9 6.1AP6 65,815 

 

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del Plec de 

clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D02). 



 

Preus del terme de potència: 

 

Lot 1 Baixa Tensió (BT):  

 

Baixa 

tensió  
€/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 

2.0 A 38,043426   

2.0 

DHA 
38,043426   

2.0 

DHS 
38,043426   

2.1 A 44,444710   

2.1 

DHA 
44,444710   

2.1 

DHS 
44,444710   

3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555 

 

Lot 2 Alta Tensió (AT):  

 

Alta 

tensió  
€/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 
Període 

6 

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731    

6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177 

 

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre IET/107/2014, de 31 

de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 19 de 

desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).  

 

Segon.-  

Segon.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor d'Endesa Energia SAU. -

empresa adjudicatària del contracte derivat de l'acord marc de subministrament d’energia 

elèctrica que s'imputarà, dins del pressupost municipal de l'any 2020, a càrrec de les 

aplicacions pressupostàries corresponents.  

  

Tercer.- Aprovar la relació de pòlisses i CUPS (Annex I) que seran objecte del present 

contracte. 

 

Quart.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del 

contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda Vilanova, 

2-10, 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 



 

Cinquè.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM (preferentment per 

e-Notum al NIF G66436064 i el correu electrònic centraldecompres@acm.cat o per correu 

postal al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona). 

 

Comenta el Portaveu de l’equip de govern Manel Plana que aquest contracte i aquest 

sistema de contractació mitjançant el procediment d’adhesió als convenis de demanda 

agregada gestionats per l’Associació Catalana de Municipis (ACM) comporta avantatges 

econòmics per l’Ajuntament, i facilita la gestió i el fet de la contractació elèctrica.  

 

Sotmesa a votació, dita proposta es aprovada per unanimitat. 
 

III.- CARTIPÀS. MODIFICACIÓ REGIM RETRIBUTIU. 

L’Ajuntament en sessió de 1 de Juliol de 2019, va establir el Regim Retributiu dels membres 

de la Corporació en el següent sentit:  

 

De conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 

règim local, en relació amb l’article 166 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 d’altra normativa 

concordant, els membres de la corporació tenen dret a percebre retribucions per exercir els 

seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o amb dedicació parcial, 

en les condicions que estableixi el ple de la corporació. 

“Segon.- Establir i reconèixer el règim de dedicació parcial de un 25% de la jornada 

laboral amb efectes de 16 de Juny de 2019 amb el següent règim retributiu als següents 

Regidors:  

 

Nom i cognoms Règim de dedicació 
Percentatge de 

dedicació 

Retribució  

(euros bruts anuals) 

Manel Plana Farran  Parcial 25% 9.170,42 

 

Aquesta retribució es percebrà en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de 

l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donant-los 

d’alta al règim general de la Seguretat Social. 

La percepció d’aquestes retribucions és incompatible amb la percepció de dietes per 

assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació 

però compatible amb la percepció d’indemnitzacions per les despeses efectives ocasionades 

en l’exercici del seu càrrec. 

 

En data 14 d’octubre de 2019 el Regidor Manel Plana i Farran, primer tinent d’alcalde i 

portaveu, presenta escrit demanant la modificació del seu Regim retributiu, 

 

Per aital motiu i en base a la legislació aplicable l’Alcalde proposa, 

  

Primer.- Modificar, a sol·licitud del Regidor Sr. Manel Plana i Farran el Acord del Ple 

esmentat, de data 01 de juliol de 2019, en el sentit de substituir el règim retributiu de 

dedicació parcial pel règim d’assistències, i amb efectes de 26 d’octubre de 2019 i donar-lo de 

baixa al règim general de la Seguretat Social. 

mailto:centraldecompres@acm.cat


 

Segon:-Donar compte a intervenció als efectes oportuns. 

 

Tercer.- PUBLICAR el present acord en el BOP de Lleida i, en el taulell d'anuncis de la Casa 

Consistorial en compliment del disposat a l'art.75.5 de la de la LBRL i DIFONDRE el 

contingut d'aquesta resolució, de conformitat amb el principi de transparència, en la seu 

electrònica municipal, en compliment del que disposen els arts.5 i ss de la Govern i 8 i ss de 

la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la informació i Bon Govern de 

Catalunya. 

 

Explica el regidor Manel Plana que correspon a la seva persona i que en aquest cas es 

contribueix a que degut a noves qüestions laborals i per tant retributives amb noves 

responsabilitats, renuncia al règim retributiu que s’havia establert en el ple de constitució de 

l’ajuntament i en el seu cartipàs.  

 

S’absté la regidora Nuria Montserrat del Grup ERC-AM.  

 

Intervé la regidora del Grup Republiquem Rosselló-Primàries Catalunya Cristina Pena dient 

que entén que el que es va establir en el cartipàs ja no te cabuda i que pel que sigui dels seus 

càrrecs i retribucions, renuncia al règim retributiu.  

 

Assenteix el regidor Manel Plana, dient que a més a més serà un estalvi per l’Ajuntament de 

Rosselló.  

 

S’aprova per la resta de regidors assistents. 

 

IV.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS, PER A 2020. 

Per resolució de l’Alcaldia amb data 30/10/2019 es va acordar iniciar l’expedient de 

modificació de les ordenances fiscals vigents de l’impost sobre bens Immobles (IBI) i IVTM. 

El Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març estableix en 

els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances 

fiscals reguladores dels tributs locals. 

 

Els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 

 

En particular, l’article 16.1 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, 

de 5 de març estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació 

dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i 

d’inici de la seva aplicació. 

 Vist l’esborrany del projecte de modificació de les ordenances fiscals de l’impost  

 Vist l’informe d’impacte de l’ordenança 

 

Per tot això, el Ple acorda per l’adopció dels següents 

 

A C O R D S 

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2020 i següents la modificació de 

l’Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’impost sobre bens immobles, amb el següent detall: 



 

El text de l’article/es de l’Ordenança que es modifica es 

 

a) Modificació de l’apartat 1 de l’article 8. Tipus impositiu i quota. 

 1.- La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus 

impositius següents: 

 

 Béns immobles de naturalesa urbana: 0,80 per cent  

 Béns immobles de naturalesa rústica: 0,56 per cent. 

 Béns immobles de característiques especials: 1,30 per cent. 

 

2.- La quota líquida s'obtindrà minorant la quota íntegra amb l'import de les bonificacions que 

siguin d'aplicació.  

 

 b) Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2020 i següents la modificació de les 

Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:  

 

 Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció 

Mecànica. 

 

El text de l’article/es de l’Ordenança que es modifica es 

Article 4.Exempcions i Bonificacions: 

 

S’afegeix una nova bonificació de concessió potestativa:  

 

3.- S’estableix una bonificació del 75 per cent de la quota del impost per als vehicles elèctric 

o híbrids, fotovoltaics, per als vehicles de emissions nul·les, i per aquells que compleixen amb 

les normes sobre el nivell d’emissions contaminants definides en les directives EUR 5/V o 

EUR 6/VI, si es tracta de vehicles destinats al servei públic o transport de mercaderies. Grupo 

C Camions, Grupo D Tractors, segons estableix l’article 95 del TRLHL.. 

 

Segon. Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 

2020 i següents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents: 

 

1) Es publicaran íntegrament els apartats dels articles que hagin estat objecte de modificació i 

que facin referència als elements tributaris de determinació obligatoris per part de 

l’ajuntament. 

 

2) Pel que fa a l’adaptació de l’ordenança a la nova normativa reguladora de les hisendes 

locals i general tributaris es farà remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de 

Lleida i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 192 de 04/10/2019, i es farà 

públic el text de les ordenances fiscals detallades seguidament:  

 Ordenança Fiscal num 1 reguladora del l’impost sobre Béns immobles. 

 Ordenança Fiscal num 3 reguladora del l’impost sobre vehicles de Tracció Mecànica. 

 



 

Tercer. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 

provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 

publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
 
 

 

Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès directe o 

resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei d’hisendes locals 

aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les 

reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense que 

s’hagin presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats i es 

publicarà en el Butlletí Oficial de la Província el text íntegre de les modificacions efectuades. 

 

Explica el portaveu del grup Manel Plana, que hi ha una modificació en l’Impost de béns 

immobles de naturalesa urbana, es passa del coeficient del 0.74% al 0.80%, que implica un 

augment d’ingressos de 67.000Euros. Cal dir que aquest equip de govern en les anteriors 

legislatures no havia incrementat mai l’IBI, i per donar resposta i degut a les actualitzacions 

de diferents projectes que es volen executar, entre ells el pavelló, noves obres, piscines, etc... 

es creu oportú fer aquesta proposta. Però si mirem els antecedents remarquem que no hem 

apujat cap tipus d’impost. Hem intentat mantenir que els veïns no es vegin afectats per cap 

tipus impositiu que no toqui per l’entorn. S’ha de fer front també als recursos humans, 

persones que millorin el servei i l’atenció, salut, escola bressol, etc.  

 

També pateix una modificació l’ordenança fiscal número 3 del Impost de Vehicles de tracció 

mecànica, en que s’afegeix una bonificació per donar reconeixement per aquells vehicles 

dedicats al transport públic i servei de mercaderies que compleixen amb els requisits i 

normatives d’emissions de contaminants, com menys contaminen es fa un reconeixement per 

part d’aquest ajuntament, si hi ha empreses de transport que utilitzen de forma més 

sovintejada i que han d’anar amb vehicles de transport i mercaderies volem afavorir-los per 

part d’aquest ajuntament.  

 

Demana tenir cura de l’entorn, i reconèixer a aquells organismes i empreses econòmiques que 

generen riquesa i aporten ocupació al nostre municipi i bonificar-los. 

Increment de l’IBI per tal de poder incrementar el serveis per part de l’Ajuntament i 

bonificació del 75% en vehicles amb emissions nul·les des del punt de vita mediambiental.  

 

En el torn obert de paraules pregunta la Regidora Cristina Pena sobre si aquesta bonificació 

només va adreçada a vehicles públics? 

 

Respon el regidor Manel Plana que es vol anar fer de manera progressiva. En aquest cas es 

diferencia on hi ha una activitat empresarial i una activitat per ús. És una proposta i no es 

descarta que en propers anys es pugui ampliar a la resta de vehicles. Veurem l’impacte que té 

aquesta primera proposta.  

 

Intervé l’alcalde que el tema de vehicle elèctric, híbrid, gas, etc. Ja entrava en l’anterior 

ordenança aprovada l’any anterior, aquí el que es fa és introduir al servei públic que 

compleixen la normativa E/6. 

 



 

Pregunta la regidora Cristina Pena si amb la flota de vehicles que té actualment l’Ajuntament 

com es té pensat que s’apliqui, seran elèctrics, híbrids? 

 

Respon l’alcalde que de moment no són ni elèctrics ni híbrids, els dos vehicles, tant la 

furgoneta com el vehicle dels agents, son de renting. Ara un d’aquests vehicles finalitza el 

termini de renting i hem de decidir si s’adquireix o es canvia a un elèctric, o gas. Afegeix 

l’alcalde que a la fira de Municipalia ja es va preguntar per un vehicle de gas, a més a més 

comunica que les subvencions per fer l’estació de carga d’elèctric ha vingut els dos cops 

denegada. Cal fer-nos la idea que per una estació de carga, i no seria la superràpida sinó la 

inter-mitja s’havia de contractar 42Kv, és per això que no es veu massa clar el tema de 

l’elèctric al municipi.  

 

Pregunta la regidora Cristina Pena si aquests 42Kv s’ha de contractar amb qualsevol 

companyia.  

 

Respon l’alcalde que sí, que és indiferent la companyia.  

 

Sotmès a votació la proposta es aprovada per majoria amb l’abstenció del la Regidora Nuria 

Montserrat i el vot en contra de la Regidora Cristina Pena, amb l’observació manifestada per 

la Regidora Cristina Pena, que dins de la proposta es troba d’acord en el que respecta a la 

bonificació del IVTM i en contra del augment del tipus de l’IBI.  

 

V.- ADHESIÓ PLA ESTRATÈGIC DE DESENVOLUPAMENT LOCAL I 

OCUPACIÓ AL SEGRIÀ. 

El Consell Comarcal del Segrià, en data 4 d’octubre de 2019, va aprovar el Pla Estratègic de 

desenvolupament local i ocupació al Segrià i el seu objectiu general és el de impulsar el 

desenvolupament econòmic de l’àrea del Segrià Rural, mitjançant la valorització dels recursos 

endògens d’aquest territori i la col·laboració entre tots els agents, a fi d’afavorir la creació 

d’ocupació digna, aturar la regressió demogràfica i l’equilibri territorial, a traves de cinc línies 

estratègiques: Territori agrícola, innovador, integrador, atractiu i en xarxa 

 

L'Ajuntament de Rossello, com agent de la comarca, dins d’aquest objectius i d’acord amb les 

possibilitats econòmiques impulsarà el compliment dels mateixos mitjançant mesures, 

articulades en forma de Línies d'actuació estratègica, desenvolupades com programes d'acció 

concreta, i així revitalitzar i establir una sèrie de actuacions per impulsar la creació d'ocupació 

i dinamitzar l'activitat empresarial i comercial de la zona, estimular la generació de nous llocs 

de treball i la creació d'empreses per evitar el despoblament entre altres.  

 

Per l’exposat aquest Ajuntament proposa.  

 

Primer.- Donar la conformitat i adherir-se al mateix en el compliment d’aquest objectius ja 

que tant el CC del Segrià com aquest Ajuntament tenen uns objectius coincidents i 

complementaris i mantenir una relació fluïda de comunicació i cooperació 

estreta i continuada, basada en els principis de respecte i suport mutu per afavorir les finalitats 

del Pla Estratègic  

 



 

Segon.- Donar compte al C. Comarcal del Segrià. 

 

En el torn obert de intervencions el Regidor Portaveu Manel Plana comenta que per part del 

CCS es va aprovar el Pla estratègic i que l’Ajuntament de Rosselló, ja que forma i conforma 

part de la comarca del Segrià i atès que el objectiu és generar i impulsar el desenvolupament 

econòmic del Segrià i ens demanen que s’adhereixin els màxim nombre d’Ajuntaments i atès 

que això no representa cap càrrega i pel que fa als beneficis doncs en podrem beneficiar de 

tots aquells estudis que estimulin l’activitat econòmica en l’àmbit rural, considerem que com 

a declaració d’intencions ens es favorable i es proposa la seva adhesió de manera explicita..  

 

Intervé la regidora Cristina Pena, dient que entén que aquesta adhesió no aporta cap cost i 

que els estudis que es duen a terme des del CCS pregunta com afecten al municipi.  

 

Explica en Manel Plana, també que a l’hora de presentar-nos al PUOSC es pot obtenir millor 

valoració també per estar adherits i obtenir més recursos a més a més d’aprofitar aquesta 

informació que ens donaran els estudis si per exemple hem de crear ocupabilitat a l’entorn de 

Rosselló.  

 

Demana la Sra. Cristina Pena aprofitar aquests estudis i recursos d’alguna manera. 

 

Demana també el regidor Manel Plana ficar-ho en valor i aprofitar-ho.  

 

Sotmès a votació s’aprova per unanimitat.  

 

VI.- PROPOSTA RESOLUCIÓ PER MUTU ACORD DEL CONTRACTE DE 

CONCESSIÓ DEMANIAL PER A LA CONSTRUCCIÓ, GESTIÓ I EXPLOTACIÓ 

DE pista de tennis i PISTES DE PÀDEL. 

Antecedents 

1. Per acord de Ple de data 18 de març de 2016, es va adjudicar a la mercantil Click&Pàdel, 

S.L. (d’ara en endavant, la concessionària), el contracte administratiu de concessió per a la 

gestió i explotació pista de pàdel i tennis construïdes i construcció pista pàdel i la seva 

gestió i explotació a Rosselló  

 

2. La concessionària, fins a la data, ha executat l’obra consistent en una (1) pista de pàdel, i 

obres annexes, l’explotació de la qual l’ha dut a terme durant tres (3) anys des de la 

formalització del contracte, 05 d’abril de 2016, que preveia un termini de vigència de vint (20) 

anys. 

 

3. En data 6 de setembre de 2019 el Sr. Joan Riudalbàs i Codina, en representació de la 

mercantil Click&Pàdel, S.L, posa de manifest que durant aquests tres (3) anys han mantingut 

pèrdues econòmiques constants, preveient que no podran recuperar la inversió feta. Per la qual 

cosa, sol·licita a l’Ajuntament la resolució del contracte de mutu acord, proposant la venda de 

tota la instal·lació de la pista de pàdel Rosselló, per un import de 6.000 €, més 1.260€ d’IVA. 

 



 

Fonaments de Dret. 

· Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques (LPAP), 

d’aplicació als ens locals d’acord amb l’article 2. 

· Articles 218 i 221 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 

(TRLMRLC), aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril 

· Articles 57 a 70 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, que aprova el Reglament del 

patrimoni dels ens locals (RPEL). 

Per remissió d’aquesta normativa al procediment i la forma d’adjudicació de la concessió és 

d’aplicació la normativa de contractació, tal com es fa constar en el plec de clàusules de la 

concessió (clàusula 4), que, en aquest cas, és el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre, que aprova el TRLCSP, que va entrar en vigor el 16 de desembre de 2011, atès que 

l’adjudicació definitiva del contracte que es proposa resoldre va tenir lloc el desembre de 

2015, i la seva formalització, el abril de 2016. 

· Disposició Transitòria Primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic. 

 

Vist el Plec de condicions i d’acord amb la clàusula 41 apartat d) del Plec de Clàusules 

Administratives Particulars que regeixen la Concessió demanial per a la construcció, gestió i 

explotació de fins a dues pistes de pàdel a la zona esportiva municipal. que estableix com una 

de les causes de resolució del contracte el mutu acord entre el concedent i el concessionari, 

Es proposa al ple: 

 

Primer.- Resoldre, per mutu acord de les parts, el contracte Concessió demanial per a la 

construcció, gestió i explotació de fins a dues pistes de pàdel a la zona esportiva municipal, 

adjudicat a la mercantil Click&Pàdel, S.L, segons contracte administratiu formalitzat en data 

05 d’abril de 2016. 

 

Segon.- Acceptar la venda de la pista de pàdel oferta per la mercantil, per un import total de 

7.260€. Aquest import s’imputarà a l’aplicació pressupostària 342-62205 del pressupost de 

despeses de l’exercici vigent, mitjançant l´aprovació del corresponent expedient de 

modificació de crèdit s´haurà d´incorporar el crèdit necessari suficient per atendre les 

obligacions derivades d´aquest contracte. El pagament es realitzarà en un únic termini. 

 

Tercer.- Fer constar que no existeixen responsabilitats que s'hagin de fer efectives sobre la 

garantia definitiva, i autoritzar la devolució de l'aval prèvia sol·licitud de l’interessat. 

 

Quart.- Notificar els presents acords a Click&Pàdel, S.L, i donar trasllat a la Intervenció 

municipal, als efectes oportuns.” 

 

El Regidor Manel Plana manifesta que es tracta de la resolució d’un contracte que teníem amb 

l’empresa concessionària i que tenia atribuïda l’explotació de les pistes de pàdel i tennis al 

municipi de Rosselló. Dues pistes de pàdel una de tennis. Una de les pistes de pàdel la va fer 

el consistori l’altra l’empresa. El cost d’aqueta pista que havia construït l’empresa es pot 

xifrar en 68000€, amb les instal·lacions de domòtica, explotació, etc.  

 



 

L’Ajuntament a proposta d’aquesta empresa que argumentava pèrdues en la seva explotació, 

vol resoldre aquesta concessió que s’havia fet per 20 anys i tornar-ho a adquirir tot juntament 

amb la pista nova que té per un cost de 6.000€. Es recupera aquestes instal·lacions per un 

import de 6.000€. Creiem que és un molt bon negoci per Rosselló, per les instal·lacions, es 

podrà fer la gestió des de l’Ajuntament. Es proposa recuperar les instal·lacions per un import 

de 6.000€ 

 

Pregunta la regidora Cristina Pena, per què són 6.000€ i no un altre import, i si aquesta 

quantia està reflectida al contracte.  

 

Respon a aquesta qüestió l’alcalde dient que l’empresa volia resoldre el contracte amb 

l’Ajuntament a canvi de 24.000€, explica que ell no va accedir i es va negar, en una segon 

reunió més endavant enlloc d’aquesta 24.000€ l’empresa va proposar 12.000€, explica 

l’alcalde que també es va negar i els va proposar ell mateix la quantia de 6.000€. Ells ho van 

consultar amb els seus superiors, i després d’un temps ens van acceptar la nostra oferta. I així 

és com ha anat la negociació. Ells demanaven 24.000€ inicials per que és el cost de construir 

una pista de pàdel.  

 

Explica en Manel Plana que des del punt de vista numèric no hi ha dubte que els números 

que són beneficiosos per l’Ajuntament. 

 

Intervé de nou la regidora Cristina Pena, i pregunta si és un contracte quina és la normativa 

si una de les parts trenca el contracte, per què 6.000€, hem de pagar com a Ajuntament si ells 

trenquen el contracte? Pregunta si el contracte estableix que s’ha de pagar.  

 

Explica l’alcalde que l’Ajuntament tenia l’opció de desentendre’s i fer carregar amb tot a 

l’empresa però el que hem fet es valorar l’opció de tenir un altre cop la instal·lació a un preu 

simbòlic i ara és municipalment tirar-ho endavant. Cada cop hi havia mes deixadesa, es 

deteriorament de les pistes i no hi havia un control. Tornarem a prestar el aquest servei i a 

potenciar-ho al màxim com s’havia fet al principi.  

 

Pregunta la regidora Cristina Pena sobre si s’ha fet un càlcul aproximat del manteniment i si 

la gestió per jugar serà la mateixa, amb la reserva i el pagament de la pista.  

 

Explica l’alcalde que allí ara mateix hi ha una infraestructura que ascendeix a 50.000 o 

60.000€ entre tot plegat.  

 

Resumint explica el regidor Manel Plana, que el que s’ha fet és adquirir-ho per evitar el 

deteriorament i potenciar-ho al màxim i que ho puguem controlar nosaltres, evitarem que 

jugui gent sense reserva, llums engegades tota la nit sense control, etc.  

 

Demana la Sra. Cristina Pena que es dinamitzi tot aquest espai i si es té pensat com es farà? 

 

Explica en Manel Plana que quan l’Ajuntament n’era el titular es feien mots més tornejos 

que ara. Ara serem nosaltres qui ho ficarem en funcionament, qui farem la publicitat, qui 

tindrà el control.  



 

Sotmès a votació: 

Es aprovat per majoria simple, amb els vots a favor de 8 membre de l’equip de govern, 

l’abstenció de la Regidora Cristina Pena i el vot en contra de la Regidora. Nuria Montserrat 

 

VII.- CONVOCATÒRIA PUOSC 2020/2024. INFORME OBRES A PRESENTAR. 

En aquest punt per part del Senyor Alcalde, es comenta la Convocatòria del PUOS 2020-2024 

i diu que El Pla Únic d’Obres i Serveis 2020-2024 esta destinat a cobrir les necessitats 

inversores del món local. El PUOSC és el principal instrument de cooperació econòmica per a 

la realització de les obres i serveis de competència municipal. I el PUOSC ha estat sempre un 

dels programes de referència per a les inversions del món local català per afavorir la generació 

d’oportunitats i la creació de sinergies amb els agents de cada territori”. I ara amb aquesta 

convocatòria es recupera un instrument importantíssim per als ens locals”.” I que el seu 

objectiu és impulsar accions per tal de fer possible implementar les estratègies territorials que 

han de permetre als ens locals consolidar els criteris de desenvolupament que afavoreixin la 

generació d’oportunitats i la creació de sinèrgies amb els valors i els agents de cada indret. 

 

Comenta les línies de subvenció 

 Línia de subvencions per a inversions, amb l’objectiu de cooperar en el finançament 

de les obres i serveis de competència municipal i és vigent durant tot el període 2020-

2024.. 

 Línia de subvencions per acció territorial a municipis petits de menys de 5.000 

habitants, amb l’objectiu de cooperar en el finançament de les obres i els serveis de 

competència municipal en nuclis urbans de població reduïda i és vigent durant tot el 

període 2020-2024.  

 

Aquest Ajuntament es pot presentar amb les dos línies d’actuació i desprès de diverses 

reunions amb el Departament, es considera que per obtenir la millor puntuació es presentaran 

dues obres. La 2º fase del Pavelló, concretament els Vestidors i la Rehabilitació de les 

Piscines Municipals, obra de caràcter urgent, degut al moviments de terra i el seu 

deteriorament, ja que data la seva construcció dels anys 1990. 

 

En principi a Rosselló li pertocaria uns 370.000€. És un 80% de les inversions presentades.  

 

La Corporació resta assabentada i dona la seva conformitat, autoritzant a l’Alcaldia per la 

gestions corresponents. 

 

Complit l’objecte de la convocatòria, el Sr. Alcalde President aixeca la sessió, quan eren les 

tretze hores quaranta cinc minuts. Dono Fe.  

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 


