
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

CELEBRADA EL DIA 21 DE NOVEMBRE DE 2019 

 

Data: 21 de Novembre de 2019 

Horari: 12,00 a 12,35 hores.  

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

Regim : Extraordinària  

 

Hi assisteixen: 

Alcalde : 

Josep Abad i Fernandez.         

Regidors : 

Elisa Torrelles Tormo 

Jaume Borrero Montijano 

Silvia Olmo Pareja. 

Joan Andreu Urbano Fernandez. 

Raul Jove Bañeres. 

Judit Teixine Baradad. 

Nuria Montserrar Fernandez 

Cristina Pena Jove 

Excusa la seva assistència :,Manel Plana i Farran i  Antoni Bosch Carabante   

Secretari:  

S. Fèlix Ruiz Martínez 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Lectura i aprovació actes anteriors. 

2. Aprovació expedient de contractació, mitjançant procediment obert, tramitació 

simplificada del contracte d'obres de construcció de pista poliesportiva coberta 

i estructura d'edifici annex sense ús . 

3. Proposta Atorgament Subvencions nominatives any 2019. 

4. Adscripció a l’addenda als convenis subscrits entre Acuaes i Mancomunitat de 

Pinyana. 

5. Aprovació Inicial Projecte per a la Substitució d’un equip d’absorció per un 

sistema de climatització més eficient , tipus aerotèrmia en l’Ajuntament de 

Rosselló. 

    

Declarat obert per la Presidencia , es procedeix a debatre els assumptes inclosos a 

l’ordre del dia . 

 

I.- LECTURA I APROVACIÓ ACTES ANTERIORS. 

Es aprovada per unanimitat l’Acta de la sessió  extraordinària de 05 de novembre 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 
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II.- PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ I LICITACIÓ 

CONTRACTE D’OBRES PEL PROJECTE I OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE 

PISTA POLIESPORTIVA  COBERTA I ESTRUCTURA  D’EDIFICI ANNEX 

SENSE ÚS. 

Pren la paraula  el Sr. Alcalde i passa a consideració de la Corporació , la seguënt 

proposta :  

1.- Vist el Projecte d’obres ordinàries municipals denominat “Projecte bàsic i 

d’execució de pista poliesportiva coberta i estructura d’edifici annex, sense ús”, 

juntament amb l’Estudi de seguretat i salut en les obres, redactats per l’arquitecta, 

Noemí Bañeres i Porta, col·legiada número 43495-7, amb un pressupost d’execució de 

490.581,03 euros (IVA inclòs), que va ser aprovat inicialment per acord del Ple de data 

28/09/2018 i aixecat a definitiu al no presentar-se reclamacions.  

2.- Atès la necessitat d’executar les obres de construcció de les edificacions projectades, 

per a ésser destinada a la promoció de l’esport en el municipi i la prestació d’activitats 

esportives, com a competència pròpia de prestació necessària dels municipis reconeguda 

en l’article 25.2, lletra l) de la Llei de Bases de Règim Local. 

3.- Vist l’informe tècnic que justifica la no idoneïtat de la divisió de l’execució de les 

prestacions del contracte en lots.  

4.- Atès les característiques de la contractació de les obres de construcció, que queden 

resumides en el quadre següent:  

CONSTRUCCIO DE PISTA POLIESPORTIVA COBERTA I ESTRUCTURA 

D'EDIFICI ANNEX SENSE ÚS. 

Procediment: Obert  
Tramitació: 

Simplificada  
Tipus de contracte: Obres  

Classificació CPV: 

45212200-8: treballs 

de construcció 

d’instal·lacions 

esportives_______  

Accepta renovació: 

No  

Revisió de preus / 

fórmula: No  

Accepta variants: 

No  

Pressupost base de licitació: 

405.438,87 €_________  

Impostos: IVA: 

85.142,16 €______  
Total: 490.581,03 €  

Valor estimat del contracte:  

405.438,87 € 

Impostos: IVA: 

85.142,16 €______  
Total: 490.581,03 €  

Data d'inici 

execució: ________  

Data fi execució: 

 

Durada execució: 8 

mesos 

Durada màxima: 8 

mesos 

Garantia provisional: No  Garantia definitiva: Si  Garantia complementària: No  
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Lots: NO.  

 A la vista de l'expedient de contractació tramitat, i examinada la documentació que 

l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb allò establert en la 

Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic, 

Es proposa l’adopció del següents acords:  

PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert en 

tramitació simplificada del CONTRACTE D'OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE 

PISTA POLIESPORTIVA COBERTA I ESTRUCTURA D'EDIFICI ANNEX 

SENSE ÚS, convocant la seva licitació de forma totalment electrònica.  

SEGON. Aprovar la despesa corresponent, consignada en l’aplicació pressupostària 

34200-62200. 

TERCER. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars. Les 

prescripcions tècniques que han de regir l’execució del contracte són les contingudes en 

el Projecte Bàsic i Executiu.  

QUART. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut 

contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic. 

CINQUÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de 

l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars, 

còpia del projecte bàsic i executiu, i els models corresponents.  

SISÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició 

en el perfil de contractant:  

• Sr. Josep Abad Fernàndez, Alcalde, President de la Mesa. 

• Sr. Segundo Felix Ruiz Martinez. Vocal. Secretari-Interventor de la Corporació.   

• Vocal. Regidor de la Corporació, pendent de designació.  

• Vocal. Regidor de la Corporació, pendent de designació.  

• Sra. Silvia Fornos i Navarro, Secretària de la Mesa. 

Si per causes sobrevingudes fos necessari un canvi en algun/alguns d’aquests membres 

els canvis també es publicaran en el perfil del contractant abans de la seva efectiva 

constitució: 

En tot moment, la Mesa de contractació pot sol·licitar l’assessorament i els informes 

dels tècnics que consideri necessaris a fi d’avaluar les ofertes presentades. En aquest 

cas, es designa com a experta assessora a la Sra. Noemi Bañeres i Porta. Vocal. 

Arquitecte. Directora de les obres. 

En el torn obert d’intervencions pren la paraula  la regidora Nuria Montserrat dient 

que el seu vot serà en contra i argumenta la  seva negativa  a que considera que l’import 
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que s’està presentant és exagerat, i comenta que municipis veïns amb aquest import 

l’han acabat i aquest només és la primera fase. En el seu dia Esquerra ja va presentar un 

pressupost alternatiu .  

Explica  l’alcalde que quan en el seu dia Esquerra ho va comparar amb Benavent, no té 

res a veure el pavelló de Benavent amb el que s’està executant o es vol executar  a 

Rosselló.  

Intervé la Sra. Cristina Pena, dient que pel que fa ella, aquest tema li va gran. Que s’ha 

de mirar amb molt deteniment tota la documentació i llavors dirà la seva, no té cap 

referència d’altres pobles, però que des de la seva part és una mica reticent a gastar. 

Demana l’alcalde que si es vol fer alguna altra comparativa en un altre ple benvingut 

sigui, i demana que sigui comparacions de la mateixa classe, ficant l’anècdota que no es 

compara un Seat amb un Mercedes, en cas del cotxes.  

S’aprova amb els vots a favor de l’equip de govern i els vots en contra de les regidores 

Nuria Montserrat pel Grup de ERC i Cristina Pena pel Grup de Primàries Rosselló.       

 

III.- PROPOSTA ATORGAMENT SUBVENCIONS NOMINATIVES ANY 2019 

Per part del Sr Alcalde , es presenta la proposta de subvencions per l’any 2019, una 

vegada les Entitats han presentat i justificat les seves activitats i  seguint  amb el que 

s’ha estat fent durant tot aquest temps, que es recolzar el teixit associatiu, i estar molt 

agraïts de la implicació i col·laboració d’aquests s’atorga aquestes quanties amb un cost 

total de 25.750€.   

 

Seguidament intervé la regidora d’associacions, Silvia Olmo, dient que aquest any 

ascendeix a 25.750€, l’any 2018, van estar  25.900€ produint-se un estalvi de 150€, ja 

que l’any passat hi havia el club de voleibol femení i aquest any no, en canvi s’afegeix 

l’aula d’extensió universitària, atorgant 1.000€ per que el projecte que ens han presentat 

és molt ambiciós amb moltes activitats. També tenim l’Ampa de l’escola Bressol amb 

un augment de 100€. La resta és pràcticament igual., la proposta es la següent : 
 

ENTITAT SOL·LICITAT ATORGAT 

AMPA LA ROSELLA 1.800 € 1.800 € 

ASSOCIACIÓ MARIANA 1.500 € 600 € 

CLUB BITLLES ROSSELLÓ 1.200 € 800 € 

SOCIETAT CAÇADORS S.PERE 500 € 500 € 

CORAL FLOR D’ESPIGOL 2.500 € 2.500 € 

CLUB DE BITLLES S. ANTOLI 1.200 € 800 € 

ASSOCIACIÓ DONES ALKANISSIA 2.000 € 1.800 € 

ASSOCIACIÓ JUBILATS S.ANTOLI 1.500 € 1.800 € 

CLUB CICLISTES ROSSELLÓ 1.000 € 1.000 € 

ESBART ROSSELLONES 2.500 € 2.500 € 

FUTBOL BASE MIG SEGRIÀ 4.600 € 4.600 € 
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AMPA ESCOLA BRESSOL 1.000 € 400 € 

CLUB FUTBOL ROSSELLÓ 3.000 € 3.000 € 

AULA EXTENCESIÓ UNIVERSITARIA 1.500 € 1.000 € 

VETERANS DE ROSSELLÓ 750 € 750 € 

ÀGER AVENTURA 300 € 300 € 

MAQUETISTES TRENS 2.639 € 800 € 

ANIMALISTES 907’84€ 300 € 

AMPA IEI JOAN SOLÀ DE TORREFARRERA 500 € 500 € 

25.750 € 

 

En el torn obert d’intervencions la Regidora Cristina Pena, pregunta quins criteris es 

segueixen , i per que alguns coincideix la quantia atorgada a la sol·licitada. 

Respon la regidora, Silvia Olmo, que depèn del nombre d’activitats i repercussió en el 

municipi , que ells han de presentar un programa, una sèrie d’activitats i unes factures 

justificatives  del 2018. 

A continuació pregunta la regidora, Nuria Montserrat, si es tracta d’associacions del 

municipi de Rosselló, per què hi ha l’ampa de l’institut de Torrefarrera.  

Respon l’alcalde que l’institut de Torrefarrera també pertany a Rosselló, 

independentment que estigui situat a Torrefarrera. I també posa l’exemple del Mig 

Segrià de futbol. 

Explica la regidora d’associacions, Silvia Olmo, respecte a l’ampa de l’institut de 

Torrefarrera , que a tall d’exemple , que d’aquest import es paguen actes com el de les 

orles.  

 

Sotmesa a votació es aprovada per majoria amb l’abstenció de la Regidora Nuria 

Montserrat i el vot en contra de Cristina Pena , per criteris de discriminació . 
 

IV.- PROPOSTA APROVACIO ADENDA NUM 1 Conveni AQUAES I 

MANCOMUNITAT DE PINYANA 

Per part de la Mancomunitat Inter municipal d’Abastament d’aigua  de Pinyana segons 

acord plenari  de la mateixa ,  insta a aquest Ajuntament a l’aprovació de l’addenda del 

conveni  subscrits entre la mancomunitat i ACUAES per la construcció, explotació i 

financiació de les obre dutes a terme. 

Aquest conveni compleix  les condicions de l’article 6.1 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, ja que la  seva finalitat ha de 

ser garantir que els serveis públics que afecten a les entitats es presten de forma que 

s’assoleixin els objectius que tenen en comú, i que el desenvolupament de la cooperació 

esmentada es guiï únicament per consideracions relacionades amb l’interès públic-. 

Atès  la normativa de Règim Local, en el seu article 191 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 –TRLMRLC-, ja preveu que els Ens Locals poden establir convenis sobre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
 

serveis locals o assumptes d’interès comú, per tal d’instrumentar fórmules d’assistència 

i cooperació econòmica, tècnica i administrativa. 

Atès el que disposen els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, Llei de 

Règim Jurídic del Sector Públic -LRJSP-. 

Atès que amb amb data 20 d’octubre de 2000, es va formalitzar dit conveni de 

col·laboració per la construcció , explotació i financiació , referendats per  els respectius  

acord dels respectius Plens del municipis integrants  . 

Atès que en la ultima Assemblea de la Mancomunitat es va acordar iniciar el 

procediment administratiu per a la tramitació de una addenda a dit  conveni de 

col·laboració entre AQaues i la Mancomunitat així com remetre l’addenda  de conveni 

de col·laboració elaborat a tal efecte pels serveis tècnics corresponents ,  per tal que 

l’Ajuntament de Rossello prestés la seva conformitat al mateix, en el termini màxim de 

15 de desembre de 2019 

 

Per l’exposat ,es proposa procedir a la seva aprovació, ja que aquesta addenda al  

conveni compleix les condicions de l’article 6.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, i la seva finalitat es garantir que els serveis 

públics que afecten a les entitats es presten de forma que s’assoleixin els objectius que 

tenen en comú, i que el desenvolupament de la cooperació esmentada es guiï únicament 

per consideracions relacionades amb l’interès públic, en aquest cas el subministrament 

d’aigua a la població-. 

Atès  la normativa de Règim Local, en el seu article 191 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 –TRLMRLC-, ja preveu que els Ens Locals poden establir convenis sobre 

serveis locals o assumptes d’interès comú, per tal d’instrumentar fórmules d’assistència 

i cooperació econòmica, tècnica i administrativa. 

 

Atès el que disposen els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, Llei de 

Règim Jurídic del Sector Públic -LRJSP-. 

D’acord amb els antecedents i i en l’exercici de les competències que té atribuïdes el Ple 

de la Corporació municipal,   

 

ACORDA 

 

PRIMER.- Aprovar l’Addenda num 1  a els convenis subscrits entre la Societat 

Mercantil Estatal Aigües de la Conques d’Espanya  i la Mancomunitat  per la 

construcció, explotació i financiació de les obre dutes a terme d’Abastament a Lleida i 

la seva comarca des de l’ Embassament de Santa Anna 1 i 2ª Fase 

 

SEGON.- Notificar el present acord als interessats .  

 

TERCER- Autoritzar al Sr Alcalde per la seva signatura de l’esmentat conveni. 
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En aquest punt es comenta  es van signar uns convenis a l’any 2001 amb el municipis de 

formen part de la Mancomunitat Intermunicipal d’abastament d’aigua de Pinyana, i el 

seu objectiu era la construcció i explotació del servei d’aigua potable dels municipis , 

així com planificar i executar les inversions per la prestació del mateix. Pel seu 

finançament es va establir el pagament de una tarifa i el que es tracta amb aquesta 

addenda es  ampliar el termini de finançament a 37 anys per la recuperació de la 

inversió , els cost de finançament no es toca. Aixó suposa un estalvi de 115.000€ anuals 

i s’amplia el termini d’amortització.  Es va aprovar el la darrera assemblea que va 

celebrar la mancomunitat i s’ha de ratificar per cada ple integrant. En resum s’amplia el 

termini d’amortització de l’obra i el que implica és pagar menys anualment però durant 

més anys.  

 

Sotmesa a votació es aprovada per majoria amb l’abstenció de la Regidora Nuria 

Montserrat. 

 

V.- PROPOSTA APROVACIO INICIAL PROJECTE PER A LA SUBSTITUCIÓ 

D’UN EQUIP D’ABSORCIÓ PER UN SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ MÉS 

EFICIENT, TIPUS AEROTÈRMIA, EN L’AJUNTAMENT DE ROSSELLO. 

 

Resultant que per la Presidència es va incoar expedient per a la formulació del projecte 

d’obra pública ordinària de SUBSTITUCIÓ D’UN EQUIP D’ABSORCIÓ PER UN 

SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ MÉS EFICIENT, TIPUS AEROTÈRMIA, EN 

L’AJUNTAMENT. 

_ 

Considerant que el projecte s’ajusta al que preveuen els articles 234 i 235 del Text 

Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya -TRLMRLC-, aprovat per 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i al Títol I del Decret del Consell 179/1995, de 

13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals 

–ROAS-. 

_ 

Considerant així mateix que el projecte i la documentació que l’integra, s’ajusta al que 

estableix l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic -LCSP 2017-, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i 

articles 125 i ss del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 

Públiques –RGLCAP-, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

_ 

Considerant que es compleixen les disposicions generals de caràcter legal i 

reglamentari, així com la normativa tècnica que resulta d’aplicació al tipus de projecte 

d’obra que es tracta i  que l’ús projectat s’ajusta a les disposicions del POUM. 

_ 

Vistos els informes que obren a l’expedient l’Alcaldia] [l’Ajuntament Ple], com a òrgan 

de contractació segons allò establert a la Disposició Addicional Segona de la Llei 
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9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, 

_ 

 ACORDA  

 

PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d’obra pública ordinària de PROJECTE 

PER A LA SUBSTITUCIÓ D’UN EQUIP D’ABSORCIÓ PER UN SISTEMA DE 

CLIMATITZACIÓ MÉS EFICIENT, TIPUS AEROTÈRMIA, EN 

l’AJUNTAMENT DE ROSSELLO redactat per Artècnia Group SL ALBERT 

TORRELLES CASOL Enginyer Industrial Col.: 13.279 i Oscar Cierco que degudament 

diligenciat obra a l’expedient administratiu. 

SEGON.- Publicar l’acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis 

d’aquest Ajuntament i al seu lloc web, per tal que durant el termini de 30 dies hàbils, 

comptats a partir del dia següent al de publicació al BOP, els ciutadans puguin presentar 

les al·legacions que considerin oportunes. 

 

TERCER.- Les al·legacions presentades seran informades per Oficina Tècnica 

Municipal, que elevarà al Ple la proposta d’estimació o desestimació que procedeixi i 

d’aprovació definitiva del projecte d’obra pública ordinària que ens ocupa. 

_ 

QUART.- En cas de no presentar-se reclamacions ni suggeriments, s’entendrà aprovat 

definitivament el projecte, per a la qual cosa l’Alcaldia ordenarà els tràmits necessaris 

per a la seva publicació. 

Explica l’alcalde que es tracta d’un projecte per la substitució del clima d’aquest edifici.  

Intervé el secretari interventor dient que per aquest projecte es va sol·licitar una 

subvenció per tal de reduir les emissions de carbono, ens va concedir la subvenció fa 

tres mesos i a més a més, es va sol·licitar una subvenció a Diputació dins del pla de 

cooperació de desenvolupament local, i ens han donat el 25% del que aporta 

l’Ajuntament que són 15.000€ més, està finançat quasi el 75% amb aquests dos ajuts.  
 

Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 

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

les dotze  hores  trenta  cinc  minuts. Dono Fe.  

 

 


