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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

CELEBRADA EL DIA 23 DE FEBRER DE 2021 

 

Data: 23 de febrer de 2021 

Horari: 12:00h a 13:00h.  

Lloc: Rosselló. Sala d’Actes de la Casa Consistorial.  

Regim: Extraordinària 

 

Hi assisteixen: 

Alcalde 

 Josep Abad i Fernàndez.         

Regidors 

 Manel Plana Farran. 

 Elisa Torrelles Tormo 

 Jaume Borrero Montijano, 

 Joan Andreu Urbano Fernàndez 

 Raul Jove Bañeres. 

 Judit Teixine Baradad. 

 Nuria Montserrat Fernàndez 

 Cristina Pena Jove. 

 

Excusa la seva assistència:  

 Silvia Olmo Pareja. 

 Antoni Bosch Carabante. 

 

Secretari (accidental):  

 Blai Jofre Ruiz 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Lectura i aprovació actes anteriors. 

2. Ratificació del nomenament de secretari accidental. 

3. Aprovació Inicial del Projecte d’Urbanització del Carrer Unió. 

4. Aprovació definitiva del Projecte d’obres d’execució dels vestidors de la pista 

poliesportiva (fase 2) 

5. Aprovació definitiva del Projecte d’obres d’execució del tancament de la pista 

poliesportiva i urbanització exterior (fase 3). 

6. Modificació Ordenança Fiscal núm. 30.- Taxa per entrades de vehicles a 

través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i 

descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 

7. Moció de suport a Pablo Hasél 

 

Oberta la sessió es prenen els següents acords: 
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1.- LECTURA I APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.  
Es sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’esborrany de 

l’acta de la sessió ordinària del dia 11 de desembre de 2020, essent aprovada per unanimitat 

dels membres presents. 

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

l’acta de la sessió extraordinària urgent del dia 20 de gener de 2021, essent aprovada per 

unanimitat dels membres presents. 

 
2.- RATIFICACIÓ DEL NOMENAMENT DE SECRETARI ACCIDENTAL. 
Vist el Decret 2021-0029, de data 04/02/2021, que literalment diu així: 

“RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 

de nomenament, amb caràcter accidental, del senyor Blai Jofre Ruz per exercir les funcions 

bàsiques del lloc de treball de Secretaria-Intervenció de l’Ajuntament de Rosselló. 

1.- En data 15/01/2021 va romandre vacant el lloc de treball de secretaria-

intervenció d’aquest Ajuntament, per causa de la jubilació del seu titular. 

2.- Amb previsió d’aquesta situació, en data 13/10/2020 aquest Ajuntament va 

formular a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya la 

sol·licitud d’informe sobre la possible existència de personal funcionari d’Administració 

Local amb habilitació de caràcter nacional interessat en la provisió del lloc de treball de 

secretaria de classe tercera, reservat a personal funcionari d’Administració Local amb 

habilitació de caràcter nacional, subescala de secretaria intervenció, d’aquest Ajuntament. 

En la mateixa data també es va trametre comunicació al Col·legi de Secretaris, Interventors 

i Tresorers de Lleida, posant en coneixement la immediatesa de la vacança d’aquest lloc de 

treball, als efectes informatius oportuns. 

3.- En data 22/10/2020 la Direcció General d’Administració Local va informar que 

“no té en aquest moment coneixement de cap sol·licitud de personal funcionari 

d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional interessat en la provisió del 

lloc de treball de secretaria de classe tercera, de l’Ajuntament de Rosselló, reservat a 

personal funcionari d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, subescala 

de secretaria intervenció, mitjançant els procediments regulats en els articles 49, 50 i 51 

del Reial decret 128/2018, de 16 de març.” 

Així mateix, la comunicació al COSITAL de Lleida tampoc va tenir cap efecte favorable en 

permetre la cobertura temporal del lloc de treball. 

4.- Amb aquests resultats, per Decret d’Alcaldia núm. 2020-0289 del dia 

11/11/2020 es va aprovar la convocatòria i les bases reguladores d’un procés de selecció 

mitjançant concurs-oposició per cobrir amb caràcter interí aquest lloc de treball, optant 

per la via de cobertura a través de nomenament de funcionari interí que permet l’article 53 

del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels 

funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 

5.- Una vegada realitzades les proves selectives el tribunal qualificador en l’acta de 

data 18/01/2021 va constatar que cap aspirant havia superat el procés selectiu, proposant 

a l’Alcaldia que es declarés deserta aquesta convocatòria, declaració que es va efectuar 

per Decret d’Alcaldia núm. 2021-0016, del dia 20/01/2021. 

6.- En aquests moments s’estan realitzant els tràmits per a gestionar novament la 

cobertura temporal del lloc de secretaria-intervenció a través dels mecanismes previstos en 

els articles 49, 50, 51 i 53 de l’esmentat Reial Decret 128/2018, de 16 de març. 
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7.- Per tant, de les actuacions diverses dutes a terme fins a la data, queda acreditat 

que s’ha intentat no ha estat possible fins a la dat efectuar cap nomenament provisional, 

acumulació o comissió de serveis, ni tampoc cap nomenament interí. 

8.- Atès que resulta imprescindible per al degut funcionament de l’administració 

ordinària dels assumptes d’aquest Ajuntament i del compliment regular de les obligacions 

inajornables la cobertura de les funcions bàsiques atribuïdes legalment al lloc de treball de 

secretaria-intervenció d’aquest Ajuntament fins a disposar de la cobertura. 

9.- Atès que en la plantilla de personal d’aquest Ajuntament únicament consta com 

a personal funcionari adscrit a l’escala d’administració general el Sr. Blai Jofre Ruiz, que 

ocupa una plaça d’administratiu, del grup de classificació C1. Aquest funcionari disposa 

de preparació tècnica adequada i capacitat de dedicació suficient per atendre l’exercici de 

les funcions bàsiques atribuïdes al lloc de treball de secretària-intervenció que permeti el 

normal funcionament de l’Ajuntament. Es consideren com a funcions bàsiques a atendre 

amb caràcter immediat les previstes en els articles 3.2, 4.1-a), 4.1-b)-6º del Reial Decret 

128/2018, de 16 de març. 

10.- L'article 52 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el 

règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, 

sobre nomenaments accidentals de personal funcionari per ocupar transitòriament els llocs 

reservats. 

11.- Vist la competència d’Alcaldia prevista en l’article 53.1-i) i concordants del 

Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret 

Legislatiu 2/2003. 

 

RESOLC: 

Primer.- Nomenar amb caràcter accidental al Sr. BLAI JOFRE RUIZ, funcionari d’aquest 

Ajuntament, per a l’exercici de les funcions bàsiques del lloc de Secretaria-Intervenció de 

l’Ajuntament de Rosselló, mentre romangui la situació actual de lloc vacant i fins a la seva 

cobertura temporal per altres mitjans. 

Es consideren funcions bàsiques compreses en el present nomenament accidental les 

següents: 

-Funció de fe pública: 

a)Preparar els assumptes que s’hagin d’incloure a l’ordre del dia de les sessions 

que celebrin el ple, la junta de govern i qualsevol altre òrgan col·legiat de la corporació en 

què s’adoptin acords que la vinculin, de conformitat amb el que estableixi el seu alcalde o 

president, i l’assistència a aquest en la realització de la convocatòria corresponent. 

b)Notificar les convocatòries de les sessions que celebrin el ple, la junta de govern i 

qualsevol altre òrgan col·legiat de la corporació en què s’adoptin acords que la vinculin a 

tots els components de l’òrgan col·legiat, en el termini establert legalment o 

reglamentàriament. 

c)Custodiar, des del moment de la convocatòria, la documentació íntegra dels 

expedients inclosos en l’ordre del dia i tenir-la a disposició dels membres del respectiu 

òrgan col·legiat que la vulguin examinar, i facilitar l’obtenció de còpies de la 

documentació indicada quan li sigui sol·licitada pels membres esmentats. 

d)Assistir i estendre acta de les sessions dels òrgans col·legiats que esmenta la 

lletra a) i publicar-la a la seu electrònica de la corporació d’acord amb la normativa sobre 

protecció de dades. 
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e)Transcriure en el llibre de resolucions, sigui quin sigui el seu suport, les dictades 

per la presidència, pels membres de la corporació que resolguin per delegació d’aquesta, 

així com les de qualsevol altre òrgan amb competències resolutives. La transcripció 

esmentada constitueix exclusivament garantia de l’autenticitat i integritat d’aquestes 

resolucions. 

f)Certificar tots els actes o resolucions de la presidència i els acords dels òrgans 

col·legiats decisoris, així com els antecedents, llibres i documents de l’entitat local. 

g)Remetre a l’Administració General de l’Estat i a la de la comunitat autònoma, en 

els terminis i les formes que determini la normativa aplicable, una còpia o, si s’escau, un 

extracte dels actes i acords dels òrgans decisoris de la corporació, tant col·legiats com 

unipersonals, sense perjudici de l’obligació que en aquest sentit incumbeix a l’alcalde o 

president de l’entitat local. 

h) Anotar en els expedients, sota signatura, les resolucions i els acords que 

recaiguin, així com notificar aquestes resolucions i acords en la forma que estableixi la 

normativa aplicable. 

i) Actuar com a fedatari en la formalització de tots els contractes, convenis i 

documents anàlegs en què intervingui l’entitat local. 

j)Disposar que es publiquin, quan sigui preceptiu, els actes i acords de l’entitat 

local en els mitjans oficials de publicitat, en el seu tauler d’anuncis i a la seu electrònica, i 

certificar o emetre una diligència acreditativa del seu resultat si és necessari. 

-Funció interventora: 

a)Intervenció formal de l’ordenació del pagament. 

b)Intervenció material del pagament. 

c)Emetre certificats en matèria economicofinancera i pressupostària i la seva 

remissió als òrgans que estableixi la seva normativa específica. 

Segon.- Atribuir les retribucions complementàries que corresponguin. 

Tercer.- Comunicar aquesta resolució a la Direcció General d’Administració Local del 

Departament de la Presidència als efectes de l’article 52 del Reial Decret 128/2018, de 16 

de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb 

habilitació de caràcter nacional. 

Quart.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada per a la seva acceptació. 

Cinquè.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament.” 

 

En Manel Plana fa una exposició de les circumstàncies i actuacions que s’han portat a 

terme i que han fet que s’arribi a aquesta resolució. 

 

A la pregunta de si es farà una nova convocatòria per cobrir la plaça vacant de secretari-

interventor, per part de Na Cristina Pena, s’obre una sèrie de intervencions de En Josep 

Abad i  En Manel Plana, donant tota mena de explicacions, posant accent en els treballs 

que els ha suposat aprendre el procés que s’ha de seguir en aquesta situació, provocada, 

en part, per una manca de previsió del secretari anterior i per un cúmul de 

circumstàncies alienes a aquest consistori, com que el Col·legi de Secretaris i 

Interventors no traurà la plaça a concurs fins octubre-novembre i donat que el Consell 

Comarcal del Segrià, tan sol disposa de un secretari per fer les tasques de S.A.T. per a 

tota la comarca.  
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L’Alcalde informa que davant de la necessitat de no parar el normal funcionament de 

l’Ajuntament de Rosselló i assessorat per els serveis jurídics i fiscals es preveu que 

durant la primera quinzena de març es podrà disposar d’una persona per realitzar les 

funcions de secretari-interventor interí, ja que si es seguissin els terminis establerts no hi 

hauria secretari-interventor fins el juliol de 2022. 

 

Na Cristina Pena pregunta de qui depèn. 

 

En Josep Abad respon que desprès d’haver quedat desert el concurs per cobrir la plaça 

de secretari-interventor interí, l’hi correspon a l’ajuntament escollir una persona per 

cobrir aquest lloc de treball de forma interina.  

 

En Manel Plana pren la paraula per exposar que la figura de secretari-interventor no esta 

sotmesa a la voluntat del propi ajuntament, ve designada des del Col·legi de Secretaris 

Interventors desprès de la demanda que tenia que haver fet el anterior secretari en 

previsió de la seva baixa per jubilació i fins a les hores cobrir la plaça interinament amb 

el concurs que es va convocar. Havent-se quedat desert el concurs, l’ajuntament ha 

realitzat totes les exigències per tal de que no quedes sense assistència tècnico-jurídica,  

essent ara quan es permet, de forma de interinatge, contractar una persona que s’ajusti a 

les condicions que es requereix per aquest ajuntament. 

En Manel Plana argumenta la situació en la que es troba l’ajuntament explicant la 

cronologia per el nomenament d’un secretari-interventor, i aprofita per agrair a En Blai 

Jofre les tasques realitzades, incloent el procés electoral per les Eleccions al Parlament 

de Catalunya 2021.  

 

Na Cristina Pena pregunta si el interinatge serà per sempre o el procés per cobrir la 

plaça es farà de nou. 

 

En Manel Plana contesta dient que quan surti publicada la plaça vacant hi ha la 

possibilitat de ser demanada per algun secretari-interventor amb habilitació nacional. 

 

En Josep Abad intervé dient que aquest tràmit farà el seu curs però les dates que es 

barallen no permetrien a l’ajuntament desenvolupar les seves tasques adequadament, i 

reafirmant la falta de previsió de no haver iniciat el procés molt abans. Fa èmfasi amb el 

fet de que si s’hagués fet la tramitació un any abans ara ja tindríem secretari-interventor 

i davant aquesta situació i desprès de parlar i planificar amb el President del Col·legi de 

Secretaris i donat que el concurs de interinatge va quedar desert per les situacions 

ocorregudes i la falta de coneixements específics dels que es presentaven, i amb les 

recomanacions del tribunal del concurs, va tenir que buscar, entre diferents perfils el 

que millor s’adaptés a la situació de interinatge fins que es cobreixi la plaça per un 

secretari-interventor amb habilitació nacional. 
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En Manel Plana pren la paraula per accentuar la no intervenció de l’equip de govern en 

el concurs de interinatge i referma el procés seguit davant la possibilitat de no tenir 

secretari-interventor durant tota la legislatura, en el cas de que la plaça no fos demanada 

per ningú. I afegeix: “I, això, no ens ho podem permetre, de cap de les maneres”. 

 

Es posa de manifest que aquesta situació ve provocada per un cúmul de circumstàncies 

no desitjades ni causades per l’ajuntament, que el nivell professional del secretari 

anterior serà impossible de trobar avui en dia, que es buscarà una persona que tingui una 

certa experiència en l’administració local i que, gràcies ha haver aprovat els 

pressupostos, any passat, l’ajuntament no ha parat. 

Així mateix, com l’alcalde assumeix les seves responsabilitats, al secretari anterior li 

reclama la seva responsabilitat. 

 

En Jaume Borrero pren la paraula per reafirmar les opinions de l’alcalde, per donar les 

gràcies a En Blai Jofre i afegir que el secretari anterior no ha fet un lleig al consistori, 

sinó que l’ha fet a tot el poble de Rosselló. 

 

Reprèn la paraula En Josep Abad per fer un reconeixement públic a la feina feta per tots 

els treballadors de les oficines de l’ajuntament que han assumit tasques i 

responsabilitats que no els hi pertocaven, permeten el normal funcionament de 

l’ajuntament. 

 

L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de tots els regidors assistents de la 

Corporació adopta el següent:  

 

ACORD:  

Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia tal com més amunt es transcriu. 

  

3.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL 

CARRER UNIÓ. 
Vist el projecte d’obra ordinària municipal denominat “PROJECTE D’URBANITZACIÓ 

DEL CARRER UNIÓ. TRAM ENTRE CARRER MAJOR I CARRER MARE DE DEU 

DEL PILAR, DE ROSSELLÓ” redactat en data desembre de 2020 per l’arquitecte Sr. 

Valeri Mas Boldú. 

 

Atès que es tracta d’un projecte d’obra redactat per l’arquitecte contractat per assumir 

l’assistència tècnica a l’Ajuntament serveis tècnics municipals, i que té per finalitat renovar 

la urbanització existent en el tram de vial, i concretament l’execució de les obres següents: 

- Renovació del paviment. 

- Renovació de la xarxa de sanejament d’aigües residuals. 

- Nova xarxa de sanejament d’aigües pluvials. 

- Renovació de la xarxa d’aigua del costat est. 

- Canalització de baixa tensió i retirada de línies aèries que creuen el carrer. 

- Renovació de l’enllumenat públic i retirada de línies aèries. 
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- Canalització de telefonia del costat est i retirada de línies aèries que creuen el carrer. 

- Completar la xarxa de gas del costat est del carrer 

 

Atès que el projecte d’obres conté l’estudi de seguretat i salut que preveu l’article 5 del 

Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen disposicions 

mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

 

Atès que el projecte és conforme amb la normativa d’accessibilitat i supressió de barreres 

arquitectòniques i la de protecció contra incendis. 

 

Atès que el projecte elaborat reuneix els requisits de contingut previst en els articles 24 i 

següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya, 

aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; i de l’article 233 de la Llei de Contractes del 

Sector Públic per a la seva execució mitjançant contractació de les obres. 

 

Atès que el pressupost d’execució per contracta del projecte ascendeix a l’import de 

111.643,08 euros, IVA inclòs. 

 

Atès que l’execució del projecte d’obra no preveu la necessitat d’ocupar-se béns o drets de 

terceres persones, al preveure’s la seva exclusiva execució sobre el viari de domini públic 

municipal. 

 

Vist que el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix la seva 

aprovació inicial, i sotmetre’s a informació pública per un període mínim de trenta dies i 

l’aprovació definitiva, segons l’article 235 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim 

Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003m de 28 d’abril, i de l’article 37 

del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya, aprovat pel 

Decret 179/1995, de 13 de juny, la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública 

per un període mínim de trenta dies i l’aprovació definitiva. 

 

En conseqüència, examinada la documentació tècnica que integra el projecte d’obra, i 

d’acord amb el previst en l’article 22.2, lletra ñ), de la Llei de Bases de Règim Local, 

l’Alcaldia proposa al Ple l’adopció del següent 

ACORD:  

Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obra ordinària municipal denominat 

“PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER UNIÓ. TRAM ENTRE CARRER 

MAJOR I CARRER MARE DE DEU DEL PILAR, DE ROSSELLÓ”, redactat en data 

desembre de 2020 per l’arquitecte Sr. Valeri Mas Boldú, amb un pressupost d’execució per 

contracta de 111.643,08 euros, IVA inclòs. 

Segon.- Sotmetre el projecte esmentat a informació pública per un període de trenta dies, a 

comptar des de la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de 

Lleida i al tauler d’edictes de la seu electrònica de l’Ajuntament de Rosselló, a fi de què 

qualsevol persona pugui formular al·legacions. 
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Tercer.- Comunicar aquest acord i el projecte d’obra a l’empresa concessionària del servei 

d’aigua i sanejament municipal i a les empreses distribuïdores d’electricitat en baixa tensió i 

de gas, i a l’empresa titular de la xarxa de telecomunicacions existents, als efectes oportuns 

i sol·licitant-los el corresponent assessorament tècnic. 

 

En Manel Plana recorda que aquest projecte ja el portava el seu grup des de la primera 

legislatura i que ara, per fi, es farà realitat. Motiva l’actuació, la poca repercussió que 

tindrà en les arques municipals, gràcies a les subvencions de que s’aprofitarà, 

aproximadament un 85% del cost de l’obra, i els beneficis que generarà en els veïns 

d’aquesta zona. 

 

L’Ajuntament en Ple, l’aprova amb el vot favorable de tots els regidors assistents de la 

Corporació.  

 

4.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’OBRES D’EXECUCIÓ 

DELS VESTIDORS DE LA PISTA POLIESPORTIVA (FASE 2) 

Vist el projecte d’obres ordinàries municipals denominat “Projecte d’obres bàsic i 

d’execució dels vestidors de la pista poliesportiva de Rosselló”, juntament amb 

l’estudi de seguretat i salut en les obres, redactat per l’enginyer tècnic industrial Ramon 

J. Cortés Torrentó (RCT Enginyeria, SLU), amb un pressupost d’execució per a 

contracta per import de 369.723,35 euros, IVA inclòs, que va ser aprovat inicialment 

per acord del Ple de data 21/01/2020 i aixecat a definitiu al no presentar-se reclamacions 

(BOP del dia 12/02/2021). 

 

Vist que la necessitat que s'ha de satisfer amb el contracte és l'execució dels vestidors en 

l'actual pista poliesportiva coberta, per tal de completar l'actual equipament existent 

(executat com a fase 1), com a equipament destinat 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. 

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

prestacions del contracte en lots. 

 

Vistes les característiques del contracte que es pretén adjudicar, el quadre resum del 

contracte a adjudicar és el següent: 

 

CONTRACTE D'OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ DELS VESTIDORS DE 

LA PISTA POLIESPORTIVA DE ROSSELLÓ  

Procediment: Obert  Tramitació: Simplificada Tipus de contracte: Obres  

Classificació CPV: Accepta renovació: No  Revisió de preus / Accepta 
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45212230-7  fórmula: No  variants: No  

Pressupost base de licitació: 

305.556,49 €  
Impostos: 21%  Total: 369.723,35 €  

Valor estimat del contracte: 

305.556,49 €  
  

Durada execució: 8 mesos Durada màxima: 8 mesos  

Garantia provisional: No  Garantia definitiva: Sí  
Garantia complementària: 

No  

Divisió en lots: NO   

Vistes les característiques i de l'import del contracte s'opta per l'adjudicació mitjançant 

procediment obert simplificat, regulat en l’article 159 de la Llei 9/2017 de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 

Atès que la despesa de l’execució d’aquesta obra ha de sufragar-se a través de 

finançament provinent de diverses fonts d’ingressos, entre les quals dues subvencions 

(una del PUOSC, i una altra del Pla de Dinamització Local de la Diputació de Lleida), i 

que a data d’avui queden pendents de consolidar-se com a recursos que han de finançar 

el contracte, el que motiva que pugui recorre a la tramitació anticipada del contracte 

amb la condició suspensiva de la seva adjudicació a l’efectiva consolidació dels 

recursos, d’acord amb el previst en l’apartat 2 de la disposició addicional tercera de la 

LCSP.  

Vist el previst en els articles 116 i 117 de la LCSP, sobre l’inici, contingut i aprovació 

de l’expedient de contractació. S’exceptua en aquest expedient la incorporació de 

l’existència de crèdit, ates que el contracte es tramita anticipadament segons l’indicat en 

l’anterior apartat.  

És competent per l’aprovació d’aquest expedient de contractació el Ple de l’Ajuntament, 

atès que el valor estimat del contracte és superior al 10% de l’import dels recursos 

ordinaris del pressupost, d’acord amb el previst en l’apartat 1 de la disposició addicional 

segona de la LCSP.  

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de l’assessoria jurídica 

concertada, 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, l’Alcaldia proposa al 

Ple l’adopció del següent:  

ACORD: 
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Primer. Aprovar l'expedient de contractació del CONTRACTE D'OBRES PER A LA 

CONSTRUCCIÓ DELS VESTIDORS DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE 

ROSSELLÓ, mitjançant procediment obert simplificat, convocant la seva licitació.  

 

Segon. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions 

Tècniques que regiran el contracte. El Plec de prescripcions tècniques són les que 

consten al projecte d’obres aprovat.  

Tercer. Tramitar la licitació del contracte amb caràcter anticipat, fixant que 

l’adjudicació del contracte queda sotmesa de forma expressa a la condició suspensiva de 

l’efectiva consolidació dels recursos que han de finançar aquest contracte.  

S’estableix la durada de la condició suspensiva de l’adjudicació en un màxim de 4 

mesos, transcorregut el qual sense que s’hagi verificat el compliment d’aquesta 

condició, l’adjudicació quedarà sense efectes. No s’indemnitzarà als licitadors per les 

deses que hagi ocasionar la preparació i presentació de les ofertes si finalment no es 

constata l’existència del recursos suficients per a cobrir les obligacions derivades del 

contracte.  

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 del contractant tota la documentació integrant de 

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

i el de prescripcions tècniques a través del projecte d’obres aprovat. La documentació 

necessària per a la presentació de les ofertes ha d'estar disponible el dia de publicació de 

l'anunci de licitació.  

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

el perfil del contractant: 

-L’Alcalde, o regidor en qui delegui, que actuarà com a President de la mesa. 

-El Secretari-Interventor de la Corporació, com a vocal.  

-Un/a empleat/da de la Corporació, com a vocal i que actuarà com a secretari/a 

de la mesa.  

 

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, arquitecta 

contractada per a l’assistència dels serveis tècnics municipals 
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En Manel Plana fa l’exposició d’aquesta proposta posant l’accent en la data de 

l’aprovació inicial, 21/01/2020, i la seva publicació al B.O.P. el 10/12/2020, comentant 

que el temps perdut hagués servir per reduir el període d’espera i hagués permès 

accelerar la contractació, que s’ha de fer en aquest ple. 

 

Na Cristina Pena pregunta si hi ha un termini establert per publicar els acords al B.O.P. 

 

En Manel Plana contesta que no hi terminis en les aprovacions inicials. Però per donar 

validesa a l’aprovació definitiva d’un projecte per poder sortir a concurs si ha de estar 

publicat.  

 

Na Cristina Pena insisteix: “Quin ha estat el problema perquè el termini per la 

publicació hagi estat tant llarg?” 

 

En Manel Plana contesta que l’equip de govern també se ho va preguntar. No depèn de 

l’equip de govern ni, tampoc, té capacitat de publicació al B.O.P. 

 

Donat el debat per acabat, l’Ajuntament en Ple, l’aprova amb el vot favorable de tots 

els regidors assistents de la Corporació.  

 

5.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’OBRES D’EXECUCIÓ DEL 

TANCAMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA I URBANITZACIÓ 

EXTERIOR (FASE 3). 

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

d’execució del tancament de la pista poliesportiva i urbanització exterior”, juntament 

amb l’estudi de seguretat i salut en les obres, redactat per l’arquitecta Noemí Bañeres 

Porta, amb un pressupost d’execució per a contracta per import de 641.830,89 euros, 

IVA inclòs, que va ser aprovat inicialment per acord del Ple de data 03/07/2020 i 

aixecat a definitiu al no presentar-se reclamacions (BOP del dia 12/02/2021). 

 

2.- Vist que la necessitat que s'ha de satisfer amb el contracte és l'execució de la fase 3 

de construcció de la pista poliesportiva, consistent en la construcció del tancament i la 

urbanització exterior, per tal de completar l'actual equipament existent (executat com a 

fase 1), com a equipament destinat 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.- Vistes les característiques del contracte que es pretén adjudicar, el quadre resum del 

contracte a adjudicar és el següent: 
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CONTRACTE D'OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ DELS TANCAMENTS 

DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE ROSSELLÓ I LA URBANITZACIÓ 

EXTERN 

Procediment: Obert  Tramitació: Simplificada Tipus de contracte: Obres  

Classificació CPV: 

45261000-4 

45212225-9  

Accepta renovació: No  
Revisió de preus / 

fórmula: No  

Accepta 

variants: No  

Pressupost base de licitació: 

530.438,75 €  
Impostos: 21%  Total: 111.392,14 €  

Valor estimat del contracte: 

530.438,75 €  
  

Durada execució: 8 Durada màxima: 8   

Garantia provisional: No  Garantia definitiva: Sí  
Garantia complementària: 

No  

Divisió en lots: NO   

 

5.- Vistes les característiques i de l'import del contracte s'opta per l'adjudicació 

mitjançant procediment obert simplificat, regulat en l’article 159 de la Llei 9/2017 de 8 

de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).  

 

6.- Atès que la despesa de l’execució d’aquesta obra ha de sufragar-se a través de 

finançament en la seva major part d’operació de crèdit amb entitat bancària per import 

de 400.000 euros, i la resta a través de recursos propis, i que la dita operació de crèdit 

amb entitat bancària es troba a data d’avui pendent de consolidar-se com a recurs de 

finançament del contracte, el que motiva que pugui recorre a la tramitació anticipada del 

contracte amb la condició suspensiva de la seva adjudicació a l’efectiva consolidació 

dels recursos, d’acord amb el previst en l’apartat 2 de la disposició addicional tercera de 

la LCSP.  

 

7.- Vist el previst en els articles 116 i 117 de la LCSP, sobre l’inici, contingut i 

aprovació de l’expedient de contractació. S’exceptua en aquest expedient la 

incorporació de l’existència de crèdit, ates que el contracte es tramita anticipadament 

segons l’indicat en l’anterior apartat.  

 

8.- És competent per l’aprovació d’aquest expedient de contractació el Ple de 

l’Ajuntament, atès que el valor estimat del contracte és superior al 10% de l’import dels 

recursos ordinaris del pressupost, d’acord amb el previst en l’apartat 1 de la disposició 

addicional segona de la LCSP.  
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Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de l’assessoria jurídica 

concertada, 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, l’Alcaldia proposa al 

Ple l’adopció del següent  

 

ACORD:  

Primer. Aprovar l'expedient de contractació del CONTRACTE D'OBRES PER A LA 

CONSTRUCCIÓ DELS TANCAMENTS DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE 

ROSSELLÓ I LA URBANITZACIÓ EXTERNA, mitjançant procediment obert  

simplificat, convocant la seva licitació. 

  

Segon. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions 

Tècniques que regiran el contracte. El Plec de prescripcions tècniques són les que 

consten al projecte d’obres aprovat. 

  

Tercer.  Tramitar la licitació del contracte amb caràcter anticipat, fixant que 

l’adjudicació del contracte queda sotmesa de forma expressa a la condició suspensiva de 

l’efectiva consolidació dels recursos que han de finançar aquest contracte.  

S’estableix la durada de la condició suspensiva de l’adjudicació en un màxim de 4 

mesos, transcorregut el qual sense que s’hagi verificat el compliment d’aquesta 

condició, l’adjudicació quedarà sense efectes. No s’indemnitzarà als licitadors per les 

deses que hagi ocasionar la preparació i presentació de les ofertes si finalment no es 

constata l’existència del recursos suficients per a cobrir les obligacions derivades del 

contracte.  

  

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 del contractant tota la documentació integrant de 

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

i el de prescripcions tècniques a través del projecte d’obres aprovat. La documentació 

necessària per a la presentació de les ofertes ha d'estar disponible el dia de publicació de 

l'anunci de licitació. 

  

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

el perfil del contractant: 

- L’Alcalde, o regidor en qui delegui, que actuarà com a President de la mesa. 

- El Secretari-Interventor de la Corporació, com a vocal.  

- Un/a empleat/da de la Corporació, com a vocal i que actuarà com a secretari/a 

de la mesa.  

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

contractada per a l’assistència dels serveis tècnics municipals. 

 

En Manel Plana reitera, en la seva exposició, el temps perdut entre les dates de 

aprovació i publicació. Fa una reflexió, fent referència una pregunta anterior de Na 

Cristina Pena, sobre la responsabilitat de l’administració i la agilitat que hauria de tenir 

en la tramitació de diversos assumptes.  

Diu, literalment: “No pot ser que per una qüestió no administrativa sinó de 

funcionament de la secretaria-intervenció aquest terminis es vagin allargant”. 

El pavelló es un projecte de poble i el que volem es que s’acabi el més aviat possible i 

que tots el veïns de Rosselló pugui gaudir d’unes instal·lacions que molts altres 

municipis del voltant tenen. Aquest equip de govern ha tingut que espentejar moltíssim 

per tirar-ho endavant.  

En Manel plana argumenta la convocatòria d’aquest ple extraordinari, en part, per tal 

d’accelerar tot aquest procés. Comenta que per tal de fer aquestes obres es necessari 

tenir una previsió i buscar el finançament corresponent, basat en el que s’aprova en el 

ple, fent que els retards creïn una certa disfunció entre la planificació de les obres i la 

execució final. 

 

Intervé En Cristina Pena per insistir en la qüestió de la força de l’equip de govern per 

fer publicar els acords del ple i que s’està deixant al secretari anterior molt malament. 

 

Intervé En Josep Abad fent constar que, des de que ell es alcalde, si no s’hagués tingut 

perseverança, insistència, ..., avui, Rosselló no tindria res. Assevera que els tempos els 

hauria de marcar l’alcalde, no el secretari, Essent una situació que no es d’ara, es de fa 

trenta anys. Però s’ha de reconèixer que ha estat un gran secretari, reconegut per tot-

hom, encara que el seu error ha estat intentar marcar els temps. 

Diu, literalment: “Han estat deu anys de picar pedra, d’insistir, .... Per això Rosselló té 

moltes coses que no tenia”. 

 

Pren la paraula En Jaume Borrero per explicar que en la legislatura d’en Genís 

Casanovas ja es va intentar fer el pavelló i per circumstàncies similars no es va poder 

tirar endavant. 

 

En Cristina Pena no entén aquesta situació, i si be el secretari te unes funcions, l’equip 

de govern també en te unes altres. Tot això pot provocar algun problema en el cas 

d’al·legacions.  

 

En Jaume Borrero torna a intervenir recordant que la legislatura de En Genís Casanovas, 

va deixar un superàvit aproximat d’un milió d’euros, amb el que es podia haver tirat 

endavant el pavelló sense un cost afegit per l’ajuntament. Fent constar que el secretari 

anterior va ser un excel·lent gestor, però volen anar al seu ritme. 
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En Manel Plana informa que, fins i tot, la voluntat de l’equip de govern va ser la de 

facilitar la feina del secretari-interventor, reconegut, no tan sols, a nivell municipal sinó, 

també, a nivell comarcal i provincial, oferint una persona de reforç per fer la tasca 

jurídica-administrativa, inclús es va incorporar al pressupost una partida per aquest lloc 

de treball. 

 

Fets alguns comentaris més, al respecte, es dona el debat per acabat, l’Ajuntament en 

Ple, l’aprova amb el vot favorable de tots els regidors assistents de la Corporació.  

 

6.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30.- TAXA PER ENTRADES 

DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA 

PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE 

MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA. 

L’alcalde argumenta que aquest punt esta relacionat, bàsicament, en l’Avinguda 

Guillem de Rosselló. A mesura que han anat creixen les àrees de comerç, en l’avinguda, 

totes demanen la zona de càrrega i descàrrega, en detriment de les places de parking. 

Aquesta ordenança pretén regular les zones de càrrega i descàrrega, amb dos úniques 

zones, una en cada sentit de l’avinguda, guanyant llocs d’aparcament pels vehicles 

particulars. 

Dona la paraula a En Raul Jove, regidor d’urbanisme, que es qui ha portat el tema, que 

reafirma les paraules de l’alcalde. 

 

Na Cristina Pena pregunta pel cost d’aquestes zones. 

 

L’Alcalde respon que aquesta zona, al ser municipal, no tindrà cost en els comerços, el 

que representarà una menor recaptació per aquest concepte. 

 

Donat el debat per acabat, l’Ajuntament en Ple, l’aprova amb el vot favorable de tots 

els regidors assistents de la Corporació i l’abstenció de Na Nuria Montserrat. 

 

7.- MOCIÓ DE SUPORT A PABLO HASÉL 

En Manel Plana explica que, el seu grup, voldria fer una petita esmena, deixant ben clar 

que donen suport a la llibertat d’expressió, però els sorprèn que una moció així no 

s’hagués fet abans, en situacions similar, com per el raper Valtonyc. 

També, posar l’accent en, que “Per defensar la llibertat d’expressió no cal la violència”, 

no atribuïble a aquelles persones que surten a defensar la llibertat d’expressió i de 

corroborar els fets objectius que canta Pablo Hasél sobre la corona difosos pels mitjans 

de comunicació, utilitzant-e el dret penal com a escarment per la població. 

Per tant, proposa que la moció fons en “Suport a la Llibertat d’Expressió”, dins de 

l’àmbit artístic. 

Reiterant la condemna aquelles destrosses que es fan, utilitzant com pantalla de la 

llibertat d’expressió per fer actes vandàlics. 

Recorda que lletres de grups com “Kortatu”, “La Polla Records”, “Siniestro Total”, ..., 

ara no podrien ni expressar-les, fent palesa la claríssima involució de l’Estat Espanyol.  
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A la espera de la derogació de la “Llei Mordassa”, el tancament dels CIES, la 

modificació del delicte d’injúries a la Corona,... de fet, ahir, al Congrés de Diputats, no 

es va permetre el debat al respecte. 

En Manel Plana demana la opinió de la resta de assistents de la Corporació. 

 

Na Cristina Pena apunta que en el seu dia també es va fer una moció per en Valtonyc, 

emmarcada amb la moció per tots els exiliats, que mentre hi hagi Corona hi haurà 

delicte d’injúries a la Corona. Respecte a si la pregunta es aprovar la moció en “Suport a 

Pablo Hasél” o en “Suport a la Llibertat d’Expressió”, tant una com l’altra li sembla bé.  

 

Fets alguns comentaris més, al respecte, es dona el debat per acabat, l’Ajuntament en 

Ple, aprova la moció amb la modificació proposada, amb el vot favorable de tots els 

regidors assistents de la Corporació. 

 

 

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

les tretze hores. Dono Fe.  
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