JOSEP ABAD FERNANDEZ (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 22/07/2021
HASH: 2abecb34f3d581ebe5ab5042bb351e2e

ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Identificació de la sessió
Número: PL/2021/7
Caràcter: ordinari
Data: 29 de juny de 2021
Horari: de 12h a 12:50h
Lloc: Presencialment
Hi assisteixen:
-L’alcalde


Josep Abad



Manel Plana



Joan Andreu Urbano



Raul Jové



Judit Teixiné



Toni Bosch



Nuria Montserrat



Cristina Pena

Es reuneix, per tant, el quòrum legal reglamentari per a la validesa de la sessió, ja que
assisteixen els regidors que, de fet i de dret, componen l’Ajuntament, acomplint-se el
previst en la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i en el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril; i el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
corporacions.
Obert l’acte per l’Alcalde es dona la benvinguda a la nova secretaria-interventora que
s’ha incorporat en data 1 de juny i tot seguit es dona la paraula al Sr Manel Plana
i es passa a examinar l’ordre del dia previst per a la sessió que consta dels següents
punts:
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María del Rosario Rodríguez Ros (2 de 2)
Secretària-Interventora
Data Signatura: 22/07/2021
HASH: 65288c8eaea5e4941959eccb4030b507

-Els regidors

Prenen els següents acords:
A) Part resolutiva

Es sotmet a votació i per unanimitat de tots els membres assistents s’aprova
l’Acta del Ple extraordinari núm. 5/2021, de 13 de maig de 2021, l’esborrany del
qual s’havia tramès amb antelació.
2. Declaració institucional.
Declaració Institucional en motiu del 28 de juny de 2021.
Dia per l’alliberament LGBTI
El 28 de juny és el Dia per l’alliberament Lesbià, Gai, Bisexual, Transsexual i
Intersexual en record dels anomenats fets de Stonewall –Estats Units- que van
tenir lloc el 28 juny de 1969, fa ja més de 50 anys. Aquell dia, persones
transsexuals i homosexuals van dir prou per primer cop a la discriminació a la
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1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

que havien estat sotmeses durant segles i va néixer el moviment d’alliberament
LGTBI.
Aquest 2021, marcat encara per la influència de la Covid-19, que ens ha obligat
a recloure’ns i utilitzar nous canals per relacionar-nos entre nosaltres, i ha
permès seguir observant quin és el grau de discriminació real de les persones
LGTBI en el seu àmbit més proper com és la casa familiar. I hem de dir que, si
bé a Catalunya la immensa majoria de les persones LGTBI no s’han vist vexades
per la seva identitat o orientació sexual, s’han detectat alguns casos de LGBTIfòbia a la pròpia llar, en especial de persones trans* molt joves, així com també
la deplorable LGBTI-fòbia a les xarxes socials. Un cop iniciat el retorn a una
certa normalitat, observem amb molta preocupació les agressions físiques
violentes que estem coneixent aquests dies als mitjans de comunicació.
Avui a Catalunya, que va liderar l’avanç en el reconeixement de les persones
LGTBI amb l’aprovació de la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes,
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, tenim eines per ajudar a eradicar
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, com són els Serveis d’Atenció Integral
LGBTI (SAI), desplegats a tot el territori, que des de la proximitat s’han
convertit en punt d’informació, assessorament, recolzament de les persones
públiques LGBTI transversals, independentment de que aquestes visquin en una
gran ciutat o en el poble més petit. I també el compromís de Mossos d’Esquadra
i policies locals en la lluita contra la LGBTIfòbia.
D’altra banda, la recent aprovació de la llei 19/20 de 30 de desembre, d’Igualtat
de tracte i no discriminació, és un gran pas endavant atès que permet una
protecció integral i per via administrativa contra la LGBTIfòbia i contra
qualsevol mena de discriminació, i preveu el desplegament d’un nou reglament
sancionador.
Des de l’Ajuntament de Rosselló volem reivindicar i defensar els drets del
col·lectiu LGTBI, i atès que encara hi ha focus d’LGTBI-fòbia a casa nostra,
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LGTBI i de visibilització del col·lectiu i on estan pivotant les polítiques

fem una crida a les persones afectades a no callar i utilitzar els canals que tenen
al seu abast en el nostre municipi i comarca, i demanem a tota la ciutadania que
s’impliqui en la defensa dels drets i llibertats de les persones LGTBI. Al cap i a
la fi, els drets del col·lectiu LGBTI són els drets de tothom, com a Drets Humans
que són.
I per això, donem suport i fem pròpies les reivindicacions que el Consell
Nacional LGBTI fa públiques en el seu manifest:
El rebuig a la limitació de la llibertat que en el Registre Civil encara impedeix el
registre de les famílies homoparentals o el canvi de nom de les persones trans*;
que des de Catalunya es pugui gestionar el dret d’asil i la protecció de manera
especial d’aquelles persones LGTBI que es troben en situacions vulnerables i de
les que no han pogut accedir a una regularització de la seva situació legal.
Continuar avançant en la formació específica pel professorat de la diversitat i de
la realitat LGTBI, que permeti la creació d’espais segurs i de confiança per
l’alumnat LGTBI, respectuosos i lliures d’LGTBI-fòbia, i la modificació de tots
els impresos i formularis administratius de caràcter sexista i/o binarista.
En el camp de la salut cal garantir el dret a la reproducció assistida adones
lesbianes i als homes trans* i la reducció de les llistes d’espera en aquest camp.
TRANS*, implementant la seva presència a totes les regions sanitàries de
Catalunya per facilitar els processos de transició arreu.
Millorar l’accés a la informació de les persones sordes lgbti en igualtat de drets
de la resta de ciutadania, la creació i administració d’espais inclusius i segurs per
a les persones grans LGTBI i/o intergeneracional LGTBI (residència,
apartaments amb serveis, etc.) així com la formació de les persones que treballin
amb persones grans i dependents.
Tenir molt present el món rural, on el nombre de persones del col·lectiu LGTBI
és menor i està més disseminat, ajudant a disposar d’espais de trobada i oferir
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Continuar la descentralització del Servei de Trànsit, que atén les persones

serveis de suport al col·lectiu i promoure activitats que ajudin a visualitzar-lo
des de l’administració de proximitat.
Continuar implementant la llei 11/2014 adaptant-la a les noves necessitats i
traduint els seus articles en accions, protocols i Plans de polítiques públiques
d’una manera integral on totes les administracions i la societat civil i trobin els
espais en comú per fer-ho possible.
Per part de l’Ajuntament de Rosselló assumim el compromís de visibilitzar el 28
de juny i mantenir, la resta de l’any, el compromís amb el dret a ser, vestir-se,
expressar-se i estimar com cadascú vulgui, amb tots els drets i tot l’orgull, i
participar en la campanya “Fem els cims dels Drets LGBTI”, penjant la bandera
de l’Arc de Sant Martí, i donant a conèixer a la ciutadania les accions fetes
durant els darrers 12 mesos, amb la fita d’assolir els més alts nivell –o cims- dels
drets LGBTI.
S’aprova per unanimitat dels regidors assistents.
3. Donar compte Retiment Execució pressupostaria 1r trimestre 2021
Per part del regidor Manel Plana, s’introdueix el punt i explica que tenint
normativa i fixada a nivell de l’Estat. S’ha de fer de forma trimestral. La part
més important d’aquest informe són les conclusions i el que diu per part del
secretari interventor accidental és que els fons líquids a l’inici de l’exercici 2021
és de 1.158.275,85€ i a 31 de març és d’1.179.106,83€ i segons la previsió
s’estima un import líquid a final al tancament de l’exercici de 404.498,26€. Cal
puntualitzar que això són els fons líquids que no és el mateix que el romanent de
tresoreria, ja que no incorpora els drets reconeguts que encara no s’han
transformat el liquiditat: com serien els ingressos que han de venir d’altres
administracions. El que vol dir això és que si ara s’hagués de pagar totes les
despeses corrents que tenim com a ajuntament de Rosselló, sense cap tipus
d’ingrés i amb la liquidés que tenim, pagant aquestes despeses ens quedarien
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l’informe corresponent, la informació que correspon és la que ve donada per la

encara 404.498€. Ens vol dir que la capacitat d’autofinançament de
l’Ajuntament de Rosselló és molt important i és la nostra obligació comenta.
Continua la seva intervenció el regidor Manel Plana explicant el rati de deute
viu i quadre d’amortitzacions, es pot veure com a 31 de març de 2021
l’Ajuntament presenta un deute viu amb entitats de crèdit de 433.517,49€
quantitat que va amb línia de la situació presentada en els trimestres anteriors. I
part d’aquest deute viu ve donat per les actuacions que s’han dut a terme pel
pavelló, la seva 2a i 3a fase.
4. Donar compte Retiment Pagament mig a proveïdors 1r trimestre 2021
Explica el regidor Manel Plana que en aquest punt el que es fa és donar compte
del pagament que es fa als nostres proveïdors, i si s’està o no dins de la
normativa establerta. L’informe ens diu que paguem a 24,31 dies i això vol dir
que estem dins del que ens marca la normativa. Sempre hem dit i hem cregut que
el que no pot ser és que les administracions no compleixen amb els paràmetres
legals.
5. Aprovació Inicial de la modificació de crèdit 3/21 referent a la
de crèdit i crèdit extraordinari.
Explica el portaveu del grup Manel Plana, que aquesta modificació ha de venir
motivada i finançada per recursos propis, per romanent de tresoreria o fins i tot
per la baixa de partides pressupostàries. Algunes tenim crèdit extraordinari pel
que vol dir que no s’havien contemplat en el pressupost i d’altres per suplement
de crèdit.
Explica que dins de crèdit extraordinari, els tres moviments inicials corresponent
a l’adequació de la figura Blai Jofre, treballador d’aquest ajuntament) a la
situació que tenia establerta i que calia reconèixer-li. Les gratificacions
extraordinàries ve donat pel motiu que mentre no vam tenir secretari-interventor
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modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant suplement

la treballadora Silvia Fornos va rebre aquestes gratificacions en compensació a
la feina.
Pel que fa als treballs tècnics, són treballs per legalitzar algunes instal·lacions
elèctriques de l’Ajuntament, ve donat per que algunes de les instal·lacions
elèctriques s’havien d’adequar a la legalitat establerta. Això no estava
contemplat i dir-vos que caldrà fer-n’hi més ja que és obligatori i caldrà anar
fent-ho amb totes les instal·lacions elèctriques quan toqui per ajustar-nos a la
legalitat.
Continua explicant el portaveu del grup Manel Plana, que com a previsió s’ha
afegit el lloguer de la màquina de clima de fred. S’espera que sigui l’últim estiu
que calgui llogar-la. En hem trobat amb la calor a principis d’aquest mes i hem
hagut de fer aquest lloguer, potser no acabarà sent aquesta quantia.
Pel que fa al suplement de crèdit en l’àmbit sanitari explica que hi havia una
proposta de 10.000€ i en aquest cas veiem que la neteja hi hagut un increment
considerable, també es van fer els lots per la ciutadania, i entre d’altres, per tot
això s’ha fet una proposta de consignació de 20.000€ més, passem d’una
proposta inicial de 10.000€ a un crèdit definitiu de 30.000€.
També hi ha el mobiliari de la llar de jubilats, una demanda que se’ns va fer des
van fer del terra.
També hi ha l’ampliació exterior de la Sala de Vetlles, i aquesta proposta de
consignació és de 2.600€ més, que corresponen a la direcció del projecte.
Explica que els següents conceptes de triennis, funcionari, productivitat, etc, ve
donat que degut a la jubilació del secretari interventor, Segundo Felix Ruiz
Martinez, com no estava adaptat al pressupost s’ha adaptat la seva quitança i la
liquidació corresponent, produït per la seva baixa.
Intervé en aquest punt el regidor Toni Bosch, dient que no s’oposaran a la
modificació de crèdit, votaran a favor del suplement de crèdit extraordinari, per
que creuen que aquestes despeses són necessàries, i vol matisar que veient
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de la llar de jubilats per proporcionar unes cadires adequades a les obres que es

l’informe de secretaria intervenció en quant a l’advertiment sobre el compliment
de l’estabilitat, veient que tenim els objectius, capítol 1 i capítol 7. Els préstecs
no computen, en aquest càlcul hi ha una necessitat de finançament d’1 milió
d’euros. També amb el tema de pressupost de temes consolidats l’Ajuntament
incompliria la regla de la despesa en 894.000€, gràcies a que podem fer aquestes
inversions necessàries al municipi i que la regla de la despesa per als anys 20 i
21 està suspesa i sembla que tenim les diferents inversions que estem fent, però
això ens marca que l’any vinent no ens hem de passar per que si no si que ens
vindran a fiscalitzar. Està bé fer les inversions quan toquin però l’any vinent ens
tocarà anar piano a piano. Ja que portem dos anys seguits saltant-nos les regles.
En relació a el concepte de revisions elèctriques es pregunta per la regidora de
(Primàries) a que es degut i

l’alcalde contesta que el que es fa amb les

instal·lacions elèctriques es passar les revisions als quadre elèctrics que hi estan
instal·lats a tot el municipi. Es fa un estudi de cada quadre, i es posa al dia per
legalitzar-lo. Inclús explica l’alcalde que s’han tingut de fer plànols nous
d’algunes instal·lacions.

de conformitat amb els articles 177 del Real Decret 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i les
bases d’execució del pressupost, així com els articles 34 a 38 del Reial Decret
500/1990.
Es sotmet a votació:
Vots a favor: Sr. Josep Abad, Sr.Manel Plana, Sr. Joan Andreu Urbano, Sr. Raul
Jové, Sra. Judit Teixiné, Sr. Toni Bosch.
Abstenció: Sra. Cristina Pena
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Ates l’expedient tramitat a l’efecte i l’informe d’Intervenció que consta en ell i

En conseqüència, el Ple de la Corporació, per majoria , amb 6 vots a favor i 1 abstenció,
acorda:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari número 3/2021, que
cal finançar mitjançant romanent de tresoreria i baixes/anul·lacions de partides de
despesa, del pressupost vigent de la corporació, d’acord amb el següent detall:
Despeses que cal finançar:
1/ Crèdit Extraordinari:
Partida

Nom

Proposta de consignació

2021-1-92000-12003

R.B. grup C1

12.500,00

2021-1-92000-12103

R.C. Grup C1

2.900,00

2021-1-92000-15100

Gratificacions extraordinàries

7.000,00

2021-1-33701-22706

Treball tècnics legal.
Elect. Baixa Tensió
Jubilats

1.100,00

2021-1-92000-22706

Treballs tècnics leg. IEBT Ajt

3.400,00

2021-1-92000-20300

Lloguer aire refredadora A.C.

14.000,00

Inst.
Llar

Partida

Nom

2021-1-23100-22699

Subm. Àmbit sanitari
Covid19

2021-1-33701-62500

Mobiliari Llar Jubilats

2020-1-16400-62201

Crèdits Inicials

Proposta de Crèdit
consignació
Definitiu

10.000,00

20.000,00

30.000,00

1.000,00

5.000,00

6.000,00

Ampliació exterior Sala
de Vetlla

111.000,00

2.500,00

113.500,00

2021-1-92000-12000

R.B. funcionaris grupA1

17.000,00

1.450,00

18.450,00

2021-1-92000-12006

Triennis

11.000,00

700,00

11.700,00

2021-1-92000-12100

R.C. (C.D.)

18.100,00

1.150,00

19.250,00

2021-1-92000-12101

R.C. (C.E.)

43.000,00

3.650,00

46.650,00

2021-1-92000-15000

Productivitat

1.000,00

400,00

1.400,00
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2/ Suplement de Crèdit:

Total altes crèdits :

75.750,00€

Finançament que es proposa:
3.1 Altes aplicació pressupostaria d’Ingressos:
Partida

Nom

Alta

3.2 Baixa/Anul·lació aplicació pressupostaria Despeses :
Partida

Nom

2021-1-92000-12004

R.B. Grup C2

Baixa
12.500,00

3.3. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals:
Partida

Nom

2020-1-87000

Romanent de Tresoreria

Proposta de consignació
63.250,00

3.4. Operacions de Crèdit:
Nom

Proposta de consignació

Total finançament :

75.750,00€

3. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es
presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes,
comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.

6. Aprovació 3a pròrroga adhesió acord marc subministrament de gas
amb ACM
Demana el Sr. Manel Plana fer explicació del punt 6 i 7 conjuntament.
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Partida

Explica el portaveu del grup, Manel Plana, que aquest acord ens diu que per
aconseguir economies d’escala, és a dir, com més demanda unificada més
capacitat de negociació tindrem a l’hora de fer la compra. És necessari aquesta
adhesió a ACM.
Augmentar la capacitat de negociació i aconseguir un benefici per a tots. Tant
pel que fa a gas com a electricitat.
Es sotmet a votació i s’acorda per unanimitat dels membres i en conseqüència el
Ple de la Corporació acorda:
ADHESIÓ A LA TERCERA PRÒRROGA DEL CONTRACTE BASAT 2018.02D1 EN L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL AMB
DESTINACIÓ ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA (Exp. 2018.02).
ANTECEDENTS
1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu de licitació a tal efecte, va acordar en la sessió celebrada el dia 7 de juny
de 2018, adjudicar l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les
entitats locals (Exp. 2018.02) dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i
SDG SA (ara denominada NATURGY IBERIA SA) i ENDESA ENERGÍA SAU de
conformitat amb els Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques, aprovats per la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i
publicats al perfil de contractant de l’entitat.
2.- En data 9 de juliol de 2018 es va procedir a la formalització dels pertinents
contractes administratius de l'Acord marc, amb l'empresa NATURGY IBERIA, SA, i
amb l'empresa ENDESA ENERGÍA, SAU.
3.- Mitjançant la Resolució de Presidència núm. 44/2018, de data 10 de juliol, va ser
aprovat el plec de clàusules administratives particulars que havia de regir el contracte de
subministrament de gas natural basat en l’Acord marc referenciat a l’apartat anterior i
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Alta Pressió), mitjançant la selecció de les empreses GAS NATURAL SERVICIOS

dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Baixa Pressió), així com la seva
licitació mitjançant la presentació de proposició econòmica en sobre tancat, el quals, es
troben publicats, també, al perfil de contractant de l’entitat.
4.- En data 20 de juliol de 2018 la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del
corresponent procediment definit als plecs referenciats a l’apartat anterior, va acordar
adjudicar els dos lots del contracte basat del procediment derivat de l’Acord marc del
subministrament de gas natural, amb destinació a les entitats locals de Catalunya
mitjançant oferta presentada en sobre tancat (expedient 2018.02-D.1) a l’empresa
ENDESA ENERGÍA SAU, formalitzant-se el corresponent contracte, en data 31
d’agost de 2018.
5.- En data 5 de juny de 2019, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar
definitivament l’expedient de la primera pròrroga del Contracte basat en l’Acord marc
de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya,
formalitzant-se el contracte en data 2 de juliol de 2019.
6.- En data 6 de febrer de 2020, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar
definitivament l’expedient de la segona pròrroga del Contracte basat en l’Acord marc de
formalitzant-se el contracte en data 17 de febrer de 2020.
7.- En data 19 d’abril de 2021, la Comissió de Presidència de l’ACM, va resoldre
aprovar definitivament l’expedient de la tercera pròrroga del contracte basat de l’Acord
marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de
Catalunya per un període addicional de 12 mesos, des de l’1 d’octubre del 2021 fins l’1
d’octubre de 2022, formalitzant-se el contracte en data 3 de maig de 2021.
8.-Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 20
del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat 2018.02-D1.
9.- Vist l’informe favorable de fiscalització i intervenció limitada prèvia de la despesa
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subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya,

emès per la Intervenció de fons.
FONAMENTS DE DRET
Disposició addicional 3a. de la nova LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de
la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.
Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la
creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.
Disposició Transitòria Primera de la nova LCSP respecte al règim aplicable als
contractes i Acords marc licitats abans de la seva entrada en vigor.
Articles 197 i 198 del TRLCSP en relació al règim dels Acords marc, i articles
concordants de la nova LCSP (Articles 220 a 222) en allò que resultin aplicables
d’acord amb la seva Disposició Transitòria Primera.
Article 156 i 198 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) i articles
concordants de la nova LCSP (Articles 153 i 220) pel que fa a la formalització dels
contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels

Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen
l’Acord marc del subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de
Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i
publicats al perfil de contractant de l’entitat.
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de l'Acord marc
del subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya, a
licitar mitjançant sobre tancat, aprovat per Resolució de Presidència núm. 44/2018 de
data 10 de juliol i publicat al perfil de contractant de l’entitat.
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corresponents documents contractuals.

Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, aquest Ajuntament
ACORDA
Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Rosselló a la tercera pròrroga del
contracte basat (Exp. 2018.02-D1) en l’Acord marc de subministrament de gas natural
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.02), per un termini de dotze
mesos, des de l'1 d’octubre de 2021 a l’1 d’octubre de 2022.
Segon.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària, Endesa Energia
SAU, al CCDL (preferentment a través d’EACAT) i a l’ACM (preferentment a través
d’EACAT) així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donant-li els efectes de
publicitat que siguin preceptius.
7. Acord renovació adhesió Acord marc subministrament energia elèctrica
amb ACM
Comenta l’alcalde, que creu que pel fet d’estar a l’ACM, creu que encara surt
més car. També explica la idea de que les diferents comercialitzadores fessin un
fins ara l’Ajuntament estava sense aquesta figura, i que sí o sí s’havia d’aprovar.
Que això és anual, i que per l’any vinent volen portar altres propostes per a
veure si això és tan bo o no, i així poder comparar.
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat i en conseqüència el Ple de la corporació
acorda:
ADHESIÓ AL CONTRACTE 2019.03-D1 DE L’ACORD MARC DE
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (EXP. 2019.03).
ANTECEDENTS.-
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estudi dels costos. Aquest any s’ha afegit el tema de secretaria intervenció que

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 1 d’octubre de 2020, i prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives
particulars i prescripcions tècniques aprovats per Resolució de Presidència del CCDL de
data 22 de juny de 2020 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, la selecció de
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (Expedient 2019.03), d’acord amb el següent detall d’empreses
seleccionades:
ENDESA ENERGIA, SAU: Lots 1, 2 i 3.
NEXUS ENERGIA, SA: Lots 1, 2 i 3.
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA: Lots 1,2 i 3.
IBERDROLA CLIENTES, SAU: Lots 1, 2 i 3.
ENDESA ENERGÍA RENOVABLE, SL: Lots 4, 5, 6 i 7.
ELECTRA CALDENSE ENERGIA, SA”: Lots 4, 5, 6 i 7.
IBERDROLA SERVICIOS ENERGÈTICOS, SA: Lots 4, 5, 6 i 7.
HIDOELÉCTRICA DEL VALIRA, SA: Lot 6.

a totes les empreses licitadores, i havent transcorregut el termini legalment establert per
a la interposició de recurs especial en matèria de contractació, es va procedir a
formalitzar l’Acord marc en qüestió amb les empreses seleccionades, abans
relacionades.
3.- Posteriorment, en data 12 de novembre de 2020, la Presidència d’aquest Consorci va
adoptar la Resolució núm. 68/2020 per la que es resolgué, entre d’altres, aprovar
l’expedient de contractació i el corresponent plec de clàusules administratives
particulars del procediment amb número de referència 2019.03.D01, per a l’adjudicació
dels lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació
a les entitats locals de Catalunya (expedient núm. 2019.03), mitjançant el procediment
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2.- En data 6 de novembre de 2020, un cop notificat l’acord esmentat a l’apartat anterior

de subhasta electrònica entre les empreses seleccionades en l’Acord marc del que
deriva. Prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu seleccionades i va
adjudicar els lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc a favor de l’empresa que va obtenir el millor
preu en les subhastes electròniques, d’acord amb la fórmula i les taules de preus de
sortida i valors del percentatge sobre el consum total anual per tarifa i període, previstos
en el PCAP d’aplicació, de la que en resultà adjudicatària l’empresa ENDESA
ENERGIA, SAU pel que fa als lots 1 i 2 i l’empresa IBERDROLA CLIENTES SAU
pel lot 3.
4.- En data 8 de gener de 2021, es van formalitzar, entre el CCDL i les empreses
adjudicatàries dels lots 1, 2 i 3, el corresponent contracte de subministrament elèctric,
licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.
5.-. 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
pròrrogues posteriors.
Atès que el subministrament d’energia elèctrica a tots els ens locals adherits a l’acord
marc de l’ACM-CCDL és amb energia 100% verda, fet que ajudarà els ajuntaments i
ens locals de Catalunya a complir també amb els objectius del Pla d’Acció per l’energia
sostenible i el Clima, essent el seu objectiu reduir les emissions de CO2 en un 40% a
l’any 2030
FONAMENTS DE DRET.Disposició addicional 3a. de la LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la
LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.

Avgda. Catalunya,2 . Tfn. 973 730 001. e-mail: ajuntament@rossello.cat . 25124 ROSSELLÓ (LLEIDA) . P-2523200-J

Codi Validació: 6HAXSPZ5FTA4R662EH2XRGQL7 | Verificació: https://rossello.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 16 de 33

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

Articles 227 i ss. de la LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i
règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.
Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.
Article 153 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents
contractuals.
Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats per
Resolució de Presidència núm. 30/2020, de 22 de juny de 2020 i publicats al perfil de
contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc de subministrament d’energia
elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03).
Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència
núm. 68/2020, de 12 de novembre de 2020 i publicats al perfil de contactant de l’entitat
que regeixen el procediment derivat de l'Acord marc de subministrament d’energia
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03 D01).
Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text
concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i
competències de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització
comarcal.
Vist l’informe de la Intervenció sobre la fiscalització de la despesa.
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents,
ACORDS.Primer.- Disposar l’adhesió de l’Ajuntament de Rosselló al contracte 2019.03-D1 de
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals
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refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents

de Catalunya (Exp. 2019.03), per una durada de dotze mesos, a partir de l'1 de juliol de
2021, període que es podrà prorrogar per tres períodes més de 12 mesos cadascun.
Segon.- Aprovar la contractació del subministrament d’energia elèctrica dels punts de
subministrament (CUPS) de titularitat de l’ Ajuntament ordenats per lot, que s’inclouen
al contracte:


LOT 1. CUPS del Lot 1 Baixa tensió de menys de 15 kW adjudicat a ENDESA
ENERGIA SAU:

Núm. 1
CUPS ES0031405775024001PD0F
TARIFA* 2,0A
Ubicació (opcional) MAJOR, 101 (AJUNTAMENT VELL PB)
Núm. 2
CUPS ES0031405775024002PX0F
TARIFA*2,0A
Ubicació (opcional) MAJOR, 101 (AJUNTAMENT VELL)

Núm. 4
CUPS ES0031405888433001WB0F
TARIFA*2,0A
Ubicació (opcional) PD ALPICAT, CEMENTIRI
Núm. 5
CUPS ES0031405889216001ME0F
TARIFA*2,0A
Ubicació (opcional) AV. PONENT (ENLLUMENAT)
Núm. 6
CUPS ES0031408203337001WB0F
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Núm. 3
CUPS ES0031405888431001FN0F
TARIFA*2,0A
Ubicació (opcional) PD ALPICAT, NAU CEMENTIRI

TARIFA*2,0A
Ubicació (opcional) VERGE DEL PILAR (ENLLUMENAT)
Núm. 7
CUPS ES0031405890959001AJ0F
TARIFA*2.0DHA
Ubicació (opcional) AL-KANIS ENLLUMENAT
Núm. 8
CUPS ES0031408104222001AS0F
TARIFA*2.0DHA
Ubicació (opcional) CAMI BENAVENT (ENLLUMENAT)
Núm. 9
CUPS ES0031408411836001WD0F
TARIFA*2.0DHA
Ubicació (opcional) CTRA LLEIDA, ROTONDA

Núm. 11
CUPS ES0031405889217001AX0F
TARIFA*2.1DHA
Ubicació (opcional) MAJOR (BOMBA AIGUA)
Núm. 12
CUPS ES0031405906334001DL0F
TARIFA*2.1A
Ubicació (opcional) AV. PONENT (ESCOLES)
Núm. 13
CUPS ES0031405906334002DC0F
TARIFA*2.1A
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Núm. 10
CUPS ES0031408437897001VP0F
TARIFA*2.0DHA
Ubicació (opcional) RAVAL (ENLLUMENAT)

Ubicació (opcional) AV. PONENT,12 (ESCOLES)
*Incloure els CUPS de les tarifes següents: 2.0A, 2.0DHA, 2.0DHS, 2.1A, 2.1DHA i
2.1DHS


LOT 2. CUPS del Lot 2 Baixa tensió de mes de 15 kW adjudicat a ENDESA
ENERGIA SAU:

Núm. 1
CUPS ES0031405774968001BZ0F
TARIFA*3,0A
Ubicació (opcional) MAJOR (ENLLUMENAT)
Núm.2
CUPS ES0031405775005001XF0F
TARIFA*3,0A
Ubicació (opcional) MAJOR, 61 (CASAL)

Núm.4
CUPS ES0031405883456001HG0F
TARIFA*3,0A
Ubicació (opcional) AV. CATALUNYA (JUBILATS)
Núm.5
CUPS ES0031405883484001QJ0F
TARIFA*3,0A
Ubicació (opcional) AV. CATALUNYA (AJUNTAMENT)
Núm.6
CUPS ES0031405888410001ZB0F
TARIFA*3,0A
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Núm.3
CUPS ES0031405849288001EE0F
TARIFA*3,0A
Ubicació (opcional) AV. ESPORTS (ZONA ESPORTIVA)

Ubicació (opcional) AV. GUILLEM (CONSULTORI)
Núm.7
CUPS ES0031405899055001BJ0F
TARIFA*3,0A
Ubicació (opcional) AV. PONENT (ENLLUMENAT)
Núm.8
CUPS ES0031405922173001LT0F
TARIFA*3,0A
Ubicació (opcional) AV. CATALUNYA (ENLLUMENAT)
Núm.9
CUPS ES0031405950278001PN0F
TARIFA*3,0A
Ubicació (opcional) CARRASCO I FORMIGUERA (ENLLUMENAT)

Núm.11
CUPS ES0031408196966001ZB0F
TARIFA*3,0A
Ubicació (opcional) PD. ERES (ESCORXADOR)
Núm.12
CUPS ES0031408302218001QD0F
TARIFA*3,0A
Ubicació (opcional) AV. PONENT, 12 (ESCOLES)
Núm.13
CUPS ES0031408449146001DF0F
TARIFA*3,0A
Ubicació (opcional) MESTRE RAMON VIVES (EB)
*Incloure únicament els CUPS de la tarifa 3.0A
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Núm.10
CUPS ES0031405960016001SL0F
TARIFA*3,0A
Ubicació (opcional) CARRASCO I FORMIGUERA (ENLLUMENAT)

Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes són en tot moment les
publicades a la pàgina web de l’ACM que deriven de les actualitzacions previstes en els
plecs dels preus resultants de les subhastes realitzades el 24 de novembre de 2020.
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 24 del
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2019.03 D1).
Els preus del terme de potència, d’acord amb el que estableixen els plecs, són fixats per
la regulació vigent.
Tercer.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa que s’imputarà, dins del
pressupost municipal de l’any amb càrrec a la partida pressupostària
2021

1

16500

22100

Enllumenat públic.

40.000,00

Cinquè.- Notificar aquest acord a ENDESA ENERGIA SAU empresa adjudicatària de
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, tot donant-li els efectes de
publicitat que siguin preceptius.
Sisè.- Notificar l’adopció d’aquest acord al CCDL (preferentment a través d’EACAT) i
s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
8. Proposta Festes Locals 2022
Un cop consensuat amb els diferents sectors del municipi, com són les escoles, i
altres, es proposa el 13 i 14 d’octubre de 2022 com a festes locals. La proposta
es aprovada per unanimitat.
B) Activitat de control
9. Decrets i informes d’alcaldia i regidories
Es dona compte de la relació de decrets que han estat dictats des del darrer ple:
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a l’ACM (preferentment a través d’EACAT), així com a la resta d’interessats que

Expedient

Data

221/2021

15/06/2021

DECRET 2021-0154 [decret
caseta pirotècnia]

88/2021

15/06/2021

DECRET 2021-0152 [Decret
acceptació subvenció 2019-20]

264/2021

09/06/2021

DECRET 2021-0153 [Decret
acceptacio subvenció 2018-19]

264/2021

09/06/2021

555/2020

08/06/2021

308/2021

08/06/2021

DECRET 2021-0147 [Resolució
d'Inici]

278/2021

QUIM PUYUELO, SL, 46640797V
SIEGFRIED BURKE DOMINGUEZ -07/06/2021
SINISTRE DE DATA 16.04.2021.
SIEGFRIED BURKE DOMINGUEZ.

DECRET 2021-0146 [JUNY 2021.
Decret alcaldia inici baixa ofici
VARIES]

313/2021

04/06/2021

DECRET 2021-0149 [RESOLUCIO
QUE DESESTIMA RECURS DE
REPOSICIÓ_Samira Estevez
Imlahi]
DECRET 2021-0148 [Decret
contracte menor HERMES
COMUNICACIONS_EL PUNT
AVUI 2021]

Resum
ROGER SALMERON MENA -ADJUDICACIÓ BAR I PISCINES 2021
Subdelegación del Gobierno en Lleida Subdelegación -- INSTAL·LACIÓ CASETA
PIROTÈCNIA PER SANT JOAN. MARIA
LUISA ARROYO
Generalitat Barcelona -- GENERALITAT
DE CATALUNYA_ SUBVENCIONS ESCOLA
MUSICA 2018-2019 I 2019-2020
Generalitat Barcelona -- GENERALITAT
DE CATALUNYA_ SUBVENCIONS ESCOLA
MUSICA 2018-2019 I 2019-2020
Samira Estevez Imlahi -- INSTAL·LAR
CARAVANA O MOBIL HOME A LA
PARCEL·LA -- RESOLUCIO QUE
DESESTIMA RECURS INTERPOSAT
Contracte Menor_Hermes
comunicacions,SA_ EL PUNT AVUI

PADRÓ D'HABITANTS -- Baixes d'ofici JUNY DE 2021

AGENTS MUNICIPALS DE ROSSELLÓ -31/05/2021 AV. ESPORTS 10. DESPRENIMENT
FAÇANA
Múltiples interessats -- INFORME
28/05/2021 DISCIPLINA URBANÍSTICA. CARLOS
PALLEJA. POL 3 PARC. 64

DECRET 2021-0142 [resolució
av. esports 10]

268/2021

DECRET 2021-0141 [Decret
d'alcaldia inici expedient i
aturada obres]

286/2021

DECRET 2021-0140 [DECRET
hores extra DAVID AMORES.]

287/2021

28/05/2021

Hores extra personal Emissora
Municipal

DECRET 2021-0139 [DECRET
hores extra JOEL VIDAL]

287/2021

28/05/2021

Hores extra personal Emissora
Municipal

DECRET 2021-0138 [Decret
INDEMNITZACIÓ
COMPLEMENTARIA DANYS A
PARTICULAR AIGUES

280/2021

26/05/2021

INDEMNITZACIÓ COMPLEMENTARIA
SINISTRE CLAVEGUERAM_SBD
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Núm. Decret
DECRET 2021-0158 [DECRET
PISCINES]

276/2021

25/05/2021

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA COMISSIÓ
ESPECIAL DE COMPTES

253/2021

25/05/2021

SIA 2304488 -- SEGURETAT -Despreniment Església

DECRET 2021-0133 [RESOLUCIO
DEIXAR SENSE EFECTE 4
CONVOCATORIA]

206/2021

Múltiples interessats -- 4a
25/05/2021 CONVOCATÒRIA PLAÇA SECRETARIAINTERVENCIÓ

DECRET 2021-0132 [11
RESOLUCIÓ INICIAL ALCALDIA]

276/2021

25/05/2021 RESOLUCIÓ INICIAL COMPTE GRAL 2020

221/2021

21/05/2021

207/2021

ARRANJAMENT DE VARIS TRAMS DE
19/05/2021 CAMÍ UTILITZANT ÀRID RECICLAT AL
TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ

DECRET 2021-0134 [Resolució
ordre execució Església]

DECRET 2021-0130 [DECRET
APROVACIÓ PLEC DE
CLÀUSULES]
DECRET 2021-0128 [DECRET
ALCALDIA ADJUDICACIÓ
OBRES_v2]

APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES
ADJUDICACIÓ BAR I PISCINES 2021

DECRET 2021-0127 [R.A. 00020
FRES VARIES 18052021]

abr-21

18/05/2021 R.A. 00020 FRES VARIES 18052021

DECRET 2021-0126 [R.A. 00021
ENDESA 5908841]

abr-21

18/05/2021 R.A. 00021 ENDESA 5908841

DECRET 2021-0125 [DECRET
baixa arbitris (D)]

257/2021

17/05/2021

SANTIAGO BERENGUE GASOL -- BAIXA
ARBITRIS CR DEL SOL 20

DECRET 2021-0124 [DECRET
DEVOLUCIÓ (D)]

255/2021

17/05/2021

JAUME BOTARGUES SABATE -- BAIXA
ARBITRIS MAGATZEM MAJOR 48

DECRET 2021-0123 [6 DECRET
ALCALDIA ADJUDICACIÓ
OBRES]

207/2021

ARRANJAMENT DE VARIS TRAMS DE
14/05/2021 CAMÍ UTILITZANT ÀRID RECICLAT AL
TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ

DECRET 2021-0119 [R.A. 00019
FRES VARIES 12052021]

abr-21

DECRET 2021-0118 [ESCOLA
MIG SEGRIA 2P Temporada
2020-2021]

243/2021

DECRET 2021-0117 [R.A. 00018
FRES VARIES 10052021]

abr-21

10/05/2021 R.A. 00018 FRES VARIES

DECRET 2021-0116 [R.A. 00017
FRES VARIES 07052021_]

abr-21

07/05/2021 R.A. 00017 FRES VARIES 07052021

DECRET 2021-0115 [DECRET

234/2021

12/05/2021 R.A. 00019 FRES VARIES 12052021

10/05/2021

CONVENI ESCOLA FUTBOL MIG SEGRIA
2P Temporada 20-2021

04/05/2021 Substitució temporal personal EBM per
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RESIDUALS]
DECRET 2021-0135 [13
RESOLUCIÓ CONVOCATORIA
COMISSIÓ]

permís de matrimoni per la Sra. Elena
Casanovas
NURIA FENOSA GONZALEZ -29/04/2021 LLICÈNCIES D'ACTIVITAT BONAREA
ROSSELLÓ -FISCALIA PROVINCIAL DE LLEIDA -Matrimoni Civil - MATRIMONI CIVIL
29/04/2021
ENTRE GERARD PAREJA I GEMMA
LLOBET

DECRET 2021-0112 [Decret
llicència d'activitat BONAREA]

573/2020

DECRET 2021-0111 [decret
d'alcaldia autorització boda
Silvia Olmo Pareja]

539/2019

DECRET 2021-0110 [R.A. 00016
ENDESA 5848016]

abr-21

28/04/2021

DECRET 2021-0109 [Lluis
companys 105 resolució]

224/2021

28/04/2021

DECRET 2021-0108 [R.A. 00015
FRES VARIES 28042021]

abr-21

DECRET 2021-0104 [Decret 2n
Premi de Narrativa Breu- Sant
Jordi 2021]
DECRET 2021-0101 [RESOLUCIO
APROVACIO INICIAL PROJECTE
AMPLIACIO ZONA EXTERIOR
SALA DE VETLLES]

R.A. 00016 ENDESA AGRUPACIÓ
5848016
LLUÍS COMPANYS 105

28/04/2021 RELACIÓ APROVACIÓ 2021
2N PREMI NARRATIVA BREU SANT
JORDI 2021

220/2021

27/04/2021

46/2021

APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE
26/04/2021 D'OBRES D'AMPLIACIO DE LA ZONA
EXTERIOR DE LA SALA DE VETLLES
Iniciar MC 2_2021 CRÈDIT
22/04/2021 EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE
CRÈDIT
MC 1_2021 INCORPORACIÓ DE
22/04/2021
ROMANENTS

DECRET 2021-0100 [1.DECRET
MC 2_2021]

214/2021

DECRET 2021-0099 [MC 1_2021
RESOLUCIO]

213/2021

DECRET 2021-0097 [MC 1_2021
DECRET ALCALDIA]

213/2021

22/04/2021 Iniciar expedient MC 1_2021

95/2021

22/04/2021 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ 2020

DECRET 2021-0098 [4
RESOLUCIO DE ALCALDIA]
DECRET 2021-0096 [3 DECRET
ALCALDIA APROVACIÓ PLECS I
PETICIÓ OFERTES]

207/2021

DECRET 2021-0095 [RESOLUCIO
DE CONSTÀNCIA D`APROVACIO
DEFINITIVA PROJECTE OBRES C.
UNIÓ]

52/2021

DECRET 2021-0092 [1 DECRET
ALCALDIA]

95/2021

ARRANJAMENT DE VARIS TRAMS DE
22/04/2021 CAMÍ UTILITZANT ÀRID RECICLAT AL
TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ
RESOLUCIO DE CONSTÀNCIA DE
L'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE
22/04/2021 D'OBRES D'URBANITZACIÓ C.UNIÓ, EN EL
TRAM ENTRE C. MAJOR I EL C. MARE DE
DEU DEL PILAR
20/04/2021 Iniciar Expedient Liquidació 2020
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SUBSTITUCIÓ GEMMA LLOBET
FARRERES]

DECRET 2021-0090 [RESOLUCIO
DEIXAR SENSE EFECTE
CONVOCATORIA CONCURS
COBERTURA INTERINA
SECRETARIA-INTERVENCIO]
DECRET 2021-0089 [RESOLUCIO
NOVA CONVOCATORIA PROCES
SELECCIO COBERTURA
INTERINA SECRETARIAINTERVENCIO]
DECRET 2021-0086 [DECRET
baixa arbitris (D)]

CONTRACTE MENOR EMISSORA.
COMPRA DE SUPORT PER A MONITOR

204/2021

19/04/2021

169/2021

DEIXAR SENSE EFECTE CONVOCATÒRIA
PROCÉS SELECCIÓ COBERTURA INTERINA
16/04/2021
SECRETARIA-INTERVENCIÓ MITJANÇANT
CONCURS DE MÈRITS

169/2021

RESOLUCIO DE NOVAS CONVOCATÒRIA
PROCÉS SELECCIÓ COBERTURA INTERINA
16/04/2021
SECRETARIA-INTERVENCIÓ, MITJANÇANT
CONCURS-OPOSICIÓ

195/2021

13/04/2021

BAIXA ARBITRIS CARRASCO I
FORMIGUERA 47 2 2

DECRET 2021-0084 [R.A. 00014
FRES VARIES 09042021]

abr-21

09/04/2021 R.A. 00014 FRES VARIES 09042021

DECRET 2021-0082 [R.A. 00013
ENDESA 5772154]

abr-21

01/04/2021 R.A. 00013 ENDESA 5772154

DECRET 2021-0081 [RESOLUCIO
D'APROVACIO DE LA
MODIFICACIO CONTRACTE
OBRA SISTEMA DE
CLIMATITZACIO EFICIENT]

64/2020

RESOLUCIÓ D'APROVACIÓ MODIFICACIO
DEL CONTRACTE D'OBRA DE
31/03/2021 SUBSTITUCIÓ D’UN EQUIP D’ABSORCIÓ
PER UN SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ
MÉS EFICIENT, TIPUS AEROTÈRMIA

DECRET 2021-0075 [Resolució
ordre execució pol 7 parcel 26]

100/2021

30/03/2021

436/2020

RESOLUCIO D'ESMENA DE LES BASES
30/03/2021 DEL CONCURS ORDINARI DE MÈRITS PER
REQUERIMENT DE LA DGAL

DECRET 2021-0072 [RESOLUCIO
CONVOCATORIA PROCES
SELECCIO COBERTURA
INTERINA SECRETARIAINTERVENCIO]

436/2020

RESOLUCIÓ DE CONVOCATORIA I
APROVACIO DE LES BASES
REGULADORES PER PROVEIR
26/03/2021
MITJANÇANT CONCURS EL LLOC DE
SECRETAERIA-INTERVENCIÓ DE FORMA
INTERINA

DECRET 2021-0070 [DECRET
baixa arbitris (D)]

159/2021

25/03/2021

51334437R ANTONIO VICTOR ANTON
MARTINEZ -- BAIXA ARBITRIS NORD 7

DECRET 2021-0071 [DECRET
baixa arbitris (D)]

160/2021

25/03/2021

BAIXA ARBITRIS CARRASCO I
FORMIGUERA 47 1 1

DECRET 2021-0069 [R.A. 00012

abr-21

DECRET 2021-0074 [RESOLUCIO
QUE ESMENA I RECTIFICA LES
BASES DEL CONCURS ORDINARI
DE SECRETARIA-INTERVENCIO]

SEGURETAT -- Incendi vivenda
deshabitada

24/03/2021 R.A. 00012 COM. REGANTS CANAL
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DECRET 2021-0091 [DECRET]

CANAL PINYANA, DERRAMES
2021]

PINYANA, DERRAMES 2021

Informes d’alcaldia:
-Obertura piscines municipals. Amb primera convocatòria no es va presentar
ningú i en segona es va presentar el Roger Salmerón. Se li ha adjudicat
directament en funció de les bases i el plec de clàusules publicat.
-Reunió amb Mossos d’Esquadra, on s’ha incrementar el maltractament a nivell
de llar i el tema de drogues. Vam sortir fa poc dies als diaris per una nau
industrial plena de plantes de Marihuana.
-Festa de fi de curs de l’Escola municipal de música, amb un concert dels
alumnes i amb una valoració molt positiva. Amb més de 80 alumnes.
-S’ha incrementat tot el tema de la caça nocturna, per la plaga de conills que
tenim al municipi. Explica que departament va col·lapsat i venen quan poden.
-Intervé en aquest apartat el regidor d’ensenyament, Manel Plana, sobre
l’Escola la Rosella i Escola Bressol, finalització del curs. Pel que fa al consell
escolar i AMPA reunions dutes a terme. Temes i qüestions estructurals a
abordar; falta d’ombres al pati, també problemes de connectivitat, entre d’altres.
organismes supramunicipals per poder abordar qüestions.
Aprofita per felicitar a tots els membres que integren a l’escola la rosella pel bon
funcionament d’aquest any, no només pels resultats acadèmics sinó també per un
any força complicat pel que fa al covid, i els pocs contagis que s’han produït a
l’escola gràcies als esforços que s’ha dut a terme amb molt de treball.
S’han ficat 3 carpes al pati per aconseguir ombra.
En hem emplaçat més endavant per abordar diferents qüestions que han quedat
pendents.
Pel que fa a l’Escola Bressol, el funcionament també ha anat molt bé, força
demanda per part de pares i mares. Es va fer una festa, que també va anar molt
bé per part dels pares i alumnes de P2.
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Demana poder tenir les reunions pertinents amb els directors dels diferents

La gran demanda que tenim als serveis municipals és la veritable conseqüència
d’aquest bon funcionament.
-Col·laboració de l’Ajuntament a la cursa de descens de bicicletes a la Serra de
Rosselló. També per part del club ciclista de Rosselló.
-Explica l’alcalde el tema de la màquina de clima que s’està instal·lant a l’edifici
de l’Ajuntament. Creu que és impossible cometre tants errors com s’han produït
en aquest projecte, adjudicat a Sorigué per concurs públic.
Explica una sèries de fets que han ocorregut a l’hora d’instal·lar tot el sistema de
clima.
El fet és que ha arribat la calor, i no tenim màquina de clima, l’empresa encara
estava fent proves, esperant peces que havien d’arribar, i hem optat per anar de
lloguer com portàvem fent. La qüestió és que això ens comportarà una despesa
tenint la màquina des de fa temps aquí a l’Ajuntament. Farem les reclamacions
que facin falta. Però el fet és que hem hagut de llogar una màquina d’aire fred
per que la nostra no funciona. Veurem com acaba el tema. La màquina no acaba
de funcionar. Espero poder informar-vos una mica més el proper ple, diu
l’alcalde. De 9 setmanes d’execució portem 10 mesos.

Es dona compte de les resolucions corresponents a les llicències d’obres que han
estat dictades des del darrer Ple i que consten a l’expedient.
11. Factures
Es dona compte de les factures i que consten a l’expedient. Manifestant la opció
que puguin realitzar qualsevol qüestió al respecte de qualsevol factura.
12. Correspondència oficial i assumptes de tràmit.
13. Moció per incidir en la factura de la llum de consumidors i empreses
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10. Llicències d’obres

Per part del regidor Manel Plana s’introdueix la moció i sotmesa a votació
s’aprova per unanimitat dels assistents i en conseqüència el Ple de la Corporació
acorda aprovar la següent moció:
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER
ROSSELLÓ A DEBATRE EN EL PROPER PLE DE L’AJUNTAMENT, PER
INCIDIR EN LA FACTURA DE LA LLUM DE CONSUMIDORS I EMPRESES
La pujada del preu de la llum és una qüestió que preocupa cada cop a més a nombrosos
sectors d la ciutadania. El dissabte dia cinc de juny es van convocar a diverses ciutats de
l’estat espanyol manifestacions de protesta en contra de l’increment del preu de la llum.
A l’Estat espanyol, les llars compren l'electricitat que consumeixen a les empreses
comercialitzadores de la llum en dos mercats diferents: aproximadament la meitat del
país és al mercat lliure i l'altra meitat al regulat. Al mercat lliure el consumidor disposa
de centenars de tarifes per escollir. Al mercat regulat una sola tarifa, el Preu Voluntari
per al Petit Consumidor (PVPC) amb un preu que varia cada hora de cada dia en funció
de l'oferta i la demanda.
Quan el preu de la llum puja vol dir que el preu de kWh a la tarifa regulada PVPC
del mercat majorista, és a dir, el preu al qual les empreses generadores d’energia venen
el seu producte a les empreses comercialitzadores que ens porten el llum a casa, i d'una
sèrie de components regulats pel Govern.
Hi ha tres factors principals que determinen el preu que les comercialitzadores han de
pagar a les empreses generadores (i per tant, el que paguem finalment els usuaris): les
onades de fred o calor on puja la demanda i s'encareix l'oferta; la sequera i falta de vent
que provoquen que baixi la generació d'energia de centrals hidràuliques i eòliques
respectivament i, en conseqüència, s'ha de recórrer a d'altres, fet que pot encarir el preu
puntualment; i finalment l’evolució dels preus internacionals que determinats conflictes
i crisis poden afectar el preu de matèries primeres com el petroli i el gas.
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canvia segons l'oferta i la demanda de l'energia. El seu cost es fixa cada dia en funció

Cal tenir en compte també que el preu de mercat suposa entre el 35 i el 40% del total de
la factura, perquè la resta correspon a costos de peatges i impostos.
● Els peatges d'accés, que determina el Ministeri d'Indústria, són per pagar les
activitats

necessàries

relacionades

amb

el

procés

de

transportar

el

subministrament elèctric fins a casa teva i la resta dels costos a càrrec del
sistema elèctric i els impostos establerts. Es deriven fonamentalment del que
cobra la distribuïdora per utilitzar la seva xarxa.
● Els impostos: 21% de l’IVA i un impost sobre l'electricitat del 5,1127%.
Les possibilitats més reals de poder incidir en la factura de la llum són baixar l'IVA de
manera permanent, eliminar l'impost sobre l'electricitat i suprimir l'impost a la
generació elèctrica, que no apareix en la factura perquè el paguen les productores.
Aquest tercer impost grava la producció amb un 7% i les elèctriques repercuteixen el
seu cost en els consumidors.
La Comissió Europea no impedeix baixar l'IVA de l'electricitat i Espanya podria fer-ho
si volgués. Actualment, només sis països de la UE apliquen tipus reduïts al consum
elèctric (Itàlia, Irlanda, Grècia, Croàcia, Itàlia, Luxemburg i Malta), mentre que la resta
una normativa de la Comissió Europea que prohibeixi baixar l'IVA de la factura de la
llum per al consum domèstic: l'article 102 de la Directiva 2006/112/CE del Consell, de
28 de novembre de 2006 relativa al sistema comú de l'impost sobre el valor afegit diu:
“Els Estats membres podran aplicar un tipus impositiu reduït al subministrament de gas
natural, d'electricitat i de calefacció urbana, sempre que no existeixi cap risc de distorsió
de la competència”. En comparació amb la resta de la Unió, l'IVA d'Espanya per a
l'electricitat és superior en 1,7 punts a la mitjana europea i en 2,6 punts a la mitjana de
l'eurozona.
El Govern de coalició es va comprometre a principis de legislatura a rebaixar l'alt preu
de l'energia que es paga en les llars espanyoles aplicant mesures com: pagar menys pels
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aplica el tipus ordinari, que a Espanya és el 21% i a Alemanya el 19%. De fet no hi ha

primers kWh de consum, ampliar els requisits per a poder optar al Bo Social i eliminar
l'impost pel foment de les noves tecnologies per als usuaris. No obstant això, els
impostos indirectes no s'han tocat.
En el cas del nostre país es dóna un altre greuge. Les indústries catalanes paguen un
45% més pels peatges elèctrics que altres territoris de l’Estat. La factura elèctrica que
paguen les empreses té dos components: l’energia consumida i la potència contractada.
En el segon cas s’inclouen els peatges d’accés. Aquest concepte depèn de la tensió a la
qual s’ofereix el subministrament de la llum, sent un preu superior en les connexions de
baixa tensió i més econòmic si es realitza amb una xarxa d’alta tensió. Des de 2013, la
llei fixava dues franges de tensió: entre 1Kv i 36Kv i un altre entre 36Kv i 72,5 Kv. Des
de 2018, la normativa establia dos nous trams: el comprès entre Kv i 30 Kv i un altre
entre 30Kv i 72Kv, aquest amb peatges més econòmics. A les empreses industrials
catalanes la tensió més comuna és la de 25 Kv, mentre que en altres territoris és de
33Kv. Aquesta situació desigual afecta 3.200 pimes catalanes, a les quals els suposa un
sobrecost de 300 milions d’euros anuals.
A tot això s’ha d’afegir l’increment de la factura elèctrica a un altre col·lectiu essencial
del teixit productiu com és l’agroalimentari; les comunitats de regants han patit des de
de més d’un 120%. Aquesta pujada tarifària significa més costos de producció, suposant
un llast per la competitivitat del sector atès que el sector agroalimentari en general i les
comunitats de regants, constitueixen un dels principals consumidors d’energia.
D’acord amb tot això exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament aprovi els següents
acords:
ACORDS
Primer.- Instar el Govern de l’Estat impulsar les modificacions normatives necessàries
per a reduir el tipus impositiu de l'IVA que grava la factura elèctrica del 21% al 10% de
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l’any 2008, (segons la Federación de Regantes (Fenacore), un increment de la despesa

manera permanent, en el cas de tractar-se del domicili habitual de la persona titular del
subministrament.
Segon.- Instar el Govern de l’Estat impulsar les modificacions normatives necessàries
per a posar fi a la discriminació a l’alça, en el pagament de peatges de les línies
elèctriques que alimenten la xarxa de mitja tensió catalana.
Tercer.- Instar el Govern de l’Estat a impulsar la signatura de dos contractes elèctrics a
l’any a les Comunitats de Regants, tal i com es va aprovar a la disposició final de la Llei
de Pressupostos Generals del Estado per l’any 2021
Quart.- Informar d'aquest acord als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, del
Senat, del Parlament de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, a les principals
associacions de defensa dels consumidors de Catalunya i a les principals associacions
empresarials de Catalunya.
Juny de 2021”
C) Precs i preguntes
Intervé l’Alcalde de nou, donant la benvinguda per la recent incorporació de la
secretaria interventora i que la valoració d’aquests dies que han estat ja treballant
junts té una valoració realment molt positiva. Explica l’alcalde que té ganes de
deixar enrere els darrers mesos, en que no hi havia secretari interventor i poder
encarar una bona dinàmica.
També comenta l’alcalde la idea d’eliminar el paper, que tot vagi digital i que aquest
és el primer ple que ja s’ha començat a introduir aquesta metodologia. Comenta que
l’equip de govern ja fa dies que tenen tablets i proposa també adquirir tablets per als
membres de l’oposició, també per eliminar el paper, i que tinguin accés als
expedients del ple.
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secretaria interventora. Comenta que dona la tranquil·litat, per fi, de poder tenir

Afegeix l’alcalde la seva inquietud pel tema covid, tot obert i es pot fer de tot, com
si no hagués passat res, quan hem estat el darrer any i mig patint molt molt i molt. I
fent referència al Toni Bosch que pel seu càrrec al Consell Comarcal del Segrià
segurament ho ha passat pitjor que nosaltres. Fer tota la divulgació possible per que
no tornem a fer passos enrere i ens trobem en situacions ja passades molt difícils.
I no havent més assumptes que tractar, l’alcalde aixeca la sessió de la qual, com a
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secretaria, estenc la present acta.

