ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 19 D’OCTUBRE DE 2010
Data: 19 d’octubre de 2010
Horari: 14,00 a 14,30 hores.
Lloc: Rosselló. Sala d’Actes de la casa consistorial.
Regim : Extraordinària Urgent.
Hi assisteixen:
Alcalde :
Jaume Fernández González.
Regidors
Lluís Rodrigo Galán
Antoni Dominguez Nieto
Raül Morlans Monjo.
Macià Jove Rodes.
Marta Porta Justribó.

Bartomeu Gorgues Gorgues.
Josep Gorgues Rius.
Elisa Torrelles Tormo
Pere Joan Vidal Torruella.
Montserrat Folguera Bañeres
Secretari:
S. Fèlix Ruiz Martínez
Ordre del dia:
Primer.- Ratificació Urgència .
Segon.- Proposta acord Renovació pòlissa de tresoreria a curt termini,amb Banc
Santander S.A
Tercer.- Proposta Acord tancament Llar d’infants “ Pas a Pas”
Quart.- Proposta denominació nova Escola Bressol.
Declarat obert l'acte per la Presidència, es procedeix a conèixer els assumptes inclosos a
l'ordre del dia.
PRIMER.- RATIFICACIÓ URGÈNCIA .
L’Alcaldia explica que el motiu de la convocatòria del Ple és per tal de procedir a la
Renovació pòlissa de tresoreria a curt termini,amb Banc Santander S.A, ja que la
mateixa va concloure el dia 18 de Setembre de l’any en curs i així regularitzar la
situació. I també per regularitzar i formalitzar la denominació de la nova Escola Bressol
i el cessament de l’activitat de d’anterior segons els protocols del Departament
d’educació.

Avgda. Catalunya,2 . Tfn. (973)730001 . Fax (973)730033 . e-mail: ajuntament@rossello.net . 25124 ROSSELLÓ (LLEIDA) . P-2523200-J

Fets aquests aclariments i sotmesa a votació la ratificació de la urgència de la sessió, a
l’empara del que preveu l’art. 79 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals aquesta resta aprovada per unanimitat dels regidors presents a la sessió,
II.- APROVACIÓ RENOVACIÓ OPERACIO TRESORERIA
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 17 de Setembre de 2010. s’inicia l’expedient per
renovar una operació de tresoreria o préstec a curt termini.
2. Amb motiu de les obres de la nova construcció de l’escola Bressol ,s’ha produït un
descompassament en la recaptació dels ingressos i el pagament de les despeses i
determina una manca de liquiditat a la tresoreria. Aquest Ajuntament gaudeix d’una
subvenció de 410.000 Euros del Departament d’educació amb motiu de la construcció
de la nova Escola Bressol, que fins a la data no s’ha fet efectiva , per aital motiu cal
renovar l’operació de tresoreria concertada amb anterioritat o préstec a curt termini per
un import màxim de 410.000,00. €., del qual es troba disposat 390.070,15 Euros a data
d’avui.
.
3. Les condicions financeres de Banco Santander S.A., son les següents :
— Tipus d’interès: Euribor a tres mesos + 1,25 sense arrodoniment
— Comissions: D’obertura: 0,15
— Termini: Fins a 31 de Desembre de 2010..
— Disposició: plena a la signatura de la pòlissa.
— Tipus de referència:Euribor trimestral.
— Diferencial sobre el tipus de referència : 1,25.
— Revisió:, trimestral,.
— Terminis de pagament: quotes, trimestrals, amortització més interessos)].
— Intervenció de l’operació fedatari Públic Municipal.

FONAMENTS DE DRET
1. D’acord amb l’article 51 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per atendre
necessitats transitòries de tresoreria cal concertar una operació de crèdit a curt termini.
L’Ajuntament té el pressupost vigent aprovat. En aquest cas, d’acord amb l’article 50.a
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, per poder concertar una nova operació de
tresoreria s’han de reemborsar les operacions de tresoreria vigents, la qual cosa s’ha de
justificar en el moment de subscriure la nova operació.
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Atès que, en relació amb l’operació de tresoreria projectada, s’han fet l’adaptació i la
previsió oportunes a les bases d’execució del pressupost, segons l’article 52.1 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, hi és d’aplicació l’article 4.1.l de la Llei 30/2007 de
30 d’octubre de Contractes del Sector Públic i, per tant, l’operació de crèdit no està
sotmesa a les normes d’aquesta Llei quant a la preparació i adjudicació. La concertació
amb una entitat o altra és facultat discrecional de l’òrgan competent, en aquest cas el Ple
de l’ajuntament, que podrà fer-ho directament, sense cap més condicionament que el
respecte als principis generals d’igualtat, no discriminació i bona administració i
economia de mitjans.
L’import de la operacions de crèdit a curt termini, és el 21,74 % (calculat sobre
l’import dels drets reconeguts nets per operacions corrents, llevat les contribucions
especials i quotes urbanístiques) i, per tant, supera el 15 % dels recursos corrents
liquidats en l’exercici anterior; per la qual cosa, d’acord amb l’article 52.2 del
TRLLRHL, l’òrgan competent per l’aprovació de l’operació de crèdit a curt termini és
el Ple de l’Ajuntament .
L’import de l’operació de crèdit a curt termini projectada suposa el 21,74.% dels
recursos ordinaris del pressupost; per tant, hi és d’aplicació l’article 47.3 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, que preveu que quan el
percentatge assenyalat és superior al 10% per aprovar l’operació de crèdit cal el vot
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres del Ple de la corporació.
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Renovar operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini, amb Banc de
Santander S.A, per un import de 410.000,00. €, que s’ha de cancel·lar a 31 de Desembre
de 2010 .
2. Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat financera Banc de Santander S.A, el
qual s’adjunta com a part integrant d’aquest acord, amb les condicions financeres
següents:
— Tipus d’interès: Euribor a tres mesos + 1,25 sense arrodoniment
— Comissions: D’obertura: 0,15
— .Termini: Fins a 31 de Desembre de 2010..
—

Disposició: plena a la signatura de la pòlissa.

— Tipus de referència:Euribor trimestral.
— Diferencial sobre el tipus de referència : 1,25.
— Revisió:, trimestral,.
— Terminis de pagament: quotes, trimestrals, amortització més interessos)].
— Intervenció de l’operació fedatari Públic Municipal.
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3. Garantir el pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de tresoreria
mitjançant:
El pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de crèdit a curt termini no
resta garantit específicament.
4. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del Departament
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, en el termini dels deu primers
dies del mes següent a la formalització, d’acord amb l’article 5 de l'Ordre
ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens
locals.
5. Facultar l’alcalde per formalitzar l’operació de préstec, en el projecte de contracte
aprovat en el segon punt, amb l’entitat financera Banc de Santander S.A...
Essent aprovada dita proposta per els onze membres que de fet i de dret formen part de
la Corporació.
III.- PROPOSTA ACORD TANCAMENT LLAR D’INFANTS “ PAS A PAS”
Per la Regidoria d’educació es comenta , que en data 4 de Juny de 1999, es va signar un
conveni de creació de la llar d’infants municipal de Rosselló, amb Codi de Centre
25008285, ubicada al C/ Graver de Baix 19 de Rosselló; Atès que l’ajuntament de
Rosselló ,en sessió de data 26/04/2001, va acordar el canvi de denominació especifica
del centre amb la denominació Pas a Pas.
Atès que amb motiu de la inauguració de la nova Escola Bressol Publica de Titularitat
Municipal la llar d’infants municipal de Rosselló,amb Codi 25008285, ubicada al C/
Graver de Baix 19 de Rosselló, ha cessat en les seves activitats , a proposta de la
Regidoria ,s’acorda :
Primer .-Procedir al tancament i cessament de la llar d’infants municipal de Rosselló,
amb denominació especifica “ Pas a Pas “amb Codi de Centre 25008285.
Segon- Notificar aquesta circumstància al Departament d’educació, Secció de Centres
als efectes oportuns.
Tercer.- Facultar l’alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris
per a l’efectivitat dels precedents acords.
IV.- PROPOSTA DENOMINACIÓ NOVA ESCOLA BRESSOL
Acte seguit per el Regidor d’Educació , posa de relleu la necessitat de donar nom
específic a la nova Escola Bressol Municipal, i atès la proposta fonamentada per donarli un nom amb un sentit cultural, i local. i procedir al canvi de denominació
Atès que la denominació del centre és un dels elements que ha de contenir l'inventari
referit als bens immobles, segons assenyala l'article 108 del Decret 336/1988, de 17
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.

Avgda. Catalunya,2 . Tfn. (973)730001 . Fax (973)730033 . e-mail: ajuntament@rossello.net . 25124 ROSSELLÓ (LLEIDA) . P-2523200-J

Atès el Conveni signat en data 8 de Juliol de 2010 entre el Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya i l’ajuntament de Rosselló, de creació d’una escola bressol
publica de titularitat municipal,amb Codi 25009940., Clàusula 2 que diu “ L’Ens titular
comunicarà al Departament d’educació a efectes de la seva anotació en el Registre de
centres qualsevol modificació en la denominació del centre o en la seva ubicació “.
Atès l’acord de cessament de l’activitat de la llar d’infants municipal de Rosselló, amb
denominació especifica “ Pas a Pas “amb Codi de Centre 25008285
Vist l’expedient per a la denominació de l’escola Bressol municipal iniciat per decret de
l’alcaldia, es proposa al ple de l’ajuntament, competent segons el que preveu l'article
105 de l'esmentat Decret, l’adopció dels següents:
ACORDS:
1.-Aprovar inicialment el canvi de denominació i modificació del nom de l'Escola escola
bressol publica de titularitat municipal, pel nom específic de la Llar d?infants que cessa
en la seva activitat , que es el següent:
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL “PAS A PAS “
Les dades són:
Codi Centre 25009940
Denominació Genèrica : Escola Bressol Municipal .
Nova .Denominació Especifica : Escola Bressol “ Pas a Pas “ de Rosselló
Ubicació Carrer Mestre Ramon Vives s/n, anteriorment Avd Ponent S/n..
NIF Titular : P 2523200 J.
Ensenyaments Autoritzats : Primer Cicle d’educació Infantil..
Capacitat Màxima simultània : 6 Grups i 82 Alumnes .
2. Sotmetre-ho a un termini d’informació pública de vint dies mitjançant edicte al
Butlletí Oficial de la província i al tauler d’edictes municipal, a l’efecte que qualsevol
persona interessada pugui presentar les observacions o suggeriments que consideri
convenients, fent-se constar que si transcorregut aquest període de temps no s’ha
formulat cap observació o suggeriment, aquest acord inicial quedaria aprovat
definitivament, sense necessitat de nova aprovació en forma expressa.
3.- Notificar la nova denominació al Departament d’educació, Secció de Centres als
efectes oportuns.
4. Facultar l’alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat dels precedents acords.
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Sotmet el tema a votació s’aprova per unanimitat la proposta inicial, segons consta
redactada
I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les
catorze hores trenta minuts i de tot lo dit s’estén aquesta acta,que com a Secretari,
certifico.
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