ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 9 DE NOVEMBRE DE 2011
Data: 9 de novembre de 2011
Horari: 17,00 a 18,15 hores.
Lloc: Rosselló. Sala d’Actes de la casa consistorial.
Regim : Extraordinària.
Hi assisteixen:
Hi assisteixen:
Alcalde :
Josep Abad i Fernandez.
Regidors :
Elisa Torrelles Tormo.
Jaume Borrero Montijano
Manel Plana Farran.
Joan Fontova Vilaró.
Silvia Olmo Pareja.
Jaume Fernandez Gonzalez.
Lluis Rodrigo Galan.
Sara Merce Vila Galan.
Maria Carme Vidal Torruella.
Pasquale Musicco.
Secretari:
S. Fèlix Ruiz Martínez
Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Proposta acord aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals
reguladores dels tributs municipals per a 2012.
3. Proposta Assignació Fons Cooperació Local de Catalunya, any 2011, Tram
Supramunicipal .
4. Expedient contractació :Proposta acord d’aprovació del plec de clàusules
administratives i tècniques i del procediment d’adjudicació per l’actuació de
Projecte Basic i Executiu .Reforma i Adequació Local per a Consultori Mèdic
Local de Rossello.
5. Expedient Modificació Crèdits 3/2011
6. Factures i Comptes.
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Obert l'acte per la Presidència, es dóna compte dels assumptes inclosos a l'ordre del dia, i
es van adoptar els següents acords:
I.- LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR .
Per Secretaria es pregunta si algun membre de la Corporació ha de formular alguna
observació a les actes anteriors , prenent la Paraula la Regidora Maria Carme Vidal
Torruella , manifestant que en la transcripció de l’acta no es reflecteix el que es va dir
en les Intervencions al Ple , concretament en el Punt 2 de l’ordre del dia PROPOSTA
NOMENAMENT REPRESENTANTS COMISSIÓ DELIMITACIÓ TERME
MUNICIPAL. DE ROSSELLO AMB ELS MUNICIPIS LIMÍTROFES QUE
S’ESTÀ TRAMITANT EN EL MARC DE L’ELABORACIÓ DEL MAPA
MUNICIPAL DE CATALUNYA, en el torn obert d’intervencions que diu “
“pren la paraula la Regidora Sra. Maria Carme Vidal Torruella, manifesta que es gran
coneixedora del terme municipal i ofereix la seva col·laboració
Al respecte i pel Regidor Sr. Manel Plana , agraeix l’oferiment.
I ha de dir
Ofereixo la meva col·laboració ,perquè “ Desprès de l’Alcalde soc qui mes coneix el
terme i no falto a la veritat “.
Posteriorment intervé el Regidor Sr Manel Plana i manifesta que si , ja que la veien
voltar moltes vegades.
Intervé la Regidora Elisa Torrelles i comenta que ella també es coneix bastant be el
terme.
Intenta novament prendre la paraula la Regidora Maria Carme Vidal i el Regidor Sr.
Manel Plana li va negar la paraula.
A continuació intervé el Regidor Sr. Jaume Fernandez i manifesta que les paraules les
treu l’Alcalde, contestant l’Alcalde que el pot autoritzar a treure la paraula al Regidor
Portaveu.
Finalment el Regidor Sr. Manel Plana , agraeix l’oferiment.
i amb aquesta observació i sotmeses les actes a la seva aprovació son aprovades les
següent actes : Ple ordinari de setembre de 2011 i extraordinari de 26 d’octubre de
2011.
II.- PROPOSTA APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIONS DE LES
ORDENANCES FISCALS 2012
EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per
a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés,
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.

d’aprovar-se
16.1 del text
a mínim la
així com les
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Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora
comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una
Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la
modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del
servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de
l’àrea d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2012 i següents la modificació de
les ordenances fiscals reguladores dels impostos:
a) Ordenança Fiscal núm. 1, reguladora de l´Impost de Béns Immobles:
En concret a l’article 8 s’estableixen els tipus impositius i quota, segons el redactat
següent:
1. La quota íntegra de l´impost serà el resultat d´aplicar a la base liquidable els tipus
impositius següents:
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-

Béns immobles de naturalesa urbana: 0,60

b) Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l´ Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica:
En concret a l’article 6 s’estableix la quota tributària, segons el redactat següent:
1. Les quotes del quadre de tarifes de l´impost fixat a l’article 95.1 del RD Legislatiu
2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, s´incrementaran per l’aplicació sobre aquestes del coeficient del 1,50. Aquest
coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit en que l´esmentat quadre sigui modificat per
la Llei de Pressupostos Generals de L´Estat.
2. Com a conseqüència del que s’ha previst en el apartat anterior, el quadre de tarifes
vigents en aquest municipi serà el següent:
Potència i classes de vehicles
A) Turismes
De menys de 8 cavalls fiscals
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals
De 20 cavalls fiscals en endavant
B) Autobusos
De menys de 21 places
De 21 a 50 places
De més de 50 places
C) Camions
De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil
De més de 9.999 quilograms de càrrega útil
D) Tractors
De menys de 16 cavalls fiscals
De 16 a 25 cavalls fiscals
De més de 25 cavalls fiscals
E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica
De menys de 1.000 kg i més de 750 quilograms de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
De més de 2.999 quilograms de càrrega útil
F) Altres vehicles
Ciclomotors
Motocicletes fins a 125 cc
Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc

EUR
18,93
51,12
107,91
134,41
168,00
124,95
177,96
222,45
63,42
124,95
177,96
222,45
26,50
41,65
124,95
26,50
41,65
124,95
6,63
6,63
11,35
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Potència i classes de vehicles
Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc
Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc
Motocicletes de més de 1.000 cc

EUR
22,72
45,43
90,87

La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que
disposa l’annex V del Reglament general de vehicles, RD 2822/1998, de 23 de
desembre.
Llevat de determinació legal en contra, per a la determinació de les diverses classes de
vehicles s’estarà al que es disposa en el Reglament general de vehicles.
Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada a Rosselló, el dia de novembre de 2011 i que ha quedat definitivament
aprovada en data
de desembre de 2011 començarà a regir el dia 1er de gener de
l´any 2012 i continuarà vigent mentre no s´acordi la modificació o derogació. En cas
de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
La resta de l´Ordenança s´ adhereix al text/model aprovat per la Diputació de Lleida i
publicat al Butlletí Oficial de la Província num. 75, de data 4 de juny de 2005.
Segon. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2012 i següents la modificació de
les ordenances fiscals reguladores de les taxes:
a) Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de la taxa de clavegueram
En concret a l’article 5 s’estableix la quota tributària, segons el redactat següent:
1. La quota tributària correspon a la concessió de la llicència o autorització de presa a la
xarxa de clavegueres s’exigirà una sola vegada i consistirà en la quantitat fixa de 149,71
euros, per immoble, més 101,87 euros per cada habitatge o local de negoci que integri
dit immoble.
2. La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i
depuració es determinarà en funció de la naturalesa i destí dels immobles. A aquest
efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
Euros
A. Per cada habitatge, destinat a residència familiar ja sigui de caràcter temporal o
permanent................................................................................................... ..............42,59
B. Per cada local destinat a usos comercials de venda al detall o al por menor, bars,
hotels i similars..........................................................................................................44,55
C.Per cada finca o local destinat a ús industrial........................................................74,06
D. Per cada finca o local destinats a altres usos........................................................28,74
b) Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la taxa del cementiri municipal
En concret a l’article 6 s’estableix la quota tributària, segons el redactat següent:
La quota tributària es determinarà per aplicació de la tarifa següent:
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Euros
F.Per la realització de treballs de conservació i neteja..............................................10,00
La realització de treballs de reparació, ja siguin ordinaris o amb caràcter d’urgència,
seran a càrrec dels particulars; en el cas d´ ésser requerits per l´Ajuntament a la
realització dels esmentats treballs, i no fer-se dins del termini donat a l’efecte,
l’ajuntament els executarà a càrrec exclusiu dels particulars.
c) Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de la taxa per recollida d´ escombraries
En concret a l’article 6 s’estableix la quota tributària, segons el redactat següent:
2. A tal efecte s’aplicarà la següent tarifa:
……………………………………………………………96,97
a) Per cada habitatge
S’entén per habitatge el que es destinada a domicili de caràcter familiar i allotjament
que no excedeixin de 10 places.
b). -Establiments dedicats a hotels, fondes, cafès, bars, venda de comestibles, etc 146,05
c). -Establiments comercials i petits tallers de reparació de maquinària situats 106,45
dins del casc urbà.
d). -Establiments industrials, tallers i oficines.
106,45
3.- Les quotes assenyalades en la tarifa tenen caràcter irreductible i corresponen a 1 any.
4.- El Cànon de deposició controlada de residus municipals: l´import que correspongui
satisfer per aquest cànon serà repercutit als destinataris del servei de recollida
d´escombraries d´acord amb la normativa que és d´aplicació. Es faculta a la Comissió
de Govern per aprovar el padró de contribuents i l´import concret a liquidar. (Llei
16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i
del cànon sobre la deposició de residus).
d) Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa pel subministrament d´aigua,
gas i electricitat.
Article 6 Quota tributària
5. Pel que fa a les tarifes dels serveis de subministrament d´aigua s´aplicarà la fórmula
polinòmica que estableix el Decret 339/2001, de 18 de desembre, pel qual s´estableix
un sistema simplificat per a l´actualització dels preus i tarifes que regula el decret
149/1988, de 28 d´abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i
comunicats esmentat i la variació dels preus relatius dels factors que la componen, que
es mantindrà vigent fins a la propera actualització.
En aquest sentit, la Comissió de Preus de Catalunya en sessió de data 19 de maig de
2011 ha acordat l´actualització de l´increment de les tarifes dels serveis de
subministrament d´aigua per l´any 2012:

TARIFA PRIMERA
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Quota Fixa de Servei

10,96 Euros/Abonat/Trimestre

Consum Bloc I (1 a 12 m3/mes)
Consum Bloc II (12 a 30 m3/mes)
Consum Bloc III (30 a 9999 m3/mes)
Industrials

0,5866 €
0,7056 €
1,0033 €
0,7056 €

Conservació Comptadors 5,40
Euros/Trimestre

TARIFA SEGONA
Drets d´escomesa a la xarxa general de l´immoble
Per cada habitatge o local de negoci

5,40 €

152,21 €
101,47 €

2. Tindrà la consideració de consum domèstic l’aigua subministrada a habitatges i
habitatges familiars, per a ús exclusiu de les persones que l’habitin.
3. Tindrà la consideració de consum industrial l’aigua subministrada a instal·lacions i
edificis que estiguin destinats a activitats industrials o comercials, o que l’activitat que
s’hi desenvolupi estigui subjecta a l’impost sobre Activitats Econòmiques.
4. Sobre aquestes tarifes s´aplicarà el cànon d’aigua i l´IVA corresponent.
e) Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per la prestació de serveis de
cases de bany, dutxes, piscines e instal·lacions anàlogues.
Article 4. Quantia
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en la Tarifa
continguda en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats.
2. La Tarifa d’aquesta taxa serà la següent:
- Epígraf 1 i 2. Piscines, banys.
Entrades
Entrada al recinte per un dia de les persones de 5 a 12 anys
Entrada al recinte per un dia de les persones de 13 a 65 anys
Entrada al recinte per un dia de les persones de més de 65 anys
Abonaments temporada
de les persones de 5 a 12 anys
de les persones de 13 a 65 anys
de les persones de més de 65 anys

3,50 Euros
5,00 Euros
3,50 Euros
20 Euros
30 Euros
20 Euros

Aquestes tarifes s´incrementaran un 50 per cent a les persones que no estiguin
empadronades al municipi de Rosselló.
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- Epígraf 3. Altres instal·lacions anàlogues.
Arrendament o ús de pista poliesportiva amb il·luminació
(hora o fracció)

15,00 Euros

Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada a Rosselló, el dia de novembre de 2012 i que ha quedat definitivament
aprovada en data
de desembre de 2012 començarà a regir el dia 1er de gener de
l´any 20 i continuarà vigent mentre no s´acordi la modificació o derogació. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
f) Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la Taxa per l´ocupació de terrenys d´ús
públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Article 6. Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa s´ obté de l´aplicació de les tarifes contingudes als
apartats següents:
Per ocupació de la via pública amb taules i cadires, tendals, para-sols, marquesines,
separadors, barbacoes i altres elements auxiliars:
-

Per m2 i temporada (1 d´abril a 31 d´octubre) .- 6 €/m2/Any
Per m2 fora de temporada .- 10,00 €/mes

a)Si el nombre de metres quadrats de l´aprofitament no era sencer, s´arrodonirà per
excés per obtenir la superfície ocupada.
b) Si, com a conseqüència de la col·locació de veles, marquesines, separadors,
barbacoes i altres elements auxiliars, es delimita una superfície més gran que la que
ocupen les taules i cadires, es prendrà la superior com a base de càlcul.
c) Els aprofitaments seran temporals, la temporada coincidirà de forma irreductible amb
els mesos d ´abril a octubre. Els aprofitaments realitzats fora de temporada indicada es
calcularan amb el preu establert al paràgraf anterior.
d) L´Ajuntament es reserva el dret d´ ús de la via pública i els subjectes passius estan
obligats a deixar lliure la zona ocupada.
Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada a Rosselló, el dia 9de novembre de 2012 i que ha quedat definitivament
aprovada en data
de desembre de 2011 començarà a regir el dia 1er de gener de
l´any 2012 i continuarà vigent mentre no s´acordi la modificació o derogació. En cas de
modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
g) Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la taxa per la prestació del servei de la
llar d´infants.
En concret a l’article 5 s’estableix la quota tributària, segons el redactat següent:
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:
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EUR
Tarifa 1. quotes mensuals d’escolaritat
Matricula:
Escolarització jornada completa
Escolarització mitja jornada
Menjador escolar (dinar+ esmorzar o berenar)
Menjador escolar Esmorzar o berenar (sense menjador)
Tarifa 2. Altres serveis
Menjador escolar (dinar+ esmorzar o berenar), per cada dia
aïllat
Esmorzar o berenar (sense menjador), per cada dia aïllat
Acollida Matinal o Tarda 1/h extraescolar mes
Acollida Matinal i Tarda 2/h extraescolar mes
Hora Extraescolar per dies aïllats/ 1 hora

70,00
120,00
130,00

8,50

20,00
40,00
10,00

3. En situacions d’escassa capacitat econòmica i en cas de famílies nombroses, les
tarifes contingudes en el punt primer es reduiran en un 25%.
A efectes d’obtenir aquesta reducció, s’haurà de presentar la corresponent sol·licitud,
adjuntant còpia de l’última declaració d’IRPF, en el Departament de Serveis Socials de
l’Ajuntament . Aquest Servei informarà sobre la procedència d’aplicar el benefici
sol·licitat.
4. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes anteriors,
es prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials.
5. L´horari de l´Escola Bressol és el següent:
Horari lectiu
Horari acollida optatiu

9.00 hores a 12.30 hores i 15 hores a 17 hores
8.00 hores a 9.00 hores i de 17.00 hores a 18.00 hores

6. Les taxes per la prestació del servei de llar d´infants són les vigents pel curs escolar
2011-2012, i romandran vigents mentre no s´acordi la seva modificació.
h) Ordenança Fiscal núm. 27 reguladora de la Taxa per l´Aula municipal de
Música
En concret a l´annex 1 s´estableixen les taxes de l´Escola Municipal de Música, segons
el redactat següent:
Annex I.- Taxes
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Petit Musics ( 1-2 Anys)

25 €

Matrícula (un sol pagament a l´ inici)

50 €

Sensibilització
Sensibilització 1 (4 anys)
Sensibilització 2 (5anys)
Sensibilització 2 (5anys) amb instrument

36 €/mes
38 €/mes
38 €/mes
46 €/mes

Aprenentatge bàsic 1 i 2 (6 i 7 anys)

46 €/mes

Nivell Elemental 1 i 2 (8 i 9 anys)
Nivell Elemental 3 (10 anys)
Nivell Elemental 4 (11 anys)
Nivell mitjà 1, 2, 3 i 4 (12 als 15 anys)

47 €
55 €
55 €
61 €/mes

Orquestra de guitarres
Combo

11 €
11 €

Mòdul de Nivell mitjà 1, 2, 3 i 4
(12 a 15 anys)
Segon instrument

57 €

Cursos per adults
Matrícula adults (un sol pagament a l´inici)
Llenguatge (30 minuts setmanals )
Instrument
½ hora setmanal
¾ hora setmanal
1 hora setmanal
Bonificacions
2on germà matriculat
3er germà matriculat

20 €

50 €
10 €/mes
40 €/mes
45 €/mes
50 €/mes

15 % de
descompte
15 % de
descompte

Les quanties de les taxes per l´ensenyament a l´aula municipal de música són les vigents
pel curs escolar 2011-2012, i romandran vigents mentre no s´acordi la seva modificació.
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Tercer.- Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a
l’exercici de 2012 i següents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els
criteris següents:
1) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part
de l’Ajuntament referenciats als acords anteriors i relatius a la fixació d’índexs, tipus
tributaris, beneficis fiscals de concessió potestativa i altres elements tributaris.
Així mateix, es publicaran tots els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat
per la Diputació de Lleida.
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
En el torn obert d’intervencions, pren la paraula el Regidor i Portaveu del Grup
Endavant Rosselló, Jaume Fernandez i Gonzalez i manifesta respecte a la proposta el
següent:
Primer.- Respecte a les ordenances que es pugen l’increment del Índex de Preu , el seu
grup no te res a dir.
Segon .- Respecte a la Escola Bressol , manifesta que la diferència d’ingressos
provinents de la subvenció de la Generalitat , s’ha de cobrir i el fet que dit augment
s’apliqui l’any que ve , es una bona mesura , i esperant que tot es quedi així.
3er.- Respecte a la pujada de l’aigua , considera que el augment es important i que es
tracta de un tema pendent de la legislatura anterior. No poden dir res, la Comissió de
Preus l’autoritza.
Quart.- Manifesta la seva disconformitat respecte a la pujada de l’IBI , raonant que la
Revisió Cadastral del 2007, implica la Revisió dels valors cadastrals durant 10 anys ,
s’augmenten una desena part fins arribar al valor real.
Considera que el Consistori ha de valorar ara, ja que han transcorregut cinc anys , una
nova revisió , ja que la situació anterior a l’actual implica uns valors no acordes amb el
mercat. Considera que el nou consistori ens informa de la pujada i no es planteja
consensuar la pujada i manifesta que en els dos últims anys es va negociar i es va
aprovar per unanimitat , alentint la pujada automàtica del 10% ,amb el tipus.
Incideix en que la pujada representa 114.000 euros pels contribuents, representant un
130 % mes que la dels dos últims anys, considerant que la pujada en època de crisis,
esta fora de mida.
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Intervé l’alcalde i comenta que la pujada representa un 0,03 % i l’import en euros son
36.000, euros .
Torna a intervenir el Sr. Jaume Fernandez i diu que la proposta del seu grup era aplicar
el tipus del 0,55 i això representava uns 33.00 Euros i torna a incidir que l’equip del
govern no pot tocar el valor però si el tipus, i que puc entendre la necessitat d’equilibrar
el pressupost i mes amb la davallada dels ingressos, diu que el tema del l’IBI es un tema
estratègic que fins ara s’havia acordat per unanimitat.
Contesta l’alcalde i diu que la majoria atorgada pels ciutadans al seu grup, dona suport a
la proposta i que repercuteix en serveis i ja es valoraran , pot ser l’any que ve es podrà
baixar.
Intervé la Regidora Sara Vidal, manifesta que votarà en contra per que la proposta no
s’ajusta als principis de tarificació social i comenta que es troba a favor dels impostos ,
es una manera de créixer de forma segura i fiable.
Actualment la recaptació es insuficient i es millor l’augment d’impostos . que no acudir
al préstec.
Si be considera que el model s’ha de canviar per un model mes just i equitatiu, s’ha de
anar cap al sistema de tarificació social, com a França o Terrassa, al respecte s’ha
presentat estudis en aquest sentit . La tarificació social permet adaptar els tributs als
ingressos de les famílies.
També considera que aquesta política de tarificació social , s’ha de complementar amb
politiques d’austeritat, i la inspecció que son bones eines per aconseguir major
recaptació i justícia social.
Intervé la Regidora Maria Carme i comenta respecte al IVTM ,si es te en compte
bonificacions i descomptes pels vehicles menys contaminats .
Respecte al IBI , demana mantenir el tipus actual e intentar ser el mes racional amb la
despesa ,prioritzant els serveis.
Considera que la Revisió Cadastral es necessària i el mes aviat possible.
Intervé l’alcalde i comenta que els quatre anys anteriors el tipus van estar el 0,65 dos
anys , el 0,61 l’any 2010 i 0,57 enguany, i manifesta que el que es fa, es minorar costos
i gestionar a la baixa els serveis que es presten , donant mes serveis amb el millor preu.
Intervé novament la Regidora Maria Carme Vidal i diu que el problema esta en la
base,, per això fora convenient no apujar el tipus.
Finalment Intervé el Regidor Musico Pasquale i comenta que el problema actual es la
crisi i que qualsevol augment en aquestes circumstàncies te més ressò.
Comenta que els impostos son necessaris per la prestació dels servies al poble i que
aquest any, donen confiança al nou equip de govern. i demana que les propostes i
comentaris que s’han fet en el Ple pels diversos grups ,es tinguin en compte pel proper
any.
Intervé l’alcalde i comenta que si el proper any, es pot baixar, ho farem.
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Finalment es debat els estudis comparatius realitzats dels habitatges del municipi per
diversos Regidors , comentant la pujada que representa.
I conclou finalment el Regidor Sr Manel Plana i manifesta que vol fer dos
consideracions ,primer agrair el to positiu i constructiu de les aportacions de cada Grup
i respecte a la intervenció del Regidors Sr. Jaume , comentar ,que com bo comunicador
parla de xifres , si be manifesta que la pujada mitjana dels 4 anys últim es el 0,62 % , i
que la pujada que es proposa es troba per sota de aquesta mitjana .
El Sr. Jaume , per tancar el tema diu que l’increment total de diner a pagar de mes es
superior als dos últims anys sumats ,es cert, si s’està de acord, ho deixem així.
Sotmès a votació s’aprova per majoria absoluta , amb els vots a favor del Sis Regidors
del Grup de CiU, i un del Grup de ERC-AM i quatre vots en contra dels Grups
Endavant Rossello, PSC-PM i IpR-Entesa amb les salvetats que consten en les
intervencions, en explicació del seu vot.
III.- PROPOSTA ASSIGNACIÓ FONS SUPRAMUNICIPAL FCCL ANY 2011.”
Per l’Alcaldia es dona lectura a la següent proposta d’acord :
Atès que el Departament de Governació i Relacions Institucionals, per Resolució
GRI/2431/2011, de 10/10/2011, es va aprovar la distribució als municipis de Catalunya de la
participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de
Catalunya 2011.
Atès la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011, disposa que la
participació dels municipis en els ingressos de la Generalitat finança dos capítols: un primer tram
de lliure disposició per als municipis i un segon tram destinat al foment de la prestació
supramunicipal de serveis (mancomunitat, consell comarcal ,etc ).
Atès que, tal com disposa l’esmentat article, a diferència de com es venia fent en exercicis
anteriors, enguany serà la Generalitat de Catalunya la que transferirà als ajuntaments l’import que
correspongui a cada municipi del tram destinat a la prestació supramunicipal de serveis, la qual
tindrà com a finalitat sufragar les despeses derivades de les activitats o les inversions
supramunicipals, podent-la destinar els ajuntaments, totalment o en part, a una o diverses entitats
supramunicipals en les quals pertanyin, es proposa als presents :
Primer. Distribuir l’assignació del tram destinat a la prestació supramunicipal de serveis dels Fons
de cooperació local de Catalunya de l’any 2011 de l’Ajuntament de Rosselló entre els següents
ens supramunicipals:
- Consell Comarcal del Segrià per als serveis de RSU, SS Socials, SSTT, SAT..............100 %.
Import 5747,32 Euros.
Segon. Rebut l’import de la prestació per part de la Generalitat, es justificarà lliurant el
corresponents certificat de secretaria-intervenció davant la Direcció General d’Administració
Local , mitjançant la Plataforma EACAT ,als efectes legals adients.
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Tercer.-Facultar l'Alcaldia Presidència per dur a terme tants actes i gestions com calguin
per a l'execució dels acords anteriors."
Essent aprovada dita proposta per unanimitat.
En el torn obert d’intervencions el Regidor Sr. Jaume Fernandez comenta l’acord del
Consell Comarcal del Segrià, que el considera injust , demanant al alcalde que es
plantegi en el CC. Segrià el canvi de sistema per alliberar la voluntat municipal
totalment i poder destinar-ho al Ens Supramunicipal que es cregui. ( EMUN ,
Mancomunitat etc. )
IV.-ACORD
D’APROVACIÓ
DEL
PLEC
DE
CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES
I
TÈCNIQUES
I
DEL
PROCEDIMENT
D’ADJUDICACIÓ PER L’ACTUACIÓ DE PROJECTE BASIC I EXECUTIU
CONSULTORI LOCAL DE ROSSELLÓ, REFORMA ADEQUACIÓ I
EQUIPAMENT.
Pel Regidor Sr. Manel Plana, comenta les gestions dutes a terme davant la Diputació de
Lleida , i sotmet al Ple el següent acord :
1. ANTECEDENTS
L’Ajuntament de Rosselló. té prevista l’execució de l’obra Projecte Basic i Executiu
Consultori Local de Rosselló, Reforma i Adequació i Equipament . amb la finalitat de
dotar al Municipi de un espai adient , per la prestació de un servei universal.
El projecte corresponent a l’actuació esmentada ha estat aprovat definitivament per
l’òrgan de contractació mitjançant Acord adoptat en sessió de data 9 de Juny de 2010 .
De conformitat amb l’informe de la secretari/ària de data. Novembre de 2011, el Plec de
clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques s’ajusten a la
legislació vigent en matèria de contractació i de gestió econòmico-financera local.
En data novembre . es va informar que hi havia consignació pressupostària adequada i
suficient per atendre les obligacions que es derivaren del finançament de l’expedient de
contractació, mitjançant el suplement de crèdit corresponent i condicionat a l’efectivitat
dels compromisos adquirits per la Diputació de Lleida..
2. FONAMENTS DE DRET
Legislació aplicable
a) Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP).
b) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre de contractes del sector públic.
c) Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).
d) Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions públiques
e) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)
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El present contracte té la consideració de contracte d’obres de conformitat amb l’article
6 de la LCSP i li és aplicable el règim jurídic previst pels contractes administratius a
tenor de l’article 19 de la citada llei.
Com sigui que l’import dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest ajuntament
ascendeix a 2.100.141,00..€ i que l’import de la contractació és de 255.448,05.€ i
45.980,65..€ d’IVA, i que això suposa el 14,35 % sobre els recursos ordinaris del
pressupost, la competència per a la contractació és del Ple.
Vist l’import de contractació, el procediment més adequat per a l’adjudicació del
contracte és el procediment obert, oferta econòmica més avantatjosa, amb diversos
criteris de valoració, regulat als articles 141 a 145 de la LCSP.
En data Novembre es van redactar i incorporar a l’expedient el Plec de clàusules
administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que han de regir
l’adjudicació del contracte.
L’article 277 del TRLMRLC disposa que els plecs de clàusules administratives, un cop
aprovats s’ha d’exposar al públic per un termini mínim de 20 dies, amb la corresponent
inserció al BOP a fi de poder presentar reclamacions que hauran de ser resoltes per
l’òrgan de contractació.
3. RESOLUCIÓ/ACORD
Per tot l’exposat, el Ple adopta el següent acord/:
Primer. Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques que han de regir la
contractació en procediment obert, tramitació urgent amb varis criteris d’adjudicació, de
les obres del projecte “Projecte Basic i Executiu Consultori Local de Rosselló, Reforma
Adequació i Equipament, per a l’Ajuntament de/ Rosselló. per import de 255.448,05.€ i
45.980,65..€ d’IVA
Segon. Sotmetre ambdós plecs a un tràmit d’informació pública per un termini de 10
dies hàbils al BOP, DOGC, perfil de contractant i taulell d’anuncis de la Corporació, als
efectes de que, si escau, s’hi puguin presentar reclamacions.
Tercer. Aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura de la licitació, si be
aquesta restarà condicionada a que els plecs de clàusules estiguin definitivament
aprovats.
Quart. Optar pel procediment obert tramitació urgent , per a l’adjudicació del contracte.
Cinquè. De conformitat amb l’establer al plec de clàusules administratives particulars,
fixar en 15. dies el termini de presentació de les ofertes, comptadors des de la publicació
al BOP/DOGC i al Perfil del Contractant.
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Sisè. Autoritzar la despesa per import de 301.428,70 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària del pressupost vigent.
Essent aprovat per unanimitat dels assistents.
En el torn obert d’intervencions intervé la Regidora Sara Vila i comenta que s’alegra
molt , però que a vegades les subvencions son regals enverinats i que moltes
infraestructures que s’executen no es poden mantenir, per això demana màxima
austeritat i màxima eficiència energètica..
El Regidor Sr. Jaume Fernandez , mostra el seu acord total amb l’execució de l’obra.
Intervé la Regidora Maria Carme Vidal i comenta que no es perdran els diners, i que
es podra mantenir el Consultori,i comenta que la línea a seguir no es abaratir material
, sinó les millores en l’obra,, criteri que l’Alcalde està d’acord. i que la idea es que
s’executin millores i part de la 2º“ª Fase.
Intervé Musico Pasquale , comentant si es te previst l’accés pels minusvàlids, essent
contestat per l’Alcaldia que si.
V.-PROPOSTA EXPEDIENT MODIFICACIO CREDITS 3/2011.
ANTECEDENTS

1. Pel Decret de l’Alcaldia de data Novembre de 2011. s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit i/o crèdit
extraordinari.
2. Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a continuació, per a
les quals la consignació és insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari actual, s’ha
de tramitar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari que cal finançar
mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals, majors i nous ingressos
recaptats i anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses, del pressupost
vigent de la corporació, amb subjecció a les disposicions vigents.
Despeses a finançar
1/ Suplements de crèdit:
PARTIDA

CONCEPTE

C INICIAL

15100-46500

SERVEIS TECNICS C. COMARCAL

16900-21000

MANTENIMENT DE VIALS

16100-21004

MANTENIMENT SERVEI CLAVEGUERAM

16100-22600

CANON SERVEI AIGUA

3.500,00

1.000,00

4.500,00

16400-21200

REPARACIÓ, MANTENIMENT CEMENTIRI

1.000,00

4.000,00

5.000,00

SUPLEMENT

CRD.DEFINTIU

2.800,00

500,00

3.300,00

35.000,00

5.000,00

40.000,00

1.500,00

3.000,00

4.500,00

16900-13100

LABORAL TEMPORAL BRIGADA

79.456,72

21.100,00

96.456,72

16900-16000

SEG. SOCIAL BRIGADA

23.669,02

3.000,00

25.169,02

17100-60900

AMPLIACIO PARCS

16.500,00

2.000,00

18.500,00

31200-22699

DESPESES DIVERSES CONSULTORI

32101-22100

ENERGIA ELECTRICA CEIP

500,00

500,00

1.000,00

9.000,00

2.500,00

11.500,00
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32101-22110

PRODUCTES NETEJA

1.000,00

600,00

1.600,00

49100-13100

PERSONAL TEMPORAL EMISSORA

6.000,00

1.000,00

7.000,00

49100-16000

SEG. SOCIAL EMISSORA

1.850,00

650,00

2.500,00

33800-22609

FESTA MAJOR

65.000,00

19.500,00

84.500,00

34200-21200

MANTENIMENT ZONA ESPORTIVA

3.500,00

1.000,00

4.500,00

91200-23301

ASSISTENCIA ORGANS DE GOVERN

30.000,00

5.000,00

35.000,00

92000-21200

MANTENIMENT EDIF. MUNICIPALS

17.000,00

3.000,00

20.000,00

92000-22110

PRODUCTES NETEJA EDIFICIS MPALS

200,00

400,00

600,00

31200-62200

ADEQUACIO CONSULTORI-EQUIPAMENT

1.000,00

350.000,00

351.000,00

33000-21200

MANTENIMENT CASAL

5.000,00

1.500,00

6.500,00

303.475,74

425.250,00

723.125,74

Total

Crèdits Extraordinaris.
GIMNÀSTICA DONES

800,00

RECOLLIDA COLOMS

1.100,00

SUBSTITUCIO PARQUET LLAR JUBILATS

8.000,00

PODA ARBRES

16.500,00

MOBILIARI URBA

7.000,00

MOBILIARI LLAR JUBILATS

400,00

LLUMS NADAL

2.000,00

COL·LECTOR AIGÜES RESIDUALS-SECTOR EST

2.000,00

TOTAL

37.800,00

Finançament :
Subvenció Diputació Provincial :308.046,38
Rom Liquid de Tresoreria disponible..( 376.324,28,)...Utilitzat en aquest expedient

155.003,62 Euros..
3. El secretari i l'interventor han emès informes corresponents.
4. La Comissió Informativa d’hisenda hi ha dictaminat favorablement.
FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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 i als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s’hagi de realitzar
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l’exercici següent i en el pressupost de la
corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d’ordenar
la incoació de l’expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant
anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d’altres partides no compromeses del
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pressupost vigent, les dotacions de les quals s’estimin reduïbles sense pertorbació del
respectiu servei.
3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de
l’ajuntament per majoria simple.
4. De conformitat amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les
entitats locals ajustaran els seus pressupostos, en l’àmbit de les seves competències, al
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els termes previstos a l’article
19 de la LGEP.
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei estaran obligades a elaborar,
en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o liquidació del pressupost en
situació de desequilibri, un pla economico-financer corrector a mitjà termini.
Per tant,es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari número 3/2011,
per import de 463.050,00 €, que cal finançar mitjançant el romanent de tresoreria per a
despeses generals / majors i/o nous ingressos recaptats, del pressupost vigent de la
corporació.
2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no
es presenten 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.
3.-Modificar Annex Inversions del Pressupost vigent.
En el torn obert d’intervencions el Regidors Sr Jaume Fernandez , manifesta que no
posaran objecció a la modificació però que si que consti en acta, com a comentari, que
ja que el Alcalde Sr. Josep Abad a comentat, que hagués, volgut trobar les arques mes
plenes , que les modificacions es fan en base al Romanent de tresoreria favorable , així
com l’anterior modificació de crèdits i que això es gracies a la bona gestió de l’equip de
govern anterior i que el endeutament es raonable vist els municipis de Catalunya.
Posteriorment s’obre un petit debat entre els regidors respecte a explicacions i contingut
de les partides noves i les partides a suplementar , donant-se les pertinents explicacions
per Secretaria i Alcaldia. ( Es comenta entre altres temes la Borsa de treball, recollida
de coloms, publicitat i transparència en les contractacions de personal, parquet llar
jubilats etc....).
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VI.-FACTURES I COMPTES.
S'aprova la relació de factures detallada i en poder dels regidors que ascendeix a la
quantitat de 147.133,61 € .
INTERESSAT

DESCRIPCIO

LUMINOSOS ESTEL, S.L.

Pancartes lona festa major

BUFETE GONZALO ADVOCATS

Assessoria Juridica, 3er trimestre-2011

AQUALIA

Canon d'aigua, edif.ajuntament, 18-5 a 22-8-11

AQUALIA

Canon d'aigua e.bressol graver de baix, 17-5 a 18-8-11

AQUALIA

Canon d'aigua escorxador, 19-5 a 24-8-11

AQUALIA

Canon d'aigua zona esportiva, 17-5 a 18-8-11

AQUALIA

Canon d'aigua casal, 18-5 a 18-8-11

AQUALIA

Canon d'aigua local baixos ajunt.vell, 18-5 a 22-8-11

AQUALIA

Canon d'aigua magatzem c.alpicat, 23-5 a 24-8-11

AQUALIA

Canon d'aigua escola bressol, 18-5 a 18-8-11

EMUN

resta subvencio emun radio, exercici 2011

VALERI MAS BOLDU

Minuta honoraris asses.urbanistic 3er trimestre-2011

JOAN FONTOVA VILARO

Kilometratge viatge a Barcelona

JOSEP ABAD FERNANDEZ

Kilometratge viatge a Barcelona

FOTO LLUM

Marcs de colors per obsequi dibuix f.major octubre-11

PUBLIDER SCP

Estoig boli/clauer i impressions

CASA BADIO

Cava per la diada, 11-9-2011

CORREUS (oficina rossello)

Despeses per repartir programa diada 11-9-11

TORRELSA

Cafe, gotd i sucre per cafe concert f.major octubre-2011

CLUB BITLLES ROSSELLO

Factura del LIDL, despeses varies tirada bitlles f.major-11

INTRACATALONIA,S.A.

serveis noticies emissora, setembre-2011

SERVEIS CARANYUT SCP

Control col.lonia de coloms al municipi

QUIMICA SERO,S.L.

Contracte manteniment torre refrig.4ar.trimestre-2011

SOCOMOR (7 D'AMOR)

Materials pel col.legi la rosella

NOVES FORMES GRAFIQUES

Anuncis edicter aprov.pla PMU-3 i aprov.projecte SUD-1

ISIDRE PUIG SANCHIS

Conferencia a l'ajunt. 29-4-2011, historia i origen esglesia

MARIA ISABEL FARRERO

Lloguer magatzem c/Major, 133, octubre-2011

MARIA ISABEL FARRERO

Factura Aqualia, canon aigua magatzem c/ major

EXCAVACIONS CASANOVAS; SL.

Treballs per netejar pati davant casal

EXCAVACIONS CASANOVAS; SL.

Treballs Clavegueram

EXCAVACIONS CASANOVAS; SL.

Treballs arranjament c/ canal desde pont more fins rentador

FORN DE PA GIRIBET SCP

Orelletes petites, diada 11-9-2011

AMALIA SEUMA (PLUS)

Despeses varies per festa correllengua, 1-10-11

VIVEROS GABANDE

Plantes i sacs de terra, per jardins

SIEF-2,S.L.

Revisar extintors del casal
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TESORERIA GRAL SEG.SOCIAL

Embargament de sou J.Emilo Mendez, nomina agost-11

TESORERIA GRAL SEG.SOCIAL

Embargament de sou J.Emilo Mendez, nomina setembre.11

MARIA JOSE BOSCH CALDERO

Devolucio impost construccio, 2n pagament

MN CATERING 2003, S.L.

Menjars preparats escola bressol, setembre-2011

CONSELL COMARCAL SEGRIA

Serveis socials, juliol-agost-2011

GUERIN LLEIDA

materials varis per manteniment , escoles, enllum.i altres

MUSICAL MOLLURUSSA,SL.

Materials varis per tabalers, joventut

WURT ESPAÑA,S.A.

Materials per equipament, serra sable

CONSTRUCCIONS E.RIBES FDEZ.

Treballs cementiri, s/ pressupost

FUNDICIO DUCTIL BENITO

Papereres amb l'escut ajunt. Per vies publiques

HORTICULTURA BELLMUNT

Plantes per jardins Municipi

FERRETERIA ALBERT SOLER

Materials pel camp futbol

FERRETERIA ALBERT SOLER

Materials pel camp de futbol

GORPOL

Maquina dispensadora kits higienics

ANTONI FONTOVA MIQUEL

Pins de plata, placa plata i gravats

PUBLICIDAD Y GESTION NAVARRO,S.L.

Camisetes de colors, futbol dones, f.major octubre-11

PUBLICIDAD Y GESTION NAVARRO,S.L.

Camisetes per colla la graella

GRAVOLLEIDA

Medalles partit dones, f.major oct-11

TELEFONICA, MOVISTAR

Rebut telefpons mobils ajunt.18-8 a 17-9-11

HIDRALIA RIEGOS

Reparar bomba camp de futbol

SISTEMES DIGITALS DE CATALUNYA,SL.

Facturacio fotocopies, 8-9 a 8-10-11

CORREUS I TELEGRAFS

Franqueig correpondencia, setembre-2011

LOCALPROM

Butlleti local de subvencions, octubre-2011

FERRETERIA ALBERT SOLER

Despeses varies per manteniment i reparacions

ELECTRO-STOCKS

Materials varis per manten.i repar.enllumenat

TINTORERIAS NET/SERVEI

Serveis neteja cortines casal,

FARMACIA NURIA GOMA ROCA

Materials botiquin piscines-2011

SERVEIS LIC 1999, SLU

Serveis neteja viaria, setembre-2011

AMALIA SEUMA (PLUS)

Despeses varies , trobada motos-2011

AMALIA SEUMA (PLUS)

Despeses varies, esmorzar i aperitiu, cotxes antics

EL CELLER D'ESPECTACLE

Activitat de teatre, setembre-2011

ALEIX PORTA I ANDRES PORTA ,SCP

Treballs picadora zona penyes-2011

SERVEIS INTEGRALS GARRIGUENCS

Contractacio escenari, dies 11-15 d'octubre-2011

SERVEIS INTEGRALS GARRIGUENCS

Grups de rok i sonoritzacio, 15-10-2011

SERVEIS INTEGRALS GARRIGUENCS

Cobla-Orquestra Marina, 12-10-2011

SERVEIS INTEGRALS GARRIGUENCS

Cia Espectacles infantil, 14-10-2011

GAS NATURAL FENOSA

Rebut gas natural, escoles, 7-09 a 7-10-11

GAS NATURAL FENOSA

Rebut gas natural edif.ajunt.7-9 a 7-10-11

UNIPRESALUD

Activitat Tecnica, quota mensual, 1-10 a 31-10-2011
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ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE Actuació ball de cintes, 15-10-2011
CONSELL COMARCAL SEGRIA

Canon d'aigua, 3er trimestre-2011

METAL.LIQUES RUBINAT

Fabricacio cartell de Rossello i altres

F.XAVIER ORRIOLS SENDRA

4 gralles per joventut

RESTAURANT MODERNO

Aperitiu prego de festes, 11-10-11

RESTAURANT MODERNO

Despeses musics, f.major octubre-2011

RESTAURANT MODERNO

Refrigeri conductors cotxes d'epoca, f.major-2011

SEGRE SERVEIS,S.A.

Despeses begudes diada 11-9 i per l'ajuntament

ROCAMORA,SCP

Representacio espectacle, cercant el sol, 15-10-11

MAXCANU , SL.

Actuacio màgia, f.major octubre-2011

TORRELSA

Cafe per l'ajuntament

FRU-ROSE SCCP

Despeses varies, tirada bitlles, oct-2011

CONSELL COMARCAL SEGRIA

Serveis recollida escombreries, agost-2011

CONSORCI RESIDUS DEL SEGRIA

Serveis recollida residus RSU, agost-2011

CONSORCI RESIDUS DEL SEGRIA

Serveis recollida residus FORM, agost-2011

CONSORCI RESIDUS DEL SEGRIA

Serveis recollida residus RSU, setembre-2011

CONSORCI RESIDUS DEL SEGRIA

Serveis recollida residus FORM, setembre-2011

GESTIO PUBLICITAT SEGRE,SLU

Publicitat festa major octubre-2011

CREU ROJA DE LLEIDA

Curs "cuidar als cuidadors", oct.novbre.2011

LA OFICINA

Materials varis per l'oficina, paper i altres

MASICH ENGINYERS INDUSTRIALS, SLP

Honor.redaccio informe requeriments legals, fires d'atracc.

MASICH ENGINYERS INDUSTRIALS, SLP

Honor.redaccio memoria tecnica aillament coberta casal

GUERIN LLEIDA

Materials varis per manteniment

R.F. SO I LLUM

Muntatge equip de so i un enllaç de radio, debat 20-5-2011

MARGARITA RIUS HERNANDEZ

Activitat classes de gimnastica, mes d'octubre-2011

FORN DE PA GIRIBET SCP

Entrepans trobada motos, octubre-2011

FORN DE PA GIRIBET SCP

Entrepans trobada motos, octubre-2011

FORN DE PA GIRIBET SCP

Entrepans tallats, esmorzar, cotxes antics, f.major oct-2011

FONTANET,C.B.

Despeses varies , trobada motos-2011

FONTANET,C.B.

Despeses varies, pernil, tirada bitlles oct-2011

FONTANET,C.B.

Caixes bombons, obsequis f.major octubre-2011

METAL.LIQUES RUBINAT

Construccio rampa d'alumini, porta entrada Casal

ABACUS

Llibres obsequis f.major octubre-2011

SIEF-2,S.L.

Treballs Casal, segons pressupost

RAMON FARRE (SO I LLUM)

Muntatge i lloguer material de so, fira motos-2011

LABORATORIS DE BIOTECNOLOGIA

Decapante per vies publiques

MONTAJES Y SONIDO GUELL,S.L.

Lloguer equip de so, penyes, f.major octubre-2011

10DENCEHISPAHARD,SL

Renovacio pagina web, fira motos-2011

BUFETE GONZALO ADVOCATS

Honoraris representacio 3ert trimestre-11
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BUFETE GONZALO ADVOCATS

Gestio Lab.Nomines i Seg.Social, agost-2011

BUFETE GONZALO ADVOCATS

Gestio Lab.Nomines i Seg.Social, juliol-2011

BUFETE GONZALO ADVOCATS

Gestio Lab.Nomines i Seg.Social, juny-2011

SERVICIOS Y CONTROL

Servei control festa major octubre-2011

MON INFORMATIC

Monitor per l'emissora

FIGESTIO (Raul Rocamora)

Dades trafic remolq i i impost transmissions

EL CELLER D'ESPECTACLE

Activitat teatre, mes d'octubre-2011

EL CELLER D'ESPECTACLE

Activitat teatre, mes de novembre-2011

SERVEIS INTEGRALS GARRIGUENCS

Contractacio i actuacio grups rok, 11-10-2011 i sonoritzacio

LOCALPROM

Butlleti local de subvencions, octubre-2011

ACROMAT

Treballs pintura casal s/ pressupost

TESORERIA GRAL SEG.SOCIAL

Embargament salari E.Mendez, octubre-2011

CARME PRIOR SALAZAR

Devolucio arbitris 2009, baixa vivenda 30-12-2008

ISABEL SOLE ARANS

Devolucio fiança obres enderroc c/ M.Cinto verdaguer

JUAN JOSE LASHERAS ABADIAS

Compra remolq per l'ajuntament

CARME, REGALS

Despeses varies per trobada motos-2011

INFOUNIO,S.L.

Toner negre per impressora Ajunt.

LIMPIEZAS PIRINEO,S.L.

Serveis neteja vestidors camp de futbol, 4 dies setembre-2011

LIMPIEZAS PIRINEO,S.L.

Serveis neteja totes dependencies, setembre-2011

LIMPIEZAS PIRINEO,S.L.

Serveis neteja vidres totes dependencies, setembre-2011

CONSELL COMARCAL SEGRIA

Asistencia tecnica, juliol-agost-setembre-11

CAPARROS, celebracions

Lloguer cadires concert esglesia, f.major oct-11

CAPARROS, celebracions

Lloguer cadires sopar jovent, f.major oct.11

FERRETERIA ALBERT SOLER

Materials varis per escoles, jardins i altres

MAQUINSA

Lloguer grup electrogen festa major octubre-11

CARME, REGALS

Obsequis per joventut

PUBLICACIONS ABADIA MONTSERRAT

Lot de llibres de Montserrat

TELEFONICA, MOVISTAR

Rebut Facturacio plana empreses, octubre-2011

LLIBRERIA COMERCIAL

Folis per plastificadora

OLGA GUZMAN TORRELLES

Curs fotografia, regidoria joventut

ESCOLA FUTBOL MIG SEGRIA

Subvencio 1a.part temporada 2011-2012

DAVID MANJON PORTA

Curs d'informatica, octubre-2011

CONSELL COMARCAL SEGRIA

Serveis recollida escombreries, setembre-2011

ART BRODATS DELFINA

Vestits i complements per les pubilles

FONTANET,C.B.

1 caixa de bombons

ANEMONE

Decoracio flors, concert esglesia f.major octubre-11

ABACUS

Obsequis per la festa major octubre-11

COM 2002, S.L. (NEXICA)

Quota hosting mail anual, nov.11 a octubre-12

MONTSE PASCUAL MORERA

Prestacio serveis arquitecta, octubre-2011

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

22

CORREUS (oficina rossello)

Despeses per repartir programes f.major oct-2011

BONDIALLEIDA,S.L.

Publicitat , diada i f.major octubre-2011

M.N. CATERING 2003, S.L.

Menjars preparats escola bressol, octubre-2011

DIEGO PUÑAL BAYONA

Despeses varies diferents dates

DIEGO PUÑAL BAYONA

Despeses varies trobada motos f.major oct-11

AMALIA SEUMA (PLUS)

Despeses varies duatlo popular 30-10-11

ALFAGRAF, ARTS GRAFIQUES

Diptics f.major juliol, targetons diada i diptics aplec sardanes

ALFAGRAF, ARTS GRAFIQUES

Entrades i abonaments piscines

ALFAGRAF, ARTS GRAFIQUES

Targetes alcalde i regidors

INTRACATALONIA,S.A.

Serveis noticies emissora, octubre-2011

QUIMICA SERO, S.L.

Sal especial per torre refrigeracio

COMPOST SEGRIA,S.A.

Recollida poda

BIOLAND

Terra, recebo i altres per jardineres escoles

ENTORN URBA

Font quadrada

HIDROLLEIDA, SA

Materials varis per manteniment jardins

QUIMICA SERO,S.L.

Serveis desratitzacio, 28-10-11

TELEFONICA MOVILES, MOVISTAR

Rebut telefons mobils ajunt.18-9-a 17-10-11

MARIA ISABEL FARRERO

Rebut lloguer magatzem c/ Mjaor, 133, novembre-11

EMERGENCY TRAINING SCP

Curs Antonio i Sergi, desfibrilador

LLIBRERIA COMERCIAL

Full de paper vegetal, nadal-2011

AMALIA SEUMA (PLUS)

Despeses de carbo, duatlo popular, 30-10-11

FRU-ROSE SCCP

Sulfats jardins municipi

GUERIN LLEIDA

Materials varis per manteniment enllumenat

CAJEBEL,S.L.

Despeses recollida poda arbres

TOTAL

147.133,61

En el torn obert de intervencions, es comenta entre altres qüestions , per el Regidor Sr.
Lluis Rodrigo , realitza l’observació de que la factura del remolc està duplicada.
El Regidor Sr. Jaume Fernandez , comenta la compra a un particular del remolc., e
igualment comenta i pregunta sobre el Km de viatge a Barcelona, essent contestat per
l’alcaldia, manifestan que es tracta de dos viatges.
Intervé la Regidora Sara Vila i comenta que l’indemnització per Km a 0,36 Euros es
molt elevada, s’hauria de baixar el preu.
També pregunta sobre la factura de Gonzalo Abogados , honoraris de confecció
nomines etc i la Regidora Maria Carme Vidal , sobre la factura del curs de fotografia i
que compren, essent contestada per la Regidora Silvia Olmo.
I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les
divuit hores quinze minuts i de tot lo dit s’estén aquesta acta,que com a Secretari,
certifico.
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