ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 08 D’OCTUBRE DE 2012
Data: 08 d’octubre de 2012
Horari: 14,,00 a 15,50 hores.
Lloc: Rosselló. Sala d’actes de la casa consistorial.
Regim: Ordinària
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 Mercè Vila Galan.
Maria Carme Vidal Torruella.
Pasquale Musicco.
Secretari:
S. Fèlix Ruiz Martínez
Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació actes anteriors.
2. Proposta de millora de les prestacions econòmiques en els casos de situació d’incapacitat
temporal (IT) dels empleats públics, a l’empara del que preveu el Reial Decret – Llei
20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostaria i de foment de
la competitivitat.
3. Ratificacions Inscripcions Inventari Parcel·la Sobrera Via Publica i Finca Urbana C/
Graver de Dalt..
4. Donar compte i Ratificació Decret Supressió Provisional Registre d’unions Civils.
5. Informe Auditoria Energètica.
6. Decrets e Informes Alcaldia i Regidories.
7. Llicencies d’obres.
8. Correspondència Oficial i assumptes de tràmit.
9. Donar compte Liquidació Pressupost, exercici corrent
10. Factures i comptes, i certificació relatives a obres contractades.
11. Informe de Morositat 2º i 3er Trimestre 2012.
12. Mocions.
13. Precs i Preguntes.
Declarat obert l’acte per la Presidència, es procedeix a conèixer els assumptes inclosos a l’ordre
del dia.

I.- LECTURA I APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.
Per Secretaria es pregunta si algun membre de la Corporació ha de formular alguna observació a
les actes anteriors i no realitzar-se cap observació i sotmeses a la seva aprovació son aprovades les
següents:
Ple Ordinari de data 04 de Juny de 2012 i 12 de Juliol de 2012..
II.- PROPOSTA DE MILLORA DE LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES EN ELS
CASOS DE SITUACIÓ D’INCAPACITAT TEMPORAL (IT) DELS EMPLEATS
PÚBLICS, A L’EMPARA DEL QUE PREVEU EL REIAL DECRET – LLEI 20/2012, DE
13 DE JULIOL, DE MESURES PER GARANTIR L’ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA I
DE FOMENT DE LA COMPETITIVITAT.
1. ANTECEDENTS
En data 14 de juliol 2012 es va publicar al Butlletí oficial de l’Estat el Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de
juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que va entrar en
vigor el dia següent, l’art. 9 del qual regula la prestació econòmica de la situació d'incapacitat temporal del
personal al servei de les Administracions Públiques.
Aquest article preveu que cada Administració Pública, en l'àmbit de les seves respectives competències,
podrà complementar les prestacions que percebi el personal funcionari inclòs en el Règim General de
Seguretat Social i el personal laboral al seu servei en les situacions d'incapacitat temporal, cosa que haurà
de fer en el termini de 3 mesos, en els termes del que disposa la Disposicions transitòries 15a de la mateixa
norma.
En data 02/10/2012 el secretari/ària interventor/a municipal ha emès informe jurídic en relació a la
legislació aplicable i la tramitació a seguir per tal que l’Ajuntament complementi les prestacions a percebre
tant el personal funcionari inclòs al règim general de la seguretat social com el personal laboral en
situacions d’incapacitat temporal.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. Abans de l’entrada en vigor del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que fou el dia 15 de juliol 2012, la normativa
reguladora de la incapacitat temporal dels funcionaris de les Corporacions locals preveia que el subsidi que
han de percebre en concepte d’incapacitat temporal és, durant els primers 3 mesos, el corresponent a la
totalitat de les retribucions bàsiques i de les retribucions complementàries del funcionari en la mateixa
quantia a les quals li correspondria a cada moment en el seu lloc de treball si no es trobés en aquesta
situació d'incapacitat temporal, i a partit del 4rt mes, el 75% de la base reguladora del mes anterior a la
baixa.
Per altra banda, i pel que fa al personal laboral al servei de les Corporacions locals s’havia d’estar al que
preveu en aquest sentit el Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel que s’aprova el Text Refós de
la Llei General de la Seguretat Social, que estableix que per a la situació d’incapacitat temporal per
contingències comunes, el subsidi pels 3 primers dies és a càrrec del treballador, del 4rt al 15è, és a càrrec
de l’ajuntament, i a partir del 16è endavant, correspon a l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora
autoritzada (INSS/MÚTUA), mentre que la quantia a percebre és el 60% de la base reguladora des del 4rt
dia i fins el 20è, i el 75% de la base reguladora des del dia 21 endavant, quanties totes elles que es podien
complementar per l’ajuntament fins el 100% de la base reguladora, si hi havia acord entre les parts.
I per a la situació d’incapacitat temporal per accident de treball o malaltia professional, el subsidi del dia de
l’accident corresponia a l’ajuntament, mentre que a partir del 1er dia de baixa, corresponia a l’entitat
gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), mentre que la quantia a percebre és
el 75% de la base reguladora des del dia que es produeixi el naixement del dret, quantia aquesta que es
podia complementar per l’ajuntament fins el 100% de la base reguladora, si hi havia acord entre les parts.

2.2. A partir de l’entrada en vigor del Reial decret llei 20/2012, aquest panorama ha canviat, i ara el seu art.
9 diu, un cop feta la correcció d’errors, publicada al BOE de 19 de juliol de 2012, que:
“La prestació econòmica de la situació d'incapacitat temporal del personal al servei de les Administracions
Públiques i òrgans constitucionals es regirà pel disposat en aquest article”. Per tant, ja no fa distinció entre
els funcionaris i el personal laboral.
“Cada Administració Pública, en l'àmbit de les seves respectives competències, podrà complementar les
prestacions que percebi el personal funcionari inclòs en el Règim General de Seguretat Social i el personal
laboral al seu servei en les situacions d'incapacitat temporal, d'acord amb els següents límits:
Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències comunes, durant els 3 primers dies, es podrà
reconèixer un complement retributiu fins a arribar a com a màxim el 50% de les retribucions que es vengen
percebent en el mes anterior al de causar-se la incapacitat. Des del dia 4rt fins al 20è, ambdós inclusivament,
el complement que es pugui sumar a la prestació econòmica reconeguda per la Seguretat Social haurà de ser
tal que, en cap cas, sumades ambdues quantitats, se superi el 75% de les retribucions que vinguessin
corresponent a aquest personal en el mes anterior al de causar-se la incapacitat. A partir del dia 21è,
inclusivament, podrà reconèixer-se una prestació equivalent al 100% de les retribucions que es vinguessin
percebent en el mes anterior al de causar-se la incapacitat.
Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències professionals, la prestació reconeguda per la
Seguretat Social podrà ser complementada, des del primer dia, fins a arribar a com a màxim al 100% de les
retribucions que vinguessin corresponent a dita personal en el mes anterior al de causar-se la incapacitat”.
“Cada Administració Pública podrà determinar, respecte al seu personal, els supòsits que amb caràcter
excepcional i degudament justificats es pugui establir un complement fins a arribar a, com a màxim, el
100% de les retribucions que vinguessin gaudint a cada moment. A aquests efectes, es consideraran en tot
cas degudament justificats els supòsits d'hospitalització i intervenció quirúrgica”.
Mentre que la seva Disposició Transitòria 15 estableix que “Les previsions contingudes en l'article 9
relatives a les prestacions econòmiques en la situació d'incapacitat temporal del personal al servei de les
Administracions Púbiques acollit al Règim General de la Seguretat Social seran desenvolupades per cada
Administració Pública en el termini de 3 mesos des de la publicació d'aquest Reial decret llei, termini a
partir del com assortirà efectes en tot cas”.
Per tant, i en els termes del que disposa el Decret Legislatiu 1/1994, quan la situació d'incapacitat temporal
derivi de contingències comunes, l’ajuntament pot complementar les prestacions que percebi el personal
funcionari inclòs en el Règim General de Seguretat Social i el personal laboral al seu servei un màxim del
50% els 3 primers dies, un màxim del 15% sobre el 60% de la base reguladora que perceben de part de
l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), del 4rt al 20è, i un màxim
del 25% sobre el 75% de la base reguladora que perceben de part de l’entitat gestora, mútua o empresa
col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), des del dia 21 en endavant.
Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències professionals, l’ajuntament pot
complementar les prestacions que percebi el personal funcionari inclòs en el Règim General de Seguretat
Social i el personal laboral al seu servei un màxim del 25% sobre el 75% de la base reguladora que
perceben de part de l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), a partir
del 1er dia de baixa.
I quan, en consideració a supòsits excepcionals i degudament justificats el personal funcionari inclòs en el
Règim General de Seguretat Social i el personal laboral al seu servei es trobi en les següents situacions:
 hospitalització
 intervenció quirúrgica.





Cura de menors afectats per càncer.
Risc durant l’embaràs.
Violència de gènere.

l’ajuntament pot complementar, des del primer dia de baixa, les percepcions de l’entitat gestora, mútua o
empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), fins al cent per cent de les retribucions fixes i
periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat.
2.3. S’ha de tenir en compte que la Disposició Transitòria 1a del Reial decret llei 20/2012 estableix que el
disposat en l'article 9 no serà d'aplicació als empleats públics que a la seva entrada en vigor, es trobin en la
situació d'incapacitat temporal.
I per altra banda, l’art. 9.7 diu que se suspenen els Acords, Pactes i Convenis vigents que contradiguin el
disposat en aquest article. En el mateix sentit es pronuncia l’art. 16 del mateix Reial decret llei, quan diu
que se suspenen i queden sense efecte els acords, pactes i convenis per al personal del sector públic definit
en l'article 22 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos generals de l'Estat, subscrits per les
Administracions públiques i els seus organismes i entitats que continguin clàusules que s'oposin al disposat
en el present títol.
2.4. Quan l’art. 9 del Reial decret llei 20/2012 diu que cada Administració Pública podrà complementar les
prestacions, hem d’estar al que disposen els arts. 22.1.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de regim local i 52.1.j) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, que estableixen que la competència recau en el Ple de
l’Ajuntament, així com als arts. 47.1 i 114.1 de les mateixes normes, respectivament, que estableixen que el
quòrum exigible per aprovar-ho serà la majoria simple del nombre de membres presents.
2.5. Atès que els recursos ordinaris del pressupost de l’Ajuntament són suficients per fer front a aquesta
possibilitat de complementar les prestacions per situacions d'incapacitat temporal, en els termes i amb les
limitacions establerts.

Atesos els antecedents exposats,el Sr. Alcalde formula al ple de la Corporació, la següent
PROPOSTA D’ACORD:
3. ACORD.
Per tot això, el Ple, per unanimitat dels onze membres que de fet i de dret composen la Corporació presents,
en els termes del que estableix el Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, ACORDA:
3.1. Complementar les prestacions que percebrà el personal funcionari inclòs en el Règim General de
Seguretat Social i el personal laboral al seu servei:
Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències comunes, un complement retributiu del
50.% els 3 primers dies, un altre del 15.% sobre la percepció de l’entitat gestora, mútua o empresa
col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), del 4rt al 20è, i un altre del 25.% sobre la percepció de l’entitat
gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), des del dia 21 en endavant.
Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències professionals, un complement retributiu del
25.% sobre la percepció de l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA),a
partir del 1er dia de baixa.
Quan, en consideració a supòsits excepcionals i degudament justificats el personal funcionari inclòs en el
Règim General de Seguretat Social i el personal laboral al seu servei es trobi en les següents situacions:
 hospitalització
 intervenció quirúrgica.
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un complement, des del primer dia de baixa, de les percepcions de l’entitat gestora, mútua o empresa
col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), fins al cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que
es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc la incapacitat.

En tot cas, l’Ajuntament – per mitjà d’acord plenari -podrà analitzar, a l’empara del que preveu
l’art. 9.5 del Reial Decret 20/2012, si es donen altres supòsits excepcionals i degudament
justificats diferents dels d’hospitalització i intervenció quirúrgica,cura de menors etc que habilitin
el lliurament d’un complement de fins al 100%, en relació als casos definits en l’apartat c) del punt
1 d’aquesta resolució.
Aquest complement no serà d'aplicació als empleats públics que a l’entrada en vigor del Reial decret llei
20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat,
que fou el dia 15 de juliol 2012, es trobin en la situació d'incapacitat temporal, als quals se’ls aplicarà la
normativa en vigor anterior a aquesta data.
3.2. Suspendre i deixar sense efecte els Acords, Pactes i Convenis vigents que contradiguin el disposat en el
seu article 9.
3.3. Que es notifiqui aquesta resolució, o bé als òrgan de representació dels treballadors de l’Ajuntament, en
cas que n’hi hagi, o be als mateixos treballadors, si no n’hi ha, amb efectes merament informatius.

Essent aprovada dita proposta pels onze regidors que de fet i dret composen la Corporació.
En el torn obert d’intervencions, s’obre un petit debat entre els Regidors, sobre el concepte de
millora, el contingut de les mesures, la potestat de l’ajuntament en la seva aplicació i la voluntat
clara e inequívoca de que l’ajuntament ha de fer costat als treballadors per complementar les
mancances i retallades.
III,- RATIFICACIONS INSCRIPCIONS INVENTARI PARCEL·LA SOBRERA VIA
PUBLICA I FINCA URBANA C/ GRAVER DE DALT.
A continuació es dona compte dels decrets de l’Alcaldia-Presidència, de data de octubre de 2012, i
que literalment diuen el següent:
A) DECRET D’ALCALDIA
ANTECEDENTS
1.- Aquest Ajuntament és propietari d’una porció de terreny amb la següent descripció:
“URBANA: Porció de terreny urbà, ubicat al nucli urbà de Rosselló, amb façana al passeig lateral
del carrer Carrasco i Formiguera, sense número específic de policia, de quaranta-vuit metres
quadrats de superfície (48 m2) i que limita: al front amb vial de situació; dreta entrant, solar de
Bankia, SA (número 24 de l’avinguda Catalunya); esquerra, solar de Telefònica de España, SA
(número 20 de l’avinguda Catalunya); i fons, solar de Jaume Rubinat Tarragona i Maria Teresa
Brusau Badia (número 22 de l’avinguda Catalunya)”.
2.- La finca pertany en ple domini a l’Ajuntament de Rosselló per possessió immemorial, i amb la
qualificació de bé patrimonial o de domini privat amb la condició de parcel·la sobrera, com a

conseqüència de les obres de desplaçament de la sèquia de Pinyana, al tractar-se de l’antiga llera
de la sèquia que va perdre la seva funció al construir-se el nou curs de la sèquia.
3.- No consta inscrita en l’Inventari Municipal de Béns ni tampoc immatriculada en Registre de la
Propietat, estant pendent de tramitació la seva immatriculació.
4.- No consta declarada en el Cadastre Immobiliari com a parcel·la urbana, estant pendent de
tramitació la seva alta.
5.- Es troba lliure de càrregues, gravàmens i ocupants.
6.- Qualificació urbanística: segons el plànols d’ordenació del POUM vigent de Rosselló la finca
es troba classificada com a sòl urbà consolidat, qualificada com a zona d’edificació en línia,
subzona en filera, clau 2a. La finca es troba totalment urbanitzada i reuneix tots els requisits per
tenir la condició urbanística de solar. No té pendents de liquidació cap càrrega urbanística.
7.- Valor econòmic: d’acord amb l’informe de l’arquitecte al servei de l’Ajuntament, Sr. Valeri
Boldú, de data 10 de juliol de 2012, aquesta finca es valora en dotze mil euros (12.000 €).
8.- La supressió de l’antic curs de la Sèquia de Pinyana amb la construcció d’una nova llera a
escassos metres ha deixat sense finalitat l’adscripció al domini públic de servitud d’aqüeducte a la
qual es troba afectada aquesta porció de terreny.
9.- Donada l’actual configuració de la finca, la seva escassa superfície que no arriba ni a la
superfície mínima de parcel·la urbana susceptible d’edificació, implica que es tracta d’un immoble
de titularitat municipal que no es susceptible d’ús.
10.- A petició de l’Alcaldia consta emès un informe tècnic per part de l’arquitecte al servei de
l’Ajuntament i informe de la Secretaria de la Corporació, que s’incorporen a l’expedient que es
formi.
FONAMENTS DE DRET
1.- De conformitat amb l’article 12 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret
336/1988, de 17 d’octubre, les parcel·les sobrants són béns patrimonials, definits com a porcions
de terreny propietat de les entitats locals que, per l’extensió reduïda, forma irregular o
emplaçament, no són susceptibles d’ús adequat.
2.- Per declarar un terreny parcel·la sobrant es requereix un expedient de qualificació jurídica, en
els casos en els quals l’alteració no deriva de l’aprovació de plans d’ordenació urbana o projectes
d’obres o serveis.
3.- La tramitació de l’esmentat expedient ha d’ajustar-se a les previsions i el procediment
continguts als articles 204.5 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
(Decret legislatiu 2/2003), i 20 del Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya esmentat,
de manera que resulti acreditada l’oportunitat i la legalitat del canvi d’afectació.
4.- Emesos els informes oportuns per acreditar l’oportunitat i la legalitat d’aquesta declaració, i
abans d’elevar al Ple municipal la proposta corresponent, cal sotmetre l’expedient a informació
pública per un termini de vint dies hàbils, d’acord amb el que disposen l’article 20 del Reglament
de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, i l’article 86.2 de la

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
5.- Així mateix, d’acord amb l’article 222.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local
l’inventari general de béns s’ha d’actualitzar continuadament, sens perjudici de la competència del
Ple de rectificació anual i comprovació en cada renovació de la Corporació.
6.- Per aquest motiu, en compliment del que estableix l’article 69 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic i de procediment administratiu comú.
RESOLC:
Primer.- ORDENAR la inscripció en l’Inventari Municipal de Béns l’immoble que a continuació
es descriu:
 Nom i ubicació: Porció de terreny urbà, solar, passeig lateral del carrer Carrasco i
Formiguera, sense número específic.
 Títol d’adquisició: possessió immemorial.
 Referència cadastral: no consta.
 Domini: privat o bé patrimonial.
 Ús: sense ús específic
 Superfície: 48 m2.
 Valoració: 12.000 €.
Segon.- Sol·licitar al Sr. Registrador de la Propietat de Lleida la inscripció de l’immoble referit a
l’empara de l’article 206 de la Llei Hipotecària, i d’acord amb el certificat contemplat en l’article
120 del Reglament de patrimoni dels ens locals.
Tercer.- INCOAR expedient per a la desafectació de la parcel·la sobrera de titularitat municipal
descrita en l’apartat primer dels antecedents de la present resolució.
Quart.- INCORPORAR a l’expedient els informes de l’arquitecte municipal i del secretari de la
corporació, favorables en relació a l’oportunitat i legalitat de la desafectació i procedents en relació
a la legislació i procediment aplicables.
Cinquè.- SOTMETRE a informació pública, per un termini de vint dies hàbils després de la
publicació de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província, i a la vista del seu resultat
elevar al Ple la resolució de l’expedient a través d’acord que ha reunir almenys el vot favorable de
la majoria absoluta dels seus membres.
A Rosselló, a 1 d’octubre de 2012.
La Corporació ratifica el mateix i es dona per assabentada.
B) DECRET D’ALCALDIA
ANTECEDENTS
1.- Aquest Ajuntament és propietari d’una porció de terreny urbà amb la següent descripció:
“URBANA: Porció de terreny urbà, ubicat al nucli urbà de Rosselló, amb façana al carrer Graver
de Baix,, de dos-cents setanta sis metres quadrats de superfície (276 m2). LIMITA: al front amb
vial de situació; dreta entrant Lidia Martinez Raluy; esquerra entrant, Angel Brao Peñalver i

Lourdes Hortet Bellmunt;
9690608BG9199S0001ZH.

i

fons,

carrer

Graver

de

Baix.

Referència

cadastral

2.- La finca pertany en ple domini a l’Ajuntament de Rosselló per possessió immemorial, i amb la
qualificació de bé patrimonial o de domini privat, atès que no està destinada a cap ús públic ni a
cap servei públic.
3.- No consta inscrita en l’Inventari Municipal de Béns ni tampoc immatriculada al Registre de la
Propietat, estant pendent de tramitació la seva immatriculació.
4.- Consta declarada d’alta el Cadastre Immobiliari com a parcel·la urbana, referència cadastral
completa: 9690608BG9199S0001ZH.
5.- Es troba lliure de càrregues, gravàmens i ocupants.
6.- Qualificació urbanística: segons el plànols d’ordenació del POUM vigent de Rosselló la finca
es troba classificada com a sòl urbà consolidat, qualificada com a zona d’edificació en línia,
subzona en filera, clau 2a. La finca es troba totalment urbanitzada i reuneix tots els requisits per
tenir la condició urbanística de solar. No té pendents de liquidació cap càrrega urbanística.
7.- Valor econòmic: d’acord amb l’informe de l’arquitecte al servei de l’Ajuntament, Sr. Valeri
Boldú, de data 30 de juliol de 2012, aquesta finca es valora a raó de 155,17 € el m2, essent el seu
total: quaranta-dos mil vuit-cents vint-i-sis euros amb noranta-dos cèntims (42.826,92 €).
FONAMENTS DE DRET
1.- D’acord amb l’article 222.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local l’inventari
general de béns s’ha d’actualitzar continuadament, sens perjudici de la competència del Ple de
rectificació anual i comprovació en cada renovació de la Corporació.
2.- Per aquest motiu, en compliment del que estableix l’article 69 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic i de procediment administratiu comú.
RESOLC:
ORDENAR la inscripció en l’Inventari Municipal de Béns l’immoble que a continuació es descriu:








Nom i ubicació: Porció de terreny urbà, ubicat al nucli urbà de Rosselló, amb façana al
carrer Graver de Baix, 40
Títol d’adquisició: possessió immemorial.
Referència cadastral: 9690608BG9199S0001ZH
Domini: privat o bé patrimonial.
Ús: sense ús específic
Superfície: 276 m2
Valoració: 42.826,92 €

Segon.- Elevar la present resolució al Ple de l’Ajuntament per a la seva ratificació.
Tercer.- Un cop ratificat la present resolució, sol·licitar al Sr. Registrador de la Propietat de Lleida
la inscripció de l’immoble referit a l’empara de l’article 206 de la Llei Hipotecària, i d’acord amb
el certificat contemplat en l’article 120 del Reglament de patrimoni dels ens locals.

A Rosselló, a 03 d’octubre de 2012.
Els senyors membres de la Corporació ratificant i queden assabentats dels decrets de l’AlcaldiaPresidència, de data 1 i 3 d’octubre de 2012, que rectifica l’Inventari de Béns i Drets que
correspon a aquesta entitat, formulat amb data 30 d’abril de 2011,essent objecte de ratificació per
unanimitat.
IV.- DONAR COMPTE I RATIFICACIÓ DECRET SUPRESSIÓ PROVISIONAL
REGISTRE D’UNIONS CIVILS.
A continuació es dona compte dels decrets de l’Alcaldia-Presidència, de data de octubre de 2012, i
que literalment diuen el següent:
RESOLUCIÓ ALCALDIA
Atès la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del Llibre II del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la Persona
i Família, que regula en el capítol IV la Convivència estable en parella.
Atès que a causa dels canvis normatius s’ha de modificar la normativa del Registre Municipal de
Parelles de Fet, que es va crear per l’Ajuntament l’any 2007, per ajustar-lo al Llibre II del Codi
Civil de Catalunya.
D’acord amb els antecedents:
RESOLC:
Primer.- Suspendre provisionalment el Registre Municipal de Parelles de Fet de l’Ajuntament de
Rosselló, fins a l’adequació de la normativa a la regulació actual del Llibre II del Codi Civil de
Catalunya.
Segon.- Sotmetre la resolució a la ratificació del Ple de la Corporació.
Rosselló, 1 d’octubre de 2012.
L’Alcalde
Josep Abad Fernandez
En el torn obert d’intervencions i deliberacions es pregunta la motivació d’aquest Decret i per part
de Secretaria es comenta que l’ajuntament, en sessió plenària de data 26 de setembre de 2007 va
aprovar les normes reguladores del Registre d’Unions Civils de l’Ajuntament de Rosselló i va
crear el Registre Municipal d’Unions Civils, on s’inscriuen les declaracions de constitució
d’unions no matrimonials de convivència entre parelles, fins i tot del mateix sexe,, ja La Llei
13/2005, d’1 de juliol per la que es modifica el Codi Civil en matèria de dret a contraure
matrimoni, va permetre per primera vegada a persones del mateix sexe a contraure matrimoni.
Es justificava la creació d’aquest registre en base a aconseguir la protecció constitucional de les
unions estables constituïdes per parelles del mateix sexe així com la de poder gaudir de la mateixa
protecció social, econòmica i jurídica.
El marc legal estatal en relació a aquest fet ha canviat substancialment,ara mateix, el nou Llibre
segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, Llei 25/2010, de 29 de juliol, el
qual va entrar en vigor l’1 de gener de 2011, regula la convivència estable en parella i substitueix
íntegrament la Llei 10/1998 d’unions estables de parella.

Actualment, d’acord amb el que disposa l’article 234-1 del capítol IV del Llibre segon,
“Convivència estable en parella “-, dues persones que conviuen en una comunitat de vida anàloga
a la matrimonial es consideren parella estable en qualsevol dels casos següents:
a) Si la convivència dura més de dos anys ininterromputs.
b) Si durant la convivència, tenen un fill comú.
c) Si formalitzen la relació en escriptura pública.
A Catalunya, La Llei 25/2010, de 29 de juliol, no exigeix que la convivència estable en parella
s’hagi d’inscriure en cap registre.
La forma d’acreditar una unió estable no formalitzada en escriptura pública de la convivència
durant un temps de dos anys, i és suficient qualsevol mitjà de prova admissible en dret.
Vist que en el mateix acord plenari del 26 de setembre de 2007 va ser aprovada el Reglament del
Registre Municipal d’unions estables de parella de Rosselló.,que regula les inscripcions i que va
entrar en vigor en 2008..
Per tot el que s’exposa i donat que els objectius previstos inicialment per l’acord plenari de data 26
de setembre de 2007 han estat totalment superats per la legislació vigent, es procedent plantejar la
seva supressió o la seva adequació a la realitat actual.

Intervé el Regidor Mussico Pasquale, preguntant quant temps pots trigar en la preparació del nou
Reglament.
Essent contestat que una modificació de ordenances o reglaments, triga de quatre a cinc mesos.,
entre la seva preparació, acords i publicacions.
Torna a intervenir el Regidor Mussico Pasquale i pregunta “ O sigui, pels propers 4 mesos, cap
parella al poble no es podrà inscriure ni casar-se suposo?
A petició de l’Alcaldia, contesta el Secretari, i comenta que es tracta de un registre que és voluntari,
hi ha ajuntaments que ho tenen, altres que no, crea una presumpció, però el codi civil, el llibre
segon, ja ho presumeix quan s’acredita que és conviu, dos anys empadronats i una sèrie de supòsits
que ja estan regulats. Aquesta normativa nostra encara no està adequada.
Finalment torna a intervenir el Regidor Mussico Pasquale i pregunta: S’informarà al poble d’això?
Gràcies.
V.- INFORME AUDITORIA ENERGÈTICA
Seguidament per l’Alcaldia dona compte dels resultats de l’Auditoria Energètica contractada per
l’Ajuntament de Rosselló sobre l’enllumenat públic en base a l’informe de valoració tècnica
encomanat a Màsich Enginyers Industrials i que obra en poder de tots els Regidors , en la seva
recerca de millora en la gestió i en la qualitat dels serveis que presta als seus ciutadans.
Aquesta Auditoria representa el pas previ en la presa de decisions, amb l’objectiu de millorar i
alinear les instal·lacions existents amb els paràmetres de qualitat i eficiència, per tal que compleixi
amb la llei sobre instal·lacions d’il·luminació exterior Llei 6/2001 i amb el decret que la
desenvolupa Decret 82/2005; alhora que es pretén l’adequació de les tecnologies d’il·luminació i
gestió existents als millors estàndards internacionals existents.
Per tant la finalitat es adequar l’enllumenat existent o substituir-lo completament segons sigui el
cas, per a que compleixi amb la llei 6/2001 i també per:
a) Mantenir les condicions de lluminositat natural en benefici de la fauna, flora i els ecosistemes en
general, sense disminuir les condicions d’il·luminació dels carrers, places, i vies del municipi.
b) Per promoure l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior (substitució de làmpades,
disminució de potencies, canvi d’equips, etc.) i es limiten els efectes pertorbadors produïts per una
il·luminació inadequada

c) Per poder fer propostes detallades d’actuacions de millora a realitzar, per aconseguir importants
millores en el consum energètic, amb estudi de viabilitat econòmica
Comenta l’Alcaldia que respecte a les Mesures d’Estalvi Energètic en enllumenat públic, es
poden fer actuacions, aquestes mesures actuen sobre els diferents elements que formen part de la
instal·lació, i poden utilitzar-se de forma conjunta o independent, en funció de la compatibilitat
entre les actuacions. Entre les mesures possibles:
Adequació i Millora dels Contractes Tarifaris
Gestió del Períodes de Funcionament
Equipaments de Control
Període de Funcionament ( Programadors).
Reguladors de Flux, Apagada parcial, Reactàncies doble nivell.
Telegestió
Millora de la Implantació dels Punts de Llum
-Adequació de potències i eficiència en làmpades.
-Elements de encesa i reactàncies de làmpades
Continua la seva intervenció fent referència al Manteniment de les Instal·lacions
d’Enllumenat
El manteniment de qualsevol instal·lació d’enllumenat és essencial per a que la instal·lació
funcioni de forma correcte i adequada a les condicions i objectius per als que van ser projectades.
El manteniment de la instal·lació cal que sigui desenvolupada seguint una metodologia i una
planificació adequades, de manera que es garanteixi el seu correcte funcionament durant tot el seu
període de vida. Les instal·lacions degut al seu ús, i la intempèrie es degraden de forma
progressiva, afectant principalment els següents elements:
• La progressiva baixa del flux lluminós emès per les làmpades, en la seva vida útil.
• L’embrutiment de làmpades i els seu sistemes òptics de la lluminària.
• L’envelliment des diferents components del sistema òptic (reflectors, refractors,
tancament, etc.).
• Desperfectes mecànics deguts a accidents de trànsit, vandalisme, etc.
• Anomalies, final sobtat o prematur del funcionament de làmpades, equips, etc.
Respecte a la Proposta de millores en el enllumenat l’estudi posa de relleu:
Els criteris per poder establir la metodologia més adequada, per aconseguir implantar unes
millores que aconsegueixin el major estalvi energètic possible, han de seguir les prioritats
següents:
• Compliment de la normativa vigent, Llei 6/2001,i desenvolupada en Decret 82/2005.
• Substitució de la totalitat de pàmpols independentment del tipus de làmpada instal·lada, que
estigui descatalogada, i per tant incompleixi, el percentatge de FHS >
20%
• En els diferents tipus de làmpades instal·lades, i que la seva il·luminació incompleixi amb el
Article 9, és proposa disminuir la potencia instal·lada.
• Proposar la revisió dels sistemes de regulació de flux, que ja estan instal·lats, i que per manca de
tasques de manteniment no funcionen, i no aconsegueixen el seu objectiu.
• Intentar afavorir les propostes i necessitats aportades pels ciutadans, i la experiència de la
empresa responsable del manteniment de les instal·lacions del municipi.

Finalment l’estudi recull les conclusions i un resum de propostes de millores amb estudi de la
seva rendibilitat econòmica i es diu:
Que els objectius principals que s’han pretès cercar, i en compliment de la Llei 6/2001, de 31 de
maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, es
corresponen a:
La millora de l’eficiència i l’estalvi energètic.
La disminució de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle (CO2).
La limitació de l’enlluernament, i per tant, la contaminació lluminosa.
La reducció de la llum intrusa i/o molesta.
Les principals actuacions proposades, la seva valoració econòmica d’implantació, i l’estalvi
energètic de consum, així com l’estalvi econòmic es resumeixen en:
1) Modificació de la Tarifa Elèctrica, tot reduint la potència contractada en determinats quadres.
Estalvi anual: 1.992,32 €
2) Reducció de la potència instal·lada en els quadres elèctrics, per mitjà del canvi de làmpades.
Inversió total (màxima): 45.008,75 €.Estalvi anual: 34.527,42 €.Estalvi energètic anual:
252.346,88 kWh. Reducció anual d’emissions de CO2: 55,70 Tm. Període de retorn: 1,31
L’estalvi anual total energètic suposa un 52,30 % del total, amb una inversió de 45.008,75 €,
essent el període de retorn de 1,31.
S’ha inclòs el cost dels nous components en el càlcul de la valoració de la inversió a realitzar en la
substitució de làmpades. Malgrat tot, és molt possible que en molts casos aquesta inversió no sigui
necessària, fet que permetria la millora dels resultats obtinguts, així com la reducció del període de
retorn.
Tenint en compte el consum d’enllumenat públic un cop s’hagin aplicat les mesures proposades, es
passa d’un rati actual de consum de 160,13 kWh/hab·any, a un rati de 76,85 kWh/hab·any,
clarament inferior als valors mitjos de l’estat espanyol (116 kWh/hab·any), i aconseguint
pràcticament l’objectiu de 75 kWh/hab·any per l’any 2014.
3) Posada en funcionament i implantació dels sistemes de regulació de flux a tots els quadres
elèctrics. Reducció de consum: 66.599 kWh/any. Estalvi anual: 8.657,87 €
4) Implantació d’un sistema integral de manteniment de les instal·lacions. Reducció de consum:
15.982,88 kWh/any. Estalvi anual: 2.077,78 €
En el torn obert d’intervencions, intervé la Regidora Sara Vila i diu que felicita a la
Corporació per aquest tema, i diu que ja ho havia fet explícit en altres plens, ho havia demanat, tot
el tema energètic, em semblava molt important, no nomes a nivell econòmic, sinó mediambiental,
crec que hem d’anar per aquí amb totes les administracions, és el futur, el tema energètic cada cop,
està mirat amb molta cura. Ja hem vist totes les possibilitats que té i les satisfaccions que té, no
només a nivell de butxaca sinó que també cuidem el planeta que està patint força i tots hi
contribuïm una mica d’aquesta manera, per tant, m’alegro molt que s’hagi fet aquest estudi i què a
més estigueu disposats a tirar endavant les conclusions del mateix.
Per part de l’alcaldia s’agraeix la felicitació de la Regidora Sara Vila.
Intervé el Regidor Musicco Pasquale i felicita a la Corporació, preguntant si, aquest estudi però
serà amb previsió de realitza’l?

Contesta l’alcalde i diu que si i que el mes positiu és que disposem nosaltres de la gent pròpia aquí
per a poder portar-lo a terme, continua la seva intervenció i comenta que el problema és que posar
aquests reguladors de flux, que és on hi ha més l’estalvi, és senzillament baixar la intensitat a partir
de certa hora, enlloc d’apagar una farola sí una no, per que la persona que li apagaràs aquella
farola, lògicament es queixarà perquè està acostumat que té aquella llum allí. Val més abaixar la
intensitat de totes, i aquests reguladors hi són, però clar el problema és que posa’ls en
funcionament val 45000 €, és trobar la partida al pressupost de l’any vinent i l’execució aniria a
càrrec dels nostres operaris.
Torna a intervenir la Regidora Sara Vila i comenta que els reguladors també necessiten molt
manteniment, manifestant l’alcaldia que Clar, és que és el que t’he dit al primer punt, si tu aquest
manteniment el tens bé, ja tens un 8% d’estalvi, clar, si els arreglem ara i ens oblidem 5 anys més,
doncs segurament d’aquí 5 anys tornarem a estar desfasats.
Intervé novament el Regidor Musicco Pasquale i diu que comparteix el manifestat per la Regidora
Sara Vila i evidentment felicitar-vos per aquesta gestió.
Per el Regidor Manel Plana, portaveu del Grup i alcaldia, donen les gràcies, als Regidors i
regidores.
Al respecte la Corporació resta assabentada.
VI.- DECRETS E INFORMES ALCALDIA I REGIDORIES.
Seguidament per l’alcalde es dona compte dels següents decrets a fi de donar compliment al
precepte legal que obliga a l’alcalde de donar compte d’aquestes resolucions a la Corporació (art.
42 del R. O. F,):
Concessió Bonificació 50% vehicles antics matricula L-4448 J. Agusti Subira.
Decrets Devolució IVTM per baixa de vehicles ( Gabriel Bordas, Gemma Fernandez i Presentació
Forcada)
Anul·lacions liquidació Ingrés directe Arbitris Municipals, diversos habitatges per canvi de
titularitat.
Comunicació Prèvia Utilització i ocupació habitatges ( Nuria Seuma Fernandez) i Llicencia
Primera Ocupació C/ Sant Antoni 8.
Denegació Llicencia d’obres a Víctor Tello, per construcció porxo en Polig 11 Parcel·la 3 en sol
no urbanitzable.
Resolució respecte a reclamació patrimonial de Alejandro Martí Miro.
Ordres d’execució Neteja Solars.
Contractació Personal: Silvia Fornos ( Ajuntament) ; Professores Escola de Musica.
Contractació Subministrament Elèctric Nou Consultori.
Informes: Seguidament l’alcaldia informa dels següents assumptes:
Liquidació Casal d’estiu, comenta respecte al Casal d’estiu, que vol trencar una llansa a favor de
la Regidora Silvia Olmo..Fins ara el casal d’estiu, es deixava que ho portes l’Esbart, i des de el
meu punt de vista, sempre he dit, què si un regidor s’encarrega de una Regidoria, és per que estigui
al damunt d’aquesta regidoria i estigui pendent del que passa; enguany el casal d’estiu s’ha
gestionat, s’ha organitzat i s’ha controlat des de l’ajuntament de Rosselló, en aquest cas la
Regidoria de Joventut i Recursos Humans, de la qual es titular la Regidora Silvia Olmo. També
comenta que tot i que s’ha gestionat des de l’Ajuntament el casal d’estiu ha tingut un petit dèficit
d’uns 3.000 €, i afegeix que mes endavant realitzarem una comparativa, amb altres anys,, però és
un servei que s’ha de prestar i no hi ha cap dubte que es continuarà fent i que se intentarà que
aquest dèficit que cada any genera el casal d’estiu sigui més reduït.

Finalització Temporada Piscines, en quant al tema de les piscines, informa que haureu observat
que feia molt temps que les portava la família Gallart, nosaltres varem creure oportú de treure-ho a
concurs,( perquè hi ha molta gent que realment s’han quedat en una situació preocupant a nivell
personal i lògicament tothom vol treballar i necessita feina), d’acord amb un plec de condicions,
amb una sèrie d’obligacions, entre les quals es tenia en compte una aportació econòmica mínima
( 2000 Euros), per portar el control d’accessos de les piscines. Els adjudicataris van oferir 4000 € a
part de complir amb els altres requisits del Plec.; dic això, perquè si ho comparen amb altres anys,
en que els costos de les piscines sempre són els mateixos; manteniment de bombes, cloració,
enllumenat, neteja, jardineria,etc.. la diferència és amb els ingressos, l’any 2011, de les piscines
varem ingressar 10.000 €, la diferència és que de la manera que ho hem fet aquest any, de les
piscines hem ingressat 22.000 €, els costos han estat exactament els mateixos, el que passa és que
hem doblat de més del 50% els ingressos que han repercutit a l’ajuntament, pel fet de gestionar les
piscines, tot i així, també hi havia un regidor encarregat, que es preocupava del funcionament, de
que tot estigués net, que tot estigues en les condicions optimes, que és el Jaume Borrero, per què
és lo que us he dit abans, si hi ha un responsable, hi ha de ser, i crec que a nivell econòmic ha set
positiu per l’Ajuntament i a nivell dels ciutadans també, per que crec que la gent ho ha valorat
positivament, s’han fet més activitats, i s’ha donat més vida al poble que també és del que es tracta.
Tema Granja Enrique Herrera / Us incompatible amb el POUM ( Visita a Delegació del
Govern).al respecte comenta que tot aquest estiu, no ha parat de sortir en els diaris, i això més
aviat és trist, què Rosselló tingui de sortir al diari per aquestes coses,.Comenta que va tindre una
conversa a primers de campanya amb el Sr. Herrera, ens va enganyar, i no tornarà a passar, i a
partir d’aquí varem tindre que fer les nostres actuacions anant a parlar, últimament, amb la
delegació del Govern, amb el Sr. Farré, i començar a actuar conjuntament amb urbanisme,
Delegació del Govern i nosaltres. A partir d’aquí com a ajuntament se li obrirà un expedient
urbanístic, conforme la granja no pot tindre l’ús que li està donant actualment i vull que sapigueu
que des de l’ajuntament arribarem allí on calgui, no penso tolerar un altre any, lo que ha passat
aquest, i farem el que convingui, son un ajuntament petitet, arribem i tenim la força que tenim, per
això necessitem molt l’ajuda de delegació, generalitat, i de qui convingui què realment tenen més
maneres i més força per actuar que no pas nosaltres, però que sapigueu que estem molt al damunt
per que és molt trist que una persona s’estigui lucrant de la misèria d’altres i més encara aquesta
persona.
Informa de la visita amb el Sr. Souto Director del Plà Únic d’Obres i Serveis, per comentar el
proper PUOS i manifesta l’alcalde que com molt bé us podeu pensar, no serà tant alegre com ha
estat fins ara, doncs no tenen diners, lògicament seran molt més restrictius i depèn pel que
demanem, doncs serà absurd, per que ja sé que em diran que no. Tot i així, tenim algunes obres per
intentar que les subvencionin via PUOS i al seu moment ja us anirem informant.
Informe Obra Consultori, respecte a aquest tema l’alcalde manifesta que ha de reconèixer què ha
quedat bé, molt bé, això ho tinc de reconèixer, és una instal·lació sensacional, perfecta, potser no
es podria arribar ni a millorar, per aital motiu vull felicitar també al regidor d’urbanisme, que és el
que ha estat damunt, perquè sinó alguna errada o altra hagués hagut, i ara si n’hi ha, seran molt
minses. La nostra idea era inaugurar el dia 11 d’octubre, ara per la Festa Major, però com es va
publicar tot el tema de les eleccions, doncs, lògicament no poden fer-ho per que no es pot
inaugurar res en període electoral, i ho hem tingut d’ajornar, si no falla res, serà el 16 de desembre,.
Trobada amb responsables de l’agència Catalana de l’aigua, tema sanejament sector no
connectats.,comenta que hem tingut una trobada amb l’agència catalana de l’aigua per tot el tema
que va vindre provocat per una denúncia del Sr. Enrique Herrera, per tot el tema de col·lectors a
nivell de portar tot el clavegueram cap a la depuradora municipal, que és tota la zona de la

Tossa,La Noguera,etc, pràcticament el Sector Est del municipi. Aquí s’haurà de fer una actuació
concreta,. Estem pendents de mantenir diverses reunions, amb Urbanisme, amb el Director
General de l’ACA a Barcelona i cercar una solució definitiva al tema de sanejament
Concessió Subvenció ICAEN Auditoria Energètica .
Concessió Subvenció Convocatòria Àrids Reciclats.
També informa de la senyalització de la Ctra N-230, per part del Ministeri de Foment.
Finalment comenta les ultimes actuacions portades a terme en el municipi, s’ha canviat tot el que
és la zona enjardinada del municipi, per que estava una mica deixat i convenia un canvi i una nova
imatge,; s’han tallat els ressalts dels borals, per donar sortida a l’aigua en cas de tronades, l’ultima
tronada, van ocasionar retenció de aigua e inclús alguna petita inundació en algun dels habitatges
del municipi.
També hem instal·lat la climatització al casal; funciona de meravella, climatització i refrigeració,
amb un cost mínim de 20.000 €.
També comenta la realització de una actuació de urgència consistent en procedir a la neteja del
poble com a conseqüència de la tormenta i pedregada. El cost de l’actuació no la tenint, encara,
però intentarem que la Diputació es faci càrrec.,
I per últim sí que voldria fer un petit èmfasis per que, és el que us comentava abans, el fet de tindre
algú que sigui responsable del que estem fent aquí a l’ajuntament, això de la climatització o la
refrigeració del casal, a part de funcionar, té un cost energètic molt minse, per que només són 1000
W per cada màquina, això és no res, i ens varem trobar que la calefacció que allí es va instal·lar,
doncs no funciona, i allò va tindre un cost molt important, què per desgracia del municipi allò s’ha
d’agafar i tirar a la brossa per que no és pot aprofitar, a part de que no funciona, el disseny o el
tenir allò dins del casal no crec que sigui massa encertat, allí tindrem un problema, llavors, la meva
pregunta és, quan un regidor té una regidoria al seu càrrec, jo crec que ell és el responsable,
primerament, l’alcalde com a alcalde, i segon el regidor pertinent a aquella regidoria, que és el que
ha d’estar al damunt de l’obra o de l’actuació que s’estigui fent, jo si que m’agradaria Jaume ara,
després,(adreçant-se al Regidor Sr Jaume Fernandez) que em fessis 5 cèntims de com va funcionar
tot aquest tema de la calefacció, per poder saber-ho, perquè nosaltres ni parlant amb Jorfe,
l’enginyer, mentre jo estigui aquí, crec que no entrarà en aquest ajuntament, per que, per mi està
vetat, i voldria saber, si ens poguessis explicar una mica, com va funcionar, qui era el responsable
d’estar una mica al damunt del tema aquest de la instal·lació aquesta i si n’éreu conscients de que
el cost o els diners que allí es va gastar el municipi, per que son els diners de tots els veïns de
Rosselló, si sabíeu, que allò no funcionava.
A continuació pren la paraula el Regidor de Festes Sr Jaume Borrero i comenta que com havia dit
l’alcalde que de vegades sortim a les notícies per coses que no són bones, també us he de dir que
ahir varem enviar a la pubilla i l’hereu de Rosselló al certament de Pubilla de Catalunya i doncs
l’Elisa Vives és actualment la pubilla de les terres de Lleida i la segona Dama d’Honor del nostre
país i el Joel Farran és el quart Fadrí de l’Hereu de Catalunya i també és l’hereu de les Terres de
Lleida, només volia dir això.
Al respecte la Corporació es dona per assabentada.

VII.- LLICENCIES D’OBRES.
Vist els expedients instruïts a l’efecte i els informes emesos per l’arquitecte Municipal i la
Comissió Municipal d’obres, en el tràmit d’informe previ de la sol·licitud de llicència municipal
presentades, la Corporació Municipal acorda aprovar i ratificar les següents:
Nº EXPEDIENT

30/2012

NOM / DOMICILI

MARTA DIAZ FERNANDEZ
c/ Sant Jordi, 8
25124-ROSSELLO
Fer 4 m2 de paret mitgera de 1,80 m i col.locacio pergola desmuntable de fusta, a la vivenda del carrer Sant
Jordi, 8, d’ aquest Municipi

DESCRIPCIÓ

CONTRATISTA

J2M Muntatges i Manteniment, SCP

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’Alcaldia 17-07-2012

Nº EXPEDIENT

31/2012

NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ

JOSEFINA TORRUELLA CASANOVAS
c/ Major, 13
25124-ROSSELLO
Reparació pedra artificial de la façana de la vivenda del carrer Major, 40, d’aquest Municipi

CONTRATISTA

No consta

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’Alcaldia 16-07-2012

Nº EXPEDIENT

27/2012

NOM / DOMICILI

CONTRATISTA

TELEFONICA DE ESPAÑA
Maria Jose Vasco Rodriguez
Av.Ramon y Cajal, 47, 1a.planta
43005-TARRAGONA
Instal.lacio provissional de 2 pals de fusta per condicionar les instal.lacions existetns de telefonia al carrer Unio,
s/n. d’aquest Municipi
Ells mateixos

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’Alcaldia 19-07-2012

Nº EXPEDIENT

40/2012

NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ

RAMIRA RIUS VIVES
c/ Raval, 24
25124-ROSSELLO
Reparar i pintar façana de la vivenda del carrer Sant Antoni, 6, d’aquest Municipi

CONTRATISTA

Jaume Alisanda (Alguaire)

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’Alcaldia 13-08-2012

Nº EXPEDIENT

39/2012

NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ

AMALIA SEUMA TORRUELLA
C/ Raval, 34
25124-ROSSELLO
Canviar rajoles cuina de la vivenda del carrer raval, 34, 1er, d’aquest Municipi

CONTRATISTA

No consta

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’Alcaldia 20-08-2012

DESCRIPCIÓ

Nº EXPEDIENT

44/2012

NOM / DOMICILI

CONTRATISTA

RAMON VELASCO BLAZQUEZ
Av.Guillem de Rosselló, 32-36, 1er F
25124-ROSSELLO
Col.locació d’una pèrgola de fusta desmuntable a la vivenda del carrer Av.Guillem de Rosselló, 32-36, 1er F,
d’aquest Municipi
F.E. Benavent, S.L.

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’ Alcaldia 25/09/2012

Nº EXPEDIENT

48/2012

NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ

IGNACI ABAD MELE
Ctra. Vall d’ Aran, 6
25124-ROSSELLO
Canviar paviment i reformes bany i cuina de la vivenda del carrer Major, 55, d’aquest Municipi

CONTRATISTA

Construccions R.Ribes

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’ Alcaldia 01/10/2012

Nº EXPEDIENT

45/2012

NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ

RAMON MARTI VILA
Plaça Nova, 5
25124-ROSSELLO
Reparació coberta per goteres a la vivenda del carrer Plaça Nova, 5, d’aquest Municipi

CONTRATISTA

Construccions Fernandez

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’ Alcaldia 01/10/2012

DESCRIPCIÓ

Primer. –
a) Concedir i Ratificar les llicències d’obres sol·licitades, condicionades al compliment dels
requisits que s’estableixen a continuació:
Condicions generals: segons annex d’aquest escrit.
Condicions particulars: Les que consten en els respectius informes tècnics. Així mateix es fa
constar que aquestes autoritzacions s’han d’entendre atorgades sens perjudici de tercers i amb
independència de qualsevol altra que sigui necessària per a la seva realització.
Segon.- Un cop acabada l’obra s’haurà demanar la corresponent llicència de primera ocupació,
sense la qual no es podrà fer ús de l’edificació, si és el cas.
Essent ratificades les mateixes.
VIII.- CORREPONDENCIA OFICIAL I ASSUMPTES DE TRÀMIT.
Seguidament per par de Secretaria es dona compte de la correspondència rebuda, essent de
destacar per la seva importància:
Escrit del Departament d?interior ( Direcció General de Prevenció Extinció d?incendis i
Salvaments, comunicant la presencia de un reten de bombers del Parc d’Almenar, en la realització
del Correfocs a celebrar el dia 11 d’octubre.
Presentació Reclamació Patrimonial por Concha Joven Lozano, mur de tancament en la partida
“ La Coma “.
Escrit de Sindicatura de Comptes, comunicant el compliment per part de l’ajuntament del retiment
del Compte General de l’exercici 2011.
Consell Comarcal Segrià, ofici comunicant resolució sol·licitud targeta d’aparcament persones
amb disminució.

Generalitat de Catalunya, Depart. Governació i Relacions Institucionals, fent tramesa Resolució
del Director General d’Admon Local, d’acceptació de la renuncia de l’obra 2011/946 i aplicació
dels Romanents a la obra 2011/1434 titulada Camp de Futbol i Vestidors 1ª Fase.
Agencia de Residus de Catalunya, comunicant Resolució d’atorgament de subvenció dins de la
convocatòria d’ajuts per a la utilització d’àrids reciclats, per un import de 25.631,60 Euros.
Generalitat de Catalunya, Servei Territorial de Jocs i Espectacles, comunicant a l’ajuntament inici
expedient sancionador local Tutam, situat al carrer Verge del Pilar 11.
Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat, comunicant Resolució de
control ambiental de l’empresa Alier, activitat fabricació de paper.
Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat, remeten informe Modificació
POUM, sector SUD 4, de l’oficina Territorial D’acció i Avaluació Ambiental
En els assumptes de tràmit es comenta la Convocatòria de les Eleccions al Parlament de Catalunya
i diverses circulars envers els criteris d’aplicació del RD Llei 20/2012 de 13 de Juliol per garantir
estabilitat pressupostaria. i que entre d’altres qüestions preveu la supressió de les pagues de Nadal
i la possibilitat de en exercicis futurs fer aportacions a Plans de pensions.
També per la Regidora M.Carmen Vidal es comenta l’acta d’inspecció al Bar Tutam, i l’alcaldia
informa de les actuacions portada a terme.
Respecte a la Legislació d’Interès es dona compte de la següent:
Descripció: Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Objecte: Modificar la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera en els següents aspectes:
les Comunitats Autònomes que participin en els mecanismes extraordinaris de liquiditat hauran de
remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques informació amb una periodicitat
mensual, en lloc de trimestralment com s'establia anteriorment.
les administracions autonòmiques participants en nous mecanismes de suport a la liquiditat, hauran
de complir amb obligacions d'informació addicionals al Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques sobre l'execució dels seus Plans d'ajust.
s'afegeix una nova disposició addicional a la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera relativa al compliment del pagament dels venciments del deute financer,
en la qual s'estableix que totes les administracions públiques hauran de disposar de plans de
tresoreria que posin de manifest la seva capacitat per atendre el pagament dels venciments de
deutes financers.
Data d'entrada en vigor: L'endemà de la seva publicació al BOE.
Publicació: BOE núm. 235, de 29 de setembre de 2012
. ..................................00.......................................
Descripció: Resolució de 30 d'agost de 2012, del Servei Públic d'Ocupació Estatal, per la qual es
determina la forma i terminis de presentació de sol·licituds i de tramitació per a la concessió
d'ajudes econòmiques d'acompanyament establertes en el Reial decret-llei 23/2012, de 24 d'agost,
pel qual es prorroga el programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva
protecció per desocupació.
Objecte: Determinar la forma i terminis de presentació de les sol·licituds, així com la tramitació i
pagament de les ajudes establertes en l'article únic del Reial decret llei 23/2012, de 24 d'agost, pel
qual es prorroga el programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva
protecció per desocupació.
Els ajuntaments hauran d'entregar un certificat als aturats que així ho demanin, especificant si el
sol·licitant percep qualsevol tipus d'ajut municipal.
Data en què entra en vigor: El mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat.

Publicació oficial: BOE núm. 211, d'1 de setembre de 2012.

...................................00.......................................
ORDRE INT-242-2012, de 3 d'agost, per la qual s'estableix el procediment d’autorització dels
acords de col·laboració entre municipis per a la prestació dels serveis de policia local.
Objecte: Determinar el procediment d'autorització dels acords de col·laboració entre municipis limítrofes dins l'àmbit
territorial de Catalunya, que no disposin separadament de recursos suficients per a la prestació del servei de policia
local, per a l'execució de les funcions assignades a les policies locals.
Data que entra en vigor: Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.
Publicació oficial: DOGC núm. 6190, de 10 d'agost de 2011.

...................................00.......................................
Resolució de 2 d'agost de 2012, de la Direcció general de Tributs, sobre el tipus impositiu
aplicable a determinades lliuraments de béns i prestacions de serveis en l'Impost sobre el Valor
Afegit
Objecte: Aquesta Resolució especifica el Tipus impositiu aplicable a determinats lliuraments, adquisicions
intracomunitàries i importacions de béns, i prestacions de serveis, el tipus impositiu vigent en els lliuraments de béns i
prestacions de serveis com a conseqüència de la variació dels tipus i corregeix errors del Reial decret-Llei 20/2012.
Data que entra en vigor: Aquesta Llei entrarà en vigor el dia de la seva publicació.
Publicació oficial: BOE núm 187, de 6 d'agost de 2012.

...................................00.......................................
Descripció: Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
Objecte: La Sentència del Tribunal Suprem, Secció Cinquena de la Sala Tercera, del ContenciósAdministratiu, de 20 de juliol de 2010, ha estimat parcialment un recurs contra el Reial decret
1367/2007, de 19 d'octubre, que desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll,
referent a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques.
En execució de la sentència citada es modifica la taula A de l'annex II del Reial decret 1367/2007,
de 19 d'octubre, establint que en els sectors del territori afectats a sistemes generals
d'infraestructures de transport, o altres equipaments públics que ho reclamin, no podran superar-se,
en els seus límits, els objectius de qualitat acústica per a soroll aplicables a la resta d'àrees
acústiques que confinin amb ells.
Data d'entrada en vigor: L'endemà de la seva publicació al BOE.
Publicació oficial: BOE núm. 178, de 26 de juliol de 2012.
...................................00.......................................
Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones públicas
y en el ámbito financiero.
Descripció: Reial decret llei 21/2012, de 13 de juliol, de mesures de liquiditat de les
Administracions públiques i en l'àmbit financer.
Objecte: La creació d'un mecanisme de suport a la liquiditat de les Comunitats Autònomes, de
caràcter temporal i voluntari, que permeti atendre les necessitats financeres de les Comunitats
Autònomes.
Data en què entra en vigor: El dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat.
Publicació oficial: BOE núm. 168, de 16 de juliol de 2012.
...................................00.......................................
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria
y de fomento de la competitividad La Disposició final primera del Reial decret llei 23/2012-BOE
núm. 204 de 24 d'agost de 2012-modifica el Preàmbul, la DA 18a i la DT 15a d'aquesta norma)
Objecte: Adoptar una sèrie de mesures a fi de contribuir a la consecució de l'inexcusable objectiu
d'estabilitat pressupostària, derivat del marc constitucional i de la Unió Europea.
S'estableixen, entre d'altres, mesures en les matèries següents:
- permisos i retribucions del personal de les administracions públiques
- règim de la seguretat social

- horaris comercials
- I.R.P.F, I.V.A i Impost de societats
Data en què entra en vigor: El dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat.
Publicació oficial: BOE núm. 168, de 16 de juliol de 2012.
...................................00.......................................
Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desencolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilidad
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Objecte: Determinar el procediment, contingut i freqüència de remissió de la informació
economicofinancera a subministrar pels subjectes integrats en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordre,
així com definir la informació objecte de publicació periòdica per a coneixement general, els
terminis per a la seva publicació, i la manera en què ha de publicar-se.
Tot això en desenvolupament i aplicació del principi de transparència recollit en la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i de conformitat amb la
resta de disposicions nacionals i comunitàries relatives a requeriments d'informació.
Data que entra en vigor: La presentOrdreentrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació
al BOE. A partir d'aquest moment haurà de remetre's la informació que estarà referida a l'exercici
2012 i següents.
No obstant això, els articles 14 i 16 sobre obligacions mensuals i trimestrals de subministrament
d'informació de les Comunitats Autònomes i les Corporacions Locals entraran en vigor l'1 de
gener de 2013.
Publicació oficial: BOE núm. 240, de 5 d'octubre de 2012
...................................00.......................................
Decret 104/2012, d'1 d'octubre, de convocatòria d'eleccions al Parlament de Catalunya i de
la seva dissolució.
Objecte: Aquest Decret té per objecte convocar les eleccions al Parlament de Catalunya per al dia
25 de novembre de 2012 i dissoldre el Parlament de Catalunya elegit el dia 28 de novembre de
2010.
La campanya electoral començarà a les zero hores del dia 9 de novembre de 2012 i acabarà a les
vint-i-quatre hores del dia 23 de novembre de 2012.
Data en què entra en vigor: Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al
DOGC.
Publicació oficial: DOGC 6224, de 2 d'octubre

...................................00.......................................
Decret 107/2012, de 2 d'octubre, de normes complementàries per a la realització de les
eleccions al Parlament de Catalunya de 2012.
Objecte: Establir les normes complementàries que han de regir el procés per a les eleccions al Parlament
de Catalunya de 2012.
Data en què entra en vigor: El mateix dia de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Publicació oficial: DOGC núm. 6225 de 3 d'octubre de 2012.

...................................00.......................................
Decret Llei 2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la prestació econòmica d'incapacitat
temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de
les universitats públiques catalanes.
Objecte: Establir el règim de complements de la prestació d'incapacitat temporal del funcionaris i
personal laboral al servei de l'Administració de la Generalitat o al servei d'altres organismes,
entitats, fundacions, consorcis amb participació de la Generalitat, per tal d'adaptar-los a allò
establert a l'article 9 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

El règim de complements s'incorpora a la normativa catalana a través de la modificació de la DA
Sisena de la Llei 5/2012, del 5 de març, de mesures fiscals financeres i administratives i de creació
de l'impost sobre les estades en establiments turístics.
Data en què entra en vigor: El 15 d'octubre de 2012.
Publicació oficial: DOGC núm. 6221 de 27 setembre de 2012.
IX.- ESTAT LIQUIDACIO PRESSUPOST EXERCICI CORRENTS:
Donat compte de l’execució del pressupost que presenta un total de drets reconeguts de
1.536.825,96 € i un total de obligacions reconegudes de 1.698.371,48 €, tots es donen per
assabentats.
X.--FACTURES I COMPTES:
A) Es dóna compte de les factures números 578 a 935 del registre de 2012 i s’aproven per
unanimitat
RELACIÓ DE FACTURES pel Ple del 08/10/2012
Factures Registrades del 12/07/2012 al 30/09/2012
N.Reg.Fac.

Imp.Factura
(Euros)

Nom tercer
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

Data
Pagament
28/07/2012
29/08/2012

578

Data Registre
28/07/2012

619

13/07/2012

CONSORCI RESIDUS, TRACTAMENT RSU aBRIL

620

13/07/2012

CONSORCI RESIDUS, TRACTAMENT FORM ABRIL

29/08/2012

621

13/07/2012

CONSORCI RESIDUS, TRACTAMENT RSU MAIG

29/08/2012

622

13/07/2012

CONSORCI RESIDUS, TRACTAMENT FORM MAIG-12

29/08/2012

623

13/09/2012

ECOBROADCAST, MODUL TAULA MESCLA

29/08/2012

624

13/07/2012

CORREOS Y TELEGRAFOS SA-S.E.

13/07/2012

625

13/07/2012

UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD

01/08/2012

626

13/07/2012

FEDERACIO DE RADIOS LOCALS DE CATALUNYA

29/08/2012

627

13/07/2012

LOCAL PROM (SERRA-SULLA CONSULTORS, S.L.

19/07/2012

628

13/07/2012

FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A.

07/08/2012

629

13/07/2012

CLIMATITZACIO SAUFER S.L.

29/08/2012

630

16/07/2012

BUFETE GONZALO GESTION S.L

18/07/2012

631

16/07/2012

BUFETE GONZALO GESTION S.L

18/07/2012

632

16/07/2012

BUFETE GONZALO GESTION S.L

18/07/2012

633

16/07/2012

BUFETE GONZALO GESTION S.L

18/07/2012

634

16/07/2012

BNP PARIBAS LEASE GROUP SA

16/07/2012

635

16/07/2012

SERVEIS LIC 1999, SLU

25/07/2012

636

16/07/2012

SEGRE SERVEIS,S.A.

29/08/2012

637

16/07/2012

FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A.

07/08/2012

638

17/07/2012

COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA

29/08/2012

639

17/07/2012

JFESPAIS (JESUS M. FIUZA CIBEIRA)

01/08/2012

640

17/07/2012

COBLA TARREGA ASSOCIACIO

29/08/2012

641

17/07/2012

LA LERIDANA, SL

20/07/2012

642

17/07/2012

ARA PRODUCCIONS, SL

29/08/2012

643

17/07/2012

TALLERS ROSSELLO

29/08/2012

644

18/07/2012

CONSORCI RESIDUS, TRACTAMENT RSU JUNY

29/08/2012

645

18/07/2012

CONSORCI RESIDUS, TRACTAMENT FORM JUNY-12

29/08/2012

646

19/07/2012

ILLA GIRO COMERCIAL

21/07/2012

647

19/07/2012

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA

29/08/2012

648

19/07/2012

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA

29/08/2012

649

19/07/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

29/08/2012

650

19/07/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

29/08/2012

651

19/07/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

29/08/2012

652

19/07/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

29/08/2012

653

19/07/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

29/08/2012

654

19/07/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

29/08/2012

655

19/07/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

29/08/2012

656

19/07/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

29/08/2012

657

19/07/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

29/08/2012

658

19/07/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

29/08/2012

659

19/07/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

29/08/2012

660

19/07/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

29/08/2012

661

19/07/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

29/08/2012

662

19/07/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

29/08/2012

663

19/07/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

29/08/2012

664

19/07/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

29/08/2012

665

19/07/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

29/08/2012

666

19/07/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

29/08/2012

667

19/07/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

29/08/2012

668

19/07/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

29/08/2012

669

19/07/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

29/08/2012

670

19/07/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

29/08/2012

671

19/07/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

29/08/2012

672

19/07/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

29/08/2012

673

19/07/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

29/08/2012

674

19/07/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

29/08/2012

675

19/07/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

29/08/2012

676

19/07/2012

FORN DE PA GIRIBET, SCP

29/08/2012

677

20/07/2012

LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA (AB)

29/08/2012

678

20/07/2012

AMBULANCIES TERRAFERMA,S.L.

29/08/2012

679

23/07/2012

TREN MAGIC MADI, SLU

25/07/2012

680

23/07/2012

AVENTIN HUGUET, ADORACION

25/07/2012

681

23/07/2012

TALLERS ROSSELLO

29/08/2012

682

23/07/2012

FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A.

21/08/2012

683

23/07/2012

CONSELL COMARCAL, RECOLLIDA JUNY

29/08/2012

684

23/07/2012

685

24/07/2012

CONSELL COMARCAL, APORTACIO SERVEIS SOCIALS 29/08/2012
MAI/JU
SEVERN TRENT SERVICES SAU
08/08/2012

686

24/07/2012

J. PALAU, SL (LA FLOR DE VIMBODI)

29/08/2012

687

24/07/2012

MARBRES I GRANITS LLUIS SIMO, SL

01/08/2012

688

24/07/2012

NEXICA (COM 2002, SL)

08/08/2012

689

24/07/2012

ODEON, SCP

29/08/2012

690

26/07/2012

PASCUAL MORERA, MONTSE

31/07/2012

691

25/07/2012

AMBI JARDINS SCP

29/08/2012

692

25/07/2012

FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A.

21/08/2012

693

25/07/2012

CODETRAC, SL

29/08/2012

694

26/07/2012

SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA, SL

02/08/2012

695

26/07/2012

CAPARROS CELEBRACIONS, SL

29/08/2012

696

26/07/2012

CAPARROS CELEBRACIONS, SL

29/08/2012

697

26/07/2012

VISOLMEDIC, SL

29/08/2012

698

27/07/2012

INTRACATALONIA,S.A.

29/08/2012

699

27/07/2012

LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA (AB)

29/08/2012

700

30/07/2012

MASICH ENGINYERS INDUSTRIALS, SLP

28/09/2012

701

01/08/2012

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

01/08/2012

702

30/07/2012

SIEF-2

10/08/2012

703

30/07/2012

EADOP, PUBLICACIO REGLAMENT EBM

18/09/2012

704

31/07/2012

CASADOROI, SL

29/08/2012

705

01/08/2012

MN CATERING 2003 SL

706

01/08/2012

707

01/08/2012

CONSELL
COMARCAL,
CANON
2N/T/12
FARRERO PINTAT, Mª ISABEL

708

01/08/2012

PUBLICITAT Y GESTION NAVARRO, SL

709

01/08/2012

INFOUNIO, SL

28/09/2012

710

01/08/2012

PXJ PIFARRE S.L

29/08/2012

711

03/08/2012

MORRERES GODOY, FRANCISCO J

28/09/2012

712

03/08/2012

NETEGES CAMARASA (XAVIER CUESTA CAMARASA

28/09/2012

713

03/08/2012

QUIMICA SERO SL

10/08/2012

714

03/08/2012

DIARIO LA MAÑANA, SA

02/08/2012

715

01/08/2012

MARVI ELEVADORS, SL

04/08/2012

716

03/08/2012

MARVI ELEVADORS, SL

04/08/2012

717

03/08/2012

TORRELLES PIJUAN, LLUIS

29/08/2012

718

02/08/2012

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

02/08/2012

720

06/08/2012

ACENS TECHNOLOGIES, SL

17/07/2012

721

06/08/2012

VOLTES SLU

722

07/08/2012

LIMPIEZAS PIRINEO SL

723

07/08/2012

LIMPIEZAS PIRINEO SL

29/08/2012

724

07/08/2012

LOCAL PROM (SERRA-SULLA CONSULTORS, S.L.

08/08/2012

725

07/08/2012

COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA

28/09/2012

726

07/08/2012

UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD

01/09/2012

727

07/08/2012

UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD

01/09/2012

728

07/08/2012

SEGRE SERVEIS,S.A.

28/09/2012

729

07/08/2012

RAMELL, SCCL

08/08/2012

730

07/08/2012

SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA, SL

14/08/2012

731

07/08/2012

CODETRAC, SL

28/09/2012

732

07/08/2012

SALAZAR MIRANDA, WILMAR

29/08/2012

733

07/08/2012

SALAZAR MIRANDA, WILMAR

28/09/2012

734

08/08/2012

ROMAN ALOS, VICTOR

28/09/2012

735

08/08/2012

EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L.

29/08/2012

736

08/08/2012

INSTALACIONES Y PROYECTOS DE VANGUARDIA, SL

28/09/2012

741

10/08/2012

TALLERS ROSSELLO

28/09/2012

742

10/08/2012

SERVEIS LIC 1999, SLU

29/08/2012

743

10/08/2012

SERVEIS LIC 1999, SLU

28/09/2012

744

10/08/2012

CORREOS Y TELEGRAFOS SA-S.E.

14/08/2012

745

10/08/2012

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA

28/09/2012

746

10/08/2012

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA

28/09/2012

747

10/08/2012

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA

28/09/2012

748

10/08/2012

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA

28/09/2012

749

10/08/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

28/09/2012

750

10/08/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

28/09/2012

751

10/08/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

28/09/2012

752

10/08/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

28/09/2012

753

10/08/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

28/09/2012

754

10/08/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

28/09/2012

755

10/08/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

28/09/2012

756

10/08/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

28/09/2012

757

10/08/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

28/09/2012

758

10/08/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

28/09/2012

29/08/2012
ESCOMBRERIES 28/09/2012
29/08/2012
29/08/2012

29/08/2012

759

10/08/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

28/09/2012

761

10/08/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

28/09/2012

762

10/08/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

28/09/2012

763

10/08/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

28/09/2012

764

10/08/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

28/09/2012

765

10/08/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

28/09/2012

766

09/08/2012

FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A.

06/09/2012

767

13/08/2012

GRUPO ELECTRO STOCKS, SL

28/09/2012

768

13/08/2012

VODAFONE ESPAÑA,S.A.

11/08/2012

770

05/08/2012

BNP PARIBAS LEASE GROUP SA

07/08/2012

771

20/08/2012

CASA BADIO, S.L.

28/09/2012

772

22/08/2012

PASCUAL MORERA, MONTSE

29/08/2012

773

20/08/2012

CODETRAC, SL

28/09/2012

774

21/08/2012

GRUP ANDREU 2000, SL

18/08/2012

776

22/08/2012

BERENGUER MAYENCH, RAMON

28/09/2012

777

22/08/2012

CODETRAC, SL

28/09/2012

778

22/08/2012

FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A.

21/09/2012

779

23/08/2012

INFOUNIO, SL

28/09/2012

780

24/08/2012

AMBI JARDINS SCP

28/09/2012

781

31/08/2012

FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A.

28/09/2012

782

31/08/2012

FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A.

28/09/2012

783

28/08/2012

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

29/08/2012

784

28/08/2012

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

29/08/2012

785

27/08/2012

INTRACATALONIA,S.A.

28/09/2012

786

27/08/2012

CODETRAC, SL

28/09/2012

787

06/08/2012

ACENS TECHNOLOGIES, SL

17/08/2012

789

03/09/2012

SEGRE SERVEIS,S.A.

28/09/2012

790

03/09/2012

ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SL

05/09/2012

791

03/09/2012

PLAGUES URBANES,S.L.

28/09/2012

792

03/09/2012

MUSICS DE GIRONA S.C.C.L

28/09/2012

793

03/09/2012

JOSEP M.GONZALEZ SANCHEZ

794

03/09/2012

CARME (Regals i complements)

795

03/09/2012

PXJ PIFARRE S.L

796

03/09/2012

CASA BADIO, S.L.

28/09/2012

797

03/09/2012

FONTANET,C.B.

28/09/2012

798

03/09/2012

FONTANET,C.B.

28/09/2012

799

03/09/2012

INFOUNIO, SL

28/09/2012

800

04/09/2012

MUSICS DE CATALUNYA SCCL

801

04/09/2012

TREN MAGIC MADI, SLU

28/09/2012

802

04/09/2012

SERVI CONTROL (EDUARD TIERS MORENO)

28/09/2012

803

04/09/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

28/09/2012

804

04/09/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

28/09/2012

805

04/09/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

28/09/2012

806

04/09/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

28/09/2012

807

04/09/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

28/09/2012

808

04/09/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

28/09/2012

809

04/09/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

28/09/2012

810

04/09/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

28/09/2012

811

04/09/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

28/09/2012

812

04/09/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

28/09/2012

813

04/09/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

28/09/2012

814

04/09/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

28/09/2012

28/09/2012

815

04/09/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

28/09/2012

816

04/09/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

28/09/2012

817

04/09/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

28/09/2012

818

04/09/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

28/09/2012

819

04/09/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

28/09/2012

820

04/09/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

28/09/2012

821

04/09/2012

CASADOROI, SL

28/09/2012

822

05/09/2012

EQUIP D'ARQUITECTURA TÈCNICA, SLP

823

04/09/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

28/09/2012

824

04/09/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

28/09/2012

825

04/09/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

28/09/2012

826

04/09/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

28/09/2012

827

04/09/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

28/09/2012

828

04/09/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

28/09/2012

829

04/09/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

28/09/2012

830

04/09/2012

SALTOKI LLEIDA, SA

28/09/2012

831

04/09/2012

INSPECCIO I MANTENIMENT DE L'ENTORN URBA

28/09/2012

832

04/09/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

28/09/2012

833

04/09/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

28/09/2012

834

04/09/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

28/09/2012

835

05/09/2012

ALFAGRAF GRAFIQUES SCP

28/09/2012

836

05/09/2012

ALFAGRAF GRAFIQUES SCP

28/09/2012

837

05/09/2012

ALFAGRAF GRAFIQUES SCP

28/09/2012

838

05/09/2012

ALFAGRAF GRAFIQUES SCP

28/09/2012

839

05/09/2012

ILLA GIRO COMERCIAL

21/09/2012

840

05/09/2012

ALFAGRAF GRAFIQUES SCP

28/09/2012

841

05/09/2012

ESPECTACLES LA TRACA S.L.

28/09/2012

842

04/09/2012

DIARIO LA MAÑANA, SA

04/09/2012

843

05/09/2012

INSPECCIO I MANTENIMENT DE L'ENTORN URBA

28/09/2012

844

05/09/2012

EVENTOS VINAROZ, SL

28/09/2012

845

05/09/2012

EVENTOS VINAROZ, SL

28/09/2012

846

05/09/2012

FOTO LLUM

05/09/2012

847

05/09/2012

FARRERO PINTAT, Mª ISABEL

28/09/2012

848

05/09/2012

ALFAGRAF GRAFIQUES SCP

28/09/2012

849

06/09/2012

PXJ PIFARRE S.L

11/09/2012

850

06/09/2012

BALNI SA.

851

06/09/2012

MARTI MIRO ALEJANDRO

852

06/09/2012

FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A.

853

06/09/2012

OFISERVICE (SUMINISTROS DE OFICINA,SA)

28/09/2012

854

06/09/2012

MOBLES L'EBENISTA

28/09/2012

855

06/09/2012

QUIMICA SERO SL

20/09/2012

856

06/09/2012

MARVI ELEVADORS, SL

06/09/2012

857

06/09/2012

MARVI ELEVADORS, SL

06/09/2012

858

06/09/2012

ACENS TECHNOLOGIES, SL

19/09/2012

859

07/09/2012

RUBIO PIQUE, ROSA

28/09/2012

860

07/09/2012

COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA

28/09/2012

861

07/09/2012

COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA

28/09/2012

862

07/09/2012

RAMELL, SCCL

11/09/2012

863

07/09/2012

INSPECCIO I MANTENIMENT DE L'ENTORN URBA

28/09/2012

864

07/09/2012

FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A.

865

10/09/2012

ESPECTACLES LA TRACA S.L.

866

10/09/2012

XIP-XAP S.L.

28/09/2012

867

03/09/2012

TORRELSA, SA

868

12/09/2012

EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L.

13/09/2012

869

12/09/2012

EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L.

870

12/09/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

871

12/09/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

872

12/09/2012

ESTER ROIG LATORRE (RESTAURANT CASA ESTER)

12/09/2012

873

13/09/2012

UNI-HER

28/09/2012

874

12/09/2012

VODAFONE ESPAÑA,S.A.

13/09/2012

875

12/09/2012

SECRETARIAT CORALS INFANTILS CATALUNYA

876

12/09/2012

LOCAL PROM (SERRA-SULLA CONSULTORS, S.L.

877

12/09/2012

BIOLAN (RAMON ARNO MARIN)

878

12/09/2012

SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA, SL

879

12/09/2012

UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD

880

12/09/2012

PASCUAL MORERA, MONTSE

881

12/09/2012

QUIMICA SERO SL

882

03/09/2012

L'ESPIRAL FLORISTERIA

883

13/09/2012

SEGRE SERVEIS,S.A.

884

12/09/2012

CORREOS Y TELEGRAFOS SA-S.E.

885

13/09/2012

SERVEIS LIC 1999, SLU

886

13/09/2012

CONSTRUCCIONS GORGUES,S.A.

887

13/09/2012

AGGER GESTIO, SL

888

13/09/2012

FONTANET,C.B.

889

14/09/2012

PUBLICITAT Y GESTION NAVARRO, SL

890

13/09/2012

FONTANET,C.B.

891

13/09/2012

FONTANET,C.B.

892

13/09/2012

ARA PRODUCCIONS, SL

893

14/09/2012

ESPECTACLES LA TRACA S.L.

894

14/09/2012

XICORIA SALA, JOAN

895

17/09/2012

J.C.U.A. PLA PARCIAL SUD-1 ROSSELLO

896

17/09/2012

J.C.U.A. PLA PARCIAL SUD-1 ROSSELLO

897

17/09/2012

MARBRES I GRANITS LLUIS SIMO, SL

898

17/09/2012

AMALIA SEUMA TORRUELLA

899

17/09/2012

CARME (Regals i complements)

900

17/09/2012

BNP PARIBAS LEASE GROUP SA

06/09/2012

901

17/09/2012

ATLANTIDA DARO,S.A.

17/09/2012

902

17/09/2012

GRUPO ELECTRO STOCKS, SL

28/09/2012

903

17/09/2012

AMBI JARDINS SCP

904

17/09/2012

AMBI JARDINS SCP

905

18/09/2012

LIMPIEZAS PIRINEO SL

906

18/09/2012

LIMPIEZAS PIRINEO SL

907

18/09/2012

LIMPIEZAS PIRINEO SL

908

18/09/2012

CONSELL COMARCAL, SERVEIS SOCIALS JUL/AGO-12

909

18/09/2012

CONSELL COMARCAL, RECOLLIDA RSU AGOST-12

910

18/09/2012

FORN DE PA GIRIBET, SCP

911

18/09/2012

FORN DE PA GIRIBET, SCP

912

18/09/2012

INFOUNIO, SL

913

18/09/2012

VOLTES SLU

915

19/09/2012

ATLANTIDA DARO,S.A.

916

20/09/2012

QUALITY COLORS,SCP

917

20/09/2012

CONSORCI RESIDUS SEGRIA, TRACTAMENT RSU

918

20/09/2012

CONSORCI RESIDUS SEGRIA, TRACTAMENT RSU

919

20/09/2012

COOPERATIVA INTEGRAL CATALANA

11/09/2012
19/09/2012

03/09/2012
12/09/2012

26/09/2012

22/09/2012

920

21/09/2012

HIBET KILOTELA

21/09/2012

921

21/09/2012

CLUB DE BITLLES SANT ANTOLI DE ROSSELLO

21/09/2012

922

24/09/2012

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

923

24/09/2012

CODETRAC, SL

924

24/09/2012

FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A.

925

24/09/2012

FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A.

926

25/09/2012

PASCUAL MORERA, MONTSE

27/09/2012

927

26/09/2012

VARIS DEUTORS / CREDITORS

26/09/2012

928

26/09/2012

ABACUS

26/09/2012

929

26/09/2012

BUFETE GONZALO CORP. Y ENT. PUBLICAS, SLP

26/09/2012

930

26/09/2012

AMBIENTAL, E.I.C., S.L.

931

26/09/2012

ALBIR SEUMA ROBERT

932

26/09/2012

ZORELOR,SA

933

28/09/2012

JOSEP M.GONZALEZ SANCHEZ

935

26/09/2012

ESTABLIMENTS MIRO, SL

26/09/2012

LLUIS RODRIGO, GESTIONS JULIOL

29/07/2012

JAUME FERNANDEZ, GESTIONS JULIOL

29/07/2012

JOAN FONTOVA, GESTIONS JULIOL

29/07/2012

PASQUALE MUSICCO, GESTIONS JULIOL

29/07/2012

SILVIA OLMO, GESTIONS JULIOL

29/07/2012

ELISA TORRELLES, GESTIONS JULIOL

29/07/2012

M. CARMEN VIDAL, GESTIONS JULIOL

29/07/2012

SARA VILA GALAN, GESTIONS JULIOL

29/07/2012

JAUME BORRERO, GESTIONS JULIOL

29/07/2012

JOSEP ABAD FERNANDEZ, JULIOL 2012

29/07/2012

JOAN FONTOVA, GESTIONS AGOST

29/08/2012

SILVIA OLMO, GESTIONS AGOST

29/08/2012

ELISA TORRELLES, GESTIONS AGOST

29/08/2012

JAUME BORRERO, GESTIONS AGOST

29/08/2012

JOSEP ABAD FERNANDEZ, AGOST 2012

29/08/2012

JOAN FONTOVA, GESTIONS SETEMBRE

27/09/2012

SILVIA OLMO, GESTIONS SETEMBRE

27/09/2012

ELISA TORRELLES, GESTIONS SETEMBRE

27/09/2012

JAUME BORRERO, GESTIONS SETEMBRE

27/09/2012

JOSEP ABAD FERNANDEZ, SETEMBRE 2012

27/09/2012

455400,88

Total Factures Registrades
Factures
Liquidades
Efectivament
Factures
pendents
de
Liquidar
Membres de la corporació

455.400,88
206.552,02
237.600,28
11248,58

B) Certificats Obres Consultori.
Vista la certificació número 4 i 5 de les obres de "Projecte Basic i Executiu Consultori Local de
Rosselló, Reforma i Adequació Local, emeses per l’arquitecte director de les obres Montserrat
Pascual i Morera, l'import ascendeix a la quantia de 111.97,50 euros i 38.602,34
euros)respectivament, així com les factures corresponents E-304/2012 i E-391/2012 emeses per la
empresa Voltes SLU, corresponent a les certificacions números 4 i 5 d’obres. Vist l'informe emès
per secretaria-intervenció pel qual es determina l’existència de crèdit suficient per atendre el cost

de l’obra en la partida pressupostària corresponent. Es proposa al ple: Aprovar les certificacions
número 4 i 5 corresponent a les obres de " Projecte Basic i Executiu Consultori Local de Rosselló,
Reforma i Adequació Local “
De conformitat amb el que disposen els articles 75 i 200 de la Llei de Contractes del Sector Públic, Llei
30/2007, de 30 d’octubre i concordants del seu reglament
El Ple, per unanimitat dels seus membres presents, procedeix a la seva aprovació, autoritzant-ne el
pagament amb càrrec a la partida pressupostària corresponent i notificar aquest acord a la Diputació de
Lleida, als efectes oportuns.

XI.- INFORMES MOROSITAT 2º i 3er TRIMESTRE 2012.
Acte seguit es dona compte de:
INFORME TRIMESTRAL DE TRESORERIA I INTERVENCIÓ EN COMPLIMENT DELS TERMINIS
PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010

PERÍODE DE REFERÈNCIA: SEGON I TERCER TRIMESTRE DE 2012 (REGISTRE COMPTABLE FINS
AL 30/09/2012)
Proposta pel Ple del 8 d’octubre de 2012
PRIMER. NORMATIVA APLICABLE
-Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
-Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) aprovat per R.D.Leg.3/2011, de 14 de
novembre.
SEGON. ANTECEDENTS DE FET.
II.1. En data 5 de juliol de 2010, es va aprovar la Llei 15/2010, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, establint mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
II.2. En aquest sentit, i des del punt de vista dels terminis de pagament del sector públic, segons l’exposició
de motius de la norma, amb la reforma es va reduir a un màxim de trenta dies el termini de pagament, que s’aplicarà a
partir de l’1 de gener de 2013, seguint un període transitori per a la seva entrada en vigor. D’altra banda, es van
establir mecanismes de transparència en matèria de compliment de les obligacions de pagament, a través d’informes
periòdics a tots els nivells de l’Administració i de l’establiment d’un nou registre de factures en les Administracions
locals.
II.3. L’àmbit d’aplicació de quant antecedeix, ve referit a tots els pagaments efectuats com contraprestació
en les operacions comercials entre tercers i l’Administració d’aquesta Entitat Local, de conformitat amb el que disposa
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP).
TERCER. FONAMENTS DE DRET.
III.1. L’article 4 de la Llei 15/2010 estableix:
3. Els Tresorers o, si és el cas, Interventors de les Corporacions Locals, elaboraran trimestralment un
informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada Entitat
local, que inclourà necessàriament el número i quantia global de les obligacions pendents en què s’estigui incomplint
el termini.
4. Sense perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de la Corporació local, el dit informe
haurà de remetre’s, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit
territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord amb els seus respectius Estatuts d’Autonomia, tinguin
atribuïda la tutela financera de les Entitats locals. Tals òrgans podran igualment requerir la remissió dels esmentats
informes.
III.2. L’article 5.4 de la Llei 15/2010 estableix:
“La Intervenció o òrgans de l’Entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat incorporarà a
l’informe trimestral al Ple regulat en l’article anterior, una relació de les factures o documents justificatius respecte
als quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en l’esmentat registre i no s’hagin tramitat
els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat per l’òrgan gestor l’absència de
tramitació dels mateixos. El Ple, en el termini de 15 dies comptats des del dia de la reunió en què tingui coneixement

de la dita informació, publicarà un informe agregat de la relació de factures i documents que se li hagi presentat
agrupant-los segons l’estat de tramitació..
III.3. S’afegeix una nova disposició transitòria vuitena amb la redacció següent:
«Disposició transitòria vuitena. Terminis als quals es refereix l’article 200 de la Llei. El termini de trenta
dies a què es refereix l’apartat 4 de l’article 200 d’aquesta Llei, en la redacció que en fa l’article tercer de la Llei de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials, s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2013.
Des de l’entrada en vigor d’aquesta disposició i el 31 de desembre de 2010, el termini en el qual les administracions
tenen l’obligació d’abonar el preu de les obligacions a què es refereix l’apartat 4 de l’article 200 és dins dels
cinquanta-cinc dies següents a la data de l’expedició de les certificacions d’obres o dels documents corresponents que
acreditin la realització total o parcial del contracte.
Entre l’1 de gener de 2011 i el 31 de desembre de 2011, el termini en el qual les administracions tenen l’obligació
d’abonar el preu de les obligacions a què es refereix l’apartat 4 de l’article 200 és dins dels cinquanta dies següents a
la data de l’expedició de les certificacions d’obra o dels corresponents documents que acreditin la realització total o
parcial del contracte.
Entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 2012, el termini en el qual les administracions tenen l’obligació
d’abonar el preu de les obligacions a què es refereix l’apartat 4 de l’article 200 és dins dels quaranta dies següents a
la data de l’expedició de les certificacions d’obra o dels corresponents documents que acreditin la realització total o
parcial del contracte.»
Per tant, el termini de pagament per a l’any 2012, es fixa en els 40 dies següents a la data d’expedició de les
certificacions d’obres o dels corresponents documents que acrediten la realització total o parcial del contracte.
III.4. La Disposició transitòria primera de la Llei 15/2010 relativa a “l’aplicació als contractes”, estableix que
“Aquesta Llei serà aplicable a tots els contractes celebrats desprès de la seva entrada en vigor”, pel que el
termini arreplegat en el paràgraf anterior s’aplicarà a tots els contractes celebrats després de l’entrada en vigor de la
Llei 15/2010.
QUART. CONSIDERACIONS TÈCNIQUES.
IV.1. En el present informe s’arrepleguen els incompliments en el termini de pagament de les Obligacions Pendents de
Pagament a què fa referència l’article 4.3 de Llei 15/2010, així com les factures o documents justificatius respecte als
quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el Registre i no s’hagi produït el reconeixement
de l’obligació, tal com assenyala la redacció de l’article 5.4 de la Llei.
IV.2. Pel que es refereix a les factures o documents justificatius respecte als quals hagin transcorregut més de tres
mesos des de la seva anotació en el Registre i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de
l’obligació, en el present informe s’inclouen aquelles que, registrades entre el 7 de juliol de 2010 (data d’entrada en
vigor de la Llei 15/2010) i el 30 de juny del 2012, es trobaven pendents de reconeixement de l’obligació el 30 de
setembre de 2012.
IV.3. Pel que es refereix a les obligacions pendents de pagament, en el present informe s’inclouen les obligacions
reconegudes a partir del 7 de juliol de 2010 (data d’entrada en vigor de la Llei 15/2010) pendents de pagament en
l’últim dia del període de referència (30 de setembre de 2012) en les que s’hagi incomplet el mencionat termini màxim
de pagament.
CINQUÈ. INFORME.
V.1. Atenent a les consideracions anteriorment exposades, i segons les dades extrets del Programa Comptable,
que s’annexen al present informe, no existeixen factures o documents justificatius respecte als quals han transcorregut
més de tres mesos des de la seva anotació en el registre comptable i no s’han tramitat els corresponents expedients de
reconeixement de l’obligació a data 30 de Setembre de 2012. Annex I
V.2. D’altra banda i d’acord amb les dades extrets del Programa Comptable que s’annexen al present informe
(Annex II i III), les obligacions reconegudes que s’hagin pendents de pagament a 30 de Setembre de 2012 i que han
incomplet el termini màxim per a procedir al mateix són:

A) Segon Trimestre
Num. Obligacions
5

Import (€)
6.904’74

B) Tercer trimestre
Num. Obligacions

1

Import (€)
111.947’50 €

V.3. Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local, aquest informe s’ha de
remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial,
als de les comunitats autònomes que, d’acord amb els seus estatuts d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela
financera de les entitats locals. Aquests òrgans poden igualment requerir la remissió dels informes esmentats.

Vistos els antecedents exposats, el ple de la Corporació manifesta :
Primer.- Donar-se per assabentats dels informes de morositat lliurats pels serveis d’intervenció d’aquesta
Corporació corresponents al 2 i 3ert trimestre de 2012;
Segon.- Acordar la tramesa d’aquest acord, amb els informes preceptius en paper i/o per mitjà del fitxer
XML generat per l’aplicació informàtic al Ministeri de Economia y Hacienda (Dirección General de
Coordinación Financiera con las Comunidades Autonomas y con las Entidades Locales) així com al
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. Secretaria General d’Economia i
Coneixement. Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor.

XII.- MOCIONS
A l’empara del que preveu l’article 97.3 en relació al 91.4 del Real decret 2568/1986 de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, es presenten al Ple de la Corporació les següents mocions:
El Regidor Portaveu Sr Manel manifesta que com que hi ha certa disparitat de criteris respecte a
les mocions, de presentació, o no, ja hem parlat abans amb la Regidora Sara que el proper ple
inclouríem les presentades per ella, i avui ja que n’hi ha quatre donem sortida amb aquestes. Per
donar sortida de les mateixes doncs intentarem agilitzar-ho i que no s’endarrereixi tant.
Al respecte intervé la Regidora Mª Carme Vidal i comenta i es pregunta si aquestes Mocions
que es presentem, no estan una mica, destemporalitzades? Per que per parlar ara del pacte fiscal. O
be´ com la que va presentar el Lino, que fa un any casi,, potser fos bo, si és que ho tenim clar, que
ens actualitzéssim una mica i potser que donéssim suport a la proposta del parlament de Catalunya
per allò de dret de decidir un estat propi..
Contesta el Regidor Sr Manel Plana , que li sembla que és una proposta molt acurada.
Intervé seguidament Musicco Pasquale i manifesta que la seva modificació no ha sofert
gaires modificacions, però que no te cap inconvenient, en canviar-la, tornar a actualitzar-la si
s’ha d’actualitzar, evidentment.
A continuació pren la paraula la Regidora M. Carme Vidal i diu que si estem d’acord,i que la
presenti o la presentem com a ple tots conjuntament o la presentes tu per esquerra, perquè tu vas
presentar això dels municipis per la independència, però es que les altres queden una mica
caduques, tret de la darrera la de l’arc del Mediterrani.
Si tu pots presentar el dret a decidir, si ens ajuntem al que va presentar el parlament de Catalunya,
donar una mica el pas on van la resta.
Intervé novament el Regidor Musicco Pasquale i comenta que la Moció sobre el vot a decidir
i la que va presentar al Desembre, si bé les dos tenen la mateixa finalitat però no son el mateix.
Era només l’associació de municipis que havia creat l’ajuntament de Vic que volia fer un algun
tipus referèndum sobre els ajuntaments que estaven a favor de la independència i afegir-se amb
aquesta associació.

Per finalitzar el Regidor Manel Plana, comenta que al seu grup el sembla que és una proposta
acurada, i doncs si esteu d’acord ens adaptem..
Pren la paraula el Regidor Sr Jaume Fernandez i comenta que el seu grup al respecte de les
mocions, pot estar d’acord amb el que diu la Carme Vidal; també pensa que algunes ja se’ls hi ha
passat l’arròs, de veritat, amb això del pacte fiscal; però sent fidels a l’esperit que varem tenir
nosaltres, entenem que cap d’aquestes mocions afecten a la vida municipal de Rosselló, afectaran a
altres qüestions que són de caire nacional i que segurament hi podem estar molt d’acord, però
fidels al nostre esperiti ens abstindrem en tot el paquet aquest de mocions, perquè entenem, què el
dia a dia més rabiós, no és el que ens toca.
Pren al paraula la Regidora Sara Vila i diu que En tot cas volia fer referència a les dos mocions
que si que havia presentat al Juliol i que sí que eren mocions municipals, una era de rebuig a les
mesures que havia pres el govern de l’estat en la qual una de les mesures si que afectava als
municipis en quan a la reducció del 30% dels regidors, i l’altra no era ben bé una moció, sinó una
declaració en defensa del món local i de la seva autonomia, una mica tenint en compte el que
s’havia parlat i evitant fer mocions excessivament generalistes vaig anar a buscar aquelles que sí
què afectessin més n l’àmbit municipal, però en tot cas el que volia dir és què jo les vaig presentar
al juliol i han passat més de dos mesos.
En un altre ordre comenta que altra vegada ens ha passat aquest estiu, que s’havia de fer un ple
ordinari al setembre, si no m’erro perquè ha de ser cada dos mesos i altra vegada no s’ha fet, es fa
a l’octubre i no s’ha motivat la causa per la qual no es va fer al setembre.
Intervé el Regidor Sr Manel Plana i comenta que amb això pot ser, que es pugui rebatre des de el
punt de vista de la habilitació, o no, del mes d’agost, si ho mirem com mes inhàbil, doncs tampoc
ens hem passat dels terminis, entenc que vulguis ficar damunt la taula el teu punt de vista, però
intentem ser els més curosos possibles i adaptar-nos a la legalitat establerta i als compromisos que
hem ficat aquí, davant del consistori.
Per tant, agafem la proposta de la regidora, la Sra. Vidal i ho adaptem a la situació.
Lino: Podria anar bé, però aquí crec que hauríem de fer un acord de com la modalitat i el temps,
perquè normalment sempre són dos o tres dies abans i casi quasi cada vegada no entra mai la
moció, a partir d’aquí un mínim de temps o saber quan és el ple i si és tres dies abans quan aviseu,
doncs que entri dins d’aquests dos o tres dies.
Manel: Ens comprometem fins i tot a avançar-nos al que estableix la normativa alhora d’avisarvos, per tant no hi haurà cap problema per que es pugui entrar.
Lino: I afegir si de cas, què si algunes mocions no són directament pel problema del poble però a
la llarga indirectament si que afecten al funcionament del poble i de la gent, a partir d’aquí si voleu
decidir o no de presentar mocions directament que siguin d’interès pel poble o també les generals
que també indirectament afecten.
Manel: Molt bé, doncs passem al proper punt, que és precs i preguntes.
XIII.- PRECS I PREGUNTES.
Intervé primerament el Sr. Jaume Fernandez i manifesta tenir un seguit de preguntes a fer, algunes
van vinculades al teu informe, altres a altres qüestions, però per no fer-ho massa llarg, començaria
per la interpel·lació que m’has fet directament:

En primer lloc he de dir-te que m’he quedat sorprès de què m’interpel·lis directament sobre una
qüestió tècnica, primerament perquè les sessions plenàries normalment és l’oposició qui pregunta
al govern i no el govern qui pregunta a l’oposició. Nosaltres quan varem fer el traspàs de poders de
l’alcaldia,, crec que varem fer una cosa bastant civilitzada, ens varem seure, us varem posar al
corrent de tal com estaven les coses, per cert quan vaig entrar jo, això no em va passar, quan vaig
entrar no em vaig trobar res, deixem-ho aquí..
Continua la seva intervenció i adreçant-se a la Alcalde diu “Jo en el seu moment et vaig dir;
sempre que et calgui alguna cosa del que hi hagi, et poses en contacte amb mi i gustosament et diré
el que hi ha, crec que ho he fet les vegades, potser no moltes, que ho has demanat, ( recordo la
qüestió del Sr. Herrera, doncs em va demanar que us expliques quines gestions s’havien fet i com
s’havien fet,) per tant la meva cara, només pot ser de estupefacció al respecte del tema aquest què
m’esteu dient de la calefacció del Casal. Jo quan vaig marxar fins a dia d’avui, no tinc constància
de que la calefacció no funcionés, no en tinc constància, la calefacció la varem instal·lar amb una
ajuda de l’Estat,, si que és veritat que la calefacció en un principi no va funcionar tot lo bé que
hauria d’haver funcionat, però després es van fer unes modificacions i en principi quan varem
marxar, tant jo mateix, com el regidor que se’n feia càrrec doncs la calefacció funcionava, ara si
funciona o no funciona, no en tinc ni la més remota idea, en tot cas dir-te que l’empresa que ho va
muntar és una empresa amb nom i cognom, i hi havia un enginyer que hi vigilava l’obra, que per
cert ja hi col·laborava amb l’ajuntament de Rosselló quan jo hi vaig entrar, vull dir que tampoc el
vaig portar jo i el tècnic que supervisava la calefacció, doncs és el mateix tècnic que avui disposa
l’ajuntament, per tant, fins aquí el que jo sé, jo si que t’he de dir que m’ha dolgut una mica el gir
que li has donat al respecte el diner públic, perquè és evident que tothom quan està al govern
gestiona diner públic i de vegades ho gestiona amb més habilitat i amb més encert i de vegades
amb menys, però de la forma que ho has girat i potser tinc la pell molt prima, ho has girat com si
potser haguéssim gestionat aquell diner públic en aquella obra en concret de forma altament
incompetent, jo crec que si (de bon rollo) si tu creus que en algun moment allí hi va incorre alguna
cosa realment denunciable, demanaria que ho fessis, te’n vas a fiscalia i ho fas, mentre no sigui
així pot ser una diferència de criteris, de gust o un poc encert en fer l’obra, també comento què
amb les obres només s’equivoca qui en fa, nosaltres en el seu moment en varem fer i vosaltres en
aquests quatre anys també en fareu, per tant, algunes segurament seran exitoses i altres segurament
no tant, només et volia fer la reflexió aquesta per que si que t’he de dir que m’he sorprès de que
m’interpel·lessis al respecte d’aquesta qüestió, amb aquesta duresa sense venir a compte.
A continuació entre el Regidor Sr Jaume Fernandez i l’Alcaldia, s’obre un debat en el sentit
següent:
Intervé l’Alcalde i pregunta al Regidor Jaume Fernandez Quan vareu posar en funcionament la
calefacció aquesta? Et recorda a tu? Últim any, any i mig?, essent contestat pel Regidor Jaume
Fernandez que ara mateix no et puc donar dades per que no les tinc.
Torna a preguntar el Alcalde, Un hivern va estar funcionant?
Contesta el Regidor Jaume Fernandez: home devia funcionar quan devia fer fred, per que no
crec que la fiquéssim en marxa a l’estiu.
Pren la paraula el Alcalde i comenta que una cosa és que funcioni la calefacció com a
calefacció i l’altra que aquesta calefacció faci pujar la temperatura del casal, perquè jo trobo molt
greu Jaume, molt greu, que és munti un sistema de calefacció quan aquella sala no està ni aïllada,
per això jo busco a veure qui ha set el que ha estat al damunt, perquè sí que s’han de demanar
responsabilitats perquè són diners públics. Tu imaginat que aïllessis casa teva i no posessis
finestres i poses la calefacció, és el que ha passat al casal, s’ha posat una calefacció quan la teulada

no estava ni aïllada, que obries les portes i la mateixa corrent que hi ha, alça les planxes, i aquesta
calefacció jo vaig fer proves, perquè com alcalde jo em vaig interessar del que passa al municipi, i
a ple hivern de 16ºC no pujava la Sala, ara injectant-la potser la aconseguirem fer pujar a 17 o 18
ºC, però a 18 ºC a ple hivern assentat allí fa fred, per això t’ho he dit, i no tu agafis, com que jo
tinc d’anar a justícia, no cal anar tan lluny,
Torna a replicar el Regidors Sr Jaume Fernandez i manifesta que el to, amb que ho has dit,,
per que ara veig una altra qüestió, si el que m’estàs dient és: Jaume vosaltres vareu fer l’obra més
encertada que es podria fer al casal? Perquè me podries haver dit que el primer que s’hauria de fer
és aïllar.
Replica el Alcalde, No, jo et dic que allí és va fer una obra que no hi va haver un seguiment i no
es va fer tal i com s’havia de fer, per que avui hi ha un informe fet, conforme aquella calefacció no
funciona i no funcionarà perquè està baix dimensionada. I és així.
Contesta el Regidor Sr Jaume Fernandez, Josep, tu entendràs que un alcalde no és enginyer.
Contesta el Alcalde, Però tens els teus, que són els que t’han d’assessorar.
Replica el Sr Jaume Fernandez,: L’empresa que va sen contractada, sota la supervisió de
l’enginyer que treballava per l’ajuntament ho supervisaven això, i en principi estava OK. Jo no et
puc dir el que va passar llavors.
Intervé novament l’Alcalde i comenta el que em sobta és que diguis que funciona quan no ho fa.
Replica el Regidor, No, no jo no t’he dit que funcioni, jo t’estic dient que en el seu moment, no
tinc constància de que no funcionés. Podem fer arqueologia d’això, tampoc crec que sigui una
qüestió de fer-ho en un ple.
Torna a contestar l’Alcalde i diu. No cal allargar-ho més això, no val la pena, el que passa és
que és trist, perquè ja saps en els moments perfectament bé en què ens hem trobat ara com a
gestors, i són uns moments molt complicats, ara 2000 € han de rendir com 3000 €, clar, quan tu
veus que t’estàs trencant les banyes per dir-ho així, perquè si aquella obra que fas, si en lloc de
5000 € la pots fer per 4000 € i llavors veus per un altre costat que allí se’n ha llençat 40 i pico mil
€, dons penses, a què estem jugant aquí?
Respon el Sr. Jaume Fernandez, adreçant-se a l’alcalde, Jo t’ho preguntaré d’una altra manera
Josep, i si et sembla ho deixarem aquí, tu t’imagines un regidor o un alcalde que munta una
calefacció per a que no funcioni, tu t’ho imagines això? Tu t’imagines si algú té interès en muntar
alguna cosa que no funcioni? A mi em costa d’imaginar.
Replica l’Alcalde: Jo, m’imagino un alcalde i un regidor que ha d’estar al damunt del què està
fent, si un regidor o un alcalde no estar al damunt per lo qual estar assignat, és quan li pot passar
aquestes coses.
Finalment el Regidor Sr Jaume Fernandez comenta: Molt bé, molt bé, doncs en prenc nota.
I el Sr. Alcalde afegeix No t’estic dient amb això que ni l’alcalde ni el regidor hagin de ser els
enginyers i que sàpiguen si allò funcionarà o no funcionarà, però si jo faig alguna obra, mentre jo
sigui l’alcalde i aquella obra no funciona, jo com a alcalde me’n cuidaré de demanar
responsabilitats amb aquell enginyer que és el qui ha informat d’aquella obra. Crec que també ho
faries tu.

El Regidor comenta, No, no en prenc nota. Penso que l’escola bressol no s’ha caigut, la plaça de
l’església no s’ha aixecat. Clar es què de vegades tinc una sensació, deu ser una sensació molt
subjectiva meva, de que avui aquesta legislatura tot es fa molt bé, però en el passat no s’ha fet res.
Intervé l’Alcalde i diu: No, no, jo soc el primer que segurament m’equivocaré com tothom.
Escolta, tu ja saps que jo no soc partidari del consultori allí on és i el primer que he dit és que m’he
quedat sorprès, gratament sorprès, de lo bé que ha quedat.
Comenta el Regidor Sr Jaume: I jo, que ho celebro això.
Acte seguit intervé el Regidor Sr. Lluís Rodrigo, adreçant-se a l’alcalde i comenta el poc
reconeixement que has fet també als que estàvem a la legislatura passada, que alguna cosa varem
fer suposo, amb aquest consultori.
Contesta l’Alcalde: Clar que sí. Es clar.
Torna a intervenir el Regidor Lluis Rodrigo i diu: aquí només has alabat a tots els teus regidors,
que ho trobo perfecte i lògic, però no costa gaire nombrar una mica la legislatura anterior.
Torna a intervenir l’alcalde i diu respecte al Consultori, jo no soc partidari de fer-lo allí, per lo
tant puc dir que la construcció ha quedat bé, però disto amb molt i molt de llarg d’haver-lo fet allí
on és.
Torna a intervenir el Regidor Sr. Lluis i diu que ja que es vol estalviar tant, comenceu a
mesurar i plantejar-vos una mica el tema del camp de futbol.
Pren la paraula el portaveu i Regidor Sr Jaume Fernandez, del Grup Endavant Rosselló i
comenta que això és la seva opció Lluís. Jo si et sembla, el que et volia dir al respecte d’això, és
que estic sorprès, perquè penso que és una cosa que haguéssim pogut parlar si tant desastrós ha
estat. A més sé que hi ha una persona que ha estat nexe d’aquestes dues legislatures, que és el
tècnic, el tècnic això ha viscut dia a dia.
Pregunta l’alcalde: Qui és el tècnic?
Contesta el Regidor: La persona de l’ajuntament, el Josep Subirada, què és el que ha estat a sobre.
Pregunta l’alcalde: L’electricista? I afegeix l’electricista, jo des de el primer dia tinc constància
que va dir que allò no funcionaria, però clar no és ell, ell era un manat.
Afegeix el Regidor Sr Jaume Fernandez: M’agradarà parlar am ell, que m’ho expliqui, ell no és
el responsable però ell va seguir tota la instal·lació i posada en marxa.
Si jo vaig marxar de l’ajuntament i sense que l’electricista em digui que allò no funciona, em
sorprèn, que després no funcioni.
Finalment l’alcalde comenta Inclús del sostre, al projecte hi ficava el que va fer el Sr. Piqué,
posava que hi havia “bobadilla”.
Replica el Regidor que El Sr. Piqué estava abans de que arribés jo, vull dir que no m’he l’he tret
de la màniga jo.

Contesta l’Alcalde: Ara no hi és, ha fet una cosa mal feta, i per lo tant no hi és, i no hi serà i
afegeix: Jo t’insto,adreçant-se al Regidor Sr Jaume Fernandez, per que aquí lògicament s’haurà de
fer una reestructuració, per que fa falta la calefacció al igual que feia falta una mica de
climatització (aire condicionat) doncs també fa falta la calefacció, doncs jo t’insto si tu vols, de
molt bon rotllo com tu vulguis, a anar fer un seguiment conjuntament i veuràs realment el que
t’estic dient.
Contesta el Regidor Sr Jaume:Fernandez No, jo estaré encantat de que m’informis d’això, per
que has d’entendre que jo ara m’he quedat aquí.
Intervé l’Alcalde i diu que creia que ja t’ho havia dit alguna vegada això de la calefacció. El que
em sorprèn és que hem diguis que no sabies que no funcionava.
Intervé el Regidor Sr Jaume Fernandez i per finalitzar el tema diu: Jo no soc conscient de que
no funcionés, altra cosa és que sí que sé que es va fer una re-obra per acabar de que anés bé. Altra
cosa és que em diguis tu, si tu muntes una calefacció amb una casa que no està aïllada,
evidentment no produirà el mateix efecte que en una casa aïllada.
En un altre ordre el Regidor Sr Jaume Fernandez, comenta sobre el tema aquest que comentaves
del Casal d’Estiu, que a mi em sembla bé, doncs la postura teva d’intentar fer les coses cada
vegada més econòmiques, no seré jo qui et digui que no s’hagi de fer així i segurament que tens
raó en els temps que vivim és el que hi ha. Un comentari que t’he fet més d’un cop, m’agrada
tornar-te’l a fer, està molt bé, reduir dèficit, però pensa que moltes de les coses que fa una
institució pública són per ser deficitàries, que tampoc ens obsessionem en què les coses hagin de
donar, per que això és força difícil. Respecte el tema de la gestió de les piscines, tu has dit que els
ingressos han augmentat i les despeses han set exactament les mateixes o aproximadament les
mateixes, jo et voldria fer una pregunta al respecte, la brigada ha dedicat més hores a les piscines
que altres anys o ha estat el mateix?
Contesta l’Alcaldia que el mateix. L’únic que si que em sap greu, als que portaven les piscines ja
els hi vaig dir i ho puc dir ara públicament, degut a la pedregada varem tindre la desgràcia que la
pedregada va ser amb divendres a la nit, la brigada em fa festa els dissabtes i els diumenges, jo per
no ocasionar una despesa a nivell de personal, per que les piscines poguessin obrir el més aviat
possible, doncs no varem enviar a la brigada, si que varem agafar un petit compromís amb els que
gestionaven les piscines en aquell moment que ells busquessin la col·laboració o l’ajut que fes
falta dels seus amics i així, per tal, que tornés a funcionar el més aviat possible, aquesta ha estat la
despesa.
Comenta el Regidor Jaume Fernandez que només volia saber, si la brigada ha dedicat més
hores o no a les piscines, perquè de vegades les despeses no són totes imputables amb diners
contats i sonants sinó que de vegades són feines.
Contesta l’Alcalde que no, que la dedicació de la brigada per part d’aquí ha estat exactament la
mateixa que els altres anys.
Torna a intervenir el Regidor Jaume Fernandez i diu una qüestió, la Sara se m’ha avançat amb
el tema dels 3 mesos en la celebració del Ple, però accepto la falca que ha fet el Manel al respecte
de l’agost.
El que si nosaltres tornarem a dir-t’ho som pesats ho direm fins al final de la legislatura,i perquè
consti en acta, que nosaltres no estem d’acord amb aquests horaris sobre els plens.

Continua la seva intervenció i pregunta sobre les rotondes, sobre el tema de enjardinament, que ja
vaig avisar en la junta de portaveus, m’agradaria saber quin és el cost de l’enjardinament de les
rotondes, quan puguis, i perquè s’ha optat per ficar-hi gespa i no s’ha optat per ficar-hi trencadís de
totxo que pot ser pel manteniment és més econòmic.
Contesta l’alcalde Sr Josep Abad i diu que el cost és de 6.000 € per rotonda, aquí entra tota la
mà d’obra, canonades, aspersors, electrovàlvules, gespa, l’abonament, tot fins que la gespa ha
nascut. Cost per rotonda. Com molt bé tu em vas exposar un ple o dos enrere hi havia des de
carreteres que s’havien mig compromès ha pagar uns 6000 € per rotonda, a tal d’enjardinar-les, no
hem estat a temps, quan hi varem anar per reclamar això, el Sr, Romero li va faltar temps per dirnos que ens havien descuidat i que ho predèiem per que no hi havia aquesta opció. Per què hem
optat per la gespa, és molt senzill, nosaltres la imatge que tenim des de Rosselló des de la carretera
é d’una imatge verda que altres municipis no tenen, tot el que és els vials laterals fins a punta a
punta de Rosselló, és tot zona verda, que ven cuidada fa molt de goig, aquesta ha estat la idea de
posar gespa, per no posar totxo que ho trobo allí ho deixo allí i me’n abandono, i em despisto, i no
em fa cap mal de cap, nosaltres som partidaris que volem vendre una bona imatge de Rosselló i
des de mi i des del meu punt de vista, perquè a la fi i al cap la decisió ha set meva, per tant soc
l’únic responsable de les rotondes, per mi és més de cara a donar una bona imatge de poble bonic
ficar gespa natural ben cuidada que no amb totxana o amb allò gris de les carreteres.
Seguidament el Regidor i Portaveu del Grup Endavant Rosselló pregunta sobre el Carrer Unió,
i manifesta que el Carrer Unió quan nosaltres varem deixar l’equip de govern, estàvem treballant
en la possibilitat, no sé si el Valeri ho va continuar o no, de fer un projecte per refer-lo, això s’ha
continuat?
Contesta l’Alcaldia i diu que Si, si, això ho tenim via PUOS, ho varem intentar incloure.
Intervé Secretaria i afirma que Hi ha un projecte finalitzat, es va presentar al PUOS del 2012 i
ara estàvem pendents en principi de que quan surti el proper PUOS per tornar-lo a incloure. El
projecte està finalitzat.
Al respecte l’alcaldia comenta que concretament en el C/ Unió, ara s’ha fet una actuació, per
que el dia aquest de la tronada aquelles casetes estan d’això al nivell del carrer. I ara s’ha fet a la
punta de dalt, que anirem fent les altres tres arquetes que hi ha centrals, per que hem vist que hi ha
una canonada molt grossa de desaigüe però hi ha una arqueta insuficient. Llavors el que fem és
eixamplar aquestes arquetes de banda i banda a tal que ens tregui més aigua i evitar que es
produeixi alguna inundació dels veïns d’allí.
I per últim el Regidor Jaume Fernandez pregunta sobre la petició realitzada al cadastre de
modificació cadastral de la valoració, en sabem alguna cosa? han contestat? Han fet vacances?
Si com a mínim t’han dit alguna cosa, ja que es un tema que anirem seguint..
Contesta l’Alcaldia, que segueix el seu tràmit i comenta que realment es desorbitant el que ha
arribat a pujar aquesta història i a títol anecdòtic comenta que avui ha vingut un home, que m’ha
dit pagava 500 i pico € i ara en pago 1400 €, i li he dit si, nosaltres demanem una actualització de
tots aquests, tant de bo ho pugues arreglar demà mateix.
Torna a intervenir el Sr. Jaume Fernandez i pregunta sobre unes targetes que heu repartit, que
m’ha fet molta gràcia lo de intransferible, he vist que anaven amb el nom, DNI i tot, només vull fer
una pregunta sobre de com s’ha operat això, això pot ser una idea que funcioni o no funcioni depèn

de moltes coses, la pregunta és: la gent que se li ha entregat això és gent que està empadronada a
Rosselló exclusivament?
Contesta el Alcalde que: Si clar.
Intervé el Sr Jaume Fernandez, i fa una reflexió al respecte, hi ha gent empadronada a Rosselló
que no paga cap impost a Rosselló, hi ha gent que viu a Rosselló i paga impostos i no està
empadronada, potser és un tracte injust això. Pregunto. Per què al final les festes es paguen des de
els impostos.
Intervé l’alcalde i diu que la idea de l’equip de govern és, què, qui pagui els impostos del
municipi de Rosselló gaudeixi de la Festa major de Rosselló, nosaltres el problema el tenim com
controlem aquests dies puntuals, com per exemple serà el dia de la Meravella, què la festa la
puguin gaudir com he dit abans les persones de Rosselló, clar posar allí una persona que conegui a
tothom, avui amb la quantitat de gent que ha vingut de fora és pràcticament impossible, llavors la
manera que varem trobar que segur tindrà les seves mancances i deficiències sense cap dubte, va
ser aquesta, fer una targeta intransferible com dius tu, per que cada persona que vingui, s’acrediti
com si tingués aquest carnet d’abonament, i amb ella poden entrar els convidats que ell cregui
oportú.
Feta la llei, feta la trampa, pot venir un de Rosselló i dir tots aquests que estan aquí fora venen amb
mi. Jo crec que arribarà un moment que si som capaços de fer entendre a la gent que els dies
aquests que ens aparquen els autocars del Bolero, aquí venen i han de pagar, arribarà un moment
que ja no vindran, perquè ja saben que han de pagar. La festa és pels d’aquí i pels teus convidats.
Es molt difícil saber el resultat i la seva eficiència de la mesura.
Seguidament intervé el Regidor de Festes Sr Jaume Borrero:i comenta que la idea no deixa de
ser una mena d’abonament per les festes Majors, o altres esdeveniments i tu el que no està
empadronat evidentment, doncs el portarà un convidat, si jo la meva dona, per exemple, no està
empadronada o està empadronada en un altre municipi doncs l’agafo, la convido jo i la portaré jo i
ja està.
Contesta el Regidor Sr. Jaume Fernandez i diu que: El problema està, en que sola no hi podrà
anar.
Intervé novament Jaume Borrero:i diu, clar, evidentment, però be, aquesta és la idea, pot fallar,
no pot fallar però la idea base, es que no deixa de ser una mena d’abonament per que el tingui
tothom, no és res més.
Intervé el Regidor Sr Luis Rodrigo i comenta que arribarà el dia que els de Rosselló no podran
anar a cap Festa Major, diran: mira aquí arriben els de Rosselló que a nosaltres ens fan pagar.
Replica el Regidor de Festes i diu que a Almenar també fan pagar algunes coses ja.
Intervé l’alcalde i diu que l’any passat que varem ser els primers en fer-ho, i allò que et vas
trobant a les reunions amb membre del consell comarcal i reunions d’alcaldes i acabaran fent-ho
tots.
El que passa aquí passa a tot arreu. Hi ha gent jubilada, que tenen un llistat, un calendari de totes
les festes Majors i als llocs on hi van, i saben que pel Pilar poden vindre aquí perquè era gratis, i
se’n van de balls per tota la zona, però acabaran fent-ho tots els ajuntaments. Lo important és això
que arribi el punt que diguin carai com que fan pagar, ja no hi anem.

Afegeix el Regidor Jaume Borrero que l’altra opció es que si volem col·lapsar el Casal el
col·lapsarem nosaltres.
Per finalitzar el Regidor Sr Jaume Fernandez diu, una felicitació avançada, si realment acabeu
fent aquest vial que nosaltres no varem tenir ni recursos ni capacitat per fer-lo que és el que va a la
cooperativa amb pont inclòs doncs us felicitarem per que aquesta és una gran obra i és un dels
problemes d’haver-se quedat el desenvolupament a mig fer i a passat a dalt i a passat a baix i per
tant si ho aconseguiu fer i a més a més ho aconseguiu segons ens heu explicat sense càrrega per
l’ajuntament doncs escolta serà fantàstica perquè a més a més l’obra del pont ho encaria i suposo
que encara ho continua encarint. Aquesta és una felicitació estrictament seriosa. I després des del
nostre grup donar-vos una felicitació diguem-ne una miqueta menys seriosa respecte,
particularment estic encantat pel vostre nou codi de banderes que heu instal·lat a Rosselló, per que
se que va ser una de les primeres accions de govern que vareu fer restituir la bandera espanyola i
veig que li heu donat vacances durant una temporada.
Contesta el Regidor Sr Jaume Borrero i comenta, que s’han portat a cosir i a rentar per que no
faci falta canviar-les per unes de noves..
Pregunta el Sr Jaume Fernandez per tant la tornareu a posar?.. Ho dic per que com ara bulliu
una mica més ja m’agrada que arranqueu el bull, no sabia si era una qüestió de tintoreria real o
fictícia. Gràcies.
Intervé l’Alcalde i al respecte d’aquest comentaris diu que a part de tintoreria cada moment té
les seves circumstàncies i com tu molt bé saps de vegades utilitzes una cosa o un motiu o una
excusa per poder-te facilitar una altra, i ja està, estan a la tintoreria. D’acord? Jo em considero molt
català i és decisió nostra, i a tothom se li ha de respectar la seva índole o el seu parer.
Seguidament pren la paraula la Regidora Sara Vila, Portaveu del Grup ICV-IpRi en
referència a la discussió que heu tingut sobre el tema de a la calefacció, penso que sovint aquest
govern tendeix a comparar-se excessivament amb la legislatura passada i crec que s’haurien de
mirar les coses ara, el que està passant, les necessitats que tenim i sense mirar tant enrere, si es va
fer, si no es va fer, està bé que es denuncií? per descomptat, si hi va haver alguna irregularitat,
alguna cosa no es va fer bé, evidentment que s’ha de dir i informar, però jo crec que mirar
excessivament enrere i mirar-nos massa no té massa sentit, a part que perdem molt de temps al ple,
penso, crec que és una cosa que ha d’acabar jutjant la pròpia gent del poble, si vosaltres feu bé la
vostra obra de govern, doncs tornareu a guanyar les eleccions segurament, i no la guanyaran uns
altres, però jo crec que mirar excessivament enrere no és massa positiu, pel tema del dèficit del
casal d’estiu, també penso que 3.000 € doncs no és un excessiu dèficit i evidentment és un servei
públic i tots els serveis públics són deficitaris generalment, el que importa és donar el servei a la
gent de Rosselló i jo aniria un pas més enllà, el que a mi m’importa és la qualitat d’aquest servei a
Rosselló, i per tant per això ens queixàvem una mica al principi amb el criteris de selecció de les
persones que havien format part de les monitores, que havien format part d’aquest casal d’estiu,
per que no els veiem clars i els continuem sense veure clars. Pot ser que la gestió hagi set bona i
que la gent estigui molt contenta i si és així felicitats.
Contesta l’alcalde, Així és.
Replica la Regidora Sara Vila, però, igualment creiem que els criteris de selecció no van ser del
tot rigorosos.

Del tema de les piscines el mateix, una mica, si els criteris que imperen són econòmics, el portar o
no portar els diners, pobres, també els criteris de selecció, joc crec que haurien de ser més
rigorosos i sostenir-se en altres coses, i per cert, que també, hi ha hagut gent, no només de casa
meva, de l’avinguda dels Esports i del Carrer Almogàvers que s’han queixat pel soroll, pel tema
dels acústics han sortit per aquí alguna regulació del tema dels acústics, festes nocturnes que no
estaven planificades dins de les festes municipals, és a dir, si són festes privades i estan molestant
als veïns doncs s’haurien d’atendre a qualsevol activitat de tipus i de caràcter privat que es faci
doncs aquí al municipi com podria ser equivalent a un Pub i el Pub ha de tenir totes les mesures a
l’ordre del dia i si hi ha un tema de molèsties als veïns i d’acústica doncs evidentment estan
molestant el descans dels veïns i s’ha de tenir en compte, per tant si són festes municipals i si és la
festa Major de Rosselló tothom ho entén i es fa càrrec de que hi haurà molèsties de sorolls i de
música a la nit i per tant ningú diu res, però si son festes privades la gent no està disposada a
aguantar-ho i és normal. I pel tema dels dB també es va comentar que durant la Festa Major del
Setembre la música estava a tot volum, era una cosa insuportable, si que és normal tindre-la forta,
tindre la música forta allí a la penya, al poliesportiu, però estava excessivament alta, i això és un
tema que s’hauria de tenir en compte i fins a quin punt quin tipus de dB hem d’aguantar.
Intervé el Regidor Jaume Borrero i comenta que es van prendre mesures i al dia següent no
va ser tant, no estava tan forta la música, t’ho dic jo.
La Regidora torna a intervenir i diu que molta gent es va queixar, amb aquest tema, que si ara
hem de tornar a repetir festa Major i a tornar a repetir les mateixes activitats, doncs tinguem-ho en
compte, una cosa és que la gent aguanti perquè sap que és festa major i l’altra és que nos passem
de música.
En un altre ordre i referent a la imatge del poble, si preocupa tant la imatge del poble jo crec que hi
ha un cartell ara mateix que sobra, que és el de Benvinguts a Rosselló que en general pel que he
preguntat, no agrada massa, i jo crec que ja està suficientment ben indicat, es com la calefacció del
casal, si no funcionar, crec que aquesta ha set per mi una relliscada d’aquesta legislatura, una
despesa absolutament innecessària i que a més a més ara, més innecessària que mai, amb totes les
indicacions que tenim, i crec que és un tema personal segurament de gust personal però a mi no
m’agrada i no crec que estigui donant una bona imatge perquè tampoc es llegeix bé.
Seguidament intervé la Regidora M ª Carme:Vidal, manifestant que té tres precs a presentar, el
primer, us demanaria que les ofertes de treball de l’ajuntament tant si son anuals com setmanals, es
facin publiques que es pengin a la pàgina web, o a baix al taulell d’anuncis i que tothom tingui tota
la informació, el mateix que vareu fer per les piscines que vareu penjar el pdf i tothom podia mirar
o ara per exemple per les llotges que també s’ha penjat i cadascú ho mira i tothom té la informació
a l’abast i sap el què hi ha,. El segon prec es que hi hagi uns criteris de selecció, uns criteris de
selecció que siguin públics, què tothom conegui els motius pels quals han o no han estat
seleccionats, i el tercer prec que ja vaig fer l’any passat per aquest temps, doncs seria que per la
Diada de Catalunya a l’Ajuntament s’hissi la bandera de Catalunya, la Senyera, la mateixa que
trobarem al Parlament o al Palau de la Generalitat, no la vulguem canviar, que ja està bé.
Seguidament intervé el Regidor Musicco Pasquale, manifestant que respecte a l’últim
argument se m’han anticipat, però la meva preocupació primer de tot,es el tema de contenidors
pel reciclatge, considera que estan malament i mal repartits, ja que a on hi són tots, és pràcticament
on hi ha sobreeiximent, aquí al costat de l’ajuntament ja en teniu proba i on hi falten hi va a dins
de tot, sense fer reciclatge, així que a partir d’aquí us demanaria si podeu arreglar el tema sobre la
distribució i tindre tots els contenidors de reciclatge en els seus punts.

Un altre tema, mes aviat es un matís, es sobre el tema que esteu apostant molt per la imatge del
poble que trobo molt bé i evidentment això fa molt bonic però vull fer una consideració, 12000 €
per dos rotondes enjardinades, es un cost elevat, mes si pensen en les famílies de l’escola bressol
que han vist augmentada la quota. Crec que de vegades s’haurien de mirar una mica més les
persones i més ara.
Al respecte contesta el Sr. Alcalde i diu que la diferència és que les rotondes son utilitzades per
tothom i l’escola és per uns exclusivament., o sigui el teu parer era tindre les rotondes com les
teníem.
Contesta el Regidor Musicco Pasquale, i diu que parlem d’imatge Josep. No home no, joc crec
que realment és un tipus d’imatge que tenen un cost amb el temps, tenen un cost de manteniment
que es podria estalviar, amb un altre tipus d’acabament..
Replica l’Alcalde, jo crec que els que més o menys entenen una mica del tema enjardinar aquella
rotonda per 6000 € és un regal.
Torna a prendre la paraula el Regidor Musicco Pasquale i diu pot ser si, però ho dic com a
exemple, pensem,en totes les zones enjardinades que tenim, quan ens costa de jardineria al poble?.
Considero que aquest costos podrien servir per no tenir que pujar les quotes a les famílies de les
escoles bressol, i més en aquest moment tan crític en què potser 10.000 € per tenir una gespa o un
arbre més, aniria millor a les famílies per pagar una quota més baixa.
És un matís no és una crítica de veritat, i crec que potser la gent apreciaria molt més una quota més
baixa de l’escola bressol i posar totxo al passeig i totxo a les rotondes.
En un altre ordre comenta que s’ha a parlat de la Festa Major dels decibels, és un tema que més
que un prec a vosaltres és un prec al regidor de Festes, que és un tema que li preocupa directament
i crec que s’ha tornat a provar que totes aquestes queixes són dels veïns que malauradament per
logística es troben que els actes la festa major es troben a sota de casa i ho sento molt per aquest
tipus de gent; o les festes puntuals com que son puntuals, dir-los-hi que realment ho sentim molt,
però que el control de decibels sempre s’ha controlat o almenys a Rosselló perquè s’ha pogut
contrastar que per exemple a Torrefarrera, si que aquest any s’han passat 4 pobles, per que la festa
major de Torrefarrera l’hem sentit nosaltres aquí, jo crec que el que és la tolerància per les
relatives festes majors per molt que tenim parents molt propers que viuen al costat de les penyes o
de les festes, tindre una mica de paciència, per que tothom més o menys quan l’hem tingut de patir,
l’hem patit, sabem més o menys el que és, tres dies, a partir dels 25 anys, tothom ens oblidem del
que són les festes majors i volem que tothom dormi i fer les nostres coses tranquil·lament.
Intervé la Regidora Sara Vila i adreçant-se a Musicco Pasquale, li comenta que ningú ho ha
dit això, ningú ha dit que no entengui la Festa Major ni que canvieu la festa Major de lloc., nomes
demano controlar els dB.
Torna a prendre la paraula el Regidor Musicco Pasquale i comenta que han arribat queixes al
regidor de Festes, abans que comenci la Festa Major, fer-li veure als veïns, que es parla de
situacions puntuals i malauradament els llocs són aquests i viuen allí i quan tinguem realment al
pla la zona de festes, suposo que no es queixaran.
Intervé el Regidor Portaveu del Grup Manel Plana, comentant els assumptes tractats pels
Regidors que han intervingut i comenta, respecte a tema dels contenidors del reciclatge, diu
que al cap i a la fi, qui té atribuït la potestat de poder-ho ficar als llocs, doncs és el consell

comarcal i és qui ho estableix, en teoria cada cop que ho canvies, tu has d’avisar de que ho has
modificat.
Envers aquest tema el Sr. Alcalde afegeix que ara al desembre, entrarà en vigor tot el que és el
tema nou de recollida i s’establiran unes illetes amb els cinc contenidors dels diferents tipus, però
crec que això també portarà queixes.
Intervé novament el Regidor Musicco Pasquale i manifesta, el que dèiem abans, que al gust de
tothom no es poden fer totes les coses, però intentem, les poques que podem fer, fer-les amb un
criteri que tingui una lògica i després que es queixi qui vulgui.
Continua la seva intervenció el Regidor Portaveu de CIU i regidor de l’àrea d’educació
Manel Plana i respecte a la referència explícita que s’ha fet amb el tema de l’escola bressol, diu
que es podrien reduir moltíssimes coses, moltes, si que hi ha hagut un increment del 20% en les
quotes de la EB amb el preu s’ha passat, de 100 a 120 €, però també us animo que aneu a voltar
per les diferents escoles bressol de l’entorn i mirem el preu i després tinguem una cosa en compte,
s’ha reduït les aportacions de la Generalitat de 1800 € a 1300 o 875 €, i l’esforç que s’està fent per
part de la Generalitat, que són transferències que venen de Madrid, potser això seria una trajectòria
a l’explicació una mica llarga, perquè vegeu l’esforç que està fent l’ajuntament de contenció i per
que les famílies puguin al màxim possible participar-hi de tot això, això vol dir que amb
l’increment del preu, el número de nens està a la par. Tenim unes característiques que són dos
línies i això implica una infraestructura determinada, però si que s’ha de tenir en compte que hi ha
una reducció de 1000 € per nen a l’escola bressol de les aportacions que teníem i hem pujat 20 €
mensuals.
En un altre ordre el Regidor Manel Plana i respecte a la línia que parlàvem del casal d’estiu a més
a més sembla que ens guiem única i exclusivament per criteris econòmics, més lluny de tot això,
fins i tot amb l’escola de música ha passat el mateix i tan sols cal veure que ha passat de 32 nens a
95, que l’èxit és evident. Tota realitat es pot veure des de diferents perspectives i es poden veure
totes les perspectives que es vulguin, però hi ha un fet evident, que s’ha triplicat gairebé el número
de nens que han participat, potser tan malament no se si s’ha fet o no, i finalment agraeixo als
regidors que participen de les diferents celebracions que s’estan fent aquí al municipi i animo a
tots aquells que vulguin participar com a regidors que també formen part del consistori que amb
totes elles de la mateixa manera que digueu el tema de participació us animo explícitament i de la
forma més amigable possible que pugueu participar amb qualsevol de les celebracions que es facin,
per que ens faria molta il·lusió de veure-us.
Intervé la Regidora M. Carme Vidal i pregunta: Una qüestió per lo de l’escola bressol, però els
pares ja sabien que hi hauria aquesta pujada.?
Contesta el Regidor Manel Plana i comenta que varem fer una reunió al setembre de l’any
passat dient que no es pujaria i que el que es faria és una modificació el curs vinent i afegeix que
ells ja n’eren sabedors.
Seguidament pren la paraula la Regidora Sara Vila i per al·lusions a la intervenció del Regidor
Sr. Mussico Pasquale, diu, que considera que has estat molt encertat amb el tema de l’escola
bressol, crec que tens raó, que s’estan invertint en coses que potser no son tan necessàries i en
canvi la pujada de l’escola bressol si que suposa molt esforç per molts pares, i conec uns quants
que ara mateix ho estan passant bastant malament a nivell econòmic, els dos estan a l’atur i cobren
una prestació petita i 120 € de l’escola bressol els hi suposa un esforç molt gran i per tant preferiria
veure reduïdes les quotes de l’escola bressol abans que segons quins enjardinats i quines coses que

ja he comentat abans;, però crec que no has estat gens encertat amb el comentari que m’has fet
sobre els de casa i tal, i que si no els hi fa gracia la festa major, ningú s’ha queixat d’això, no he
demanat en cap moment que es canvi d’ubicació la festa major, simplement he demanat un tema
de control dels decibels, per una qüestió molt fàcil, jo també visc al costat del casal i el casal és un
lloc tancat i saps que tens la festa major i que tens la musica durant tota la nit, però no la sents de
la mateixa manera quan és en una penya amb un espai obert amb els altaveus encarats cap a la teva
finestra, no és el mateix, i una cosa són els espais oberts i l’altra són els espais tancats. I per això
crec que és pot vigilar una mica més el tema del volum de la música, i res més, la ubicació em
sembla perfecta correcta, no tinc cap problema amb això.
Seguidament ambdós regidors intercanvien opinions encontrades, al respecte.
Intervé el Regidor Manel Plana i per mínimes al·lusions adreçant-se a la Regidora Sara Vila,
comenta que primer és un argument que pots agafar com vulguis, jo crec que té un cert punt de
demagògia, amb el tema de l’escola bressol, fixat tu, que primer l’escolarització no és obligatòria, i
si has dit que hi ha dos persones que estan a l’atur tenen tot el dret a porta a la canalla on sigui,
però una de els funcions que té l’escola bressol és per que les persones puguin conciliar vida
familiar i laboral, vull dir amb això que és mirin totes les variables i l’esforç que hem fet des de
l’ajuntament.
Finalment pren la paraula el Alcalde Sr Josep: Abad i pregunta si algú, te que dir res més, i
sinó donarem per acabat el ple.
Tanmateix l’alcaldia aprofita per felicitar a Sara Vila, amb motiu de encapçalar la llista en les
Eleccions al Parlament de Catalunya, desitjant-li molta sort, i igualment per convidar a tots els
Regidors a la celebració que es farà de la segona duatló aquí a Rosselló, el proper dia 28 d’octubre,
duatló que s’organitza des de l’ajuntament, l’esbart i l’Ekke.
I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les quinze hores
cinquanta minuts i de tot lo dit s’estén aquesta acta,que com a Secretari, certifico.

