
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2012

Data: 20 de desembre de 2012
Horari: 13,,00 a 15,00 hores.
Lloc: Rosselló. Sala d’actes de la casa consistorial.
Regim: Ordinària

Hi assisteixen:
Alcalde:
Josep Abad i Fernàndez.
Regidors:
Elisa Torrelles Tormo.
Jaume Borrero Montijano.
Manel Plana Farran.
Joan Fontova Vilaró.
Silvia Olmo Pareja.
Jaume Fernàndez Gonzalez.
Maria Carme Vidal Torruella.
Pasquale Musicco.

Excusen la seva assistència Lluis Rodrigo Galan i Sara Mercè Vila Galan.

Secretari:
S. Fèlix Ruiz Martínez

Ordre del dia:
Lectura i aprovació actes anteriors.
Aprovació Expedient Contractació Camp de Futbol i Vestidors 1 Fase. Aprovació Plecs Clàusules
Econòmic Administratives i Tècniques e inici obertura licitació.
Proposta acord de modificació del termini d’execució del contracte derivat de l’acord marc de
subministrament d’electricitat destinat als ens locals de Catalunya adjudicat a la societat mercantil
Unión Fenosa Comercial, SL.
Proposta Alienació parcel·la sobrera a Jaume Rubinat Tarragona.
Urbanisme. Rectificació d’error material de les normes urbanístiques del POUM, en el sector del
PMU1B
Expedient Modificació Crèdits per Transferència Pressupost 2012.
Proposta Assignació Fons Supramunicipal 2012
Ratificació Incorporació Ajuntament Alfarràs al Consorci Emissores EMUN.
Expedient de declaració de no disponibilitat de crèdits com a conseqüència de l’obligació
d’immobilitzar i afectar els crèdits corresponents a la paga extraordinària de Nadal 2012.
Decrets e Informes Alcaldia i Regidories.
Llicencies d’obres.
Correspondència Oficial i assumptes de tràmit.
Factures i comptes, i certificació relatives a obres contractades.
Mocions.
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 08 d’octubre de 2012 i Ple Extraordinari de 29 d’octubre de 2012..

II.- APROVACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ CAMP DE FUTBOL I VESTIDORS 1
FASE. APROVACIÓ PLECS CLÀUSULES ECONÒMIC ADMINISTRATIVES I
TÈCNIQUES E INICI OBERTURA LICITACIÓ.

1. ANTECEDENTS
L’Ajuntament de Rosselló. té prevista l’execució de l’obra Projecte Executiu de Camp de Futbol i
Vestidors 1 Fase,.. amb la finalitat de dotar al Municipi d’unes instal·lacions adients per la practica
de l’esport.

El projecte corresponent a l’actuació esmentada ha estat aprovat definitivament.

De conformitat amb l’informe obrant a l’expedient, el Plec de clàusules administratives particulars
i el Plec de prescripcions tècniques s’ajusten a la legislació vigent en matèria de contractació i de
gestió econòmico-financera local.

En data desembre de 2012. es va informar que hi havia consignació pressupostària adequada i
suficient per atendre les obligacions que es derivaren del finançament de l’expedient de
contractació.

2. FONAMENTS DE DRET
Legislació aplicable

Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la llei de contractes
del sector públic (TRLCSP).

Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre de contractes del sector públic.
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de
règim local de Catalunya (TRLMRLC).
Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, Reglament general de la Llei de Contractes de les
Administracions públiques
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)

El present contracte té la consideració de contracte d’obres de conformitat amb l’article 6 del
TRLCSP i li és aplicable el règim jurídic previst pels contractes administratius a tenor de l’article
19 de la citada llei.

Com sigui que l’import dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest ajuntament ascendeix a
2.175.000.€ i que l’import de la contractació és de 657.498,32.€ IVA inclòs, i que això suposa el
30,23. % sobre els recursos ordinaris del pressupost, la competència per a la contractació és del Ple.



Vist l’import de contractació, el procediment més adequat per a l’adjudicació del contracte és el
procediment obert, oferta econòmica més avantatjosa, amb diversos criteris de valoració, regulat
als articles 157 a 161 del TRLCSP.

En data. desembre de 2012, es van redactar i incorporar a l’expedient el Plec de clàusules
administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que han de regir l’adjudicació del
contracte.

L’article 277 del TRLMRLC disposa que els plecs de clàusules administratives, un cop aprovats
s’ha d’exposar al públic per un termini mínim de 20 dies, amb la corresponent inserció al BOPLL
a fi de poder presentar reclamacions que hauran de ser resoltes per l’òrgan de contractació.

3. RESOLUCIÓ/ACORD
Per tot l’exposat, el Ple/ adopta el següent acord:

Primer. Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques que han de regir per a l’actuació.
Projecte Executiu de Camp de Futbol i Vestidors 1ª Fase, per a l’Ajuntament de Rosselló per
import de 543.387,04. € i 114.111,28. € d’IVA.

Segon. Sotmetre ambdós plecs a un tràmit d’informació pública per un termini de 20 dies hàbils al
BOPLL, DOGC, perfil de contractant i taulell d’anuncis de la Corporació, als efectes de que, si
escau, s’hi puguin presentar reclamacions.

Tercer. Aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura de la licitació, si be aquesta
restarà condicionada a que els plecs de clàusules estiguin definitivament aprovats.

Quart. Optar pel procediment obert per a l’adjudicació del contracte.

Cinquè. De conformitat amb l’establer al plec de clàusules administratives particulars, fixar en 26
dies el termini de presentació de les ofertes, comptadors des de la publicació al BOPLL/DOGC i al
Perfil del Contractant.

Sisè. Autoritzar la despesa per import de 657.498,32 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
34200/62201 del pressupost vigent.

En el torn obert d’intervencions pren la paraula el Regidors Sr Jaume Fernàndez i diu que el seu
grup, ja hem manifestat tot el que havíem de dir sobre el camp de futbol i no cal dir-ho cada cop,
per tant queda clar la postura del nostre grup del posicionament en contra.
Seguidament intervé la Regidora Maria Carme Vidal i comenta que també vam parlar l’any
passat per aquest temps, quan es va començar a parlar del camp de futbol, i que afegiria que el
nostre grup si que vol un camp de futbol, però el que estaríem en desacord és en la ubicació perquè
seríem partidaris de que tot aquest PUOS destinar-lo on hi ha el camp de futbol vell, per una
qüestió econòmica, aquella zona on hi ha el camp de futbol, és una zona urbanística ja consolidada,
i no caldria fer despeses addicionals en noves connexions, accessos etc...,.Amb el PUOS n’hi
hauria més que suficient i totes les millores podrien anar, i no caldria començar una nova zona
urbanística que comportarà tot un seguit de despeses, Així doncs afegiríem, “Si” al camp de futbol
però no en un altre lloc, sinó fer-ho tot i adequar-ho on es troba ara i per això votarem que no o
votaré que no.



Finalment intervé Musicco Pasquale i torna a incidir en que és un tema que ja s’havia
comentat i que les postures estan clares, i a partir d’aquí evidentment no hi ha res més a afegir per
part del nostre grup.

Finalitzades les intervencions el Regidor Portaveu del Grup de CIU, Manel Plana, comenta
que cadascú com bé heu dit i heu expressat tenim els nostres posicionaments com a grups polítics i
per tant es sotmet a votació la proposta, que es aprovada, donant el següent resultat:
Vots a favor Sis: Josep Abad i Fernàndez; Elisa Torrelles Tormo.; Jaume Borrero Montijano.;
Manel Plana Farran.; Joan Fontova Vilaró i Silvia Olmo Pareja. Grup CIU.
Vots en contra, dos: Jaume Fernàndez i Gonzalez, del Grup Endavant Rosselló i Maria Carme
Vidal del Grup PSC-PM.
Abstenció una: del Regidor Musicco Pasquale del Grup ERC.

III.- PROPOSTA ACORD DE MODIFICACIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ DEL
CONTRACTE DERIVAT DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT
D’ELECTRICITAT DESTINAT ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT A
LA SOCIETAT MERCANTIL UNIÓN FENOSA COMERCIAL, SL.
Seguidament el Regidor Portaveu de CIU, dona compte de la següent Proposta, que diu:

ANTECEDENTS
Primer. El 16 de juny de 2010, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament
Local va adjudicar definitivament el subministrament d’electricitat, destinat a les entitats locals
membres del Consorci (Exp. 1/2009), a l’empresa Unió Fenosa Comercial, SL amb la relació de
preus unitaris que figuren en Annex de l’esmentat acord, havent-se formalitzat el corresponent
contracte amb l’empresa adjudicatària en data 17 de juny de 2010 amb una durada inicial de divuit
mesos, des de l’1 de juliol de 2010 fins el 31 de desembre de 2011.

Segon. En data 25 d’octubre de 2011, la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local, d’acord amb les previsions establertes en la clàusula setena del Plec de
clàusules administratives de l’acord marc, va aprovar la seva pròrroga pel període de dotze mesos,
fins el 31 de desembre de 2012, havent realitzat les parts la seva signatura en data 14 de novembre
de 2011.

Tercer. En data 30 d’octubre de 2012, la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va aprovar per motiu d’interès públic la modificació del termini
d’execució de l’acord marc d’electricitat destinat als ens locals de Catalunya (expedient 1/2009)
adjudicat definitivament a l’empresa Unió Fenosa Comercial, SL en data 16 de juny de 2010 i
prorrogat en data 25 d’octubre de 2011 fins el 31 de desembre de 2012 amb l’ampliació de la seva
durada pel període que comprèn des de l’1 de gener al 31 de març de 2013, modificació que es va
formalitzar entre les parts en data 16 de novembre de 2012.

Quart. Així mateix en data 30 d’octubre de 2012 el la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va aprovar el Plec de clàusules administratives particular per a la licitació
d’un Acord marc pel subministrament d’electricitat i gas natural pel proper any 2013, amb
vigència des de l’1 d’abril d’aquest any, amb durada d’un any, fins el 31 de març de 2014,
prorrogable de mutu acord entre les parts fins a tres més. En la part expositiva d’aquest acord es
preveu un calendari de licitació que finalitzarà amb l’adjudicació i formalització de l’acord marc i
licitació de la subhasta electrònica dins del proper mes de gener de 2013.



Cinquè.. En data 2 de Novembre de 2010 aquest Ajuntament va aprovar l’adhesió a l’acord marc
de subministrament d’electricitat, expedient 1/2009, adjudicat pel Consorci Català pel
Desenvolupament Local a l’empresa Unió Fenosa Comercial, SL havent ratificat aquesta adhesió
pel que fa a la pròrroga de l`esmentat Acord marc en data 30 de desembre de 2011.

FONAMENTS DE DRET
Primer. Disposició transitòria setena de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible
(d’ara en endavant LES), en la què s’assenyala que els contractes administratius regulats per la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara en endavant LCSP) que hagin
estat adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la LES, el 6 de març de 2011, es regiran en
quan els seus efectes, compliment i extinció, inclosa la durada i règim de prorrogues, per la
normativa anterior.

Segon. Articles 195 i 202 LCSP, sobre la modificació del contracte per motius d’interès públic i
procediment de tramitació i 272 i 275, pel que fa al límit màxim del percentatge de modificació
dels contractes de subministrament d’obligatòria acceptació pel contractista, el 20 % del preu del
contracte.

Tercer. Articles 140 i 202 de la LCSP pel que fa la formalització de la modificació del contracte
mitjançant la signatura dels corresponents documents contractuals per les parts del contracte.

Quart. Article 205 del TRLCSP, en quan regula l’adhesió a sistemes externs de contractació
centralitzada de les Entitats locals.

Cinquè. La clàusula quaranta del Plec de clàusules administratives particulars del subministrament
d’electricitat, destinat a les entitats locals membres del Consorci Català pel Desenvolupament
Local (Exp. 1/2009), què preveu la modificació de l’Acord marc i dels seus contractes derivats.

Sisè. La clàusula vint-i-quatre del Plec de clàusules administratives particulars del
subministrament d’electricitat, destinat a les entitats locals membres del Consorci Català pel
Desenvolupament Local (Exp. 1/2009), què preveu la revisió de preus de l’Acord marc i dels seus
contractes derivats.

Setè. D’acord amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local i 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 regula el funcionament i competències del Ajuntament,

Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment aquest (Ajuntament, adopta per unanimitat de tots els seus membres presents el
següent

ACORD
Primer. Modificar el termini d’execució del contracte derivat de l’Acord marc d’electricitat
destinat als ens locals de Catalunya (expedient 1/2009) pel període que va des de l’1 de gener al 31
de març de 2013, d’acord amb les condicions econòmiques, amb els preus actuals revisats amb
l’IPC interanual novembre 2011-novembre 2012, i relació de CUPS que figuren a l’annex.

Segon. Ratificar l’adhesió a l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, tramitat com
expedient 1/2009 pel Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya.



Tercer. Aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament, al sistema de contractació centralitzada que amb
destinació als ens locals de Catalunya es realitzi en les diverses categories d’adquisicions previstes
en l’article 205 del TRLCSP, pel Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya.

Quart. Notificar l’apartat primer d’aquest acord a Unió Fenosa Comercial, SL com empresa
adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat.

Cinquè. Assabentar d’aquest acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local.

Essent aprovada dita proposta per unanimitat dels assistents.

IV.- PROPOSTA ALIENACIÓ PARCEL·LA SOBRERA A JAUME RUBINAT
TARRAGONA I MARIA TERESA BRUSAU BADIA
Acte seguit es dona compte de la següent proposta:

ANTECEDENTS
1.- A través del decret d’alcaldia de data 24 de setembre de 2012 es va acordar incoar un expedient
de desafectació de la parcel·la sobrera de titularitat municipal:

“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)”.

En el mateix decret es va ordenar la seva inclusió en l’Inventari Municipal de Béns, així com la
seva inscripció al Registre de la Propietat de Lleida.

Al seu torn, es va fixar un valor de 12.000 €, segons informe de valoració.

2.- L’anterior decret va ser ratificat pel Ple de l’ajuntament en d’anterior sessió ordinària celebrada,
i va ser sotmès a informació pública, sense que s’hagin formulat al·legacions.

3.- Per altra banda, en relació a la mateixa porció de terreny urbà, els senyors Jaume Rubinat
Tarragona i Maria Teresa Brusau Badia van mostrar el seu interès en procedir a la seva adquisició
directa, com a propietaris (per meitats indivises) de la parcel·la urbana corresponent al número 22
de l’avinguda de Catalunya, essent la única parcel·la confrontant de la parcel·la sobrera de
titularitat municipal.

4.- Com a conseqüència de l’anterior interès, a través de decret d’alcaldia de data 24 de setembre
de 2012 es va acordar la instrucció de l’expedient preceptiu, a tramitar-se simultàniament amb
l’expedient de declaració de parcel·la sobrera. En aquest expedient conjunt s’ha acreditat el
caràcter patrimonial i de parcel·la sobrera del terreny en qüestió i la corresponent valoració
econòmica de 12.000 € segons informe que consta en l’expedient (la qual ha estat expressament
acceptada com a preu de venda pels propietaris confrontants).



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.

En aquest cas, la tramitació de l’esmentat expedient s’ha d’ajustat 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.

La decisió final sobre la declaració de parcel·la sobrera i la seva desafectació correspon al Ple de
l’Ajuntament, que l'ha d'adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació, com exigeixen els articles 47.3.k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de
bases del règim local, i 114.3-m)

3.- Per altra banda, la venda directa de les parcel·les sobreres als propietaris confrontants és
autoritzada expressament per l’article 44.1 del Reglament de patrimoni dels ens locals, segons el
qual les parcel·les sobrants poden ser alienades per venda directa al propietari o propietaris
confrontants, o permutades amb els seus terrenys.

4.- La competència per resoldre sobre l’expedient correspon al Ple municipal, i atès que el valor
del bé a alienar és inferior al 20% dels recursos ordinaris del pressupost, no és necessari el vot
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, exigit en tot altre
cas pels articles 47.3.j) de la Llei de bases de règim local i 114.3-m) del Text refós de la Llei
municipal de Catalunya, sinó que n’hi ha prou amb el vot favorable de la majoria simple del Ple.

Atès que el valor de la parcel·la a alienar és inferior al 25% dels recursos ordinaris del pressupost
municipal, no és tampoc necessari sol·licitar informe previ al Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. No obstant això, abans d’adoptar
l’acord plenari i un cop instruït l’expedient, se n’ha donat compte a l’esmentat Departament, en
compliment de l’article 40.1.c), in fine, del Reglament de patrimoni dels ens locals.

Vistos els informes de la Secretaria i la Intervenció municipals, l’alcalde sotasignat proposa al Ple
l’adopció dels següents

ACORDS:
Primer.- DECLARAR parcel·la sobrera la porció de terreny urbà inscrit en l’Inventari Municipal
de Béns i 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)”.



La declaració de parcel·la sobrera suposa la seva qualificació com a bé patrimonial o de domini
privat, titularitat de l’Ajuntament.

Pendent d’obtenció de la corresponent referència cadastral i pendent d’immatriculació al Registre
de la Propietat de Lleida número 4

Segon.- APROVAR la venda directa de la citada parcel·la urbana als senyors Jaume Rubinat
Tarragona i Maria Teresa Brusau Badia, per meitats indivises, com a propietaris de la única
parcel·la confrontant, per un preu de dotze mil euros (12.000 €).

Tercer.- Un cop s’hagi obtingut la corresponent referència cadastral per part de la Gerència del
Cadastre a Lleida i un cop s’hagi practicat la immatriculació en el Registre de la Propietat de
Lleida número 4, REQUERIR als senyors Jaume Rubinat Tarragona i Maria Teresa Brusau Badia
a comparèixer davant el notari que li serà designat per atorgar l’escriptura pública de compravenda
corresponent.

Quart.- FACULTAR l’alcalde perquè, en representació d’aquest Ajuntament, atorgui tots els
documents públics i privats necessaris per a l’execució d’aquests acords.

S’aprova per unanimitat dels assistents.

V.- URBANISME. RECTIFICACIÓ D’ERROR MATERIAL DE LES NORMES
URBANÍSTIQUES DEL POUM, EN EL SECTOR DEL PMU1B
Per la Regidoria d’urbanisme es dona compte de la següent proposta:

Urbanisme.- Planejament general.- POUM.- Esmena d’errors materials. Rectificació d’error
material en l’article 143.3.a) i 143.6 de les normes urbanístiques del POUM, que afecta a la
previsió del nombre d’habitatges de la zona 1, casc antic, en el sector del PMU1B

1. Objecte
En el contingut del POUM s’han trobat dues errades materials en l’article 143 de les Normes
urbanístiques, que regula el sector del PMU1B.
Concretament en el quadre resum de l’apartat 3.a) Condicions d’ordenació, en el que en la zona 1
de casc antic, amb una superfície de 798 m2 de sòl i 2.075 m2 de sostre, no se li atribueix cap
habitatge, com a la resta de zones que figuren en el mateix quadre a les que sí s’atribueixen els
habitatges corresponents.
Una segona errada material es troba en el quadre de l’apartat 6. Estudi econòmic, en el que el valor
del sostre de la zona 1, calculat en 4.149,60 € no és correcte, atès que el resultat del producte dels
2.075 m2 de sostre pel valor unitari de 70 €/m2 és de 145.250 €. Aquesta correcció fa variar també
el valor total i el valor de l’aprofitament urbanístic.

2. Antecedents
En l’aprovació inicial del POUM (7/2002), el sector de PMU1B es va qualificar de polígon
d’actuació urbanística. La revisió de la legislació d’urbanisme de l’any 2002, obligava a incorporar
en el contingut del propi POUM el projecte d’urbanització dels polígons d’actuació. En
l’aprovació provisional del POUM es va optar per modificar el seu règim urbanístic per passar a
sector de PMU (pàg. 34 Memòria), evitant així la redacció del projecte d’urbanització de cada
sector.



3. Planejament vigent
El planejament vigent actualment a Rosselló és el Pla d’ordenació urbanística municipal aprovat
per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida el 24 de novembre de 2004 i publicat al DOGC
4341 d’11 de març de 2005.

3.1. Errada material en el quadre resum d’ordenació
En el quadre d’ordenació del sector que es reprodueix seguidament, la determinació del nombre
d’habitatges (166hab) es fa amb la suma dels habitatges de cada zona (131+35), i la determinació
de la densitat del sector (25hab/ha) s’obté pel quocient entre el nombre màxim d’habitatges
(166hab) i la superfície del sector (6,7117ha).

El quadre resum de regulació del sector del PMU1B en l’article 143.3.a) de les Normes
urbanístiques és la següent:

PLA DE MILLORA URBANA Núm. 1b (PMU-1b)
PASSEIG DEL CEMENTIRI

QUADRE RESUM SOSTRE COEFICIENT DENSITAT

m2 s % m2st EDIFICABILITAT HAB/Ha

A. SUPERFICIE  I SOSTRE TOTAL 67.117 100,00% 26.940 0,401 25

SISTEMES 29.585 44,08%
A  SISTEMA VIARI 18.405 27,42%
E  EQUIPAMENTS 1.648 2,46%
L  ESPAIS LLIURES 9.107 13,57%

SUPERFICIE % SUP. SOSTRE COEF,EDIF. Núm.VIVENDES

ZONES 37.532 55,92% 26.940 0,718 166
1   CASC ANTIC 798 1,19% 2.075 2,600
2a1 EDIFICACIÓ LINEAL agrupades 1 33.040 49,23% 18.864 0,571 131
2b1 EDIFICACIÓ LINEAL plurifamiliars 1.628 2,43% 3.522 2,163 35
5a  MAGATZEMS I INDÚSTRIES entre mitgeres 2.066 3,08% 2.479 1,200

SUPERFICIE

Com es pot veure en el quadre d’ordenació, als terrenys qualificats de zona 1, casc antic, amb una
superfície de sòl de 798 m2 i un sostre de 2.075 m2 no se’ls assigna cap habitatge, el que s’ha de
considerar com una errada material, atès que la zona de casc antic és per a usos residencials i per
tant se’ls ha d’assignar els habitatges corresponents al sostre previst en l’ordenació.

3.2. Errada material en l’estudi econòmic
L’estudi econòmic del sector del PMU1B en l’article 143.6. de les Normes urbanístiques és el
següent:



PLA DE MILLORA URBANA Núm. 1b (PMU-1b)
PASSEIG DEL CEMENTIRI

SÒL INICIAL SOSTRE

m2 s Eur/m2 Eur Eur/m2 Eur/m2

INGRESOS
1 VALOR SÒL 798 70,00 55.860,00 0,83 2,07

VALOR SOSTRE 2.075 70,00 4.149,60 0,06 0,15
2a1 VALOR SÒL 33.040 70,00 2.312.800,00 34,46 85,85

VALOR SOSTRE 18.864 70,00 1.320.480,00 19,67 49,02
2b1 VALOR SÒL 1.628 70,00 113.960,00 1,70 4,23

VALOR SOSTRE 3.522 70,00 246.540,00 3,67 9,15
5a VALOR SÒL 2.066 35,00 72.310,00 1,08 2,68

VALOR SOSTRE 2.479 35,00 86.772,00 1,29 3,22
VALOR TOTAL 4.212.871,60 62,77 156,38

DESPESES URBANITZACIÓ
REPARCEL.LACIÓ 0,50 33.558,50 0,50 1,25
URBANITZACIÓ VIALS 18.405 84,00 1.546.020,00 23,03 57,39
URBANITZACIÓ ESPAIS LLIURES 9.107 36,00 327.852,00 4,88 12,17
OBRES ESPECIALS
INDEMNITZACIONS

TOTAL DESPESES URBANITZACIÓ 1.907.430,50 28,42 70,80

VALOR APROFITAMENT URBANÍSTIC 2.305.441,10 34,35 85,58

La segona errada material es troba en el quadre de l’apartat 6. Estudi econòmic, en el que el valor
del sostre de la zona 1, calculat en 4.149,60 € no és correcte, atès que el resultat del producte dels
2.075 m2 de sostre (2074,80 m2st) pel valor unitari de 70 €/m2 és de 145.236 €.

4. Rectificació del quadre resum d’ordenació del sector PMU1B
El nombre d’habitatges que correspon al sostre de la zona de casc antic de 2.075 m2 de sostre és
de 20 habitatges, resultant d’una superfície mínima de 100 m2 per habitatge. En el mateix quadre
en la zona 2b.1 d’edificació plurifamiliar, el nombre d’habitatges (35hab), s’obté aplicant també
aquesta superfície mínima de 100 m2st/habitatge als 3.522 m2 de sostre.
Amb aquesta rectificació el nombre total d’habitatges del sector serà de 186 i la densitat de 27,71
hab/ha.

El quadre d’ordenació del sector rectificat és el següent:



PLA DE MILLORA URBANA Núm. 1b (PMU-1b)
PASSEIG DEL CEMENTIRI

QUADRE RESUM SOSTRE COEFICIENT DENSITAT

m2 s % m2st EDIFICABILITAT HAB/Ha

A. SUPERFICIE  I SOSTRE TOTAL 67.117 100,00% 26.940 0,401 27,71

SISTEMES 29.585 44,08%
A  SISTEMA VIARI 18.405 27,42%
E  EQUIPAMENTS 1.648 2,46%
L  ESPAIS LLIURES 9.107 13,57%

SUPERFICIE % SUP. SOSTRE COEF,EDIF. Núm.VIVENDES

ZONES 37.532 55,92% 26.940 0,718 186
1   CASC ANTIC 798 1,19% 2.075 2,600 20
2a1 EDIFICACIÓ LINEAL agrupades 1 33.040 49,23% 18.864 0,571 131
2b1 EDIFICACIÓ LINEAL plurifamiliars 1.628 2,43% 3.522 2,163 35
5a  MAGATZEMS I INDÚSTRIES entre mitgeres 2.066 3,08% 2.479 1,200

SUPERFICIE

5. Rectificació de l’estudi econòmic del sector PMU1B
En l’estudi econòmic es rectifica el valor del sostre de la zona 1, substituint la quantitat errònia de
4.149,60, pel resultat del producte dels 2.075 m2 de sostre pel valor unitari de 70 €/m2 que és de
145.236 €. Aquesta correcció fa variar també el valor total i el valor de l’aprofitament urbanístic.

PLA DE MILLORA URBANA Núm. 1b (PMU-1b)
PASSEIG DEL CEMENTIRI

SÒL INICIAL SOSTRE

m2 s Eur/m2 Eur Eur/m2 Eur/m2

INGRESOS
1 VALOR SÒL 798 70,00 55.860,00 0,83 2,07

VALOR SOSTRE 2.075 70,00 145.236,00 2,16 5,39
2a1 VALOR SÒL 33.040 70,00 2.312.800,00 34,46 85,85

VALOR SOSTRE 18.864 70,00 1.320.480,00 19,67 49,02
2b1 VALOR SÒL 1.628 70,00 113.960,00 1,70 4,23

VALOR SOSTRE 3.522 70,00 246.540,00 3,67 9,15
5a VALOR SÒL 2.066 35,00 72.310,00 1,08 2,68

VALOR SOSTRE 2.479 35,00 86.772,00 1,29 3,22
VALOR TOTAL 4.353.958,00 64,87 161,62

DESPESES URBANITZACIÓ
REPARCEL.LACIÓ 0,50 33.558,50 0,50 1,25
URBANITZACIÓ VIALS 18.405 84,00 1.546.020,00 23,03 57,39
URBANITZACIÓ ESPAIS LLIURES 9.107 36,00 327.852,00 4,88 12,17
OBRES ESPECIALS
INDEMNITZACIONS

TOTAL DESPESES URBANITZACIÓ 1.907.430,50 28,42 70,80

VALOR APROFITAMENT URBANÍSTIC 2.446.527,50 36,45 90,81

Atès que segons la Comissió de Urbanisme de Lleida i la legislació aplicable per tramitar les esmenes
instades per l’Ajuntament havien de ser aprovades abans per l’Ajuntament de Rosselló com a aprovació
d’esmenes del Pla d’ordenació urbanística municipal aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de
Lleida el 24 de novembre de 2004 i publicat al DOGC 4341 d’11 de març de 2005., com a òrgan competent
per fer-ho.
Amb l’informe favorable del Secretari sobre el procediment i amb la majoria absoluta de vots requerits, nou
dels onze que de dret composen la Corporació, l’ajuntament a proposta de l’alcalde i prèvia exposició i
debat, acordà:



Primer.- Aprovar l’informe de l’Arquitecte Municipal Valeri Mas i Boldu i enviar-lo amb certificació
d’aquest acord a la Comissió d’urbanisme de Lleida..
Segon.- Aprovar la Subsanació d’error material contingut en l’informe tècnic, del POUM de Rosselló
vigent, en el següent sentit:

4. Rectificació del quadre resum d’ordenació del sector PMU1B
El nombre d’habitatges que correspon al sostre de la zona de casc antic de 2.075 m2 de sostre és
de 20 habitatges, resultant d’una superfície mínima de 100 m2 per habitatge. En el mateix quadre
en la zona 2b.1 d’edificació plurifamiliar, el nombre d’habitatges (35hab), s’obté aplicant també
aquesta superfície mínima de 100 m2st/habitatge als 3.522 m2 de sostre.
Amb aquesta rectificació el nombre total d’habitatges del sector serà de 186 i la densitat de 27,71
hab/ha.
El quadre d’ordenació del sector rectificat és el següent:

PLA DE MILLORA URBANA Núm. 1b (PMU-1b)
PASSEIG DEL CEMENTIRI

QUADRE RESUM SOSTRE COEFICIENT DENSITAT

m2 s % m2st EDIFICABILITAT HAB/Ha

A. SUPERFICIE  I SOSTRE TOTAL 67.117 100,00% 26.940 0,401 27,71

SISTEMES 29.585 44,08%
A  SISTEMA VIARI 18.405 27,42%
E  EQUIPAMENTS 1.648 2,46%
L  ESPAIS LLIURES 9.107 13,57%

SUPERFICIE % SUP. SOSTRE COEF,EDIF. Núm.VIVENDES

ZONES 37.532 55,92% 26.940 0,718 186
1   CASC ANTIC 798 1,19% 2.075 2,600 20
2a1 EDIFICACIÓ LINEAL agrupades 1 33.040 49,23% 18.864 0,571 131
2b1 EDIFICACIÓ LINEAL plurifamiliars 1.628 2,43% 3.522 2,163 35
5a  MAGATZEMS I INDÚSTRIES entre mitgeres 2.066 3,08% 2.479 1,200

SUPERFICIE

5. Rectificació de l’estudi econòmic del sector PMU1B
En l’estudi econòmic es rectifica el valor del sostre de la zona 1, substituint la quantitat errònia de
4.149,60, pel resultat del producte dels 2.075 m2 de sostre pel valor unitari de 70 €/m2 que és de
145.236 €. Aquesta correcció fa variar també el valor total i el valor de l’aprofitament urbanístic.



PLA DE MILLORA URBANA Núm. 1b (PMU-1b)
PASSEIG DEL CEMENTIRI

SÒL INICIAL SOSTRE

m2 s Eur/m2 Eur Eur/m2 Eur/m2

INGRESOS
1 VALOR SÒL 798 70,00 55.860,00 0,83 2,07

VALOR SOSTRE 2.075 70,00 145.236,00 2,16 5,39
2a1 VALOR SÒL 33.040 70,00 2.312.800,00 34,46 85,85

VALOR SOSTRE 18.864 70,00 1.320.480,00 19,67 49,02
2b1 VALOR SÒL 1.628 70,00 113.960,00 1,70 4,23

VALOR SOSTRE 3.522 70,00 246.540,00 3,67 9,15
5a VALOR SÒL 2.066 35,00 72.310,00 1,08 2,68

VALOR SOSTRE 2.479 35,00 86.772,00 1,29 3,22
VALOR TOTAL 4.353.958,00 64,87 161,62

DESPESES URBANITZACIÓ
REPARCEL.LACIÓ 0,50 33.558,50 0,50 1,25
URBANITZACIÓ VIALS 18.405 84,00 1.546.020,00 23,03 57,39
URBANITZACIÓ ESPAIS LLIURES 9.107 36,00 327.852,00 4,88 12,17
OBRES ESPECIALS
INDEMNITZACIONS

TOTAL DESPESES URBANITZACIÓ 1.907.430,50 28,42 70,80

VALOR APROFITAMENT URBANÍSTIC 2.446.527,50 36,45 90,81

Tercer.- Enviar a la C.T.U.de Lleida, certificació de l’acord, e informe de l’Arquitecte Municipal de 03 de
desembre de 2012 respecte al Pla d’ordenació urbanística municipal de Rosselló, aprovat per la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Lleida el 24 de novembre de 2004 i publicat al DOGC 4341 d’11 de març de
2005, que conté l’error, sol·licitant-los la continuació del procediment d’esmena d’errors materials del
POUM de Rosselló aprovat definitivament i publicat.

VI.- EXPEDIENT MODIFICACIÓ CREDITS NUM 2 PER TRANSFERENCIA
PRESSUPOST 2012.
En relació amb l’expedient relatiu a la transferència de crèdits entre aplicacions de despeses de
diferent àrea de programa que no afecten a baixes i altes de crèdits de personal en compliment de
la Provisió d’Alcaldia, emeto el següent informe-proposta, de conformitat amb el que estableix
l’article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, en base als següents,

ANTECEDENTS DE FET
PRIMER. Pel Decret de l’alcaldia de data 7 de desembre de 2012 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit.

SEGON. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per les quals la consignació
en el pressupost ordinari actual es insuficient, cal tramitar l’expedient de modificació de crèdit per
mitjà de transferències de crèdit amb subjecció a les disposicions vigents.

TERCER. S’han examinat els crèdits de l’esmentat pressupost que es poden reduir sense
pertorbació dels servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:



Consignació de despeses amb crèdits en baixa
BAIXES PER TRANSFERENCIA

APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA DESCRIPCIÓ IMPORT €

2012-1-17100-13100 LABORAL TEMP. PARCS I JARDINS 10000

2012-1-16400-21200 REP. MANT. I CONSERVACIO
CEMENTIRI

2000

2012-1-16900-21000 MANTENIMENT VIALS 6807,64

18.807,64

Consignació de despeses amb crèdits en alta
ALTES PER TRANSFERENCIA

APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA DESCRIPCIÓ IMPORT €

2012-1-16200-46500 SERVEIS TECN. C.COMARCAL 300,00

2012-1-16200-46700 CONSORCI RESIDUS SEGRIA 5.300,00

2012-1-23100-46500 SERVEIS SOCIALS C. COMARCAL 5.000,00

2012-1-32101-48000 A.P.A. SUBVENCIONS 207,64

2012-1-24100-16000 SEG. SOCIAL PLAN OCUPACIO 1.000,00

2012-1-16910-63200 REHAB. MAGATZEM C/ALPICAT 6.000,00

2012-1-32300-62500 INV INSTRUMENTS MUSICALS 500,00

2012-1-92000-62600 EQUIP. INFORMATICS SERV. GENERALS 500,00

TOTAL 18.807,64

FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades afecten diferents grups de funció i no afecten els crèdits ampliables,
ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici.

2. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant suplements o altres
transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a conseqüència de romanents no
compromesos procedents de pressupostos tancats, ni han estat objecte de cap minoració, com a
conseqüència de transferències anteriors.



3. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que es proposa
minorar.

4. Es compleixen l’article 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 41 del Reial decret 500/1990.

Per tant,

PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar la modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit, que s'exposarà al públic
durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al
Butlletí Oficial de la Província.

2. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits de les
partides que s'han indicat.

Essent aprovada dita proposta per unanimitat.

En el torn obert d’intervencions i arran de que en l’expedient de modificació figura la
partida Rehabilitació Magatzem Camí Alpicat, la Regidora Maria Carme Vidal, pregunta si
es allí on deixem les deixalles cada mes, la granja, que s’ha arreglat i aixecat, però allò no era
d’aquelles zones protegides a prop del municipi? Vull dir, ja hi ha l’informe favorable del tècnic,
és a dir que els particulars també ho podran fer o no?
Intervé l’alcalde i pregunta a la Regidora: En quin sentit dius ho podran fer els particulars?
Contesta la Regidora M. Carmen Vidal en el sentit de que “ No hi ha unes zones a prop del
municipi que estan protegides, i si tu tens una cabana o una torre per exemple no les pots modificar,
no pots canviar l’alçada o no pots restaurar.”
Intervé novament l’alcalde Josep Abad i diu Però hi ha l’informe del tècnic municipal, de l’obra
que es va fer, hi ha una memòria, inclús de les bigues que s’havien de posar, de la llomera, de
l’alçada, tot.
Torna a intervenir la Regidora Maria Carme Vidal i diu: Això és el que pregunto, que si el tècnic
municipal ha donat permís, ho ha ratificat conforme es pot fer. i afegeix “I si algun veí vol
reformar una cabana o una torre?
Contesta l’alcalde, : Que ho demani, i si se li pot autoritzar, se li autoritzarà.

VII.- PROPOSTA ASSIGNACIÓ FONS SUPRAMUNICIPAL FCCL ANY 2012.”
Per l’Alcaldia es dona lectura a la següent proposta d’acord:

Atès que el Departament de Governació i Relacions Institucionals, per Resolució GRI/2189/2012,
de 23 d'octubre, es va aprovar la distribució als municipis de Catalunya de la participació en els
ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya 2012.

Atès la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, disposa que la participació
dels municipis en els ingressos de la Generalitat finança dos capítols: un primer tram de lliure
disposició per als municipis i un segon tram destinat al foment de la prestació supramunicipal de
serveis (mancomunitat, consell comarcal, etc...).
Atès que aquesta participació té com a finalitat sufragar les despeses derivades de les activitats o
les inversions supramunicipals i els ajuntaments la poden destinar, totalment o en part, a una o
diverses entitats supramunicipals en les quals participin, sempre que aquestes entitats tinguin la



consideració d’ens locals i que constin formalment inscrites en el Registre d’ens locals de
Catalunya del Departament de Governació i Relacions Institucionals.
Atès que la resolució condiciona el pagament de les participacions al compliment de les
obligacions establertes en l’article 54 de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 2012, així com, pel que fa a la prestació supramunicipal de serveis,
al fet que els ajuntaments compleixin adequadament l’obligació de trametre a la Direcció General
d’Administració Local, a través d’EACAT, els certificats de la Intervenció a què fa referència
l’article 51, apartats 6 i 7, de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2012, es proposa als presents:

Primer. Distribuir l’assignació del tram destinat a la prestació supramunicipal de serveis dels Fons de
cooperació local de Catalunya de l’any 2012 de l’Ajuntament de Rosselló entre els següents ens
supramunicipals:

Consell Comarcal del Segrià per als serveis de RSU, SS Socials, SSTT, SAT..............100 %.
Import 3.321,55 Euros.

Segon. Rebut l’import de la prestació per part de la Generalitat, es justificarà lliurant el corresponents
certificat de secretaria-intervenció davant la Direcció General d’Administració Local, mitjançant la
Plataforma EACAT, als efectes legals adients.

Tercer. Facultar l'Alcaldia Presidència per dur a terme tants actes i gestions com calguin per a
l'execució dels acords anteriors.

Es aprovat per unanimitat dels regidors assistents.

VIII.- RATFICACIÓ INCORPORACIÓ AJUNTAMENT ALFARRAS AL CONSORCI
EMISSORES EMUN
Pel Regidor Sr Jaume Borrero, regidor de Festes, Relacions ciutadanes i comunicació, dona
compte al ple de la següent proposta:

El Consell General del Consorci Emun Terres de Ponent va adoptar, en sessió de data 27 de
novembre de 2012, per unanimitat dels seus membres, entre d’altres, els acords següents:

“Primer.- Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci Emun Terres de Ponent d’acord amb
el text que es transcriu a continuació (...)
Aprovar inicialment l’admissió de l’Ajuntament de Alfarràs i la modificació de l’annex dels
Estatuts i formalitzar un Conveni d’adhesió.
Cinquè.- Sotmetre, un cop hagin estat adoptats per tots els ens consorciats els acords d’aprovació //
Modificació Annex Estatuts Emissora, a informació publica pel termini de trenta dies mitjançant
anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el
tauler d’anuncis de la corporació. Aquest anunci tindrà caràcter col·lectiu i substituirà, si així ho
acorden les entitats consorciades, els que haurien de publicar separadament cadascuna d’elles.

Sisè.- Donar trasllat a tots els membres del Consorci del present acord de modificació dels estatuts
del consorci, d’acord amb el text que s’acompanya, per tal que sigui aprovat/ratificat en els termes
previstos a l’article 322 del ROAS pels respectius òrgans de govern.

Per l’exposat i en base al punt sisè es proposa la ratificació dels presents acords,, en allò que fa
referència a la competència de l’ajuntament de Rosselló..



Essent aprovat per unanimitat dels assistents que son nou, dels onze que de dret composen la
Corporació.

En el torn obert d’intervencions pren la paraula la Regidora Maria Carme Vidal i manifesta que
l’oposició ha de poder parlar per EMUN FM Radio, els mitjans de comunicació públics, han de ser
plurals. Però a ràdio Rosselló pot parlar tothom menys l’oposició. Jo desprès d’escoltar a l’alcalde,
per la radio, he demanat poder parlar i replicar i m’han dit que no.
Per que no s’entén que en una emissora pública no hi pugui parlar l’oposició. El mitjans de
comunicació han de ser plurals, i si a més a més estan pagats amb diner públic, crec que jo, que
també, no sé la freqüència amb la que te de parlar un o altre, però si més no, hauria de poder parlar
tothom.
Al respecte el Regidor Manel Plana i Portaveu del Grup de l’equip de govern, Es pregunta: hi ha
una prohibició expressa per poder parlar? Com a membre de l’oposició?

Intervé l’alcalde i comenta que nosaltres som els primers sorpresos en que un partit de l’oposició
no pugui dir la seva per la ràdio. És una ràdio pública, jo me’n assabento ara, una altra cosa és que
et diguin, vostè pels vots que ha tingut només pot parlar tants minuts. Però que no et deixin parlar,
nosaltres som els primers sorpresos.

En la mateixa línia el Regidor Manel Plana comenta que és una conculcació d’un dret
fonamental, fins i tot si creieu que s’ha de fer qualsevol tipus d’actuació, ho dieu i actuarem..

Intervé el Regidor Sr Jaume Borrero i manifesta que aquesta queixa, es traslladarà al consorci o
també adreçant-se a la Regidora, et pots adreçar directament al consorci si hi ha alguna queixa.

Intervé novament Manel Plana i demana a la Regidora que si vulgues fer un escrit, referint la
situació, per que això és molt greu., però no obstant agafem el que ens dius, i nosaltres ho
vehicularem.

IX.- EXPEDIENT DE DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DE CRÈDITS COM A
CONSEQÜENCIA DE L’OBLIGACIÓ D’IMMOBILITZAR I AFECTAR ELS CRÉDITS
CORRESPONENTS A LA PAGA EXTRAORDINARIA DE NADAL 2012.
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data10/12/2012. s’inicia l’expedient de declaració d’un crèdit com
no disponible.

2. Atès els articles 2 del RD Llei 20/2012, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de
foment de la competitivitat, i 22 de la Llei 2/2012, de Pressupostos generals de l’Estat per al 2012,
s’immobilitza la totalitat del saldo del crèdit de les partides pressupostàries corresponents, per
import de 23.339,96 euros.
3. El secretari i l’interventor/secretari interventor han emès informe favorable.
4. La Comissió Informativa d’Hisenda hi ha dictaminat favorablement.

FONAMENTS DE DRET
1. Article 30 i ss. del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol
Primer del Títol Sisè, de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

2. Articles 2 del RD Llei 20/2012, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment
de la competitivitat, i 22 de la Llei 2/2012, de Pressupostos generals de l’Estat per al 2012.



Per tant,

S’ACORDA:
1. 1. Aprovar la declaració de no disponibilitat del crèdit pressupostari de les partides
corresponents del pressupost de l’exercici 2012 per import de 23.339,96. euros, quedant els
ingressos afectats a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurança col·lectiva
de conformitat a la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i
en els termes i abast que es determini en les corresponents Lleis de pressupostos.
2. Donar compte del present acord a Intervenció per a que procedeixi a portar a terme les
anotacions comptables i pressupostàries corresponents.
Essent aprovat per unanimitat.

En el torn obert d’intervencions el Regidors Sr Jaume Fernàndez, adreçant-se a l’Alcaldia pregunta:
Josep. tu la cobraràs la paga extra?

Contesta l’Alcalde, i manifesta que el no te paga extra, que té un sou de dinou mil cinc-cents
euros aproximadament, repartit en 14 pagues. Com lo podia repartir en 16, amb 10 o 20.
Torna a intervenir el Regidor Sr Jaume Fernàndez i diu: Llavors si que és paga extra si ho tens
repartit en 14.
Comenta l’Alcalde: No,; ho vaig repartir en 14 pagues, però no per tenir paga extra, és diferent., i
afegeix jo quan vaig fer la rebaixa del meu sou, el total que jo havia de cobrar anual eren, 19500
Euros, per la il·lusió de dir mira, enlloc de cobrar 1300, ni cobraré 1100, i sembla que tingui una
paga extra, però no és concepte de paga extra, i a part que el meu sou no és com a funcionari, és
com a Alcalde, el no cobrar la paga extra és pels funcionaris.
Torna a intervenir el Sr Jaume Fernàndez i adreçant-se a l’Alcalde diu: Josep, jo et faig la pregunta,
per que quan era alcalde, vàrem tenir la retallada que va fer el Zapatero, que era una retallada del 3
al 5% depenent de l’escalafó en que tu estaves en l’escala pública, i jo com a alcalde també la tenia
no com a funcionari, perquè jo la meva plaça com a funcionari la tinc en un altre lloc, i jo m’hi
vaig acollir, només t’he fet la pregunta, si tu que ho tens estipulat en 14 pagues, com ho haguessis
pogut tindre en 12, si aquest mes cobraràs dos pagues?
Contesta l’Alcalde que si. a final d’any cobraré el sou íntegre estipulat.
Comenta el Regidor Jaume Fernàndez, respecte a l’argumentació de l’Alcaldia, que els funcionaris
també ho tenen així.

Torna a intervenir l’Alcalde i diu, que si, però la llei és per als funcionaris, el dia que surti per als
polítics, dons lògicament m’hi adequaré, però jo vull que quedi clar que no és 14 pagues, per que
en tinc dos d’extres., es un retribució estipulada que es paga en 14 pagues.
Pren la paraula el Regidor Sr. Jaume: Fernàndez i diu Josep, tu ho has estructurat així, però jo per
exemple et poso l’exemple, si no vaig equivocat, i si hi vaig em desmentiu, els regidors amb
dedicació de l’ajuntament de Lleida també ho tenen estructurat així, i no la cobren. La quantia no
la sé, però se que cobren pagues extres, la d’estiu i la de Nadal. Ho dic perquè l’alcalde de Lleida
va dir que els polítics per donar suport d’una forma o altra, que els polítics tampoc cobrarien
aquest Nadal. La pregunta és aquesta: tu t’hi aculls o no? Tu dius que no.
Contesta l’Alcalde i diu: Jo continuaré cobrant el sou íntegre a final d’any. Avui per avui sí.

Seguidament intervé el Regidor Sr Musicco Pasquale i pregunta sobre el personal laboral de
l’Ajuntament concretament l’Olga Guzmán, en aquesta cas el Gerard i el Josep Subirada.
Essent contestat per l’alcaldia, aclarint els llocs que ocupen, Olga Guzmán porta el Punt Edu i el
Punt d’informació juvenil, el Gerard està al consultori mèdic i a les oficines de l’Ajuntament i que
el Josep Subirada és l’electricista.



Pren la paraula acte seguit la Regidora Maria Carme Vidal i pregunta quina és la situació
laboral d’aquests tres treballadors? L’Olga, el Gerard i el Jacob? Quin contracte tenen? I aquí
faltaria el Salva que si que és del pla ocupacional no?
Contesta l’Alcalde, El pla ocupacional, el Salva ja el va acabar. El Salva va entrar primer en un pla
ocupacional, que ja el va acabar per que eren 6 o 8 mesos, no el recordo exactament, i ara esta com
el Onofre com a treballador.

Torna a intervenir la Regidora M Carme Vidal i diu adreçant-se a l’alcalde : Et parlo de
l’Olga del Gerard i del Jacob. Quin tipus de contracte tenen? Contracte 3 mesos, una beca per
estudis,. ...

Contesta l’alcalde, de: 6 mesos, els tres que m’estàs parlant, em suposo, però amb exactitud no se,
se’ls va renovar al Novembre, ja que feia un any de contracte, però ho tinc de confirmar,

Intervé novament la Regidora M. Carme Vidal i pregunta: O sigui, l’Olga Guzmán, el Gerard
Pareja i el Jacob, ja són treballadors laborals indefinits?

Contesta la Alcalde adreçant-se a la Regidora M Carme Vidal amb el següents termes:: Si
vols anar per aquí, no són plantilla fixa de l’ajuntament, el dia que ens sembli aniran a fora, el dia
que no compleixin com hem estat fent amb tots els treballadors d’aquí de l’ajuntament aniran a
fora, al igual que hem fet amb el jardiner i igual que vam fer, no fer-lo a fora, però vam arribar a
un acord avantatjós per l’ajuntament amb la Mª José i els altres estan tots en les mateixes
condicions, jo sé les negociacions que vam tenir amb la Mº José, i sé els motius pels que va marxar.
I amb tots els treballadors de l’ajuntament es farà exactament el mateix tracte, amb tots.

Torna a agafar la paraula la Regidora i puntualitza: : El que passa llavors, és que el treballador
té uns drets també, i hi haurà les indemnitzacions, què llavors no és el mateix que te s’acabi el
contracte, que tu acabis contracte als 6 mesos i dius al carrer, que tu siguis treballador indefinit que
llavors s’ha d’indemnitzar.

Contesta l’alcalde i diu: Llavors foren, 20 dies per any treballat. Però nosaltres valorem més la
feina que estan fent i el compromís que han adquirit, que no voler evitar 20 dies d’una possible
indemnització amb un curt termini, que no cada sis mesos estar canviant el personal. Per que ara
l’avantatja que tenim a part, del compromís que han adquirit, per que són ells els primers que
s’impliquen en les coses de l’ajuntament, que no cada sis mesos, és estar ensenyant personal,
llavors estem perdent el temps, per que ara se’n avança de fer feina, i a part que es comprometen.

Intervé la Regidora M. Carme Vidal i comenta que totes aquestes coses són relatives per que és
una qüestió de sensibilitat, no pretenguis esbronca’m, tu tindràs la teva opinió i jo la meva, jo
l’únic que he fet és preguntat a veure de quin tipus és, per això, i ja està.

Pren la paraula novament l’Alcalde i diu que la diferència és que la meva opinió, com soc
l’alcalde preval més que la teva. Perquè les decisions les prenc jo, i jo soc el responsable
d’aquestes decisions., i en aquest cas valoro més el compromís i la implicació de la gent que tinc al
carrer treballant que no cada sis mesos, per no indemnitzar-los, fels fora.

Replica la Regidora M. Carme Vidal i diu “ Ho tinc claríssim que tu ets l’alcalde, i jo només
soc una simple regidora, però també comprendràs, que com a simple regidora, també puc donar la
meva opinió. I és el que he fet.



L’Alcalde contesta i es respecta.

Seguidament pren la paraula el Regidor Sr Manel Plana i sobre aquest canvi d’impressions,
comenta tan sols dos puntualitzacions, en el cas del Gerard es va fer un conveni d’un contracte en
pràctiques amb la universitat de Lleida, crec que era, 300 hores, vaig anar a parlar amb la
professora responsable del departament, companya, Anna Tena, i un cop s’ha fet això, penso que
va ser la setmana passada, que s’ha regularitzat i s’ha contractat a jornada complerta.
I després la solidarització per part de l’alcalde ja es va fer al començament amb un rebaixa
importantíssima d’un 20% del sou, i per tant, fer-ho pales, no és una qüestió de solidarització o no,
sinó doncs de veure les coses de la manera que siguin.

Pren la paraula el Regidor Sr Jaume: Fernàndez i respecte a aquestes puntualitzacions comenta
que tant sols, he preguntat, si l’alcalde cobraria la paga o no i afegeix, he dit que hi ha opcions, hi
ha gent que fa unes coses i gent que en fa una altra. La solidarització que dius tu, en fi tothom la
pot agafar com vulgui, tu consideres que l’alcalde actual es va solidaritzar fent la rebaixa de sou
respecte l’alcalde anterior, jo considero que l’alcalde anterior que el conec bé, es va solidaritzar
renunciant a una part de la jornada de la seva feina.
Replica el Regidor Sr Manel Plana i manifesta que no és una qüestió de contraposar ni una cosa
ni una altra, jo a partir d’una pregunta que has fet, doncs hem acabat de donar les emfatitzacions
corresponents i son opinions d’un costat i de l’altre, res més, que això.

Intervé el Sr. Jaume Fernàndez i comenta que Un cop hi ha un fet, llavors cadascú el valora
com creu que l’ha de valorar, jo l’únic que volia, ja que estàvem parlant d’això i veia al detall les
persones, subjectes a no cobrar la paga extra, preguntar si l’alcalde s’incloïa, o no s’incloïa.
Evidentment l’alcalde, si no s’inclou té les seves raons, i ja està.
Torna a intervenir el Sr Manel Plana i comenta que nosaltres des d’aquest punt de vista que tu
has donat aquesta opinió, doncs volem donar aquesta altra opinió, respecte a fets que han passat en
el passat i que et donen el punt de referència o no, des d’aquest punt de vista.
En aquest canvi de opinions s’afegeix l’Alcalde, i altres Regidors i es comenta entre altre coses,
l’obligatorietat per uns i si poguessin decidir, que farien etc.

X.- 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,):

DECRETS.
 Resolució Recurs Reposició Armando Jove arbitris C/ Major 92/94. Desestimació.
 Elevació a definitiu Acord Modificació Ordenances Fiscals per a 2013.
 Renuncia Subvenció ICD Annex B1, Commemoració dies significatius.
 Decrets Concessió Llicencies 1ª Ocupació.
 Decret Obertura Activitat Papereria en C/ Major 56.
 Resolució Diverses Devolució Arbitris.
 Designació Representant Consell Escolar de l’escola Bressol.
 Rènting, instal·lació de telefònica Nou Consultori.



INFORMES.
 Revisió Ponència Valors, mitjançant l’aplicació de la mesura que permeti ‘ l’actualització

dels valors cadastrals mitjançant coeficients aprovats per Llei de Pressupost de l’estat.
 Sol·licitud Petició OAGRTL, avenc liquidació 2012.
 Marató TV3.
 Concessió Subvencions Diverses: Diputació per la millora del sistema de desinfecció aigua

consum humà per un import de 11.462,04 E. Institut Estudis Ilerdenses, subvenció Escola
de Musica per un import de 1.362,00 Euros.

 Convocatòria PUOS i Pla Específic Diputació a integrar en el mateix.
 Cat Salut Convenci Manteniment Consultori 2012, import 4012,08 Euros.
 Eleccions Autonòmiques.
 Esdeveniments Acomiadament Julian Contreras.
 Casal de Nadal, comenta, que aquí també hem tingut una grata sorpresa, perquè quan hem

estat parlant amb les monitores que han de portar el casal de Nadal doncs, ens han dit que
no volen cobrar, que ho faran completament gratuït i que ho faran com a voluntaris, i que
per tant no s’haurà de pagar cap sou per la feina que estaran fent.

En el torn d’intervencions, comentant els informes, l’Alcaldia explica els contactes amb el cadastre,
per tal de demanar una actualització de tot el tema d’IBI i que per al 2014 aquesta actualització i
aquesta revisió a la baixa sigui efectiva. Diu que es van comprometre que al 2014 automàticament
ells ja faran la revisió a la baixa i que en els rebuts ja es veurà allí reflectida, i que és un cosa
realment important per tots.

Intervé el Secretari i aclareix que ho faran a través de la llei de pressupostos, aplicaran un
coeficient corrector, aquí serà el 0,80, això a tots el valors cadastrals, perquè avui en dia, el que no
aconsellen és fer noves ponències, pels estudis de mercat per la dificultat que comporta.

Intervé el Regidor Sr Jaume Fernàndez i pregunta a l’Alcaldia si es sap alguna cosa del factor
corrector?
Contesta l’alcalde que amb seguretat no. Sembla que parlaven del 0,80, però no se sap per que
ho han d’aprovar per llei de pressupostos, tots els municipis, està Tàrrega, Rosselló, tots els
municipis que es van revisar l’any 2007 i 2008 són els que entrarien, sempre que estiguin d’acord
amb aquesta proposta. És la única via que han previst a través de la gerència, per que també hi ha
hagut moltes peticions de revisions de ponències i han optat per aquesta solució, es firmarà un
conveni en principi, que ens cridaran a l’ajuntament com a tal, al març o a l’abril d’aquest any, a
efectes de establir els criteris que aplicaran.

Respecte al Casal de Nadal la Regidora M Carme Vidal, pregunta: Qui son els que faran el
parc de Nadal?; S’han apuntat molta gent pel matí? Perquè he vist el que s’ha penjat a la pàgina
web.

Contesta la Regidora Silvia Olmo i diu: Que són tot voluntàries, com per exemple: la Noèlia la
noia que portava el casal d’estiu, la Judit Teixiné i després del grup de joves n’hi ha tres més. I
respecte a la gent apuntada comenta que No, a veure, això és un servei que es dona, ja que, per part
de l’ajuntament s’ha de donar, però ja sabíem que no s’apuntaria molta gent, perquè normalment
per Nadal no s’apunten mai, però és un servei que s’ha de donar, n’hi ha tres d’apuntats, si no hi ha
un mínim de dotze persones no ho farem pel de matí, el que es farà és per la tarda, gratuït per a
tothom, si hi ha més gent apuntada sí que ho farem pel de matí, sinó no.



Seguidament l’Alcalde, comenta respecte als informes, és que el magatzem al costat del cementiri,
segurament ja, la setmana vinent ja quedarà tot l’interior acabat. Això com molt bé sabeu la gran
majoria de l’obra (no totes les adequacions) va sortir gràcies a l’empresa Voltes que ens va fer
aquesta obra, pel fet de ser l’adjudicatari de l’obra del del consultori, també és una cosa a tenir
molt en compte, perquè a partir d’aquí un cop puguem disposar d’aquest magatzem doncs també
deixarem de pagar el lloguer d’un altre, que vulguis o no és una despesa important per les arques
municipals, crec que durant el mes de gener es podrà fer efectiu el trasllat.
Una altra cosa també molt important, és que, per fi hem aconseguit que Emun, s’adeqüi als
pressupostos que realment es pacten a principi d’any, es va pactar un pressupost d’una aportació
de cada ajuntament de 6.000 € i es va dir que d’aquí no es passaria, que no es faria cap altra
despesa per part dels ajuntaments i s’està complint, és el primer any que jo recorda de molts que
des de l’ajuntament, no caldrà complementar amb més despesa econòmica per cobrir l’incremento
de despesa d’Emun radio.

XI.- 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 49/2012
NOM / DOMICILI MARTA ADERN FERNANDEZ

Celler, 11
25124-ROSSELLO

DESCRIPCIÓ Reparació coberta per goteres i xemeneia de la vivenda del carrer Celler, 11, d’aquest
Municipi

CONTRATISTA Construccions Gorgues

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 09-10-2012

Nº EXPEDIENT 47/2012
NOM / DOMICILI ANNA CASANOVAS JOVER

c/ Major, 117
25124-ROSSELLO

DESCRIPCIÓ Fer envà i posar una porta a la vivenda del carrer R.Berenguer IV, 11, d’aquest Municipi
CONTRATISTA No consta

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 09-10-2012

Nº EXPEDIENT 57/2012
NOM / DOMICILI SEBASTIA JORDANA CASANOVAS

c/ R.Berenguer IV, 13
25124-ROSSELLO

DESCRIPCIÓ Reparació coberta per goteres a la vivenda del carrer R.Berenguer IV, 13, d’aquest
Municipi

CONTRATISTA Construccions Luque

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 23-10-2012

Nº EXPEDIENT 51/2012
NOM / DOMICILI JAUME RUBINAT TARRAGONA

Av. Catalunya. 17



25124-ROSSELLO

DESCRIPCIÓ Col.locació de tanca exterior a la finca del carrer Av. Catalunya, 22 d’aquest Municipi
CONTRATISTA Ell mateix

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 23-10-2012

Nº EXPEDIENT 54/2012
NOM / DOMICILI COMUNITAT PROPIETARIS DE TRAVESSERA NOVA, ( en representació Angelina

Boira, presidenta)
Travessera Nova, 1
25124-ROSSELLO

DESCRIPCIÓ Reparar coberta de l’ edifici de la Travessera Nova, 1, d’aquest Municipi
CONTRATISTA Construccions Ramon Ribes Fernàndez

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 29-10-2012

Nº EXPEDIENT 58/2012
NOM / DOMICILI MARIA LUISA PARRA SANCHEZ

Av. Guillem de Rossello, 26, 1er A
25124-ROSSELLO

DESCRIPCIÓ Tancament d’ alumini en zona calentador de la vivenda del carrer Av. Guillem de
Rossello, 26, 1er A, d’aquest Municipi

CONTRATISTA No consta

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 05-11-2012

Nº EXPEDIENT 55/2012
NOM / DOMICILI RAMON ORTIZ MORELL

c/ Rambla de Girona, 16
25124-ROSSELLO

DESCRIPCIÓ Reconstrucció muret de la vivenda del carrer Rambla de Girona, 16, d’aquest Municipi
CONTRATISTA No consta

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 06-11-2012

Primer.- 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.

XII.- -CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I ASSUMPTES DE TRÀMIT.
Seguidament per par de Secretaria es dona compte de la correspondència rebuda, essent de
destacar per la seva importància:
Convocatòria de subvencions per actuacions de ordenació ambiental de la il·luminació exterior,
per l’any 2013 ( DOGC num 6276 de 18 de desembre.



E-mails de la subdelegació del govern sobre el seguiment del Real Decret Llei 20/2012, sol·licitant
un certificat de l’acord de no disponibilitat i un certificat dels conceptes retribuïts inclosos en la
nòmina de desembre així com els acords adoptats al respecte.
Escrit de la Direcció de l’Escola Bressol Municipal Pas a Pas, Assumpte Renovació membres
Consell Escolar del Centre, sol·licitant designació del representant de l’ajuntament en el consell
escolar de l’escola bressol.
Escrits de la Diputació de Lleida, comunicant aprovació del pla específic 2013-2016 a integrar en
el PUOSC, s’aproven les bases i la convocatòria dels dos programes inclosos el d’arrendaments i
subministres i el d’inversions, i assigna les quanties a rebre, concretament a l’ajuntament de
Rosselló pertoca 31.103 € per cada programa, que s’ha d’incloure dins del pla únic d’obres i
serveis en les dos vessants de subministres i manteniment i d’inversions.
Escrit del departament de Territori i Sostenibilitat, servei disciplina urbanística demanant un
informe de les actuacions que s’han dut a terme respecte la granja del Sr. Herrera.
Ofici del consell Comarcal del Segrià, manifestant la intenció de acollir-se al PUOS com Entitat
Supramunicipal, sol·licitant subvenció per la Reparació, manteniment i conservació de Camins que
comuniquin nuclis de població i ens demanen què els indiquem quins camins volem que incloguin.
Escrit del Departament de Governació, comunicant Resolució d’atorgament de una subvenció per
import de 6.559,41 Euros per l’actuació titulada “ Reconstrucció de frontó Colònia Alkanis.
Escrit de l’agència Catalana de l’aigua, demanant documentació aclaratoria, per intentar que els
col·lectors que estiguin al Sector Est, siguin col·lectors en alta perquè aquests sectors ja estan
qualificats com a urbans no consolidats dins del POUM, que son la Tossa, la Noguera i la Costa
dels Carros. La contesta ja ha estat tramesa.
Escrit de la direcció general de joventut, manifestant que totes les activitats que es van realitzar a
l’estiu complien tots els requisits satisfactòriament i agraint l’involucrament de l’ajuntament al
respecte
Conveni de Cat Salut 2012, ja comentat per l’alcalde.
Escrit del Departament d’ensenyament, direcció general de centres públics, sobre la tramitació dels
Convenis entre el Departament i els Ajuntaments per el curs 2011-2012 i les previsions de les
aportacions, que seran 1.300 € per alumnes d’educació infantil i 230 € per alumnes de l’escola de
Música.
Escrit IEI, comunicant concessió subvenció de mil tres-cents seixanta dos € de l’escola de Música. .
Escrit de la Subdelegació del Govern, remeten les servituds aeronàutiques de l’aeroport de Lleida-
Alguaire, en un disquet a efectes de que quan es faci qualsevol planejament doncs està afectat el
municipi en aquest aspecte.
Escrit Diputació comunicant concessió subvenció per import d e11.462,04 pel Sistema de
Desinfecció aigua pel consum humà.

Respecte a la Legislació d’interès es dona compte de la següent:

ORDRE EMO/408/2012, de 27 de novembre, per la qual s’estableix el calendari de festes
locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2013
Objecte: Fixar el calendari laboral de festes de caràcter local per a l’any 2013 a la Comunitat
Autònoma de Catalunya, distribuïdes per comarques
Es fan constar en aquesta Ordre els ajuntaments que no han formulat proposta de festes locals dins
el termini assenyalat.
Data que entra en vigor: Aquesta Ordre entra en vigor als 20 dies de la seva publicació al DOGC
Publicació oficial: DOGC núm. 6273, de 13 de desembre de 2012.

......................................0O0...................................



Resolució de 12 de novembre de 2012, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques,
per la qual s'estableix el calendari de dies inhàbils en l'àmbit de l'Administració General de
l'Estat per a l'any 2013, a l'efecte de còmputs de terminis.
Objecte: Aprovar el calendari de dies inhàbils corresponent a l'any 2013, per a l'Administració
General de l'Estat i els seus organismes públics, als efectes del còmput de terminis.
Són dies inhàbils:
a) En tot el territori nacional: els diumenges i els dies declarats com a festes d'àmbit nacional no
substituïbles, o sobre les quals la totalitat de les Comunitats Autònomes no ha exercit la facultat de
substitució.
b) En l'àmbit territorial de les Comunitats Autònomes: Aquells dies determinats per cada
Comunitat Autònoma com a festius.
c) En els àmbits territorials de les Entitats que integren l'Administració Local: els dies que
estableixin les respectives Comunitats Autònomes en els seus corresponents calendaris de dies
inhàbils.
Data en què entra en vigor: El mateix dia de la seva publicació oficial.
Publicació oficial: BOE núm. 283, de 24 de novembre de 2012.

......................................0O0...................................

ORDRE EMO/377/2012, de 16 de novembre, per la qual s'estableix el calendari d'obertura
dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2013, 2014 i 2015
Objecte: Fixar els diumenges i festius en què s'autoritza l'obertura dels establiments comercials
durant els anys 2013, 2014 i 2015
No obstant s'autoritza als ajuntaments, amb l'acord previ de l'òrgan competent, a substituir fins a
dues dates del calendari previst, per qualsevol diumenge o dia festiu, de caràcter general o local,
d'acord amb les previsions establertes en aquesta ordre.
Publicació oficial: DOGC núm. 6260, de 23 de novembre de 2012.

......................................0O0...................................

En els assumptes de tràmit es comenta entre altres assumptes:

L’aportació que s’ha fet a la marató de TV3, que ascendeix a la quantitat de 5258,10 € i la gran
participació dels vilatans i també es comenta que el dia 10 de gener es dura a terme el judici de
l’acomiadament d’en Julian.

XIII.- FACTURES I COMPTES.
S’aprova la relació de factures detallada i en poder dels regidors que ascendeix a la quantitat de
341.671,38 €.

N.Reg.Fac. D. Registre Núm. Document
Imp.Factura

(Euros) Doc. Acred. Nom tercer D. Pagament Pagat
936 01/10/2012 220 1.028,50 J25599473 SERVEIS CARANYUT, SCP 07/11/2012 Sí

937 01/10/2012 710454092 1.957,79 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL 07/11/2012 Sí

938 01/10/2012 810153778 161,07 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL 07/11/2012 Sí

939 01/10/2012 810127817 10,47 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL 07/11/2012 Sí

940 01/10/2012 810154329 6,79 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL 07/11/2012 Sí

941 01/10/2012 810231060 386,26 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL 07/11/2012 Sí

942 01/10/2012 810210692 141,47 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL 07/11/2012 Sí

943 01/10/2012 810213177 419,51 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL 07/11/2012 Sí

944 01/10/2012 810215827 1.070,67 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL 07/11/2012 Sí

945 01/10/2012 810221339 396,75 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL 07/11/2012 Sí

946 01/10/2012 810299607 689,04 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL 07/11/2012 Sí



947 01/10/2012 810215825 143,24 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL 07/11/2012 Sí

948 01/10/2012 810231090 179,56 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL 07/11/2012 Sí

949 01/10/2012 810223192 87,07 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL 07/11/2012 Sí

950 01/10/2012 810153522 5,18 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL 07/11/2012 Sí

952 01/10/2012 810292105 154,53 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL 07/11/2012 Sí

953 01/10/2012 810213357 966,75 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL 07/11/2012 Sí

954 01/10/2012 810226656 249,94 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL 07/11/2012 Sí

955 01/10/2012 810221340 290,86 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL 07/11/2012 Sí

956 ######## 810215826 2.383,92 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL 07/11/2012 Sí

957 01/10/2012 810232356 1.124,20 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL 07/11/2012 Sí

958 01/10/2012 810157418 15,71 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL 07/11/2012 Sí

959 01/10/2012 810279724 57,67 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL 07/11/2012 Sí

960 01/10/2012 810161573 55,9 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL 07/11/2012 Sí

961 01/10/2012 29 114,22 40828530 AIGE MAJOS, Mª SAGRARI 07/11/2012 Sí

962 01/10/2012 30 208,73 40828530 AIGE MAJOS, Mª SAGRARI 07/11/2012 Sí

963 01/10/2012 31 23,03 40828530 AIGE MAJOS, Mª SAGRARI 07/11/2012 Sí

964 01/10/2012 21174 49,3 A25516139 SALTOKI LLEIDA, SA 07/11/2012 Sí

965 01/10/2012 432 260,15 B25361197 DESPATX SIMEO MIQUEL ADVOCATS ASSOCIATS 07/11/2012 Sí

966 01/10/2012 165 101,39 34973989 JFESPAIS (JESUS M. FIUZA CIBEIRA) 12/10/2012 Sí

968 ######## 2689 13,71 A26019992 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA No

969 ######## 3521 290,1 A26019992 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA No

970 ######## 2693 7,61 A26019992 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA No

971 ######## 3518 2.875,88 A26019992 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA No

972 ######## 3519 13,71 A26019992 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA No

973 ######## 3520 16,75 A26019992 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA No

974 ######## 2690 13,71 A26019992 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA No

975 ######## 2691 13,71 A26019992 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA No

976 ######## 2692 32,74 A26019992 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA No

977 ######## 404211 487,64 B25462409 QUIMICA SERO SL **D 10/10/2012 Sí

978 ######## 77 548,86 B25528571 MN CATERING 2003 SL * 07/11/2012 Sí

979 ######## 201219 600 B25370172 CASADOROI, SL 07/11/2012 Sí

980 ######## 445 211,75 B25400466 PUBLICITAT Y GESTION NAVARRO, SL 07/11/2012 Sí

981 ######## 224 260 G25487422 LA NOVA SCP 07/11/2012 Sí

982 ######## 732 207,64 B25295270 ILLA GIRO COMERCIAL 23/10/2012 Sí

983 ######## 103932 122,19 A25443995 TORRELSA, SA **D 23/10/2012 Sí

984 ######## 54324 21,3 A79206223 LYRECO ESPAÑA, SA 07/11/2012 Sí

985 10/10/2012 1.881,94 B43635705 ENVELATS ELIAS, SL 10/10/2012 Sí

986 ######## 6120 73,46 A61844411 INTRACATALONIA,S.A. * 07/11/2012 Sí

987 ######## 388 405 47681645 MORRERES GODOY, FRANCISCO J * 07/11/2012 Sí

988 ######## 10 784,49 40836770 FARRERO PINTAT, Mª ISABEL * 07/11/2012 Sí

989 ######## 3029 36,18 40836770 FARRERO PINTAT, Mª ISABEL * 07/11/2012 Sí

990 01/10/2012 323335 141,57 A78923125 TELEFONICA MOVILES, SERVICIO MOVILINE 02/10/2012 Sí

992 ######## 1347 629,2 B59383596 ABS INFORMATICA, S.L. 26/11/2012 Sí

993 ######## 54415 23,93 B43207752 INSTAL·LACIO COMERCIALS RAL, SL 05/10/2012 Sí

994 ######## 2656 409,42 F25295239 RAMELL, SCCL 09/10/2012 Sí

995 ######## 3298 55,41 B64076482 UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD **D 01/11/2012 Sí

996 ######## 25294919 154,88 G28029643 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES 07/11/2012 Sí

997 ######## 378 16.720,00 B25704883 TREN MAGIC MADI, SLU 07/11/2012 Sí

998 ######## 5 650 G25056896 ESBART ROSSELLO 07/11/2012 Sí

999 ######## 12588 6.852,09 B25382177 LIMPIEZAS PIRINEO SL * 07/11/2012 Sí

1000 ######## 12589 554,02 B25382177 LIMPIEZAS PIRINEO SL * 07/11/2012 Sí

1001 15/10/2012 440,72 B25382177 LIMPIEZAS PIRINEO SL * 07/11/2012 Sí



1002 ######## 110 871,2 B25683954 MASICH ENGINYERS INDUSTRIALS, SLP 30/11/2012 Sí

1003 ######## 2664 191,3 B25356064 PXJ PIFARRE S.L **D No

1004 ######## 91750 152,04 B84948736 ACENS TECHNOLOGIES, SL **D 16/10/2012 Sí

1005 ######## 8 356,93 E25431339 AMALIA SEUMA TORRUELLA 07/11/2012 Sí

1006 ######## 116 31,5 B25273566 FOTO LLUM **D No

1007 ######## 2241081 62,89 F25003872 COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA 07/11/2012 Sí

1008 ######## 5012972 90,75 B60850633 MARVI ELEVADORS, SL **D 05/10/2012 Sí

1009 ######## 25012958 137,94 B60850633 MARVI ELEVADORS, SL **D 05/10/2012 Sí

1010 ######## 21614 425,64 B08942310 SEMAPRIN S L. 18/10/2012 Sí

1011 ######## 73 592,9 40866282 RUBINAT TARRAGONA, JAUME 07/11/2012 Sí

1012 ######## 72 1.579,05 40866282 RUBINAT TARRAGONA, JAUME 07/11/2012 Sí

1013 ######## 71 1.839,20 40866282 RUBINAT TARRAGONA, JAUME 07/11/2012 Sí

1014 ######## 74 1.657,70 40866282 RUBINAT TARRAGONA, JAUME 07/11/2012 Sí

1015 ######## 79 1.657,70 40866282 RUBINAT TARRAGONA, JAUME 07/11/2012 Sí

1016 ######## 993894 269,25 A83052407 CORREOS Y TELEGRAFOS SA-S.E. 12/10/2012 Sí

1017 ######## 120257 1.207,37 J25728148 QUALITY COLORS,SCP * 07/11/2012 Sí

1018 ######## 10820721 820,15 A25217134 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D 06/11/2012 Sí

1019 ######## 201 125,14 B25567173 LOCAL PROM (SERRA-SULLA CONSULTORS, S.L. 12/10/2012 Sí

1020 ######## 12063844 309,4 B62724562 SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA, SL *D 18/10/2012 Sí

1021 10/10/2012 2668 24,2 B25356064 PXJ PIFARRE S.L **D No

1022 10/10/2012 11 168 43718299 RIUS HERNANDEZ, MARGARITA * 07/11/2012 Sí

1023 10/10/2012 3963 50 B65759615 ELS NOSTRES LLIBRES, SL 10/10/2012 Sí

1024 11/10/2012 6 1.800,00 G25056896 ESBART ROSSELLO 07/11/2012 Sí

1025 15/10/2012 2010643 614,68 J25516600 AMBI JARDINS SCP 07/11/2012 Sí

1026 15/10/2012 2010639 1.452,00 J25516600 AMBI JARDINS SCP 07/11/2012 Sí

1027 15/10/2012 0011887-S11 1.540,00 B25422577 SERVEIS LIC 1999, SLU 07/11/2012 Sí

1028 15/10/2012 4845 781,66 40863478 COPI IMPRES (PERE JOAN VIDAL RIPOLL) * 30/11/2012 Sí

1029 15/10/2012 34/2012 726 38549760 GRUP TURURU-JAUME VERGES MARTINEZ 30/11/2012 Sí

1030 15/10/2012 466 33,28 B25400466 PUBLICITAT Y GESTION NAVARRO, SL 30/11/2012 Sí

1031 15/10/2012 464 701,8 B25400466 PUBLICITAT Y GESTION NAVARRO, SL 30/11/2012 Sí

1033 15/10/2012 3895718 525,21 A80907397 VODAFONE ESPAÑA,S.A. 15/10/2012 Sí

1034 15/10/2012 10818809 19,6 A25217134 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D 06/11/2012 Sí

1035 15/10/2012 2012/80/5660 56,05 B64278757 ALCO GRUPO EMPRESARIAL, SL 30/11/2012 Sí

1036 15/10/2012 25388 10,34 A25053190 SEGRE SERVEIS,S.A. No

1037 16/10/2012 94 363 43704927 JOSEP MARIA TARRAGO FONTANALS * 30/11/2012 Sí

1038 16/10/2012 F001/393 1.457,50 J25749995 RESTAURANT MODERNO-EL TEULE * 30/11/2012 Sí

1039 16/10/2012 F001/395 57,35 J25749995 RESTAURANT MODERNO-EL TEULE * 30/11/2012 Sí

1040 16/10/2012 F001/394 855 J25749995 RESTAURANT MODERNO-EL TEULE * 30/11/2012 Sí

1041 16/10/2012 H841 96 B62790290 SERVEIS GRAFICS VALANT 2003 16/10/2012 Sí

1042 16/10/2012 21 372,02 40848729 DIEGO PUÑAL BAYONA (AUTO SERVICIO) * 30/11/2012 Sí

1043 16/10/2012 EC-120703 177,04 B25344714 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. 30/11/2012 Sí

1044 16/10/2012 EC-120702 165,15 B25344714 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. 30/11/2012 Sí

1045 17/10/2012 9 250,8 E25431339 AMALIA SEUMA TORRUELLA 30/11/2012 Sí

1046 17/10/2012 198 474,24 G25645581 FORN DE PA GIRIBET, SCP 30/11/2012 Sí

1047 17/10/2012 197 124,48 G25645581 FORN DE PA GIRIBET, SCP 30/11/2012 Sí

1048 17/10/2012 196 57,51 G25645581 FORN DE PA GIRIBET, SCP 30/11/2012 Sí

1049 17/10/2012 184 11,28 G25645581 FORN DE PA GIRIBET, SCP 30/11/2012 Sí

1050 16/10/2012 1.008,00 46317377 VALERI MAS BOLDU 06/11/2012 Sí

1051 17/10/2012 2359214 744,72 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA 07/11/2012 Sí

1052 17/10/2012 2094074 164,56 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA 07/11/2012 Sí

1053 17/10/2012 2094073 462,68 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA 07/11/2012 Sí

1054 17/10/2012 2359215 4.180,49 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA 07/11/2012 Sí



1055 18/10/2012 65948 314,6 W00013547 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA 18/10/2012 Sí

1056 18/10/2012 561 7.260,00 B25258633 ESPECTACLES LA TRACA S.L. * 30/11/2012 Sí

1057 18/10/2012 562 1.694,00 B25258633 ESPECTACLES LA TRACA S.L. * 30/11/2012 Sí

1058 18/10/2012 563 5.808,00 B25258633 ESPECTACLES LA TRACA S.L. * 30/11/2012 Sí

1059 18/10/2012 567 786,5 B25258633 ESPECTACLES LA TRACA S.L. * 30/11/2012 Sí

1060 18/10/2012 564 5.445,00 B25258633 ESPECTACLES LA TRACA S.L. * 30/11/2012 Sí

1061 18/10/2012 559 4.840,00 B25258633 ESPECTACLES LA TRACA S.L. * 30/11/2012 Sí

1062 18/10/2012 2010647 1.781,12 J25516600 AMBI JARDINS SCP 30/11/2012 Sí

1063 18/10/2012 645 7.260,00 J25516600 AMBI JARDINS SCP 30/11/2012 Sí

1064 18/10/2012 441 507,64 B25499427 BUFETE GONZALO GESTION S.L 23/10/2012 Sí

1065 15/10/2012 25731 -33,84 A25053190 SEGRE SERVEIS,S.A. No

1066 18/10/2012 499 431,29 B25499427 BUFETE GONZALO GESTION S.L 23/10/2012 Sí

1067 18/10/2012 556 357,68 B25499427 BUFETE GONZALO GESTION S.L 23/10/2012 Sí

1068 ######## 612 165,77 B25499427 BUFETE GONZALO GESTION S.L 23/10/2012 Sí

1069 18/10/2012 8017 363 B25059692 MONTAJES Y SONIDO GÜELL, SL * 30/11/2012 Sí

1070 18/10/2012 581 643,07 P07500008 CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA 30/11/2012 Sí

1071 18/10/2012 3510 363 B25237694 ACUSTIELEC SL * 30/11/2012 Sí

1072 18/10/2012 9829768 238,98 B25626813 GESTIO PUBLICITAT SEGRE, SLU 18/10/2012 Sí

1073 18/10/2012 80,5 B25294174 SUBMINISTRAMENTS HOTELERS CODINA 18/10/2012 Sí

1074 19/10/2012 16102 421,55 40869408 CARME (Regals i complements) 30/11/2012 Sí

1075 19/10/2012 1020 2.430,89 43747364 SERVI CONTROL (EDUARD TIERS MORENO) 07/11/2012 Sí

1076 ######## 6735 1.478,34 B64471840 GRUPO ELECTRO STOCKS, SL * 30/11/2012 Sí

1077 19/10/2012 43 52,64 E25068966 FONTANET,C.B. 30/11/2012 Sí

1078 19/10/2012 41 225,59 E25068966 FONTANET,C.B. 30/11/2012 Sí

1079 19/10/2012 44 230,56 E25068966 FONTANET,C.B. 30/11/2012 Sí

1080 19/10/2012 1257 92,87 E25200494 FORN DE PA GERMANS RIBES * 30/11/2012 Sí

1081 19/10/2012 4900 30,95 40863478 COPI IMPRES (PERE JOAN VIDAL RIPOLL) * 30/11/2012 Sí

1082 ######## 14 40869408 CARME (Regals i complements) 30/11/2012 Sí

1083 ######## 597 6.972,85 P07500008 CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA 30/11/2012 Sí

1084 ######## 735 2.382,36 P02500058 CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA 30/11/2012 Sí

1085 ######## 769 345,44 P02500058 CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA 30/11/2012 Sí

1086 ######## 445 105,27 B25325622 CLIMATITZACIO SAUFER S.L. * 30/11/2012 Sí

1087 ######## 1210 535,79 B62981741 ABSORSISTEM,S.L. * 30/11/2012 Sí

1088 ######## 3114 36,37 E25204587 TALLERS ROSSELLO 30/11/2012 Sí

1089 ######## 3113 190,76 E25204587 TALLERS ROSSELLO 30/11/2012 Sí

1090 ######## 12208 636 40893371 ESTARAN JUSTRIBO, CARLOS * 30/11/2012 Sí

1091 ######## 150 600 B25646969 AESFORM, SLL (L'ESCOLA CENTRE DE FORMACIO) * 30/11/2012 Sí

1093 ######## 10821568 1.244,48 A25217134 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D 21/11/2012 Sí

1094 ######## 29591 125,25 A25443995 TORRELSA, SA **D 24/10/2012 Sí

1095 ######## 104081 4,9 A25443995 TORRELSA, SA **D 24/10/2012 Sí

1096 ######## 8 181,5 F65343287 COOPERATIVA INTEGRAL CATALANA 07/11/2012 Sí

1097 ######## 2241163 25 F25003872 COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA 30/11/2012 Sí

1098 ######## 120266 106,48 J25728148 QUALITY COLORS,SCP * 30/11/2012 Sí

1099 ######## 29 1.200,00 78083518 PASCUAL MORERA, MONTSE 06/11/2012 Sí

1100 ######## 313 5 B25649849 PA I PASTISSERIA MARQUES, SL * 30/11/2012 Sí

1101 ######## 8013 363 B25059692 MONTAJES Y SONIDO GÜELL, SL * 30/11/2012 Sí

1102 ######## 480 350,9 B25400466 PUBLICITAT Y GESTION NAVARRO, SL 30/11/2012 Sí

1103 ######## 2689 12,05 B25356064 PXJ PIFARRE S.L **D No

1104 ######## 120 25,74 B25273566 FOTO LLUM **D No

1105 ######## 3123 427,96 E25204587 TALLERS ROSSELLO 30/11/2012 Sí

1106 ######## 431 B25222340 GLOBAL TEACHING, SL (MISTER ENGLISH) * 30/11/2012 Sí

1107 ######## 6291 73,46 A61844411 INTRACATALONIA,S.A. * 30/11/2012 Sí



1108 ######## 34 131 G25399726 VOLUNTARIS DE PROTECCIO CIVIL CIUTAT DE
LLEIDA *

30/11/2012 Sí

1109 ######## 3T/2012 3.242,57 P07500008 CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA 30/11/2012 Sí

1110 ######## 1265 78,27 40856499 NOTARIA JOSE M. VILLAFRANCA 30/10/2012 Sí

1111 ######## 1206473 72,6 B61125712 NEXICA (COM 2002, SL) 08/11/2012 Sí

1112 31/10/2012 3982 605 G60537693 CRUILLA D'ESPECTACLES BUSTAMANTE,SCP. 30/11/2012 Sí

1113 ######## 121028 21,81 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 01/11/2012 Sí

1114 ######## 121027 1.271,65 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 01/11/2012 Sí

1115 02/11/2012 600 B25370172 CASADOROI, SL 30/11/2012 Sí

1116 ######## 102868 55,93 A25443995 TORRELSA, SA **D 03/10/2012 Sí

1117 02/11/2012 825 2.055,85 P02500058 CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA 30/11/2012 Sí

1118 02/11/2012 859 288,77 P02500058 CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA 30/11/2012 Sí

1119 02/11/2012 2 1.000,00 G25577206 ASSOCIACIO CULTURAL LIRICA DE LLEIDA * 30/11/2012 Sí

1120 02/11/2012 11 784,49 40836770 FARRERO PINTAT, Mª ISABEL * 30/11/2012 Sí

1121 05/11/2012 810407150 2.361,30 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1122 05/11/2012 910173029 236,5 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1123 05/11/2012 910085016 6,93 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1124 05/11/2012 910084571 146,79 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1125 05/11/2012 910084992 5,27 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1126 05/11/2012 910315038 713,08 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1127 05/11/2012 910304084 437,07 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1128 05/11/2012 910294935 206,26 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1129 05/11/2012 910294896 417,49 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1130 05/11/2012 910293961 426,82 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1131 05/11/2012 910286859 1.128,14 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1132 05/11/2012 910285136 156,04 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1133 05/11/2012 910280045 123,66 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1134 05/11/2012 910278488 97,89 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1135 05/11/2012 910078919 279,44 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1136 05/11/2012 910295989 855,58 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1137 05/11/2012 910293259 260,71 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1138 05/11/2012 910195082 154,49 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1139 05/11/2012 910288509 194,4 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1140 05/11/2012 910286422 2.298,35 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1141 05/11/2012 910281526 246,2 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1142 05/11/2012 910279294 59,76 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1143 05/11/2012 910305544 1.015,71 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1144 05/11/2012 910076849 21,59 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1145 05/11/2012 910077572 124,2 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1146 05/11/2012 910080466 11,47 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1147 05/11/2012 910082449 24,25 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1148 05/11/2012 810353906 61,44 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1149 05/11/2012 120270 70,18 J25728148 QUALITY COLORS,SCP * 30/11/2012 Sí

1150 06/11/2012 807 599,68 B25295270 ILLA GIRO COMERCIAL 21/11/2012 Sí

1151 06/11/2012 121874 181,5 A25037722 DIARIO LA MAÑANA, SA 08/11/2012 Sí

1152 06/11/2012 183 196,31 34973989 JFESPAIS (JESUS M. FIUZA CIBEIRA) 17/11/2012 Sí

1153 06/11/2012 92 1.087,42 B25528571 MN CATERING 2003 SL * 30/11/2012 Sí

1154 06/11/2012 4307 907,5 A25040924 MAQUINARIA AGRICOLA INDUSTRIAL(MAQUINSA) * 30/11/2012 Sí

1155 06/11/2012 180 1.089,00 F62634332 TOT CIRC, SCCL * 30/11/2012 Sí

1156 06/11/2012 190681 3.055,38 B86032273 UNI-HER (PINTURAS TERRAFERMA, SL) * 30/11/2012 Sí

1157 06/11/2012 190682 363 B86032273 UNI-HER (PINTURAS TERRAFERMA, SL) * 07/11/2012 Sí

1158 06/11/2012 190684 689,7 B86032273 UNI-HER (PINTURAS TERRAFERMA, SL) * 07/11/2012 Sí

1159 06/11/2012 190685 283,14 B86032273 UNI-HER (PINTURAS TERRAFERMA, SL) * 07/11/2012 Sí



1161 07/11/2012 380 16.720,00 B25704883 TREN MAGIC MADI, SLU 30/11/2012 Sí

1162 07/11/2012 12 168 43718299 RIUS HERNANDEZ, MARGARITA * 30/11/2012 Sí

1163 07/11/2012 2241180 21,78 F25003872 COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA 30/11/2012 Sí

1164 07/11/2012 124163 223,61 B25522855 CASA BADIO, S.L. 30/11/2012 Sí

1165 07/11/2012 9 82,26 43748646 GOMA ROCA, NURIA * 30/11/2012 Sí

1166 07/11/2012 12961 90,75 B60850633 MARVI ELEVADORS, SL **D 07/11/2012 Sí

1167 07/11/2012 12947 137,94 B60850633 MARVI ELEVADORS, SL **D 07/11/2012 Sí

1168 08/11/2012 12609 2.166,57 B25382177 LIMPIEZAS PIRINEO SL * 30/11/2012 Sí

1169 08/11/2012 12610 6.852,13 B25382177 LIMPIEZAS PIRINEO SL * 30/11/2012 Sí

1170 08/11/2012 12611 259,18 B25382177 LIMPIEZAS PIRINEO SL * 30/11/2012 Sí

1171 08/11/2012 2797 1 A50878842 AULOCE, SA (ES PUBLICO) * No

1172 09/11/2012 45 2.251,08 40852748 ART BRODATS DELFINA * No

1173 09/11/2012 550 J25407925 CLOTA, ALBERT 30/11/2012 Sí

1174 09/11/2012 91 1.215,00 73198460 AVENTIN HUGUET, ADORACION * 30/11/2012 Sí

1175 09/11/2012 15415 61,71 B25462409 QUIMICA SERO SL **D No

1176 09/11/2012 501632 30,23 B25462409 QUIMICA SERO SL **D 22/11/2012 Sí

1177 09/11/2012 404254 487,64 B25462409 QUIMICA SERO SL **D 10/11/2012 Sí

1178 12/11/2012 1201874 63,82 B25499757 INFOUNIO, SL * 30/11/2012 Sí

1179 12/11/2012 7449 1.432,20 B64471840 GRUPO ELECTRO STOCKS, SL * No

1180 12/11/2012 10825675 7,56 A25217134 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D No

1181 12/11/2012 10823653 1.392,87 A25217134 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D No

1182 12/11/2012 6876 29,04 Q00801176 AGENCIA CATALANA DE CERTIFICACIO * 30/11/2012 Sí

1183 12/11/2012 1213450 385,94 F25295239 RAMELL, SCCL 07/11/2012 Sí

1184 12/11/2012 221 125,14 B25567173 LOCAL PROM (SERRA-SULLA CONSULTORS, S.L. 12/11/2012 Sí

1185 12/11/2012 11980 1.540,00 B25422577 SERVEIS LIC 1999, SLU 30/11/2012 Sí

1186 12/11/2012 12071056 284,23 B62724562 SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA, SL *D 15/11/2012 Sí

1187 12/11/2012 12144046D 154,04 B64076482 UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD **D No

1188 12/11/2012 12147896D 186,38 B64076482 UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD **D No

1189 12/11/2012 12147895D 55,41 B64076482 UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD **D No

1190 13/11/2012 1001644 -85,91 B64471840 GRUPO ELECTRO STOCKS, SL * 30/11/2012 Sí

1191 12/11/2012 120784 284,9 B25344714 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. No

1192 12/11/2012 120782 876,34 B25344714 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. No

1193 12/11/2012 120783 664 B25344714 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. No

1194 13/11/2012 114 242 J25717166 MAR CONSULTORA DE COMUNICACIONS, SCP * No

1195 13/11/2012 80/6266 726 B64278757 ALCO GRUPO EMPRESARIAL, SL No

1196 13/11/2012 17154 464,68 A83052407 CORREOS Y TELEGRAFOS SA-S.E. 14/11/2012 Sí

1197 13/11/2012 159452 523,11 A80907397 VODAFONE ESPAÑA,S.A. 13/11/2012 Sí

1198 13/11/2012 7 1.356,00 G25056896 ESBART ROSSELLO No

1199 13/11/2012 1026 800 B25374406 RESTAURANT EL JARDI D'ALGUAIRE, S.L. * No

1200 13/11/2012 4961 7,55 40863478 COPI IMPRES (PERE JOAN VIDAL RIPOLL) * No

1201 13/11/2012 400 40845868 CENTRE CULTURAL DE BALAGUER No

1202 03/11/2012 314003 194,12 A78923125 TELEFONICA MOVILES, SERVICIO MOVILINE 03/11/2012 Sí

1203 14/11/2012 1 31,64 E25068966 FONTANET,C.B. No

1204 14/11/2012 43 21,35 E25068966 FONTANET,C.B. No

1205 14/11/2012 3819906 5.249,57 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA No

1206 14/11/2012 3819905 259,93 A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA No

1207 14/11/2012 3140 155,71 E25204587 TALLERS ROSSELLO No

1208 15/11/2012 695 3.413,80 P07500008 CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA No

1209 15/11/2012 653 6.972,85 P07500008 CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA No

1210 15/11/2012 50051540 176,96 A82706136 SAINT GOBAIN POINT P ESPAÑA SA **D No

1211 15/11/2012 3 52,03 B25529275 ARA PRODUCCIONS, SL 30/11/2012 Sí

1212 15/11/2012 92908 152,04 B84948736 ACENS TECHNOLOGIES, SL **D 21/11/2012 Sí



1213 15/11/2012 2010667 1.815,00 J25516600 AMBI JARDINS SCP No

1214 15/11/2012 2010648 595,32 J25516600 AMBI JARDINS SCP No

1216 16/11/2012 882 140,89 78090242 BERENGUER MAYENCH, RAMON No

1217 16/11/2012 153 70 B25646969 AESFORM, SLL (L'ESCOLA CENTRE DE FORMACIO) * No

1218 16/11/2012 3438 59,73 B25319559 CARBONIQUES DOMINGO, SL No

1219 19/11/2012 28343 686,88 A25053190 SEGRE SERVEIS,S.A. No

1220 19/11/2012 25866 33,84 A25053190 SEGRE SERVEIS,S.A. No

1221 19/11/2012 34671 16.825,34 B25376740 MTB DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS, SL No

1222 19/11/2012 312 60 B25273566 FOTO LLUM **D 19/11/2012 Sí

1223 20/11/2012 850 58,69 B25295270 ILLA GIRO COMERCIAL 21/11/2012 Sí

1224 20/11/2012 98 1.197,90 B25367988 SERVEIS ARTISTICS CREATIUS S.L. No

1225 20/11/2012 15886 34,96 A25027145 SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA 28/11/2012 Sí

1226 20/11/2012 6279 135,04 A25200536 HIDRO LLEIDA,S.A. No

1227 20/11/2012 1.500,00 G25424110 PENYA BLAUGRANA DE ROSSELLO No

1228 21/11/2012 23112012 1.300,76 A81948077 ENDESA ENERGIA, SA No

1229 22/11/2012 22 64,22 40848729 DIEGO PUÑAL BAYONA (AUTO SERVICIO) * No

1230 23/11/2012 10827511 334,76 A25217134 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D No

1231 23/11/2012 10826525 1.643,91 A25217134 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D No

1234 23/11/2012 539 563 B25400466 PUBLICITAT Y GESTION NAVARRO, SL No

1235 26/11/2012 41262 25 F25003872 COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA No

1236 27/11/2012 31 780 78083518 PASCUAL MORERA, MONTSE 29/11/2012 Sí

1237 27/11/2012 9202 300 B25437666 PRODUCCIONES DELICIOSAS, SL No

1238 27/11/2012 9188 25,8 B25437666 PRODUCCIONES DELICIOSAS, SL No

1239 27/11/2012 120293 304,92 J25728148 QUALITY COLORS,SCP * No

1240 27/11/2012 120952 1.271,65 A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. No

1241 27/11/2012 12073533 129,81 B62724562 SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA, SL *D No

1242 28/11/2012 181,5 F65343287 COOPERATIVA INTEGRAL CATALANA 30/11/2012 Sí

1243 28/11/2012 1310 21,2 B25498882 CODETRAC, SL No

1244 28/11/2012 106994 82,07 A25443995 TORRELSA, SA **D No

1245 28/11/2012 317 19,68 B25273566 FOTO LLUM **D 28/11/2012 Sí

1246 29/11/2012 2010686 1.815,00 J25516600 AMBI JARDINS SCP No

1247 29/11/2012 10079000 10,41 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1248 29/11/2012 10071734 21,56 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1249 29/11/2012 10072551 120,97 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1250 29/11/2012 10083281 17,36 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1251 29/11/2012 10226635 269,35 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1252 29/11/2012 10231135 1.083,14 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1253 29/11/2012 10236452 687,91 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1254 29/11/2012 10240590 298,1 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1255 29/11/2012 10249341 211,64 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1256 29/11/2012 10251661 507,37 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1257 29/11/2012 10257792 59,59 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1258 29/11/2012 10087082 6,93 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1259 29/11/2012 10087059 5,21 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1260 29/11/2012 10425251 2.327,95 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1261 29/11/2012 10087754 142,39 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1262 29/11/2012 10229431 459,74 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1263 29/11/2012 10236685 161,66 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1264 29/11/2012 10237076 1.181,70 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1265 29/11/2012 10248409 456,96 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1266 ######## 10251949 513,99 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1267 29/11/2012 10252771 746,74 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No



1268 29/11/2012 10254176 237,64 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1269 29/11/2012 10256481 107,53 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1270 29/11/2012 10257962 183,52 B82207275 UNION FENOSA COMERCIAL, SL No

1271 30/11/2012 469 B25499757 INFOUNIO, SL * No

1272 01/12/2012 264063 194,08 A78923125 TELEFONICA MOVILES, SERVICIO MOVILINE No

1273 ######## 12668 607,61 B25382177 LIMPIEZAS PIRINEO SL * No

1274 ######## 12670 243,79 B25382177 LIMPIEZAS PIRINEO SL * No

1275 ######## 12669 6.852,13 B25382177 LIMPIEZAS PIRINEO SL * No

1276 ######## 26710 108,83 A25516139 SALTOKI LLEIDA, SA No

1277 ######## 1005 154,07 B25499757 INFOUNIO, SL * No

1278 ######## 13 168 43718299 RIUS HERNANDEZ, MARGARITA * No

1279 ######## 6462 73,46 A61844411 INTRACATALONIA,S.A. * No

1280 ######## 1 217,8 J25746298 NOKI SCP No

1281 ######## 398 300 J25749995 RESTAURANT MODERNO-EL TEULE * No

1282 ######## 402 411,6 J25749995 RESTAURANT MODERNO-EL TEULE * No

1283 ######## 17 407,26 47677989 CANALES LARIOS, ROBERT No

1284 ######## 18 178,86 47677989 CANALES LARIOS, ROBERT No

1285 ######## 19 286,67 47677989 CANALES LARIOS, ROBERT No

1286 ######## 568 77,32 B25400466 PUBLICITAT Y GESTION NAVARRO, SL No

1287 ######## 5 645 B25529275 ARA PRODUCCIONS, SL No

1288 ######## 12 784,49 40836770 FARRERO PINTAT, Mª ISABEL * No

1289 ######## 382 16.720,00 B25704883 TREN MAGIC MADI, SLU No

1290 ######## 55979 377,52 A82706136 SAINT GOBAIN POINT P ESPAÑA SA **D No

1291 ######## 103 1.081,92 B25528571 MN CATERING 2003 SL * No

1292 ######## 190 121,16 J25661950 LLEIDA SOLARS SCP No

1293 ######## 120873 1.338,07 B25344714 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. No

1294 ######## 120876 1.491,98 B25344714 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. No

1295 11/12/2012 120874 6.677,19 B25344714 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. No

1296 ######## 5897 40 43708930 FLORISTERIA ARROYO 07/12/2012 Sí

1297 10/12/2012 61797 55,41 B64076482 UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD **D No

1298 10/12/2012 736 1.417,13 B25287616 INSTALACIONES Y PROYECTOS DE VANGUARDIA, SL No

1299 10/12/2012 12077901 284,23 B62724562 SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA, SL *D No

1300 10/12/2012 16851 212,96 A25027145 SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA No

1301 10/12/2012 2157996 77,02 B64076482 UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD **D No

1302 11/12/2012 56941 68,38 B43207752 INSTAL·LACIO COMERCIALS RAL, SL 11/12/2012 Sí

1303 11/12/2012 7 605 47981388 DE LA CUESTA PONCE, ANGEL ROSENDO No

1304 ######## 1214204 472,59 F25295239 RAMELL, SCCL No

1305 11/12/2012 174 1.418,93 A25065418 SOUNDERS S.A No

1306 11/12/2012 33 600 B25370172 CASADOROI, SL No

1307 11/12/2012 1202064 112,87 B25499757 INFOUNIO, SL * No

1308 12/12/2012 1207248 25,5 B25660093 ANTONIO GARCIA GB GRUP, SL 12/12/2012 Sí

1309 12/12/2012 92 677,6 40866282 RUBINAT TARRAGONA, JAUME No

1310 12/12/2012 91 332,75 40866282 RUBINAT TARRAGONA, JAUME No

1311 12/12/2012 76 782,63 B86306271 AUSTRAL AIR No

1312 12/12/2012 1023851 376,81 A83052407 CORREOS Y TELEGRAFOS SA-S.E. No

1313 12/12/2012 1107509 541,91 B64471840 GRUPO ELECTRO STOCKS, SL * No

1314 12/12/2012 2241268 72,79 F25003872 COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA No

1315 12/12/2012 888 50,34 B25295270 ILLA GIRO COMERCIAL No

1316 13/12/2012 225012943 90,75 B60850633 MARVI ELEVADORS, SL **D 06/12/2012 Sí

1317 13/12/2012 5012929 137,94 B60850633 MARVI ELEVADORS, SL **D 06/12/2012 Sí

1318 13/12/2012 12054 1.540,00 B25422577 SERVEIS LIC 1999, SLU No

1319 13/12/2012 19 15.730,00 47678618 TORRELLES PIJUAN, LLUIS No



1320 13/12/2012 34908 850,63 B25376740 MTB DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS, SL No

1321 13/12/2012 10830538 119,31 A25217134 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D No

1322 13/12/2012 6372744 542,9 A80907397 VODAFONE ESPAÑA,S.A. No

1323 14/12/2012 32 1.240,36 J25732819 FARSYSTEMS SCP No

1324 14/12/2012 225 134,31 B64587157 PL 4 SEÑALIZACIONES, SL No

1325 14/12/2012 10828517 326,12 A25217134 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D No

1326 14/12/2012 94254 152,04 B84948736 ACENS TECHNOLOGIES, SL **D No

1327 14/12/2012 231 125,14 B25567173 LOCAL PROM (SERRA-SULLA CONSULTORS, S.L. No

341.671,38

Total Factures Registrades 341.671,38

Fatures Liquidades Efectivament 189.279,50

Factures pendents de Liquidar 152.391,88

En el torn d’aclaracions e intervencions la Regidora M. Carme Vidal, comenta la factura del
lloguer del casal del jovent, per import de 600 €, i que el en Butlletí Municipal, es diu que està
subvencionat, dins de la subvenció atorgada de 11.500 € de joventut. I pregunta si aquesta
subvenció és anual? Bianual? Com és?

Contesta l’alcalde que es Anual
Seguidament s’obre un petit debat sobre els conceptes de la subvenció, el que representa el lloguer
sobre el total de la subvenció.

També es pregunta per la Regidora envers les factures del Jaume Rubinal, i altres qüestions com
ara import final factura, iva, base, etc... donant-se complida informació al respecte.

XIV.- MOCIONS.
No es presenta cap.

Si be en el torn obert de intervencions, es comenta per els diferents Regidors la necessitat de
coordinar el tema de la presentació de les Mocions i el seu debat. I per aital motiu la Corporació
amb l ’aquiescència de tots els Grups, acorden que es faci un recull de les presentades i no
debatudes , per transparència i de cara a l’any vinent començar de nou.

En les argumentacions dels Regidors , es considera, que si be, no s’ha presentat cap, en el tema del
Ministre d’educació alguna cosa hauríem de dir., com ajuntament i fer les coses consensuadament
entre tots els grups..

Es comenta que pot ser l’ajuntament no ha estat àgil, amb aquest tema i que s’ha d’utilitzar el
sentit comú,.

XV.- PRECS I PREGUNTES.
Intervé primerament el Sr. Jaume Fernàndez i diu que te diversos temes a comentar, primer
manifesta que volia fer una reflexió sobre el cèlebre rètol, que tenim a l’entrada del poble, el gran,
el benvinguts a Rosselló, no sé si sou conscients o no sou conscients del destorb visual que fa al
baixar quan algun cotxe no s’incorpora per pujar a l’avinguda sinó que fa la girada i darrera del
cartell no veus el cotxe.

Contesta l’alcalde que si, que quan el vam ubicar en aquest lloc, ja vam veure que podia
impossibilitar poder un poc la visibilitat.



Posteriorment s’estableix un canvi d’impressions, sobre les actituds dels conductors, es comenta la
quantitat de ressalts o badens que diversos equips de govern s’han vist obligats a instal·lar, i les
molèsties que ocasionen als diversos conductors, com ara tractors, autobusos, etc..., i que tot plegat
es un tema de civisme, que provoquen un petit grup de persones.
Tanmateix es comenta la importància de la col·laboració ciutadana a l’efecte de posar fre a
aquestes conductes i la predisposició dels Mossos, perquè siguin reprimides..

Continua la seva intervenció el Regidor Sr Jaume Fernàndez i sobre el tema aquest de butlletí
de balanç anual que heu passat, jo voldria fer-te una pregunta ( adreçant-se a l’alcalde) afegint que
tot és interpretable però tal i com surt al text, tu fas i ja és un clàssic vostre de la necessitat del
consultori nou que es va fer i sobre tot que hagi suposat un cost al poble 800.000 €, de la forma
que ho dius tu Josep, sembla que Rosselló s’hagi gastat 800.000 €. De la forma que ho dius tu,
porto aquí el butlletí, per que m’ho he llegit dos o tres cops. I en concret la teva reflexió és: Era
necessari o prioritari el fer un consultori nou i que el poble de Rosselló es gastés més de 800.000 €
en aquest projecte?
Dit així sembla com si l’ajuntament de Rosselló hagués agafat 800.000 € dels seus i se’ls hagués
gastat amb això, penso que no és just.

Contesta l’alcalde, i manifesta que Ni és just, ni és real, jo el dia de la inauguració, per cert, em
va sorprendre que no hi fossis, per que a la fi i al cap quasi bé és un projecte més teu que meu, allí
es va matisar molt bé, d’on venien aquests diners, i sempre s’ha matisat, inclús al primer informe
que vam fer sobre el consultori que era aquell tríptic anterior, allí es va explicar també d’on venien
els diners, que la gent de tan ben explicat, de tanta lletra, no ho van entendre, aquí senzillament és
una reflexió, no estic dient ni diré mai que aquell consultori ha costat 800.000 € a Rosselló, per
que no és veritat. Una altra cosa és que acabis pagant-los, però no és veritat. Això és com dir el
camp de futbol costarà 600.000 €, tampoc es veritat perquè hi ha una subvenció que acabarà
rebaixant-ho, son casos similars, ara que puguis dir que tal i com està escrit pot crear males
interpretacions d’acord, no està fet amb mala intenció.; inclús potser jo, he estat el primer en
valorar realment que està molt ben fet, discutirem del lloc, aquesta opinió, es igual que la vostra
amb el lloc del camp de futbol, jo vaig dir i inclús amb el regidor em vaig quedar meravellat de
quan vaig veure el magatzem pelat i ara acabat, lo bé, el magníficament bé que ha quedat, no se si
tu hi has entrat? Però ves-hi per que és digne de veure, per que realment ha quedat sensacional, es
una cosa per veure.

Seguidament comenta el Regidor Sr. Jaume Fernàndez, que no, no hi he anat. Me’n alegro que
hagi quedat tant bé. Jo la intenció no la vull jutjar només vull jutjar el que hi ha escrit. Però tal com
diu aquí és molt senzill entendre que l’ajuntament s’ha gastat 800.000 € aquí, sona fatal. Perquè si
de fet hi ha 300.000 € que venen de la diputació més una subvenció del cementiri de 50.000 € que
la vam incloure aquí., això no m’ha fet gràcia i respecte a la seva assistència a l’acte d’inauguració
diu “Jo no vaig assistir a l’acte més que res, per que em pensava que no hi havia hagut una
transició el més sensata possible entre vosaltres i nosaltres al respecte d’aquesta obra, és una
sensació, potser tinc la pell molt fina, o potser em prenc les coses molt a pit, jo penso que en la
passada legislatura, jo amb l’alcalde anterior, vaig fer un exercici de continuïtat amb moltes coses,
amb alguns dels projectes que vam agafar, com podia ser el de la plaça de l’església, i jo penso que
amb aquest cas, això no ha estat així, penso Josep que pel poble la notícia és que ja hi hagi el
consultori fet, us agradarà, no us agradarà el lloc, us agradarà el preu que vam pagar per comprar-
lo, no us agradarà, penso que ja està fet i que dintre d’uns anys, no és que ningú se’n recordi d’això,
sinó que serà que la gent estarà contenta de tindre un equipament així i més ara que no se’n dona
cap. Jo no vaig assistir a l’acte per la senzilla raó que no tinc la sensació d’estar gaire d’acord em
com s’ha portat això i res més al respecte, jo el que si que voldria i que es facis constar en Acta,



que jo com a anterior alcalde i ara membre d’aquest consistori voldria fer esment a tres persones
que penso que hi han treballat moltíssim en aquest consultori, tres persones del poble, no
esmentaré als polítics de fora que han donat un cop de mà, tampoc esmentaré als que ens van fer la
“punyeta” però si que penso que és de justícia, perquè he viscut tot el procés fins a aquest moment
doncs tenir present al Sr. Tonet Jové perquè diguem-ne que el és el pare intel·lectual de fer un
consultori nou a Rosselló, la idea és seva, i en segon lloc, però no menys, als dos regidors que em
van acompanyar en el seu moment i es van cuidar d’aquest tema durant quatre anys com van ser el
Pere Joan Vidal i la Montserrat Folguera, voldria que constés en acta doncs que formen part de tot
aquest procés.
I per últim desitjar-vos un Bon Nadal a tots, i esperem que el 2013 no sigui tant tràgic com ens
auguren que ha de ser, i al damunt de la crisi i afegim la situació complicada del nostre petit país
doncs encara ho és més i no puc acabar l’any sense fer el que faig tot els plens que és queixar-me
de l’horari dels plens, perquè això ho tinc de fer. D’acord? Molt bé.

A continuació pren la paraula la Regidora Maria Carme Vidal i diu que vaig assistir a la
inauguració del Consultori nou i he de dir que em congratulo i me’n alegro de que hi hagi aquest
consultori, jo que soc més gran que alguns de vosaltres, doncs ja és hora que hi hagués un lloc en
condicions per anar al metge,, a mi em sembla bé el consultori el lloc, per que jo vull la festa major
al mig del poble i vull el consultori al mig del poble, potser hi han hagut coses, que no m’han
agradat però ja m’està bé, és una cosa bona i tots ens hauríem d’alegrar de tenir uns equipaments,
perquè a nivell de pediatria doncs els nens ara es podran treure la jaqueta sense necessitat d’obrir
la porta i tot estarà bé, jo crec que ens hauríem d’alegrar de totes aquestes coses perquè és un bé
per Rosselló, i a més a més, ara, tampoc és pel consultori, sinó per un seguit de circumstàncies,
Rosselló cada cop té més targetes sanitàries i el fet que la gent es passi aquí que potser puguem
aconseguir un segon metge, i de tot això ens en hem de congratular.
Continua la seva intervenció i manifesta que voldria dir una cosa de cara a l’anterior ajuntament, i
diu: l’anterior ajuntament era igual de legítims com ho som nosaltres, i si que és veritat que era
completament diferent la torna, la majoria estava a l’oposició i el govern manava amb minoria, i
crec que aquest consultori és gràcies a tots, si aquell local es va comprar és per que tots hi van
estar d’acord, jo m’he mirat totes les actes i en l’anterior legislatura quasi totes les coses es van
aprovar per majoria, i estic segura que les dos persones que havia a l’oposició, una bona part es
van aprovar per majoria.
Intervé la Regidora Elisa Torrelles i replica que també amb moltes abstencions.

A continuació i seguint la seva intervenció la Regidora M Carme Vidal, manifesta que està
vist que això del consultori és una qüestió política, per que sempre acabem amb el mateix i sí que
t’he de dir del consultori, que jo si que hi vaig ser el dia de la inauguració, i no em va agradar, i ja
saps que discrepo quan vas dir que s’havia perdut la subvenció per que jo soc de les que penso que
la subvenció no s’havia perdut. I afegeix, per la meva part jo ja ho deixaria estar i me’n alegro.
Crec Manel que ara tots plegats hauríem d’intentar lluitar per aconseguir l’escola, és difícil, però
de vegades la imaginació al poder, jo no tinc fills, però si que és cert què em sap greu que els nens
i nenes o nois i noies vagin aquí amb barracons i a Torrefarrera igualment, perquè l’espai és
important.
També i per finalitzar voldria proposar, ja que l’escola Municipal de Música no té nom, que se li
possés el nom d’en Toni Capell, perquè si tenim l’escola Municipal de Música, és gràcies al Toni,
com gràcies al Toni tenim l’escola Bressol que tenim i crec que de vegades està bé ser ben agraït i
mes a una persona sensible al món de l’ensenyament.

Contesta l’alcaldia: Per què Toni Capell?



Argumenta la Regidora, per què el Toni Capell va fer que tingue-se’m l’escola de Música, tal i
com és, com també és si tenim l’escola Bressol, gràcies a ell pels seus esforços, ja sigui per
inspector o doncs que es va abocar a tenir això, l’escola com a tal, tu ja pots tenir una idea però de
vegades aquestes idees s’han de portar a terme, és una proposta.

Intervé el Regidor Manel Plana i comenta respecte a la intervenció de la Regidora Maria
Carme Vidal, que vam rebre la visita dels arquitectes del departament d’ensenyament, per
comentar l’ampliació de l’escola la Rosella, això vol dir que alguna gestió ja hem fet i ja hem
intentat agilitzar al màxim possible tot i el període de dificultats en el qual estem vivint, però amb
això quan vam veure que venien finalment vam dir: ens han escoltat, i estem fent de corcons amb
aquest tema i és un primer pas, no t’assegura res, però és un primer pas que ja tinguin en compte la
situació, ja presentada amb anterioritat, i aquest projecte.

Pren la paraula la Regidora i manifesta que no ha dit en pla de crítica sinó, en el sentit de treballar
conjuntament, i ja dic com a professional de l’ensenyament i no tinc fills, a mi em dol, per que
s’estan perdent moltes moltes coses, no parlo de continguts pedagògics però a l’escola s’hi fa
altres coses.

Contesta el Regidor Manel Plana i diu: No dic pas, ni et responc, per que ho prengui com una
crítica, tan sols t’explico els fets, evidentment després quan has fet la proposta no negarem l’esforç
que ha fet l’Antoni Capell amb molts temes a nivell de poble i sobre tot amb temes a nivell
d’ensenyament i educació, jo quan m’ho van proposar altres persones, jo vaig parlar amb el
regidor que en principi va ser el qui va iniciar l’escola de Música que era el Jordi Viladrosa, i em
va comentar que es va iniciar per part del Jordi Viladrosa i la legalització en sí de l’escola de
Música va ser per part del Sr. Antoni Capell, això a mi, és el que em va comentar el Jordi
Viladrosa i per tant si més no, és una proposta que fas damunt de la taula, però també doncs allò
que diuen “ Al Cèsar, lo que es del Cèsar”.

Torna a intervenir la Regidora Maria Carme Vidal i diu que sap una mica de com va sorgir, a
l’època del Jordi Viladrosa, el que havien eren unes aules, no hi havia res d’escola.

Afegeix el Regidor Sr Jaume Borrero, eren aules de música dintre de l’escola la Rosella.

Torna de contestar el Regidor Sr Manel Plana i comenta que la directora que continua va ser
contractada pel Regidor Jordi Viladrosa, per tant doncs l’inici i la llavor i l’arrel del projecte també
se li ha de reconèixer un cert mèrit en aquest cas al regidor corresponent, sense evidentment
menystenir, al contrari i per part d’aquest ajuntament se li ha fet els reconeixements en diferents
aspectes al Sr. Capell, i ens sumem a aquests reconeixements, per què és una idea que ja ha vingut
dos o tres cops, i evidentment jo com a persona nou vinguda que moltes vegades no tinc el
suficients coneixements de situacions passades, em vaig informar i em van explicat de tot això,
que la contractació en si ja va ser feta pel regidor Jordi Viladrosa i va ser l’arrel de tot això, la
legalització pròpia en sí mateixa sí que la va fer el Toni Capell.

Torna a intervenir la Regidora Maria Carme Vidal i diu que l’únic que faig és proposar això,
evidentment que el Jordi Viladrosa i jo som amics i puc dir perfectament, hi ha la suficient
confiança per dir el que penso, jo proposo això i em reafirmo amb el que he dit, i torno a lo mateix,
de vegades hi ha una idea, però aquesta idea s’ha de portar a terme i se li ha de donar vida.
Jo quan has dit això dels homenatges, tampoc vaig per aquí.
Només es tracta d’això del nom. Com no té nom, a l’escola Bressol ja no se li va canviar el nom ni
res, i no sé si hi ha una plaqueta donant-li les gràcies quan es va inaugurar.



Intervé el Regidor Sr Jaume Fernàndez i com a coneixedor del tema diu que La placa que
vam posar nosaltres,, jo penso, potser de manera equivocada, però penso que lo important són els
càrrecs que porten una inauguració i no el nom de les persones, per tant és si que va ser qui va
enretirar la senyera davant de la placa, però a la placa no hi ha noms de persones, potser jo soc
molt rar, però estic en contra d’això.

Intervé el Regidor Sr. Manel i diu que perfecte i gracies per les vostres intervencions.

Finalment intervé el Regidor Musicco Pasquale i diu que per part del grup que representa,
començar per dos felicitacions, de caràcter Nadalenc, el primer és per l’organització i el resultat de
la Marató de TV3, complimentar a l’ajuntament el fet que la gent s’hagi implicat i s’hagi recollit
aquesta quantitat i això fins i tot avui sortia al diari Segre la foto de Rosselló i sota aquest aspecte
són punts a favor que fan orgullós tot el que és l’ajuntament i la implicació de Rosselló. El segon
és pel tema que finalment està inaugurat el Consultori i felicitar-vos per la gestió i la finalització
de l’obra, que tal com deia el Jaume era un projecte antic, discutible, criticat,. .. això ja ho sabem i
al final s’ha pogut portar a terme i esperant que realment els veïns de Rosselló en puguin gaudir de
la millor manera possible, així que quan s’acaben projectes d’aquesta manera sabem que sempre hi
ha critiques, més aviat, en contra que a favor, però suposo que els anys diran si el projecte ha set
vàlid amb sentit i finalitat com demanava el poble o no, això ho jutjarà l’usuari que són els veïns
del poble.
Una altra cosa i respecte al que deia la Mª Carmen Vidal, en quant a l’estructuració de ràdio Emun,
si al final es podrà saber com es programarà el temps i si un cas fer una informació a nivell general
si nosaltres evidentment que tenim dret i quan dret tenim i com està estructurat dintre del que és
l’estatut de consorci d’Emun.
L’altre i aquest ja no és una felicitació, però no vull ser molt crític respecte al tema de la
contractació del personal, jo crec que de cara al que és la imatge, en general bona respecte a les
actuacions d’ aquest ajuntament, però crec que és una imatge més aviat negativa que no positiva en
lo que respecta a la contractació de personal laboral, que trobo bé que siguin jovent del poble però
que malauradament tenen un caire massa proper a l’equip de govern; tant en el cas de l’Olga
Guzmán, ja entrava a les llistes a les últimes eleccions municipals i respecte al Gerard, hi ha un
lligam de parentesc amb una regidora. No és realment una crítica profunda sinó el fet que un altra
vegada ja com ha passat en la contractació de personal laboral (no dubto de la bona fe i legalitat de
la cosa, això no ho poso en qüestió) però crec que s’hauria de fer un concurs i veien quantes
persones hi ha disponibles al poble per ocupar aquell lloc de treball. No s’ha fet, crec que no, i el
punt negre és el fet de trobar dos persones que una entrava a la vostra llista en les eleccions
municipals i una altra té cert parentesc amb una regidora del vostre grup.
I finalment pregunta a l’equip de govern, com està el tema del C/Unió, i hi ha veïns que m’han
informat que la construcció d’aquest bloc de pis s’ha menjat entre 10 i 20 cm d’espai públic i
falten dos faroles, que en el seu llocs hi ha dos pals de fusta que aguanten cables elèctrics o una
altra cosa.

Contesta l’alcalde i respon que en quan a la contractació que tu dius, al seu dia, almenys jo vull
recordar que aquí es va explicar molt bé quins eren els motius d’haver contractat a l’Olga Guzmán,
mai, pensant en que venia a la llista amb mi, i si, el fet de vindre a la llista amb mi implica una
altra contrapartida, és que si amb una persona li exigiria, a ella encara li exigiré més, per aquest fet
de vindre a la llista amb mi, primer va ser la Elena que és la que estava en aquest lloc, la que va
aconsellar que de totes les que es van presentar qui havia de succeir-la, pels motius que ella
coneixia, perquè jo no soc ningú, per a posar en un punt juvenil així quan realment no sé la feina
que s’està desenvolupant allí, llavors se li va dir a Elena que tries ella la persona que la pugues



substituir amb millors garanties i et torno a repetir, el fet de vindre a la llista implica que encara li
exigeixo més que a una altra persona, perquè si ella queda malament, quedo malament jo, com a
alcalde i com a persona per haver-hi confiat de venir a la llista amb mi. Respecte al tema del
Gerard, el Gerard no està aquí per que es digui Pareja, el Gerard és aquí per que crec que és una
persona molt qualificada i amb possibilitats del dia de demà de poder substituir al secretari que
tenim avui, per que la feina que està fent aquest senyor, no és fàcil, i avui encara menys, llavors
necessites persones molt qualificades i com molt bé ha dit el Manel, el Gerard Pareja va vindre des
de a baix d’universitat molt molt qualificat i molt recomanat i és un noi molt vàlid, avui poder està
fent feines que segurament per la seva carrera o pel que està estudiant no li pertoquen, segurament
no t’ho discutiré això, però que hi tinc la plena confiança, i m’estic avançant a anys, lògicament el
Felix, secretari actual no nos durarà sempre i amb la canya que se li està fotent poder en quatre
dies nos marxarà, però, podria arribar a ser un substitut possible per la seva feina, per lo qualificat
que crec està aquest xaval.

En aquest punt i respecte a les explicacions de la contractació de Gerard Pareja i la seva vàlua,
s’obre un debat amb el Regidor Sr Jaume Fernàndez, sobre la carrera professional de l’actual
secretari i l’accés a la funció publica, manifestant l’alcalde que era un exemple, que lògicament per
accedir a aquest llocs, s’ha de preparar específicament..

Continua la seva intervenció l’alcaldia i manifesta que en quant a les altres preguntes que has
fet,(adreçant-se a Musicco Pasquale) del C/ Unió, considero que és el carrer més deixat de tot
Rosselló, ho he dit ho repetiré i no me’n amago de dir-ho, ara ho tornem a presentar via PUOS per
la pròxima, jo confio abans de sortir com a alcalde de tindre aquest tema tancat, perquè és un
carrer vergonyós. En quan al que hem deies de l’obra, la veritat és que jo ho desconeixia, que
havien ocupat 20 cm més d’espai públic.

Intervé el Regidor Musicco Pasquale i puntualitza que són comentaris que m’arriben, no soc
tècnic i faig referència al que me venen a dir que puc portar al ple.

Contesta l’alcalde, que no creu que els tècnics haguessin passat per alt una ocupació així de 20
cm, de totes maneres, sabent-ho, ho farem revisar.
Continua la intervenció i comenta que al C/ Unió es va fer una actuació urgent, perquè ens
trobàvem que al ploure, molta aigua que baixava de dalt de les serretes, i vam fer embornals nous
perquè hi havia gent que li anava d’escassos centímetres que no li entres l’aigua dins de la vivenda,
i quan plou plou de veritat i es va fer per intentar trampejar aquest tema i considera que és dels
carrers prioritaris per actuar.

Seguidament torna a intervenir el Regidor Musicco Pasquale i respecte a d’intervenció de
l’alcalde, comenta dues coses, primer quan dius que jo no soc ningú, dir-te que ets l’alcalde. Et
podràs equivocar, però ets l’alcalde., i segon, jo no ficava en dubte la professionalitat i la capacitat
de les persones contractades, sinó la imatge.

A continuació s’obre un petit debat, entre Musicco Pasquale, aclarint o matisant les intervencions
anteriors.

Finalment pren la paraula l’alcalde i diu que vol agrair-vos la vostra feina que feu com regidors a
l’oposició, crec que feu el que heu de fer, jo segurament al vostre lloca faria el mateix. Afegeix
que l’ equip de govern som la majora i ens toca decidir, però no dubteu que us escoltem i prenem
nota de tot el que dieu, i a partir d’aquí nosaltres decidim.



Gràcies per aquest any que hem estat junts, al 2013, estem aquí per fer les coses el millor possible i
el millor per a tothom, se que no ho aconseguirem per tothom i senzillament això, donar-vos les
gràcies per part meva i de tots els meus regidors.
Ens veurem l’any que bé gràcies i molt bones festes.

I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les quinze hores
cinquanta cinc minuts i de tot lo dit s’estén aquesta acta, que com a Secretari, certifico.


