
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 11 DE NOVEMBRE DE 2013

Data: 11 de Novembre de 2013
Horari: 13,30 a 14,30 hores.
Lloc: Rosselló. Sala d’Actes de la casa consistorial.
Regim: Extraordinària.

Hi assisteixen:
Alcalde:
Josep Abad i Fernàndez.
Regidors:
Elisa Torrelles Tormo
Jaume Borrero Montijano.
Manel Plana Farran
Joan Fontova Vilaró.
Silvia Olmo Pareja.
Jaume Fernández González.
Lluis Rodrigo Galan
Sara Mercè Vila Galan.
Maria Carme Vidal Torruella.
Pasquale Musicco.

Secretari:
S. Fèlix Ruiz Martínez

Ordre del dia:
Primer.- Aprovació Provisional Modificació Ordenances Fiscals 2014.
Segon. -Proposta Atorgament Subvencions 2013.
Tercer.- Informe Morositat 3er Trimestre i donar compte Execució Pressupostària 3er Trimestre
2013.
Quart.-Donar compte Formalització Operació Tresoreria.

I.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2014.
EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació
de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a
l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que
les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim
de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova
redacció dels preceptes afectats.

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi
de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General



Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin
l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada
Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les
modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat
derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels
supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà,
conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la Comissió
d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels següents

A C O R D S
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2014 i següents la modificació de les
ordenances fiscals reguladores de les taxes:

Ordenança Fiscal núm. 27 reguladora de la Taxa per l’Escola Municipal de Música

En concret l’article 4 Activitats ofertades a l’Aula de Música

Petits Musics (1 i 2 anys)
Classes quinzenals amb pares de 45 minuts
(D’octubre a maig)

Sensibilització musical 1 (3 anys)
Llenguatge musical 1 h/setmana
Cant coral 45 minuts/setmana

Sensibilització musical 2 (4 anys)
Llenguatge musical 1 h/setmana
Cant coral 45 minuts/setmana

Sensibilització musical 3 (5 anys)
Llenguatge musical 1 h/setmana
Cant coral 45 minuts/setmana
Amb instrument



Llenguatge musical 1 h/setmana
Cant coral 45 minuts/setmana
Instrument 30 minuts/setmana (si ha fet sensibilització 2)

Iniciació 1 (6 anys)
Llenguatge musical 1:15 h/setmana
Cant coral 45 minuts/setmana
Instrument 30 minuts/setmana

Iniciació 2 (7 anys)
Llenguatge musical 1:15 h/setmana
Cant coral 45 minuts/setmana
Instrument 30 minuts/setmana
Agrupació 45 minuts/setmana

Nivell elemental 1 i 2 (8 i 9 anys)
Llenguatge musical 1:30 h/setmana
Cant coral 1h/setmana
Instrument 30 minuts/setmana
Agrupació 45 minuts/setmana

Nivell elemental 3 i 4 (10 i 11 anys)
Llenguatge musical 1:30 h/setmana
Cant coral 1h/setmana
Instrument 45 minuts/setmana
Agrupació 45 minuts/setmana

Nivell Mitjà 1, 2, 3 i 4 (12 als 15 anys)
Llenguatge musical 1:30 h/setmana
Cant coral 1h/setmana
Instrument 45 minuts/setmana
Agrupació 45 minuts/setmana

Agrupació de guitarra
Classe col·lectiva de guitarra 45 minuts/setmana
Adreçada a tots els nivells (des de Iniciació 2 a Nivell Mitjà, adults i mòdul)

Combo
Classe col·lectiva de musica moderna 1 hora/setmanal
Adreçada a alumnes a partir de Nivell mitjà, adults i mòdul

Agrupació de violí
Classe col·lectiva de violí 45 minuts/setmana
Adreçada a tots els nivells (des de Iniciació 2 a Nivell Mitjà, adults i mòdul)

Agrupació de piano
Classe col·lectiva de piano 45 minuts/setmana
Adreçada a tots els nivells (des de Iniciació 2 a Nivell Mitjà, adults i mòdul)



Agrupació de percussió (batucada)
Classe col·lectiva de percussió 45 minuts/setmana
Adreçada a tots els alumnes, sigui quin sigui l’instrument que toca i el nivell, i independentment si
té coneixements o no musicals (des de Iniciació 2 a Nivell Mitjà, adults i mòdul, a partir dels 7
anys)

Minibatucada
Classe col·lectiva de percussió 30 minuts/setmana
Adreça a tots els alumnes, que tinguin entre 3 i 6 anys, independentment si tenen coneixements
musicals o no.

Mòdul de Nivell Mitjà 1, 2, 3 i 4
(dels 12 als 15 anys)
Llenguatge musical 1h/setmana
Instrument 45 minuts/setmana
Agrupació 45 minuts/setmana

Segon instrument
Classes d’instrument 30 minuts/setmana

Mòdul
(dels 16 als 18 anys)
Instrument 30 minuts/setmana
Instrument 45 minuts/setmana
Instrument 60 minuts/setmana

En concret l’Article 5. Quantia
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes que es
contenen en l’Annex I.

Annex I s’estableixen les taxes de l’Escola Municipal de Música, segons el redactat següent:

Petit musics ( 1-2 anys) 25,00 €
Sensibilització
Matrícula (un sol pagament a l’inici) 55,00 €
Sensibilització 1 (3 anys) 40,00 €
Sensibilització 2 (4 anys) 40,00 €
Sensibilització 3 (5anys) 40,00 €
Sensibilització 3 (5anys) amb instrument 50,00 €
Iniciació
Matrícula (un sol pagament a l’inici) 55,00 €
Iniciació 1 (6 anys) 50,00 €
Iniciació 2 (7 anys) 56,00 €
Nivell elemental i mitjà
Matrícula (un sol pagament a l’inici) 55,00 €
Nivell elemental 1 i 2 (8 i 9 anys) 59,00 €
Nivell elemental 3 i 4 (10 i 11 anys) 65,00 €
Nivell mitjà 1, 2, 3 i 4 (12 als 15 anys) 69,00 €



Mòduls
Matrícula (un sol pagament a l’inici) 55,00 €
Mòdul de nivell mitjà 1, 2, 3 i 4 (12 a 15 anys) 65,00 €
Mòdul Instrument (16 a 18 anys)
30 minuts/setmana 45,00 €
45 minuts/setmana 52,00 €
60 minuts/setmana 58,00 €
AGRUPACIONS
Matricula (un sol pagament a l'inici) 27,50 €
Agrupació de guitarra 15,00 €
Combo 15,00 €
Agrupació de violí 15,00 €
Agrupació de piano 15,00 €
Agrupació de percussió (batucada) 15,00 €
Minibatucada 15,00 €
Cursos per adults
Matrícula adults (a partir de 18 anys un sol pagament a l’inici) 70,00 €
Instrument:
30 minuts/setmana 45,00 €
45 minuts/setmana 52,00 €
60 minuts/setmana 58,00 €

ALTRES
Lloguer instrument 10,00 €
Segon instrument (30' setmana) 20,00 €

Bonificacions:
2n germà matriculat 15% de descompte
3r germà matriculat 15% de descompte

Article 6. Obligació de pagament

2. Els drets de matrícula es paguen en el moment de formalitzar la matrícula. Els drets mensuals es
pagaran per anticipat durant els primers 10 dies de cada mes.

Les quanties de les taxes per l’ensenyament a l’Escola Municipal de Música són vigents pel curs
escolar 2013-2014, i romandran vigents mentre no s’acordi la seva modificació.

Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en
què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.



Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa per la prestació de serveis de cases de bany,
dutxes, piscines e instal·lacions anàlogues.

Article 4. Quantia

La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada en la Tarifa continguda en
l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats.
La Tarifa d’aquesta taxa serà la següent:

Epígraf 1 i 2 Piscines, banys

Entrades:
Entrada al recinte per un dia de les persones de 5 a 12 anys 3.50
Entrada al recinte per un dia de les persones de 13 a 65 anys 5.00
Entrada al recinte per un dia de les persones de més de 65 anys 3.50

Abonaments de temporada
De les persones de 5 a 12 anys 20,00 €
De les persones de 13 a 65 anys 30.00 €
De les persones de més de 65 anys 20.00 €

Aquestes tarifes s’incrementaran un 50% a les persones que no estiguin empadronades al municipi
de Rosselló.

Totes aquestes tarifes està inclòs l’impost sobre el valor afegit.

Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en
què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la taxa per la prestació del servei de l’Escola Bressol
Municipal

Article 5. Quota tributària

Tarifa 1. Quotes mensuals d’escolaritat
Matricula 70,00 €
Escolarització jornada completa 120,00 €
Menjador modalitat esporàdic 8,50 €
Menjador modalitat fix (per dies lectius) 6,50 €

Tarifa 2. Altres serveis
Acollida matinal o tarda 1h extraescolar 20,00 €
Acollida matinal i tarda 2 h extraescolars 40,00 €
Hora extraescolar per dies aïllats 1h 10,00 €



Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en
què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Segon.-Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances
fiscals per a l’exercici de 2014, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals,
així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.

En el torn obert d’intervencions el Regidors Sr. Jaume Fernàndez, i com a portaveu del Grup End-
Ro, mostra el seu interès en el tema del IBI i atès que encara no s’ha pres cap decisió definitiva,
tan sols la petició i voluntat de rebaixar els valors cadastrals, que s’està esperant i que es
prorrogarà el termini a efectes de determinar el nou tipus,, crec que encara hi ha termini fins al
març.

Al respecte intervé el Regidor Manel Plana, Portaveu del Grup de CiU i de l’equip del Govern i
comenta que en principi la base liquidable es manté, per mantenir els ingressos municipals, es al
valor cadastral sobre el que s’aplicarà un coeficient reductor del 0,73% i es passarà de un valor del
100% al 73% per tant això es una reducció de d’un 27%, i a partir d’aquí, això ja tindrà un efecte
positiu per a tots els contribuents a nivell de transmissions, plusvàlues, impost de successions i etc.
I després i una vegada s’aprovi la Llei de Pressupostos de l’Estat i com ha dit el secretari en aquest
període fins al març, mirarem a veure com queda en funció del que ens estableix la llei de
pressupostos i la llei d’hisendes locals, a la que tots estem sotmesos.

Intervé novament Jaume Fernàndez, i comenta que la pregunta es: Si aquesta rebaixa que es va
demanar al cadastre, compensada per l’altra banda del 10% anual que pertoca si això s’harmonitza
i queda més o menys igual, si ho teniu estudiat o no, a nivell de la contribució final per al
contribuent al 2014.?

Replica el Regidor Sr Manel Plana i comenta que la intenció de l’equip del govern: es intentar que
no hi hagi increment, si més no, doncs que sigui el mínim:, però estem a l’espera de que surti.
Intervé el Secretari i afegeix que el tema està pendent d’aprovació, en principi l’augment de la
ponència del 10%, anual es continuarà produint amb el tant per cent de rebaixa corresponent del
0,73 coeficient reductor.



Ho he preguntat al cadastre aquest matí, però encara no saben com operarà, però en principi
s’augmentarà el 10% ja que la ponència va pujant fins al 2017 crec, i a partir de llavors aquest
decrement del 0,73 coeficient reductor, es manté la base liquidable per que han modificat l’article
68 de la llei d’hisendes locals per que els municipis tinguin el mateix ingrés o semblant, llavors si
algun municipi volgués augmentar el tipus, que seria la part opcional de l’ajuntament, a part de
sol·licitar el decrement aquest, es tindrà temps fins al març. Això són les previsions, llavors la llei
de pressupostos concretarà com s’aplicarà.

Seguidament intervé la Regidora Sara Vila, com a portaveu del Grup de Ip.R de Rosselló i
comenta respecte a la proposta d’ordenances, que no estem a favor d’aquesta pujada de taxes a
nivell d’escola de música, i pensem, que hi ha altres prioritats per l’ajuntament, que nosaltres no
considerem prioritats com a tal. Hi hauran despeses, que l’ajuntament farà com per exemple el
camp de futbol, que per nosaltres no és una prioritat, en canvi l’escola de música en tant que és un
servei d’ensenyament per als nens, per les nenes, per als adults és del tot necessari, volem un poble
culte en aquest sentit i, prioritzem per davant de tot, la educació; només deixar palesa el nostre
desencís de que l’ajuntament augmenti les taxes de l’escola de música. També comentar que si que
felicitem a l’ajuntament per haver tingut una despesa necessària dins de l’escola de música, que ha
estat l’afinament dels instruments i tot allò que feia falta, aquesta inversió ha estat encertada.

Contesta el Regidor Sr. Manel Plana i comença la intervenció agraint i donant les gràcies a la
Regidora per endolcir el missatge final, sempre està bé, però també dir-te que des de l’ajuntament
cada any, s’intenta gestionar amb eficàcia l’Escola de Musica, entre altres actuacions hem anat
incrementant el número d’instruments, l’afinament dels pianos, a nivell de percussió i a més a més,
hem habilitat les dues sales de dalt de l’ajuntament antic, hem ficat percussió en un costat, els
pianos per un altre, , per que hi havia certes friccions quan havien de conviure l’escola de música i
l’escola la Rosella, per qüestions d’espais,.
Respecte a l’augment de les taxes , vàrem parlar amb els pares, els vam convocar abans de fer res,
volíem el seu vist i plau,; també abans ho havíem parlat amb el Consell Escolar de la pròpia escola,
ens van fer algunes puntualitzacions, suggeriments que nosaltres van intentar tenir en compte, això
va comportat que algunes coses que havíem proposat les vam retocar cap a baix. Jo entenc que des
del punt de vista de les famílies, cap pujada de taxes sigui agradable i benvinguda, però hem fet
una mica d’exercici de visualització de les diferents escoles de música de l’entorni i aquí ens
trobem que els preus son dels més reduïts, si bé es valora l’esforç que estan fent tant pares i mares
al respecte, també s’ha de tenir en compte l’aportació que es fa per part de l’ajuntament, si ho
miréssim la diferencia entre ingressos i despeses és prou important, per tot això crec que el
compromís d’aquest ajuntament amb la cultura i amb la música i en definitiva amb el creixement
de les persones, per que jo crec que hem d’invertir amb les persones ha estat màxim, i torno a
insistir si ho miréssim des del rati que va de ingressos o aportacions de l’ajuntament per el número
d’alumnes total, és considerable, ja que hi ha uns 18.000 € de diferencia ó entre el que entra i el
que surt i això ho finança l’ajuntament; per tant la implicació es màxima per part de l’ajuntament,
després, si es volen barrejar temes de camp de futbol, i tot això cadascú és lliure de fer el que
vulgui, tornar agrair-te el bon to, però també informar-te d’aquest moviment, la dinàmica que vam
fer amb tots els pares i mares que vas ser informar-los de tot abans de fer res, parlar-ho amb el
consell escolar, i entre tots ficar-ho damunt la taula i demanar l’esforç de tots, per part de
l’ajuntament i dels pares i mares.

Per part de la Regidora Maria Carme Vidal i el Regidor Musico Pasquale, declinen intervindre i
sotmesa la proposta a votació per part de l’alcaldia , dona el següent resultat:
Votacions:
Vots a favor: 6 vots del Grup de CIU.



Abstencions: 4, dels Grups de End-Ro, PSC-PM i ERC.
En contra. 1, vot del Grup de IpR-Pm

II.- -PROPOSTA ATORGAMENT SUBVENCIONS 2013
Per la Regidoria de Joventut, Associacions i Recursos Humans, es presenta la proposta, per a
l’atorgament de subvencions municipals destinades a associacions locals per fomentar les activitats
culturals, esportives, de solidaritat i cooperació; i de promoció de les dones corresponents a
l’exercici 2013.
Les subvencions atorgades són, a tots els efectes, despeses de dret públic; tenen caràcter propi,
voluntari i eventual.
Comenta la Regidora que s’ha intentat garantir en tot moment, els principis rectors de l’activitat de
foment (publicitat, objectivitat, i igualtat, amb adequació a la legalitat pressupostària.

Els criteris de valoració han estat per les activitats culturals actes populars i gratuïts, els que
fomentin la participació i comunicació entre les persones, valoraran especialment aquells actes i/o
activitats que fomentin la difusió de la cultura catalana en tots els seus àmbits d’expressió i
manifestació i contribueixin a enriquir la programació cultural del poble. i que, pel seu caràcter,
siguin de difícil finançament.
Respecte a les subvencions esportives s’ha valorat les peticions de clubs o entitats que tinguin com
a únic objectiu la pràctica de l’esport i que, com a conseqüència d’això, els seus practicants no
rebin cap tipus de retribució econòmica.
Es fomenta l’esport de base i s’intenta potenciar les entitats que realitzin un major nombre
d’activitats i que facilitin la participació del major nombre de persones possible.
La proposta d’atorgament es la següent:

ENTITATS NOM
REPRESENTANT

NIF SOL.LICITAT ATORGAT

AMPA LA ROSSELLA Noemi Lorente G-25253493 3.450,00 1.800,00

ASSOCIACIÓ MARIANA Pilar Gasol Seuma Q-25000485 600,00 600,00

CLUB BITLLES
ROSSELLÓ

Llibert Roque
Gillaument

1.200,00 800,00

CLUB BITLLES
S.ANTOLI

Agusti Gorgues
Magri

G-25249046 1.200,00 800,00

SOCIETAT CAÇADORS
S. PERE

Pepe Mena - 500,00

CORAL FLOR
D’ESPIGOL

Jaume Morlans
Jodar

G-25524505 6.200,00 2.200,00

ASS. DONES
ALKANISSIA

M.Angeles Bañeres G-25306564 2.000,00 2.000,00

ASS. JUBILATS S.
ANTOLI

Josep Bañeres
Pique

3.000,00 1.700,00

CLUB CICLISTES
ROSSELLÓ

Eulalio Pareja
Fernàndez

2.000,00 1.000,00

ESBART ROSSELLONES Nuria Garcia Garcia G-25056896 4.470,00 2.250,00

ESBART ROSSELLONES
Ajut Gegants

Nuria Garcia Garcia G-25056896 - 3.000,00

FUTBOL BASE MIG Salvador Abad G-25420886 s/ conveni



SEGRIA Fernàndez

AMPA ESCOLA
BRESSOL

Noèlia Marin - 200,00

CLUB FUTBOL
ROSSELLÓ

Juan Mari
Botargues

G-25332180 - 3.000,00

CLUB DE VOLEIBOL
FEMENI

Joana Pujol Carnicé 300,00 300,00

BANDA CORNETES
TAMBORS I
MAJORETTES

Juanjo 3.00,00 3.00,00

CLUB TRIATLÓ LLEIDA Patricia Aramburu - 200,00

CLUB BÀSQUET Pau Capell 1.000,00 300,00

TOTAL 20.950,00

En el torn obert d’intervencions, pren la paraula el Regidor Sr Jaume Fernàndez i pregunta: La
subvenció a la banda i majorettes, no ens queda clar si és tres-cents o tres mil això, o tres euros, tal
com està ficat. ?
Respon Secretaria que són 300 Euros.
Continua la seva intervenció i pregunta a nivell general com es realitza i gestiona el tema, comenta
que en el temps que van dirigir l’Ajuntament, recordo com ho fèiem nosaltres, no se com ho feu
vosaltres, si les associacions quan sol·liciten la subvenció,  ho acompanyen d’un projecte
d’activitats, amb factures fetes, com ho feu?
Contesta la Regidora de l’àrea Silvia Olmo i comenta que es fa igual, les diverses Entitats ens
porten un projectes i diuen les despeses que tenen i els ingressos i en base a aquest criteri i altres
de caire que depenen mes de judicis de valor, se’ls assigna la quantitat, intentant respectar la
disponibilitat pressupostària.. Enguany la proposta es pràcticament igual a la de l’any passat.
Pren la paraula l’Alcalde i comenta que a més a més, que el projecte que presentem, han de fer-ho,
no serveix de dir, farem aquest acte farem això, si no ho fan després a la subvenció se’ls hi traurà.

Intervé novament el Regidor Sr. Jaume Fernàndez i comenta envers el particular en que hi molta
diferencia entre el que es demana i el que s’assigna, per exemple respecte a l’AMPA, hi ha
decalatge de pràcticament el doble que sol·liciten, amb la Coral és el triple.

Contesta la Regidora i diu que si, i comenta per exemple que l’any passat la Coral encara va
demanar molt més, però ho hem deixat igual.

Seguidament pren la paraula la Regidora Sara Vila i manifesta que en la proposta es torna a veure,
que l’aposta més gran, torna a ser el Club de Futbol Rosselló, amb 3.000 euros, i ni tan sols hi ha
import sol·licitat. L’any passat es motivava i nosaltres hi vam donar suport, a aquestes
subvencions inclús la del club de futbol Rosselló, es motivava que s’havia de donar impuls al
futbol, ho vam entendre tots i ens va semblar bé, enguany torna a ser la mateixa quantitat o més.
Contesta l’Alcalde que l’any passat van ser 5000 euros enguany 3000, dos mil euros menys.

Continua la seva intervenció la Regidora Sara Vila, i demana disculpes per l’errada, en tot cas,
tampoc hi ha import sol·licitat i continua sent la major inversió en associacions que fa l’ajuntament.
Ens agradaria saber per què?



Contesta l’Alcalde i diu que en aquest cas l’any passat se’ls hi va donar 5.000 euros de subvenció,
enguany com molt bé veus hi ha altres associacions, que s’han fundat, com pot ser el voleibol
femení, majorettes i banda, triatló, el club de bàsquet, i això ha suposat que el que n’ha sortit més
perjudicat ha estat el club de futbol Rosselló, per que se’ls hi ha tret aquests 2000 Euros per tal de
poder arribar a donar la subvenció a aquestes noves associacions de caire esportiu majorment i el
motiu per que se’ls assigna els 3000 euros és tan senzill, com que són els diners necessaris per
pagar fitxes a la federació i totes les despeses per començar la temporada, ells presenten un
pressupost bastant més elevat de 3.000, senzillament aquests 3.000 és tan sols, per poder començar
la temporada.
Intervé seguidament el Regidor Manel Plana i com ex jugador comenta que els costos que té
donar-te d’alta com a jugador de futbol, son realment importants.com ara, les qüestions de mútues,
lesions, arbitratges, etc...

Intervé novament la Regidora Sara Vila, i comenta que considera que és pot presentar tots aquests
costos per escrit i això faria més comprensible de cara als regidors i gent del poble, per què aquesta
subvenció quedaria molt més justificat i motivat, si es presentessin els números realment de cada
jugador.

Torna a prendre la paraula el Regidor Sr. Manel Plana i afegeix que, després i en el dia a dia, més
enllà del que es vegi aquí de la quantitat entregada, com a subvencions directes, hi ha molts petits
detalls o ajudes indirectes per part de l’Ajuntament, per exemple, el Col·legi la Rosella, en
moments, puntuals si s’ha tingut de comprar llibres, s’han comprat, si venen a fer fotocòpies, per
que no tinguin aquests costos venen aquí a l’ajuntament., ara estic parlant de memòria per exemple
els costos, la inversió que es fa en el concert de Nadal amb la Coral Flor d’Espígol en el qual tot el
tema del so, també ho paguem des d’aquí l’ajuntament, és a dir, el que no entra per un costat entra
per un altre. El que passa és que la visualització pel que fa a la quantitat de diners de subvenció,
doncs és una, però després els números absoluts son uns altres.

Seguidament intervé el Regidor Sr. Musicco Pasquale i pregunta respecte a la subvenció del Club
Mig Segrià, que fica segons conveni,, quina quantitat s’assigna ?, Ha anat també a la baixa?

Contesta l’Alcalde i diu que el Conveni eren 4.600 euros anuals, amb dos pagaments de 2300. El
Club Mig Segrià te un representat en cada municipi, Salvador Abad, és el representat del Mig
Segrià a Rosselló,, i com que el meu germà està fent d’entrenador en el Mig Segrià, doncs és el
representant i Cada municipi que forma part del mateix paga aquesta quantitat

Pregunta novament el Regidor Musicco Pasquale i comenta si el Conveni es revisa cada any, cada
dos anys?
Contesta l’Alcalde que en tractar-se d’un conveni, si les parts no diuen res automàticament es
renova per anualitats i que l’import esta sotmès a l’actualització del IPC, crec i no et sabria dir
quant de temps fa que s’està pagant aquests 4600 Euros, potser des de que es va fundar l’escola
que s’està pagant.

Finalitzat el torn obert d’intervencions es sotmet a votació dita proposta, amb el següent resultat.

Votacions:
Vots a favor: 7 vots del Grup de CIU i de ERC.
Abstencions: 5, dels Grups de End-Ro, IpR-PM i PSC-PM.



III.- INFORME MOROSITAT 3ER TRIMESTRE I DONAR COMPTE EXECUCIÓ
PRESSUPOSTÀRIA 3ER TRIMESTRE 2013.
INFORME TRIMESTRAL DE TRESORERIA I INTERVENCIÓ (TERCER TRIMESTRE
2013) EN COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010

PERÍODE DE REFERÈNCIA: TERCER TRIMESTRE DE 2013 (REGISTRE
COMPTABLE FINS AL 30/09/2013)

Proposta pel Ple del 11 de Novembre de 2013

PRIMER. NORMATIVA APLICABLE
-Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en

les operacions comercials, modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
-Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) aprovat per R.D.Leg.3/2011, de 14
de novembre.

SEGON. ANTECEDENTS DE FET.
II.1. En data 5 de juliol de 2010, es va aprovar la Llei 15/2010, de modificació de la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, establint mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

II.2. En aquest sentit, i des del punt de vista dels terminis de pagament del sector públic, segons
l’exposició de motius de la norma, amb la reforma es va reduir a un màxim de trenta dies el
termini de pagament, que s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2013, seguint un període transitori
per a la seva entrada en vigor. D’altra banda, es van establir mecanismes de transparència en
matèria de compliment de les obligacions de pagament, a través d’informes periòdics a tots els
nivells de l’Administració i de l’establiment d’un nou registre de factures en les Administracions
locals.

II.3. L’àmbit d’aplicació de quant antecedeix, ve referit a tots els pagaments efectuats com
contraprestació en les operacions comercials entre tercers i l’Administració d’aquesta Entitat Local,
de conformitat amb el que disposa el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP).

TERCER. FONAMENTS DE DRET.
III.1. L’article 4 de la Llei 15/2010 estableix:
3. Els Tresorers o, si és el cas, Interventors de les Corporacions Locals, elaboraran trimestralment
un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per al pagament de les
obligacions de cada Entitat local, que inclourà necessàriament el número i quantia global de les
obligacions pendents en què s’estigui incomplint el termini.
4. Sense perjuí de la seva possible presentació i debat en el Ple de la Corporació local, el dit
informe haurà de remetre’s, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i,
en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord amb els seus
respectius Estatuts d’Autonomia, tinguin atribuïda la tutela financera de les Entitats locals. Tals
òrgans podran igualment requerir la remissió dels esmentats informes.

III.2. L’article 5.4 de la Llei 15/2010 estableix:
“La Intervenció o òrgans de l’Entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat
incorporarà a l’informe trimestral al Ple regulat en l’article anterior, una relació de les factures o
documents justificatius respecte als quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva
anotació en l’esmentat registre i no



s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat
per l’òrgan gestor l’absència de tramitació dels mateixos. El Ple, en el termini de 15 dies comptats
des del dia de la reunió en què tingui coneixement de la dita informació, publicarà un informe
agregat de la relació de factures i documents que se li hagi presentat agrupant-los segons l’estat de
tramitació..

III.3. S’afegeix una nova disposició transitòria vuitena amb la redacció següent:
«Disposició transitòria vuitena. Terminis als quals es refereix l’article 200 de la Llei.
El termini de trenta dies a què es refereix l’apartat 4 de l’article 200 d’aquesta Llei, en la redacció
que en fa l’article tercer de la Llei de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’aplicarà a partir
de l’1 de gener de 2013.
Des de l’entrada en vigor d’aquesta disposició i el 31 de desembre de 2010, el termini en el qual
les administracions tenen l’obligació d’abonar el preu de les obligacions a què es refereix l’apartat
4 de l’article 200 és dins dels cinquanta-cinc dies següents a la data de l’expedició de les
certificacions d’obres o dels documents corresponents que acreditin la realització total o parcial del
contracte.
Entre l’1 de gener de 2011 i el 31 de desembre de 2011, el termini en el qual les administracions
tenen l’obligació d’abonar el preu de les obligacions a què es refereix l’apartat 4 de l’article 200 és
dins dels cinquanta dies següents a la data de l’expedició de les certificacions d’obra o dels
corresponents documents que acreditin la realització total o parcial del contracte.
Entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 2012, el termini en el qual les administracions
tenen l’obligació d’abonar el preu de les obligacions a què es refereix l’apartat 4 de l’article 200 és
dins dels quaranta dies següents a la data de l’expedició de les certificacions d’obra o dels
corresponents documents que acreditin la realització total o parcial del contracte.»

Per tant, el termini de pagament per a l’any 2013, es fixa en els 30 dies següents a la data
d’expedició de les certificacions d’obres o dels corresponents documents que acrediten la
realització total o parcial del contracte.

III.4. La Disposició transitòria primera de la Llei 15/2010 relativa a “l’aplicació als contractes”,
estableix que “Aquesta Llei serà aplicable a tots els contractes celebrats desprès de la seva entrada
en vigor”, pel que el termini arreplegat en el paràgraf anterior s’aplicarà a tots els contractes
celebrats després de l’entrada en vigor de la Llei 15/2010.

QUART. CONSIDERACIONS TÈCNIQUES.
IV.1. En el present informe s’arrepleguen els incompliments en el termini de pagament de les
Obligacions Pendents de Pagament a què fa referència l’article 4.3 de Llei 15/2010, així com les
factures o documents justificatius respecte als quals hagin transcorregut més de tres mesos des de
la seva anotació en el Registre i no s’hagi produït el reconeixement de l’obligació, tal com
assenyala la redacció de l’article 5.4 de la Llei.

IV.2. Pel que es refereix a les factures o documents justificatius respecte als quals hagin
transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el Registre i no s’hagin tramitat els
corresponents expedients de reconeixement de l’obligació, en el present informe s’inclouen
aquelles que, registrades entre el 7 de juliol de 2010 (data d’entrada en vigor de la Llei 15/2010) i
el 30 de Juny del 2013, es trobaven pendents de reconeixement de l’obligació el 30 de Setembre de
2013.



IV.3. Pel que es refereix a les obligacions pendents de pagament, en el present informe s’inclouen
les obligacions reconegudes a partir del 7 de juliol de 2010 (data d’entrada en vigor de la Llei
15/2010) pendents de pagament en l’últim dia del període de referència (30 de Setembre de 2013)
en les que s’hagi incomplet el mencionat termini màxim de pagament.

CINQUÈ. INFORME.
V.1. Atenent a les consideracions anteriorment exposades, i segons les dades extrets del Programa
Comptable, que s’annexen al present informe, les factures o documents justificatius respecte als
quals han transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre comptable i no
s’han tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació a data 30 de Setembre
de 2013, són (tot això amb el detall que hi ha en l’expedient):

Num factures Estat Tramitació Import (€)

V.2. D’altra banda i d’acord amb les dades extrets del Programa Comptable que s’annexen al
present informe, les obligacions reconegudes que s’hagin pendents de pagament a 30 de Setembre
de 2013 i que han incomplet el termini màxim per a procedir al mateix són:

Num. Obligacions Import (€)
5 12.590,73 €

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

B.- EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA 3ER TRIMESTRE 2013.
Donat compte de l’execució del pressupost que presenta els següents resultats:

1 DESPESES DE PERSONAL. 593.631,68 0,00 593.631,68 421.203,04 0,00 172.428,64
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 1.180.376,56 17.334,44 1.197.711,00 696.035,26 71.355,83 501.675,74
3 DESPESES FINANCERES. 23.930,00 0,00 23.930,00 7.929,87 0,00 16.000,13
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 192.850,00 0,00 192.850,00 126.560,10 20.765,84 66.289,90
6 INVERSIONS REALS. 131.127,90 748.514,58 879.642,48 73.298,23 9.008,03 806.344,25
9 PASSIUS FINANCERS. 125.464,00 0,00 125.464,00 83.883,31 0,00 41.580,69

T OT A L 2 .2 4 7.3 8 0 ,14 76 5.8 4 9 ,0 2 3 .0 13 .2 2 9 ,16 1.4 0 8 .9 0 9 ,8 1 10 1.12 9 ,70 1.6 0 4 .3 19 ,3 5

Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Capítols: Capítol)
SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2013 fins 30/09/2013
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Es resta assabentat.
Torn obert d’intervencions, s’obre un petit debat i es comenta el compliment a data 30/09/2013 de
la llei d’estabilitat i la regla de la despesa, i també, que, en principi complim els límits que marca
la normativa, i que la mitja de pagaments ve a ser de 34 dies. Però pràcticament estem al dia dels
pagaments.

IV.- DONAR COMPTE OPERACIO TRESORERIA.
Seguidament per l’Alcaldia, es dona compte del següent Decret que transcrit literalment diu:

DECRET DE L’ALCALDIA
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 20 de Maig de 2013, s’inicia l’expedient per concertar una
operació de tresoreria o préstec a curt termini.

2. El descompassament en la recaptació dels ingressos i el pagament de les despeses determina una
manca de liquiditat a la tresoreria. A més, per fer efectius els pagaments ineludibles programats,
cal concertar una operació de tresoreria o préstec a curt termini.

3. Ates que s’han sol·licitat ofertes a diferents Entitats financeres, resultant una única proposta
viable presentada per part de l’Entitat financera Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., amb les
condicions següents:

Crèdit màxim autoritzat: 300.000,00 €
Termini: no superior a un any
Interès: Euribor90 + 3.6 %

Previsio ns p ressup o st àr ies

1 Impostos directes. 912.547,89 0,00 912.547,89 639.804,87 639.804,87 0,00
2 Impostos indirectes. 20.000,00 0,00 20.000,00 11.325,90 11.325,90 0,00
3 Taxes, preus públics i alt res ingressos. 448.157,00 0,00 448.157,00 534.272,60 533.317,65 954,95
4 Transferències corrents. 772.922,00 0,00 772.922,00 382.629,10 381.771,58 857,52
5 Ingressos patrimonials. 20.500,00 0,00 20.500,00 14.984,78 14.984,78 0,00
6 Alienació d’inversions reals. 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
7 Transferències de capital. 72.253,25 675.781,53 748.034,78 12.919,17 12.919,17 0,00
8 Act ius f inancers. 0,00 90.067,49 90.067,49 0,00 0,00 0,00

T OT A L 2 .2 4 7.3 8 0 ,14 76 5.8 4 9 ,0 2 3 .0 13 .2 2 9 ,16 1.59 5.9 3 6 ,4 2 1.59 4 .12 3 ,9 5 1.8 12 ,4 7

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2013 fins 30/09/2013
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Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Capítols: Capítol)

Compte Descripció Deure

5700 CAIXA CORPORACIO 529,34 32.418,05 32.466,79 480,60
57100 BANC SANTANDER CENTRAL HISPANO - 0049-1886-72-2210640170 41.850,99 2,11 5.592,15 36.260,95
57101 IBERCAJA -- 2085-9477-51-03100488662 5.567,94 191,27 117,79 5.641,42
57102 LA CAIXA DE ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA --2100-0531-03-0200005686 170.379,57 1.767.064,67 1.357.300,84 580.143,40
57106 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA -- 0182-5938-94-0200251108 155.079,04 289.136,05 145.159,55 299.055,54
57109 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA - 2100-0531-06-0200064504 65.830,45 4,70 34,95 65.800,20
57111 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA -- 2100-0531-01-0200006936 0,00 7.071,00 56,40 7.014,60
5741 CAIXA FIXA 63,75 650,00 210,00 503,75
5790 FORM ALITZACIÓ 0,00 15.516,06 15.516,06 0,00

TOTAL 439.301,08 2.112.053,91 1.556.454,53 994.900,46
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EXISTÈNCIES EN TRESORERIA des de 01/01/2013 fins 30/09/2013



Revisió: Semestral
Comissió obertura: 0 %
Comissió d’Estudi.: 0 %
Cancel·lació anticipada: 1 %

4. Ates que l’operació esta condicionada a la contractació d’una assegurança de tipus d’interès
(Cap), que comporta una comissió de entre el 0,75% i el 1% del valor nominal. Sense que pugui en
cap cas tenir altre cost per l’Ajuntament, que aquesta comissió. Aquesta assegurança generarà
liquidacions trimestrals a favor de l’Ajuntament en el cas de que el tipus de referencia sigui
superior al tipus CAP, en cas contrari no se percebrà cap liquidació. En cap cas aquestes
liquidacions comportaran una despesa adient al pagament inicial de la prima.

5. Vist l’informe emes per Secretari-Interventor relatius a la procedència, condicions i legalitat de
l’operació que es concerta.

FONAMENTS DE DRET
1. D’acord amb l’article 51 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per atendre necessitats transitòries de
tresoreria cal concertar una operació de crèdit a curt termini.

2. L’Ajuntament té aprovat el pressupost de l’exercici en curs.

3. Donada la condició d’operació extrapressupostària de l’operació de tresoreria o préstec a curt
termini (regla 28.2 de les Ordres EHA/4041/4042/2004, de 23 de novembre, que aproven el model
normal i simplificat de comptabilitat local), la concertació d’aquesta operació de tresoreria,
d’acord amb l’article 52.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s’ha regit per l’article 20 de la Llei 30/2007
de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, com a contracte privat sotmès al dret
administratiu en la seva preparació i adjudicació.

4. L’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents, inclosa la nova operació, és
del 13,25% i, per tant, no supera el 15% dels recursos corrents liquidats en
l’exercici anterior; per la qual cosa, d’acord amb l’article 52.2 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, l’òrgan
competent per aprovar l’operació de crèdit a curt termini és l’alcalde de l’Ajuntament.

Per tant,

RESOLC:
1. Aprovar la formalització per l’Ajuntament de Rosselló amb l’entitat financera Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, S.A., del Contracte Marco d’Operacions Financeres com a contracte regulador
de les operacions que se puguin concertar amb la citada entitat bancaria.

2. Aprovar la concertació d’una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini, amb
l’entitat financera BBVA, per un import de 300.000,00€, que s’ha de cancel·lar en un termini
màxim d’un any. Amb la contractació de d’una assegurança de tipus d’interès (Cap) que l’entitat
financera estableix com a condició indispensable.



3. Facultar tan àmpliament com el Dret procedeixi, al Sr Josep Abad Fernàndez, alcalde de
l’Ajuntament de Rosselló per subscriure qualsevol tipus de contracte i document en relació a lo
acordat en el primer punt d’aquest acord.

4. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del Departament
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, en el termini dels deu primers dies del mes
següent a la formalització, d’acord amb l’article 5 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre
procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.

5. Donar compte de la present resolució al Ple Municipal en la propera sessió d’aquest.

Al respecte es dona per assabentada la Corporació.

En el torn obert d’intervencions, el Regidor Sr. Jaume Fernàndez, comenta que m’ho he estat
mirant, i pregunta si al final l’interès està al 3,93?
Essent contestat per Secretaria que es el 3.6 més l’euríbor i que les comissions s’han tret, excepte
l’amortització anticipada.
Torna a intervenir el Regidor Sr Jaume Fernàndez i pregunta:  Tot i no ser una pòlissa, això està
vinculat a l’obra? O no? Només es pot treure diners per a l’obra del camp de futbol? O no està
vinculat a l’obra? O és un crèdit general de l’Ajuntament?
Essent contestat per Secretaria que: És una operació de tresoreria a curt termini que té com a
finalitat poder fer front a la inversió del camp de futbol, en el descompassament ingressos/despeses,
però també es pot destinar a un altre concepte, es tresoreria.

I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió, agraint la ¨participació de
tots els regidors, quan són les catorze trenta hores i de tot lo dit s’estén aquesta acta, que com a
Secretari, certifico


