ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 22 DE FEBRER DE 2013
Data: 22 de Febrer de 2013
Horari: 14,,00 a 16,15 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.
Lluis Rodrigo Galan.
Sara Mercè Vila Galan
Maria Carme Vidal Torruella.
Pasquale Musicco.
Secretari:
S. Fèlix Ruiz Martínez
Ordre del dia:
Lectura i aprovació acta anterior.
Aprovació del conveni amb la Generalitat de Catalunya per a la formalització de la subvenció per
al funcionament de les llars d’infants municipals curs 2011-2012 i acceptació de la subvenció
concedida
Aprovació Fitxes Sol·licituds Obres PUOSC 2013-2016.
Ratificació Decret de Delegació en el CC del Segrià, competències per demanar subvenció i
executar les obres de Arranjament Camí Almacelles PUOS 2013-2016.
Aprovació Límit Despesa No Financera i Pressupost 2013 i Annexos.
Ratificació Acord Adhesió Pla Formació Continua 2013.
Acord de Sol·licitud Aplicació Coeficients Valors Cadastrals municipi de Rosselló, per l’any 2014.
Urbanisme: Aprovació Provisional Modificació POUM, SUD 4.
Urbanisme: Aprovació Provisional Modificació Pla Parcial SUD 4.
Verificació Text Refós Modificació Puntual POUM Sector PMU 8 “ Escoles “.
Proposta adhesió acord marc de subministrament d'energia elèctrica i gas natural amb destinació a
les entitats locals de Catalunya.
Decrets e Informes Alcaldia i Regidories.
Llicencies d’obres.
Correspondència Oficial i assumptes de tràmit.
Informe de Morositat 4 Tri/2012 i estat liquidació pressupost 2012
Factures i comptes,.
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, prenent la Paraula la Regidora Maria Carme Vidal Torruella, manifestant que
en la transcripció de l’acta no es reflecteix el que es va dir en les Intervencions al Ple,
concretament en la pagina 41,,segon paràgraf, sisena ratlla del Punt XV.-.-PRECS I
PREGUNTES. que diu “
“ 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.
“ha de dir
estic segura que tant el Raul com a portaveu del grup de Iniciativa, com el Bartomeu com a
Portaveu de CiU, si hagueren vist que l’equip de govern estava fent una cosa perjudicial per
l’ajuntament, hagueren utilitzat la majoria absoluta, com així ho van fer per mantenir el
mateix jutge.
Amb aquestes observacions i sotmesa l’ acta a la seva aprovació es aprovada la següent acta: Ple
ordinari de 20 de Desembre de 2012.
II.- APROVACIÓ DEL CONVENI AMB LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A
LA FORMALITZACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER AL FUNCIONAMENT DE LES
LLARS D’INFANTS MUNICIPALS CURS 2011-2012 I ACCEPTACIÓ DE LA
SUBVENCIÓ CONCEDIDA
Vist el Conveni entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’ajuntament de
Rosselló, de creació d’una escola bressol pública de titularitat municipal de data 8 de Juliol de
2010.
Atès que de conformitat amb la clàusula segona del conveni esmentat, el Departament d’Educació
pot subvencionar el titular del centre públic que es crea, per l’activitat que s’hi desenvolupa, tenint
en compte la seva matrícula.
Atès que en l’acord Marc de data 19 de novembre de 2010 entre l’Administració de la Generalitat
de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la
Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, referent
al finançament del sosteniment de les places públiques de llars d’infants de titularitat de les
corporacions locals estableix que el Departament d’ensenyament subvencionarà el sosteniment de
places per a infants de zero a tres anys d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.
Vist l’escrit emès per la Cap de Règim Econòmic i Administratiu de Centres Públics de la Direcció
General de Centres Públics del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, RE
núm. 0200S/107/2013 de data 07/01/2013, mitjançant el qual tramet a aquesta Administració
municipal conveni a subscriure per poder formalitzar la subvenció destinades a minorar les quotes
que suporten les famílies pel servei d’ensenyament-curs escolar 2011-2012-, atorgant-se a aquest
Ajuntament els següents imports:

Codi centre: 25009940 Escola Bressol Pas a Pas, import de 71.500,0,0 euros.
Vist el conveni a formalitzar entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Rosselló, per a la formalització de la subvenció per al
funcionament de centres educatius de primer cicle d’Educació Infantil de titularitat municipal per
al curs 2011-2012.
Vist el DL 2/2003, d’aprovació del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
així com la resta de normativa sectorial aplicable, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar entre l’Administració de la Generalitat
de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Rosselló, per al
sosteniment del funcionament de centres educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat
municipal per al curs escolar 2011-2012, que com annex I s’adjunta a la present proposta a tots els
efectes legals.
Segon. Acceptar la subvenció atorgada a aquesta Administració municipal per la Direcció General
de Centres Públics del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb destinació
a la Escola Bressol Pas a Pas, de Rosselló, per import de 71.500,00, euros, curs escolar 2011-2012.
Essent aprovat per unanimitat dels assistents.
En el torn obert d’intervencions el Regidor Sr Manel Plana, comenta en referència a la proposta,
les diverses vicissituds e informacions que s’han comentat sobre les quantitats a percebre per part
de la Generalitat, i que finalment ha estat de 1.300 Euros per alumne, que hem de valorar en la
seva mesura, i tant de bo que l’import hagués estar mes alt.
Seguidament pren la paraula la Regidora Sara Vila i comenta que es el Servei mes important que
presta l’ajuntament i que segons comentaris i opinions de usuaris del servei, amb aquests moments
de crisis, persones sense feina, sous baixos i precaris,, representa que moltes famílies es gasten
pràcticament tots els seus recursos en la Escola Bressol. Continua la seva intervenció, manifestant
que es un Servei que haurien de ficar mes èmfasis i mes esforços econòmics e intentar retallar
despeses supèrflues de l’ajuntament i prioritzar l’escola Bressol per que tothom pugui gaudir del
servei.
Pren la paraula el Regidor i Portaveu del Grup Manel Plana i contesta a la Regidora Sara Vila que
per al·lusió i referència directa, ja especificarà vostè que despeses considera que son supèrflues i
afegeix que la permeabilitat e implicació d’aquest Ajuntament respecte a la escola Bressol son
màximes, la morositat es mínima, es fa un seguiment continuat, s’han adoptat mesures per facilitar
el pagament, com no incrementar taxes; retardar el pagament mensual a mig mes; som de les
escoles bressol mes econòmiques de l’entorn, això es demostrable, es pot realitzar un anàlisis i
estudi comparat. , jo l’invito a assistir a les reunions amb pares i mares i a les assemblees que es
fan a inici de curs, perquè manifesti el seu parer, jo dic que el desfasament entre ingressos i
despeses es important i nosaltres, aquest Ajuntament l’assumeix no com a despesa, sinó como
inversions en persones., perquè creient això.
Continua la seva intervenció i comenta que hi ha dos elements deficitaris, si vostè ho vol
contextualitzar d’aquesta manera, l’escola Bressol i la Escola de Musica, i en aquest dos serveis,
no ha hagut increment de taxes, el que fent es fer l’aportació i socialitzar la falta d’ingressos que es
recapten a traves de les quotes. ,

Tenint la màxima implicació i seguiment de pares i mares, per part de l’ajuntament, miri els
números.
III.- APROVACIÓ FITXES SOL·LICITUDS OBRES PUOSC 2013-2016.
Atès el Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aproven les bases reguladores i d’execució
del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2016, i s’obre la convocatòria única
per a aquest període, i Atès el Pla Específic de la Diputació de Lleida, integrat en el PUOSC
Com a novetats principals, cal destacar que el Programa, preveu dos línies:
a) Línia de subvencions per a inversions.
b) Línia de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació
Atès la proposta presentada per l'Alcaldia, analitzades les propostes d'obres a presentar i
examinada la documentació obrant a cada expedient, s'acorda per unanimitat dels assistents:
Primer.- Aprovar:
a) La memòria de reparacions, manteniment i conservació del PUOSC i del Pla Específic de la
Diputació de Lleida, programa d’arrendaments i subministraments.
b) Les fitxes sol·licituds de les següents obres i d'acord amb les següents prioritats:
APORTACI
ONS
OBRA

Prioritat

Anualitat

COORPORACIO

ENLLUMENAT

1

2014

17.817,90

C/ UNIO

2

2014

10.506,96

COL·LECTOR AIGÜES

3

2015

13.724,37

C/ CANAL PINYANA Tram Sud

4

2015

13.844,89

AJUNT VELL

5

2016

37.708,15

CASAL ROSSELLONES PUOSC

6

2016

13.953,57

ALTRES

10.506,95

13.844,90

31.103,53

SUBVCIO

Pressupost

71.271,59

89080,99

84.055,63

105069,54

54.897,48

68621,85

110.759,16

138448,95

150.832,60

188540,75

180.228,41

225285,51

Segon.- Aprovar la Fitxa Resum de la Demanda Total i Dossier de les mateixes.
Tercer.- Aprovar els informes en el qual es justifica l’interès públic de les obres a realitzar i la
quantia sol·licitada.
Quart.- Presentar la documentació per mitjans telemàtics de l’extranet de les administracions
catalanes Eacat, en el termini previst,
Cinquè.- Autoritzar a l'Alcalde/ Secretari per la signatura de la documentació.
En el torn obert d’intervencions pren la paraula el Regidor Musicco Pasquale i pregunta sobre el
carrer Unió, en concret com es finançarà la despesa i com repercutirà als veïns.
Contesta l’alcalde que en el seu moment s’estudiarà.
Seguidament intervé el Regidor Sr. Jaume Fernàndez i respecte a les obres presentades al PUOSC,
manifesta que les obres al seu grup els semblen be, però abundant sobre el tema del Carrer Unió i
tractant-se de que no es una obra nova, sinó una reposició, considera que els finançament amb
CCEE, hauria de a ser possible lo màxim de evitables i si s’apliquessin, haurien de ser les mínimes.
Pel Regidor Portaveu del Grup de CIU, es manifesta que queda recollida aquesta demanda.

IV.- RATIFICACIÓ DECRET DE DELEGACIÓ EN EL CC DEL SEGRIA,
COMPETENCIES PER DEMANAR SUBVENCIÓ I EXECUTAR LES OBRES DE
ARRANJAMENT CAMI ALMACELLES PUOS 2013-2016.
DECRET
Vist el Decret 155/2012 de 20 de Novembre, pel qual s’aproven les bases reguladores i d’execució
del Pla Únic d’obres i Serveis de Catalunya, 2013-2016 i s’obre la Convocatòria única per aquest
període i atès que es preveu que les Comarques puguin sol·licitar subvencions dins dels programes
inclosos en els annexos 2,3 i 8 de l’esmentat Decret.
Atès que el Consell Comarcal del Segrià, té la intenció de sol·licitar subvenció per a la Reparació,
Manteniment i Conservació de Camins de la Comarca que comuniquin Nuclis de Població.
Atès que l’ajuntament de Rosselló, té la intenció de participar en dita convocatòria i considera
necessari l’arranjament del Camí d’Almacelles, obra que compleix amb les condicions
assenyalades pel Consell Comarcal, per a la seva inclusió en la sol·licitud de subvenció de la
Convocatòria del PUOS, referida.
Atès que per la seva sol·licitud i execució de dita obra, el Consell Comarcal ha de disposar de la
corresponent delegació i de la corresponent autorització per la seva execució, aquest Alcaldia,
RESOLC:
Primer.-Delegar al Consell comarcal del Segrià les competències per demanar la subvenció i per
l’execució de l’obra, d’acord amb el que estableix el Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de Novembre
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’organització Comarcal de Catalunya.
Segon.- Donar compte al Ple en la propera sessió que es celebri, per la seva ratificació.
Tercer.- Comunicar el present Decret al Consell Comarcal als efectes oportuns.
Rosselló, 28 de gener de 2013.
La Corporació resta assabentada i ratifica el mateix.
En el torn obert d’intervencions la Regidora Maria Carme Vidal, pregunta a l’alcaldia que si en
aquest camí que passen camions, les empreses que l’utilitzem mes, pagaran alguna cosa, o anirà tot
a càrrec de la subvenció.?
Contesta l’alcalde que si, que no pagaran.
V.- APROVACIÓ LÍMIT DESPESA NO FINANCERA I PRESSUPOST 2013 I ANNEXOS.
ANTECEDENTS
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2013.
L’interventor i el secretari de l’Ajuntament han emès els informes favorables que figuren a
l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació vigent.

En compliment del que preveu l’article 12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, en virtut del qual es regula la regla de la despesa, d’acord amb el
que preveu la normativa europea i en base a la qual la despesa de l’Ajuntament de Rosselló no pot
augmentar per damunt de la taxa de referència de creixement del producte interior brut, que per aquest
exercici ha estat fixada pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en el 1,7 %,
Atès que el mateix article 12 determina el càlcul de la despesa computable, La base de càlcul per aplicar

la regla de la despesa, de conformitat a la Guia per la determinació de la Regla de la despesa de la
IGAE, és l’estimació de la liquidació de l'exercici actual, una vegada practicats els ajustos
establerts.
Considerant, tanmateix, que a l’empara dels informes que obren en l’expedient es conclou que l’actual
projecte de pressupost municipal es troba en situació d’estabilitat pressupostària i, a més, es un pressupost
equilibrat, de manera que compleix tots els paràmetres per a la seva aprovació sense haver d’adoptar cap
tipus de mesura complementària,

La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171 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; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i ss. de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Considerant aquests antecedents i vist el que disposa l’art. 22.2 (e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local; així com l’art. 52.2 (f) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el Sr. Alcalde formula al
Ple de la Corporació, la següent proposta d’acord:

PROPOSTA D’ACORD
1.- Establir com a sostre de despesa computable per al pressupost de 2013, la quantitat de 1.921.138,53
euros i com a Sostre de despesa no financera en 2.156.579,78 Euros.

2.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2013. d’acord amb l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic; el qual, resumit per
capítols, és el següent:
RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES
PER CAPÍTOLS
Operacions
corrents

1.990.788,24
Euros

Capítol

Denominació

1
2
3
4

DESPESES DE PERSONAL.
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.
DESPESES FINANCERES.
TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

Operacions
capital

Import
Euros
593.631,68
1.180.376,56
23.930,00
192.850,00

de

Capítol

Denominació

6

INVERSIONS REALS.

131.127,90
Euros
Import
Euros
131.127,90

Operacions
financeres

125.464,00
Euros

Capítol

Denominació

9

PASSIUS FINANCERS.

Import
Euros
125.464,00
2.247.380,14
Euros

Total pressupost de despeses:

RESUM DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS
Operacions corrents
Capítol
1
2
3
4
5

2.174.126,89 Euros
Denominació
Impostos directes.
Impostos indirectes.
Taxes, preus públics i altres ingressos.
Transferències corrents.
Ingressos patrimonials.

Import Euros
912.547,89
20.000,00
448.157,00
772.922,00
20.500,00

Operacions de capital
Capítol
6
7

73.253,25 Euros
Denominació
Alienació d’inversions reals.
Transferències de capital.

Import Euros
1.000,00
72.253,25

Operacions financeres
Capítol

0,00 Euros
Denominació

Total pressupost d'ingressos:

Import Euros
2.247.380,14 Euros

3. Aprovar la plantilla de personal. .
4. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
5. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el
qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
6. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al
qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 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.
En el torn obert d’intervencions pren la paraula el Regidor Sr. Jaume Fernàndez, com a portaveu
del grup Endavant Rosselló i manifesta; en primer lloc, res a dir respecte al límit de despesa. En
segon lloc, realitza tot un seguit de preguntes envers conceptes pressupostaris, i a que responen,
entre d’altres pregunta respecte a la neteja viaria, el tema de neteja de consultori, amb una
consignació de 19.000 €, considerant que el seu import és molt eleva t, si ho compares amb la

neteja de les escoles i altres indrets,; també pregunta sobre el local jove, amb una consignació de
8.800 €: es tracta del lloguer del local jove? Tenia la idea de que sortia més bé de preu, estem
parlant de 600 o 700 € al mes.
En un altre ordre comenta el tema de camins, arranjament o inversió ?, considera que durant el seu
mandat i diu: ens vam equivocar i vam aprendre molt, al final del mandat vam fer el camí
d’Alpicat, el vam fer nou, i la veritat és que si ens fixem, aviat farà dos anys i encara està
impecable. El que nosaltres sí que vam aprendre, és que allò que se’n deia del “parcheo” doncs que
és un nyap, bàsicament és un nyap, he vist aquest any, que heu previst 20.000 € per manteniment
de camins, quantitat que considera insuficients per que inclús està per sota de l’IBI rústic, els veïns
que tenim finques doncs paguem IBI rústic per al manteniment.
Un altre tema i que voldria enllaçar amb el tema dels camins, son els ressalts de plàstic,, considera
que són un problema brutal pels tractors, és una situació extrema, entenc que els poseu per que els
veïns us ho demanen, però, esteu estenen els ressalts de plàstic diguem-ne a la zona rústica, això és
un viacrucis, i us demanaria vist que aquest any no ho feu, que us plantegéssiu per propers
exercicis, intentar tenir una partida mínima per arranjament i cada any intentar fer un camí o sinó
tot un tros ben fet, amb ressalts d’obra., us ho dic per que penso que és una bona política el que
intenteu encarar el tema dels camins així, i al final aquests camins duren molt més, els € invertits
són molt més rentables que no haver-los invertit en la brigada aquesta de tapar forats que cada any
hi has de tornar a passar.
Intervé l’alcalde i en quant als camins comenta que si, que realment així acabes amb el problema,
tot i així també s’ha de lluitar amb els comportaments de cert veïns a l’hora de regar i així evitar
que els camins es malmetin.
Continua la seva intervenció i sobre els ressalts de plàstic, comenta que hem presentat una
sol·licitud de subvenció per poder enquitranar tots els camins municipals,, jo crec que ens en
sortirem,, es tracta d’ una solució provisional, actualment fer uns ressalts de formigó tenen un cost
que després no es podria aprofitar si s’enquitranen tots aquests camins,, per això i per donar
solució i evitar alguna desgràcia que després ens podem penedir, hem posat aquests de plàstic i
aquests si que es poden reutilitzar, alhora d’enquitranar, els traurem, els guardarem i lògicament
després anirem a fer els de formigó.
Torna a prendre la paraula el Regidor Sr. Jaume i comenta que ho deia en el sentit de, si no arriben
solucions de fora, una solució és la municipal, i realitzar una política d’inversió, any rere any, es
nota, un exemple es el poble de Benavent, està fet de fa més de 5 anys i està encara ara impecable
el camí.
I l’últim punt sobre pressupostos, és el tema de festes i Festa Major, i altres festes i actes de Nadal,
jo honestament faig una reflexió final, sobre el tema de pressupostos, penso què hauríeu de
començar a plantejar-vos en serio, ( cosa que nosaltres vam començar a plantejar-nos i no vam
acabar fent), era què, possiblement era més rentable tenir una sola festa, i fer-la bé., ja sé que això
pot semblar impopular, però atès que la festa petita ha anat canviant, si em permeteu, com les
mongetes mal cuites, d’un costat a un altre, és una opció de poder estalviar, perquè tal com pinta a
Madrid, la discussió ja no és si els ajuntaments hem de rebre més diners, que tots això creiem que
és de justícia de fa molts anys, els ajuntaments han estat abandonats, el que passa és que mentre ha
durat el totxo i han hagut ingressos això anat bé, ara ja no és qüestió de rebre més diners, sinó
qüestió de lluitar per mantenir els que rebem, i tal com pinta llegint el diari, potser no estic tan ben
informat com els que esteu diguem-ne a primera línia de foc, però és que ja començo a dubtar que
ens quedin ajuntaments d’aquí a un futur tal i com ho plantegen, des de Madrid., per tant, penso
que tot el que puguem intentar estalvia i racionalitzar, jo crec que vivim temps excepcionals i crec
que ho heu de fer així, en tot cas, una proposta que pot ser d’estalvi, és, fer-ne una de bé, i és una

opció que vam tenir sobre la taula i no la vam acabar de fer nosaltres. I amb això ja no tinc una
altra cosa a dir.
Intervé l’alcalde i contesta que en quan a les festes, en el pressupost d’aquest any, ja hi ha hagut
una rebaixa, ara no et ser dir quin % és, però hi ha hagut una rebaixa, i si et fixes en l’evolució de
quan vam entrar a ara, que aquesta serà la tercera o segona, ja hem intentat reajustar-ho. La nostra
idea és que de cara a la festa petita, s’intenta demanar molt la col·laboració de les entitats i la gent
del poble i així estalviar costos i despesa, i l’altra cosa que podem dir de la Festa important, també,
hem intentat suprimir despeses innecessàries. El fet de concentrar la festa aquí al mig del municipi
ha ajudat a reduir despeses i aconseguir aquest estalvi.
Torna a prendre la paraula el Regidor Sr. Jaume Fernàndez i diu que no vull entrar a discutir
amb això, per què llavors entraríem en una història que aviat farà dos anys i jo ja no tinc ganes
d’entrar a discutir si uns ho fèiem millor i uns pitjor, jo us dono idees de present i de futur, una de
les opcions que vam tindre sobre la taula era suprimir una festa, concentrar-ho en una, i és una
opció d’estalvi, per tant la nostra opció que vàrem tenir sobre la taula, us la aportem i la valoreu i
feu el que us sembli.
Contesta l’alcalde i torna a manifestar que la idea és aquesta,, anar implantant, que la festa del
Setembre sigui més associativa, que sigui de les associacions, i la Festa Major de l’octubre que és
la de més significativa, fer-la més bona.
Seguidament pren la paraula la Regidora Sara Vila i respecte al tema dels pressupostos,
manifesta que una gran despesa supèrflua, i ja ho he manifestat altres vegades, és el tema del camp
de futbol, tindrem una gran despesa amb el camp de futbol que no és una necessitat de primera
línia per al nostre municipi i afegeix que sí, s’ha de poder jugar a futbol, però no necessàriament
necessitàvem aquest camp de futbol per la seva pràctica, ara, en aquests moments i sense cap
seguretat de cobrar aquesta subvenció, per molt que estigui adjudicada, perquè com molt bé s’ha
dit aquí les coses no estan anant bé, a nivell d’Estat, a nivell de Generalitat, s’estan deixant de
pagar moltíssimes subvencions, i hi ha molts retards en els P.U.O.S.C en els pagaments d’aquests,
per tant no crec que ara sigui el moment per al poble, de tindre aquesta despesa.
Continua la seva intervenció i manifesta que més despeses supèrflues, son els dinars en el Jardí
d’Alguaire, en la relació de factures apareixien dinars de Nadal, o lots de Nadal per als regidors,
que considero i crec, son innecessaris.
En un altre ordre, comenta el tema de les assegurances i diu que amb la informació de que disposa,
sembla que s’ha fet una proposta d’assegurança per a l’ajuntament, que en comptes de 6.000 €
pujava 3.000 € i no s’ha volgut acceptar, vosaltres sabreu perquè? I perquè vau voler canviar de
corredor d’assegurances,; afegeix que sou ben lliures com a Ajuntament de canviar i escollir i
contractar a qui us doni la gana, ara bé, si us fan una proposta més barata, amb les mateixes
condicions i amb les mateixes cobertures, si de veritat teniu ganes d’estalviar, l’hauríeu de tenir en
compte, i sabeu que tinc informació de primera mà en aquest sentit.
Al respecte pren la paraula l’Alcaldia i contesta a la Regidora Sara Vila, i diu que en quan a
la despesa que me’n dius del camp de futbol, si mires el plec de clàusules, que aviat sortirà
publicat, es determina, que no s’executarà l’obra fins que no hi hagi estat consolidat el
finançament per part de la Generalitat, això vol dir que fins que no tinguem la seguretat, que tenim
aquesta subvenció concedida i reconeguda comptablement, nosaltres no serem tan descerebrats per
anar a fer un camp de futbol.

Considero que aquesta despesa tant desorbitada que dius, que és fer aquest camp de futbol, no es
tal, si mires l’import del projecte i la subvenció que rebem, és, l’important, tenir clar el que
realment acabarà suportant el municipi de Rosselló.
Intervé novament la Regidora Sara Vila i comenta que una cosa és que amb l’adjudicació es
consolidi la subvenció i una altra que es pagui.
Contesta l’alcalde, i diu que si es consolida la subvenció o el finançament de l’obra, em sembla
que tots els que estem una mica dins d’aquest món, saps que l’acabaràs cobrant, una altra cosa és
que la Generalitat es retardi en el seu pagament., i això comportarà que l’haurem de finançar;
afegeix l’alcalde que per l’equip de govern és una obra molt necessària, per que és tercermundista
les instal·lacions esportives que tenim avui en aquest municipi, degut a la manca d’ inversions en
la branca esportiva, nosaltres apostem en el tema de l’esport, i per part nostra, executarem l’obra,
una vegada tinguem el finançament consolidat.
En quan als sopars que dius tu i els lots de Nadal, recorda l’ Alcalde que el primer any que vam
entrar nosaltres, lògicament no sabíem com estava el tema de pressupostos i de quina liquiditat
comptàvem a dins de l’ajuntament, i el primer any de mandat el dinar o sopar de Nadal, no el vam
fer, la facturació que teníem nosaltres d’aquests dinars de Nadal, era superior a 3000 i pico
€,.Aquest any, degut a les circumstàncies de que els funcionaris no van cobrar la paga doble i en
reconeixement a tot l’esforç que s’ ha fet, per que sense la seva disposició i ajuda, no podrien tirar
endavant la nostra tasca, vam creure oportú jo i l’equip de govern, de gratificar i obsequiant-los
amb aquest dinar de Nadal. L’import del dinar ha estat acord amb els temps actuals, va ascendir
crec a 21 o 22 € per persona, crec que en to tal 1000 euros. Respecte als lots de Nadal que tu dius, i
al que renuncies cada any, té un cost de 100 €,.Nosaltres en el temps que portem estem reduint
costos, però tot té un límit, arriba un moment que no sol s’acaba estalviant i retallant, crec que
arriba un punt que tu també has de donar una gratificació d’alguna manera una mostra d’agraïment,
m’entens?, es una petita gratificació.
Intervé seguidament el Regidor i Portaveu del Grup de CIU Manel Plana i puntualitza la
intervenció de la Regidora Sara Vila, manifestant que els dinars al Jardí d’Alguaire, ho dius com si
els membres d’aquí haguéssim anat allà. Cap d’aquí ha anat allà i ha passat cap tipus de factura, el
que es va fer és una activitat del pla de dones, en funció de la subvenció rebuda, era una activitat
inclosa, activitat que tu vas titllar de ridícula, així com el pla de dones, per tant això no es veritat,
era una activitat feta dins del pla de dones, que tu hi pots estar d’acord sí, o no, res més, diguem les
coses pel seu nom, perquè a partir d’aquí poden sortir segons quin comentaris que no s’ajusten a la
realitat.
A continuació intervé la Regidora Maria Carmen Vidal:, i respecte al tema del pressupost,
manifesta que ha realitzat un exercici d’ aglutinar, i així veure la morositat que tenim, en quan a
l’IBI i tots aquests tributs, considera crec que hi ha partides que estan una mica carregades i potser
s’hagués pogut fer a la baixa.
En quan a festes jo he consolidat tot el que gastem en festes, amb independència de la
conveniència de fer una festa major o dos,( això el poble ho hauria de decidir) , i el que crec, és
que 103.000 € en festes, és massa diners, pels temps que corren, hem de deixar el passat i mirar on
estem avui i com estem, i tenint en compte la morositat que tenim, suposo que heu vist la morositat
en quan a l’IBI, si la gent no paga senyal que la gent està malament, si l’any passat teníem una
morositat d’IBI de 95.000 € i ara hem passat a 140 i pico mil €, això es un símptoma preocupant.
Continua la seva reflexió i considera que hi ha partides que s’haurien d’intentar anar a la baixa,
neteja 129.000 € és una exageració, s’ha d’optimitzar; un altra partida es la jardineria, tot puja a
56.000 € només de jardineria,, i crec que pels temps que passen hi ha partides que no les podem
permetre i hauríem d’anar a la baixa, si Josep., també com les festes, i torna a incidir en la crisis i
la morositat, és impressionant el que ha crescut el dèficit de 95.000 a 140.000 €,, això només

parlant d’IBI, ja no diguem d’escombraries. Considera que aquests pressupostos haurien d’anar
una mica a la baixa.
Continua la seva intervenció i respecte als ressalts, considera que els que s’haurien de canviar són
actituds, per que son 5 persones els que fan totes aquestes imprudències, i resulta que en sortim
perjudicats tots, primer l’ajuntament per la despesa que ha de fer, i després, l’usuari (nosaltres) i
potser valdria la pena que des de l’ajuntament a aquestes persones se’ls donés un toc d’atenció,
perquè jo crec que el que hem de canviar és l’actitud, això no ha passat ara, ha passat ara, ha passat
abans i sempre són els mateixos.
Finalment pren la paraula el Regidor Musicco Pasquale i pregunta sobre la consignació en el
pressupost de 16.000 €, atencions protocol·làries i representatives, per que la quantitat és
important., en un altre ordre comenta el tema festes, s’ha parlat molt de les festes, es parla de
pressupost a la baixa, però s’hauria de parlar també de la implicació de les persones,, hi ha una
comissió de festes que es regeix sobre un copiar i enganxar i allí es queda, no hi ha més implicació
de les persones per que no se’ls hi demana més, crec que per part del regidor de festes s’hauria de
preguntar realment que és el que es vol fer, a títol d’exemple l’ultima festa de Carnestoltes va anar
molt bé, però a la 1:00 de la nit la gent marxava a Torrefarrera i Almenar, això vol dir que alguna
cosa falla.
Pregunta l’alcalde, perquè creus que marxaven a Torrefarrera i a Almenar?
Contesta el Regidor Musicco Pasquale, i diu senzillament per que es continua llogant grups de
preu a la baixa, però els grups llogats no agraden, no tenen tirada.
Pren la paraula el Regidor de Festes i sobre les manifestacions realitzades pel Regidor
Musicco Pasquale, comenta que el grup va ser triat pel grup de joves, a mi em va semblar bé, a
part de copiar i enganxar intento com dius tu no passar-me del pressupost, és una conseqüència
congruent amb el pressupost que s’aprova i de rigor, concretament en l’ultima reunió de festes van
triar els integrants de la Comissió, i respecte el format del Carnestoltes, l’any passat vam provar de
fer un sopar, no va anar bé, es fan coses, s’innova, un altre cosa és que vagi be o no, aquest any
van dir que no volien fer sopar i es va proposar fer entrepans, la Comissió de Festes és una
comissió oberta i participativa i tu ja ho saps, que has vingut en algunes ocasions, considero que hi
ha coses, i tradicions que en tenim poques a Rosselló, que intentem conservar, i si que és un copiar
i pegar, i potser l’únic que canviem es l’orquestra, però hi ha moltes activitats que s’han innovat
com el futbol-fang, futbol de dones, seguint les propostes de les associacions, això es innovar,
entenc., Evidentment que hi ha coses encasellades, un ball de tarda és un ball de tarda, un ball de
nit és un ball de nit i un ball de tarda del dia del Pilar és del dia del Pilar, i sobre la resta
d’activitats la comissió de festes fa i des fa en mesura del possible i del pressupost que hi ha, això
ja ho saps.
Intervé l’alcalde i diu que: és molt important que hi hagi la comissió de Festes en actiu. Per que
el que no pot ser que una persona faci i dicti el que ell vulgui, per tant el tornar a fer operativa la
comissió de festes ha estat una cosa positiva.
El que hem deies de despeses protocol·làries, això és un tema que amb el Sr. Secretari ja l’havíem
parlat perquè quan nosaltres ho vam veure, el primer que jo penso és 16.000 € de despeses
protocol·làries del Sr. Alcalde o Equip de govern a l’any., es tracta d’ un concepte molt ampli,
s’imputen des de les felicitacions de Nadal, els lots de Nadal, tema de corones o defuncions
vinculat amb l’ajuntament, begudes, cafè,, regals protocol·laris (regals a les pubilles), etc..., Teniu
la relació detallada exactament de tot, la podeu venir a buscar quan vulgueu.
Pren la paraula el Regidor Musicco Pasquale i comenta que el tema camp de futbol, porta el
mateix camí que el consultori, aixecarà polèmica, amb detractors i persones a favor, només dir-vos

que per part del nostre grup tal com hi comentava la Sara, s’ha de tenir seny, per la realització de
l’obra, més que res fins que no tingueu els diners, no l’executeu i si no, realitzar-la en més fases.
Intervé l’alcalde i davant aquest comentaris, diu que Ja ho hem fet, jo de vegades no sé si
realment sabeu en concret el tema del camp de futbol, i de vegades m’ho pregunto, i mira que ho
explico quasi cada dos per tres, el projecte inicial del camp de futbol preveia tot el que és una
instal·lació esportiva de camp de futbol, ara fem una primera fase, perquè som conscients que fer
tota l’execució del pressupost avui, és impossible, per que pujava a vora un milió d’euros, quan
tenim una subvenció de 550.000 €. Que hem fet? Hem reajustat aquest pressupost a 650.000 € per
que sigui factible i utilitzable, i lògicament es fa en dos fases, i potser la segona fase no la veiem
ningú de nosaltres, no ho sé, però de moment es fa el camp de futbol i unes graderies desmuntables.
Pren la paraula el Regidor Musicco Pasquale i matisa que el tema de projecte no és la crítica o el
problema, aquest projecte realment pot servir al poble, després cadascú pensarà el que vulgui, però
és la seva execució i evidentment el seu cost econòmic de cara a les arques de l’ajuntament, només
això, si a partir d’aquí, si realment dius que la segona fase potser ni la veurem, ja entra en el seny
de cada Ajuntament i d’acord amb les seves disponibilitats, que tal com pinta no sé si serà possible.
Torna a intervenir la Regidora Maria Carme Vidal i comenta respecte al Pressupost d’ingressos,
que el lloguer de correus continua igual a 900 €.
Contesta l’alcalde, que aquest tema el comentarà en Informes d’alcaldia.
Finalment intervé el Regidor Portaveu Manel Plana i comenta, una última informació respecte el
romanent de tresoreria a 31 de desembre tot i que ascendeix a 1.084.000 €, sense perjudici dels
últims ajustaments, dubtós cobrament i anul·lacions i baixes que faran rebaixar dit import, en la
línia del que deia la Maria Carmen per l’increment d’una certa morositat. Afegeix que aquest
import del RT, és la magnitud, son els diners, que si en un futur amb la modificació de la llei, que
dèiem o se’ns obliga amb aquests diners a amortitzar deute o si això ens permet fer alguna inversió
de cara al futur.
Intervé el Secretari Interventor i comenta que les últimes notícies aconsellen retardar una mica més
en aprovar la liquidació, No se la quantitat exacta però en principi pot rondar sobre 950.000 el
romanent de tresoreria per a despesa general.
Finalitzades les intervencions el Regidor i Portaveu del Grup de CIU Manel Plana, sotmet a
votació l’aprovació del Pressupost amb el següent resultat:
Els regidors del Grup Endavant Rosselló, Sr. Jaume Fernàndez i Lluís Rodríguez, s’abstenen.
La Regidora Sara Vila del Grup IpR, s’absté
La Regidora Maria Carme Vidal del Grup PSC-Pm, vota en contra, per que considera que han
d’anar a la baixa i considera que estan una mica sobre dimensionats, i no reflecteixen la situació
del moment.
El Regidor Sr Musicco Pasquale del Grup ERC, s’absté.
Els Regidors del Grup de CIU, Josep Abad i Fernàndez.; Elisa Torrelles Tormo. Jaume Borrero
Montijano. Manel Plana Farran. Joan Fontova Vilaró. I Silvia Olmo Pareja. voten a favor
Essent aprovat.
VI.- RATIFICACIÓ ACORD ADHESIÓ PLA FORMACIÓ CONTINUA 2013.
Seguidament es dona compte del Decret de l’Alcaldia d’Adhesió al Pla Agrupat de Formació
Continua ACM/DIPUTACIÓ 2013, que transcrit diu:

Decret:
L’Associació Catalana de Municipis i Comarques i les Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona
promouen des del 1996 un Pla agrupat de formació contínua pel personal funcionari i laboral de
l’administració local.
Aquest Pla està emmarcat dins dels Acords de la Formación para el Empleo en las
Administraciones Públicas (AFEDAP) i compta amb la col·laboració de les organitzacions
sindicals CCOO i UGT.
La finalitat d’aquest pla és la de promoure i fer arribar la formació a tots els ajuntaments i consells
comarcals de Catalunya, donant resposta a les seves necessitats formatives, ja que entenem que la
formació té un paper fonamental que permet desenvolupar les competències professionals de les
persones que integren l’administració local i així millorar els nostres serveis públics.
Els Objectius del Pla, son:
· Millorar la qualitat del treball i d’aquesta manera, millorar la qualitat dels serveis públics
· Facilitar el procés de modernització de l’Administració local i incrementar el paper de les noves
tecnologies de la informació i de la comunicació en el desenvolupament local i en la millora dels
serveis als ciutadans
· Potenciar i millorar la capacitació dels recursos humans de l’Administració local i facilitar el
desenvolupament personal i professional dels treballadors locals
· Difondre una actitud favorable vers l'aprenentatge, entès com un procés ininterromput durant el
cicle laboral i permetre l’adaptació de les qualificacions dels treballadors públics als canvis als que
es veuen sotmeses totes les organitzacions
Atès que els destinataris de dit Pla son Personal funcionari i laboral de les administracions locals
de Girona, Lleida i Tarragona adherides al Pla agrupat., i que per ser beneficiari de les accions
formatives del Pla Agrupat és necessari que l’administració sol·liciti l’adhesió al Pla i la seva
formalització a traves de un procediment establert, i atès les comunicacions rebudes per part de la
Diputació de Lleida, i de la proposta rebuda per a la confecció del Pla Agrupat de Formació
Continua per als treballadors del sector públic a l’àmbit de l’Administració Local exercici 2013,
s’ha instruït l’expedient corresponent per a recollir les necessitats formatives.
A tenor dels articlex21.111 de la Llei Reguladora de Bases de Regim Local, 51.1.n de la Llei
Municipal, aquest Alcaldia,
RESOLC
1.- Adherir-se al Pla Agrupat de Formació continua per a 2013 i procedir a la seva formalització..
2.- Donar compte al Ple en la propera sessió que es dugui a terme.
Es resta assabentat, pels assistents.
VII.- ACORD DE SOL·LICITUD APLICACIÓ COEFICIENTS VALORS CADASTRALS
MUNICIPI DE ROSSELLÓ, PER L’ANY 2014.
La Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s'adopten mesures tributàries dirigides a la
consolidació de les finances públiques i l'impuls de l'activitat econòmica, modifica l'article 32 del
Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari (TRLCI). Així, en l'apartat 2 s'estableix que "... les
lleis de pressupostos generals podran actualitzar els valors cadastrals dels immobles urbans d'un
mateix municipi per aplicació de coeficients en funció de l'any d'entrada en vigor de la
corresponent ponència de valors del municipi. ".
Per complir el que s'ha exposat, s'han realitzat per la Direcció General del Cadastre estudis sobre la
situació dels valors cadastrals en els diferents municipis, per la data d'aprovació de les ponències
de valors totals vigents. D'aquesta manera, s'ha determinant per a cada municipi la relació dels

valors cadastrals vigents amb els de mercat i posteriorment, la referència al mercat mitjana per a
cada exercici d'aprovació de ponència.
Els resultats estimats a 1 de gener de 2013, s'han projectat a 1 de gener de 2014, data de previsible
aplicació dels coeficients d'actualització que determini la LPGE, mitjançant una previsió del
comportament
del
mercat
immobiliari
en
el
present
exercici.
El nivell actual del mercat immobiliari s'estima similar al corresponent a principis de l'exercici
2004 o finals del 2003, de manera que per als municipis la ponència de valors es va aprovar en
aquests anys, no es considera necessària l'aplicació de coeficients d'actualització.
En els municipis la ponència de valors és posterior a 2004, els valors cadastrals es troben de
mitjana per sobre del 50% del valor de mercat, per la qual cosa es proposen coeficients de
decrement. Atès que l'article 32.2.a) estableix que no es podrà sol · licitar l'aplicació d'aquests
coeficients fins que hagin transcorregut almenys cinc anys des de l'entrada en vigor dels valors
cadastrals derivats de l'anterior procediment de valoració col · lectiva de caràcter general, i que
aquesta sol · licitud s'ha de fer l'exercici anterior a la seva aplicació, es limita la proposta de
coeficients als municipis la ponència de valors es va aprovar en els anys 2005, 2006 i 2007. La
quantia del coeficient serà la necessària perquè els valors dels municipis, en termes de mitjana, se
situen en el 50% del valor de mercat.
En els municipis la ponència de valors és anterior a 2004 els valors cadastrals es troben per sota
del 50% del valor de mercat, per la qual cosa es proposen coeficients d'increment. En aquest cas el
coeficient proposat és la desena part de l'increment de valor previst. Aquest coeficient es pot
aplicar en anys successius, amb un comportament similar al que actualment es produeix a la base
liquidable obtinguda en realitzar un procediment de valoració col · lectiva de caràcter general.
La nova redacció de l'article 32.2 del Text Refós de la Llei del cadastre immobiliari que conté la
Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s'adopten mesures tributàries dirigides a la
consolidació de les finances públiques i l'impuls de l'activitat econòmica, permet que els municipis
que reuneixin determinats requisits, i que necessitin actualitzar els valors cadastrals dels immobles
urbans a l'alça o a la baixa, puguin sol · licitar l'aplicació de coeficients que definiran les lleis de
pressupostos generals de l'Estat.
Així mateix "el termini perquè els ajuntaments comuniquin a la Direcció General del Cadastre la
sol · licitud d'aplicació per a l'exercici 2014, dels coeficients que preveu l'article 32.2., S'amplia
fins l'1 de març del 2013".
Conseqüentment "en aquells municipis en què es sigui aplicable el que preveu aquest article, el
termini per aprovar i publicar el tipus de gravamen de l'impost sobre béns immobles s'amplia fins a
l'1 de març de l'exercici en què s'apliqui el corresponent coeficient"
Per tot l 'exposat, i Ates que AQUESTA Alcaldia en data 11 de Febrer de 2013, és va adreçar-se a
la Gerència del cadastre sol·licitant l'aplicació de coeficients al Municipi de Rosselló, és Proposa
al Ple la seva ratificació en els termes següents:
Atès que en el municipi de Rosselló, es donen els requisits per sol·licitar l’aplicació de dits
coeficients i que aquest Ajuntament es troba interessat en l’aplicació de coeficients als valors
cadastrals dels bens immobles urbans a aprovar per la Llei de Pressupost de l’Estat,
L'Ajuntament de ROSSELLO, d’acord amb l’article 32.2 del text refós de la Llei del Cadastre
Immobiliari, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, SOL·LICITA a la
Direcció General del Cadastre l’aplicació als valors cadastrals dels béns immobles urbans del seu
terme municipal, dels coeficients que estableixi a l’efecte, la Llei de pressupostos generals de
l'Estat per l’any 2014, prèvia apreciació pel Ministre d'Hisenda i Administracions Públiques de la
concurrència dels requisits legalment establerts.

En el torn obert d’intervencions, el Regidor Sr. Jaume Fernàndez pregunta: Segons la informació
que disposen el coeficient corrector d’aplicació sobre el valor cadastral seria un 0,73?
Contesta l’alcalde que en principi Si, però no definitiu, el coeficient corrector es sabrà l’últim
trimestre de l’any.
Intervé novament el Regidor Sr Jaume Fernàndez, i manifesta que aquest és un dels temes que
neguiteja a la gent, i per que tots sabem, la pregunta és molt senzilla, el valor cadastral final
aplicable al 2007 és un valor que va augmentant un 10% a l’any, el coeficient del 73% aquest,
entenc jo, seria aplicable al valor que ens tocaria al 2014,amb les pujades ja realitzades, no sé si
m’he explicat bé. Jo pel que vaig entendre, si no em corregeixes Fèlix, que la puja aquesta dels
coeficients, això es parava.
Contesta el Secretari i comenta que la aplicació d’aquest coeficient reductor s’ha de demanar cada
any, i aquest coeficient afectarà al VC. i conseqüentment a la seva pujada anual.
Seguidament s’obre un petit debat envers el particular entre els Regidors assistents, degut a la
complexitat del tema. i es comenta la reunió mantinguda en la Gerència del Cadastre on va quedar
clar, la incertesa en el mercat i que aquest coeficients s’han de reajustar al setembre i al desembre
serà realment quan se sabrà l’ajust que serà efectiu al 2014.
VIII.- URBANISME: APROVACIÓ PROVISIONAL “MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
POUM, REORDENACIÓ DE LA XARXA VIÀRIA DEL SECTOR SUD-4, MIRALBÓ”
Vist l'expedient de tramitació de Modificació puntual del POUM del municipi de Rosselló.
redactada per Dom Arquitectes Associats, relativa a la Reordenació de la xarxa viària del sector
SUD-4, Miralbó “.
1. Antecedents
El Ple de l’Ajuntament de Rosselló en sessió de data 12 de juliol de 2012 va aprovar inicialment la
Modificació puntual del POUM, Reordenació de la xarxa viària del sector SUD-4, Miralbó, i va
acordar sotmetre’l a informació pública pel termini d’un mes. Aquest acord es va publicar al BOP
núm.109 de 7 d’agost de 2012, i al diari La Mañana de 31 de juliol de 2012.
2. Al·legacions
En el termini d’informació pública no s’han presentat al·legacions.
3. Informes organismes afectats
S’han rebut els següents informes dels organismes afectats per raó de llurs competències sectorials:
3.1. Direcció General de Comerç. Rebut el 17/10/2012, amb registre d’entrada núm.835.
Informe favorable condicionat a l’adaptació de la regulació de l’ús comercial que fa el POUM a la
nova legislació del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments
comercials, que va entrar en vigor el 29 de desembre de 2009.
La present modificació puntual del POUM en el sector del SUD-4 no té per objecte la regulació de
l’ús comercial en el municipi i per tant no és el document apropiat per ajustar el POUM a la nova
regulació (DL 1/2009) dels equipament comercials. En tot cas, la legislació comercial vigent (DL
1/2009) és d’obligat compliment, per damunt de la regulació de l’ús comercial del POUM vigent,
que es basa en l’anterior legislació dels usos comercials.
3.2. Oficina territorial d’Acció i Avaluació Ambiental. Rebut el 6/11/2012, amb registre d’entrada
núm.898.
Resolució:

1. Declarar la no-subjecció a avaluació ambiental de la Modificació puntual del POUM de
Rosselló en relació amb l’àmbit del sector SUD-4 Miralbó.
3.3. Agència Catalana de l’Aigua. Rebut el 06/11/2012, amb registre d’entrada núm.899.
* 5. Conclusió
En conclusió, examinada la documentació presentada, s’informa favorablement la Modificació
Puntual del POUM de Rosselló. Reordenació de la xarxa viària del sector SUD-4 Miralbó. Maig
2012, sempre i quan el Pla parcial que desenvolupi el SUD-4 sigui informat per l’Agència
Catalana de l’Aigua, i reculli les prescripcions establertes en el present informe.
Abastament
1.- Estudi de demanda i justificar la disponibilitat de recursos.
Sanejament
1.- Xarxa separativa (pluvials/residuals)
2.- Punts d’abocament (permisos, no existència d’afeccions, etc.)
3.- Bassa de laminació per a pluvials, i separació d’hidrocarburs.
4.- EDAR pròpia per al sector SUD-4
3.4. Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña. Rebut el 09/11/2012, amb registre
d’entrada núm.904.
Informe favorable respecte a les modificacions proposades en els terrenys del SUD-4 i en la
vialitat interior del sector.
Respecte a la documentació tramesa cal recollir les modificacions indicades, per tal d’emetre un
nou informe:
1. La intersecció reflexada en el p.k. 9+975 no es correspon fidelment amb la situació existent, pel
que caldrà modificar els plànols del document de manera que reflexin la situació real de la
intersecció i els trams veïns al sector SUD-4.
2. La calçada lateral a la CN-230 ha de permetre la incorporació cap al vial que condueix a la
zona industrial de la paperera.
3. La calçada lateral a la CN-230 ha de preveure la possibilitat de donar continuïtat al camí de
servei contemplat en el projecte 33-L-3930 (Rehabilitació estructural del ferm, millora de marges
i reordenació d’accessos rurals a la CN-230).
4. L’entrada a la calçada lateral des de la carretera haurà d’estar dotada d’una cunya de
desacceleració d’acord amb la normativa d’accessos del Ministeri de Foment.
5. Els edificis s’han de situar a 25 metres de l’aresta exterior de la calçada. Tan en la memòria
com en els plànols ha de quedar perfectament definida la línia límit d’edificació.
La present modificació puntual del POUM no modifica l’ordenació prevista en el pla parcial
vigent, en tot el front de la CN-230. Tots aquests ajustaments indicats en l’informe es podran
plantejar amb caràcter previ a l’execució de l’obra, atès que no afecten de forma significativa a les
previsions del planejament.
El desajust entre la rotonda reflexada en el pla parcial i l’executada pel Ministeri (punt 1) es
refereix a la connexió amb l’accés al polígon industrial de la paperera i es tracta d’un ajust mínim
del traçat del vial que no incideix en l’ordenació del sector.
El traçat de la rotonda que figura en el Pla parcial aprovat és el que constava en el projecte inicial
del Ministeri i que ja es va recollir en la tramitació del pla parcial (aprovat definitivament el
29/11/2007). Aquesta rotonda es va executar pel Ministeri de Foment entre els anys 2008-2010 i la
documentació “As built” s’ha tramés a l’Ajuntament de Rosselló el 5/02/2013, pel que tan la
Modificació del Pla parcial com la Modificació puntual del POUM en tràmit, no poden reflexar
l’obra executada, atès que no es disposava d’aquesta documentació de l’obra realment executada.

Així mateix, el Projecte d’urbanització del sector SUD-4 es va informar el 24 de març de 2010 per
la Dirección General de Carreteras, reclamant el mateix. Aquest projecte d’Urbanització es va
aprovar amb la condició de donar compliment als requeriments prèviament a l’execució de l’obra.
Pel que fa a la calçada lateral (punt 2) no es connecta directament amb el camí de Benavent
d’accés a la paperera, atès que el pla parcial proposa altres vials de connexió amb la paperera com
alternativa al camí de Benavent.
L’entrada a la calçada lateral des de la carretera i la connexió de la calçada lateral amb el camí de
servei als accessos rurals (punts 3 i 4) es farà en el seu moment sense problemes, en l’execució del
projecte d’urbanització.
Finalment respecte a la línia límit d’edificació situada a 25 metres, tampoc s’ha modificat respecte
al pla parcial vigent, i en tot cas els futurs edificis es situaran a 10 metres de l’alineació de la tanca
a vial, el que suposa un total de 35 metres de separació de l’aresta de la carretera. Aquestes dues
línies, l’alineació de la parcel·la i la línia de separació de l’edificació estan grafiades en el plànol
d’ordenació, així com la línia límit d’edificació a 25 metres de l’aresta de la carretera.
3.5. Àrea del Medi Natural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural. Rebut el 03/12/2012, amb registre d’entrada núm.978.
Informe favorable, atès que no s’afecta cap dels valors naturals existents.
3.6. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Rebut el
03/12/2012, amb registre d’entrada núm.978.
Informe favorable.
Vistos els informes obrants a l’expedient, i que durant el termini d’exposició publica, no s’han
presentat all. legacions
Ates allò que disposa l'article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme.
D’acord amb el que disposa l’article 85.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, Text refós de
la Llei d’urbanisme i, la disposició addicional novena del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de
juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl, que modifica l’article 22.2 c) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, l’òrgan competent per a l’aprovació
provisional de la Modificació del POUM és el Ple municipal.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la Modificació puntual del POUM, Reordenació
de la xarxa viària del sector SUD-4, Miralbó “.redactada per DOM Arquitectes Associats i
formulat per aquest Ajuntament, amb les prescripcions assenyalades en l’informe tècnic..
SEGON.- Remetre la Modificació puntual del POUM a la Comissió territorial d'Urbanisme als
efectes de la seva aprovació definitiva.
Essen aprovada pel onze regidors assistents que de fet i dret composen la Corporació.
IX.- URBANISME: APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PLA PARCIAL
URBANÍSTIC DEL SECTOR SUD-4 “MIRALBÓ”, DE ROSSELLÓ, “REORDENACIÓ
DELS SISTEMES VIARI, ESPAIS LLIURES I SERVEIS TÈCNICS.
El regidor d'urbanisme eleva al Ple la proposta d'acord següent:
1. IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Assumpte: Pla parcial urbanístic del sector sud-4 “Miralbó”, de Rosselló, “Reordenació dels
sistemes viari, espais lliures i serveis tècnics. Aprovació Provisional

Expedient: 2012/06//Urbanisme.
Sol·licitant: Ajuntament de Rosselló.
Emplaçament: Miralbó SUD- 4
1. Antecedents
1.1 El Planejament vigent en el sector es el Pla Parcial aprovat per la Comissió Territorial
d’urbanisme de Lleida el 29 de Novembre de 2007 i publicat al DOGC num 5754 de 12 de
Novembre de 2010..La present modificació del Pla Parcial, es relaciona directament amb la
Modificació del Pla d’Ordenació Urbanístic, que es tramita simultàniament
Per Resolució de l’alcaldia de data 12 de Juliol de 2012, es va aprovar inicialment la Modificació
del Pla parcial urbanístic del sector SUD-4 “Miralbó”, de Rosselló, “Reordenació dels sistemes
viari, espais lliures i serveis tècnics”, i va acordar sotmetre’l a informació pública pel termini d’un
mes. Aquest acord es va publicar al BOP núm.109 de 7 d’agost de 2012, i al diari La Mañana de
l’1 d’agost de 2012.
2. Al·legacions
En el termini d’informació pública no s’han presentat al·legacions.
3. Informes organismes afectats
S’han rebut els següents informes dels organismes afectats per raó de llurs competències sectorials:
3.1. Direcció General de Comerç. Rebut el 17/10/2012, amb registre d’entrada núm.835.
Informe favorable condicionat a l’adaptació de la regulació de l’ús comercial que fa el POUM a la
nova legislació del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments
comercials, que va entrar en vigor el 29 de desembre de 2009.
La present Modificació del Pla parcial urbanístic del sector SUD-4 no té per objecte la regulació
de l’ús comercial en el municipi i per tant no és el document apropiat per ajustar el POUM a la
nova regulació (DL 1/2009) dels equipament comercials. En tot cas, la legislació comercial vigent
(DL 1/2009) és d’obligat compliment, per damunt de la regulació de l’ús comercial del POUM
vigent, que es basa en l’anterior legislació dels usos comercials.
3.2. 3.2. Agència Catalana de l’Aigua. Rebut el 06/11/2012, amb registre d’entrada núm.898.
* 5. Conclusió
En conclusió, examinada la documentació presentada, s’informa desfavorablement la
Modificació del Pla parcial urbanístic del sector SUD-4, “Miralbó” de Rosselló. Reordenació
dels sistemes viari, espais lliures i serveis tècnics. Maig 2012
Així doncs, s’haurà d’aportar documentació complementària en relació a l’abastament, i al
sanejament (aquesta nova documentació es presentarà davant l’Agència Catalana de l’Aigua, per
a que pugui emetre nou informe en relació a l-assumpte de referència).En resum, el següent:
Abastament
1.- Justificar la disponibilitat de recursos (aigua potable procedent de xarxa / aigua de reg de
zones verdes procedent del sistema de reg adjacent).
Sanejament pluvials
1.- El punt de vessament 2 es troba en el TM de Torrefarrera, pel que s’haurà de disposar
d’informe favorable per part de l’Ajuntament de Torrefarrera per passar la canonada de pluvials
pel seu terme municipal.
Paral·lelament, tant per als punts de vessament 1 i 2, s’haurà de tenir en compte el següent:
- Si és sobre sèquia de reg, caldrà aportar autorització per part del propietari de la
infraestructura.
- Si és sobre llera pública, caldrà justificar la no existència d’afeccions (desbordaments, etc.)

- En cas d’altres opcions, es justificarà la seva viabilitat, incloent els permisos escaients (si fos el
cas).
- S’instal·larà un separador d’hidrocarburs.
Atenent la superfície del sector (29,9512 Ha) s’hauria de plantejar un sistema de laminació
(s’adjuntaran càlculs).
Sanejament residuals
1.- El SUD-4 haurà de preveure una EDAR pròpia (a ubicar en la zona destinada a la futura
EDAR de Rosselló).
2.- En relació al punt d’abocament final d’aigües residuals:
El punt de vessament d’aigües residuals es troba en el TM de Torrefarrera, pel que s’haurà de
disposar d’informe favorable per part de l’Ajuntament de Torrefarrera per passar la canonada de
residuals pel seu terme municipal.
Paral·lelament, l’abocament de residuals depurades es realitza sobre una infraestructura de reg,
pel que caldrà aportar informe per part de la Comunitat de Regants.
3.- No obstant, prèviament a l’aprovació del projecte d’Urbanització per part de l’Ajuntament, es
sol·licitarà informe a l’Agència Catalana de l’Aigua per avaluar si pot ser viable connexió del nou
sector al Sistema Públic de Sanejament (via Conveni de Sanejament). En cas contrari, s’optarà
per l’EDAR pròpia plantejada inicialment.
4. Cal tenir en compte que en cas d’instal·lar una EDAR pròpia, serà necessari sol·licitar i
disposar de la corresponent Autorització d’Abocament, d’acord amb tot l’establert al RD
849/1986, d’11 d’abril RDPH, i el RD 606/2003, de 23 de maig pel que es modifica el RDPH.
En la tramitació del Pla parcial urbanístic vigent ja es van justificar tots aquests condicionants que
es plantegen novament, com si es tractés d’un pla parcial en tràmit. Totes les modificacions
proposades en l’actual document no modifiquen els requeriments ja plantejats inicialment, pel que
fa a:
- Abastament. La disponibilitat de recursos ja es va justificar en el Pla parcial vigent.
Sanejament pluvials. Els punts de vessament són els mateixos que en el Pla parcial vigent.
Sanejament residuals. Tan l’EDAR com el punt de vessament és el mateix que en el Pla
parcial vigent.
3.3. Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña. Rebut el 07/11/2012, amb registre
d’entrada núm.900.
Examinada Informe favorable respecte a les modificacions proposades en els terrenys del SUD-4 i
en la vialitat interior del sector.
Respecte a la documentació tramesa cal recollir les modificacions indicades, per tal d’emetre un
nou informe:
1. La intersecció reflexada en el p.k. 9+975 no es correspon fidelment amb la situació existent, pel
que caldrà modificar els plànols del document de manera que reflexin la situació real de la
intersecció i els trams veïns al sector SUD-4.
2. La calçada lateral a la CN-230 ha de permetre la incorporació cap al vial que condueix a la
zona industrial de la paperera.
3. La calçada lateral a la CN-230 ha de preveure la possibilitat de donar continuïtat al camí de
servei contemplat en el projecte 33-L-3930 (Rehabilitació estructural del ferm, millora de marges
i reordenació d’accessos rurals a la CN-230).
4. L’entrada a la calçada lateral des de la carretera haurà d’estar dotada d’una cunya de
desacceleració d’acord amb la normativa d’accessos del Ministeri de Foment.
5. Els edificis s’han de situar a 25 metres de l’aresta exterior de la calçada. Tan en la memòria
com en els plànols ha de quedar perfectament definida la línia límit d’edificació.

La present modificació del Pla parcial del sector SUD-4 no modifica l’ordenació prevista en el pla
parcial vigent, en tot el front de la CN-230.
Tots aquests ajustaments indicats en l’informe es podran plantejar amb caràcter previ a l’execució
de l’obra, atès que no afecten de forma significativa a les previsions del planejament.
El desajust entre la rotonda reflexada en el pla parcial i l’executada pel Ministeri (punt 1) es
refereix a la connexió amb l’accés al polígon industrial de la paperera i es tracta d’un ajust mínim
del traçat del vial que no incideix en l’ordenació del sector.
El traçat de la rotonda que figura en el Pla parcial aprovat és el que constava en el projecte inicial
del Ministeri i que ja es va recollir en la tramitació del pla parcial (aprovat definitivament el
29/11/2007). Aquesta rotonda es va executar pel Ministeri de Foment entre els anys 2008-2010 i la
documentació “As built” s’ha tramés a l’Ajuntament de Rosselló el 5/02/2013, pel que tan la
Modificació del Pla parcial com la Modificació puntual del POUM en tràmit, no poden reflexar
l’obra executada, atès que no es disposava d’aquesta documentació de l’obra realment executada.
Així mateix, el Projecte d’urbanització del sector SUD-4 es va informar el 24 de març de 2010 per
la Dirección General de Carreteras, reclamant el mateix. Aquest projecte d’Urbanització es va
aprovar amb la condició de donar compliment als requeriments prèviament a l’execució de l’obra.
Pel que fa a la calçada lateral (punt 2) no es connecta directament amb el camí de Benavent
d’accés a la paperera, atès que el pla parcial proposa altres vials de connexió amb la paperera com
alternativa al camí de Benavent.
L’entrada a la calçada lateral des de la carretera i la connexió de la calçada lateral amb el camí de
servei als accessos rurals (punts 3 i 4) es farà en el seu moment sense problemes, en l’execució del
projecte d’urbanització.
Finalment respecte a la línia límit d’edificació situada a 25 metres, tampoc s’ha modificat respecte
al pla parcial vigent, i en tot cas els futurs edificis es situaran a 10 metres de l’alineació de la tanca
a vial, el que suposa un total de 35 metres de separació de l’aresta de la carretera. Aquestes dues
línies, l’alineació de la parcel·la i la línia de separació de l’edificació estan grafiades en el plànol
d’ordenació, així com la línia límit d’edificació a 25 metres de l’aresta de la carretera.
2.2. Durant el termini d’exposició pública no s’han presentat les al·legacions.
2.3. Consten a l’expedient els informes emesos per els organismes afectats:, els quals són tots en
sentit favorable a l’aprovació del Pla, amb determinades prescripcions i observacions., excepte el
de l’Agencia Catalana de l’Aigua.
2.4. El tècnic municipal, en data 11 febrer de 2013., ha emès un informe favorable a l’aprovació
provisional del Pla., amb les observacions que consten en el mateix i reflectides en l’apartat 3 de
aquest acord.
2.5. El secretari interventor municipal,, ha emès informe al respecte
Les observacions i modificacions assenyalades NO suposen canvis substancials en el document
presentat inicialment i en la tramitació del Pla Parcial urbanístic vigent, ja es van justificat tots
aquest condicionants que es plantegen novament, com si es tractes d’un pla parcial en tràmit.
Atès allò que disposen els articles 68 i 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012,
de 22 de febrer, i 90 i 91 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’urbanisme.

D’acord amb la disposició addicional novena del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl, que modifica l’article 22.2 c) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, es proposa al Ple, l’adopció del següent acord:
ACORDA,
Primer.-Aprovar provisionalment el Pla parcial urbanístic del sector SUD-4 “Miralbó”, de
Rosselló, “Reordenació dels sistemes viari, espais lliures i serveis tècnics “amb les prescripcions
esmentades en l’informe tècnic.
La present Modificació del Pla parcial urbanístic del sector SUD-4, “Miralbó” es relaciona
directament amb la Modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal, que es tramita
simultàniament i la executivitat de l’acord d’aprovació definitiva del pla parcial resta supeditada a
la aprovació definitiva de la Modificació del Pla ( Art 110.2 del Decret 305/2006 de 18 de Juliol
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme..
Segon.- Trametre el Pla parcial urbanístic del sector SUD-4 “Miralbó”, de Rosselló, “Reordenació
dels sistemes viari, espais lliures i serveis tècnics”. a la comissió territorial d'urbanisme a fi
d'aprovar-lo definitivament.
Essent aprovada dita proposta pels onze regidors dels onze que de fet i dret composen la
Corporació.
X.- VERIFICACIÓ TEXT REFOS MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE ROSSELLÓ SECTOR DE PLA DE MILLORA
URBANA PMU-8. “ ESCOLES ”
A continuació es dona compte de l’expedient, relatiu a la Modificació puntual del Pla d’ordenació
urbanística municipal de Rosselló que té per objecte la reordenació dels sistemes viari,
equipaments escolars i espais lliures en el sector del Pla millora urbana PMU-8.” Escoles
“ promogut i formulat per aquest mateix Ajuntament., amb els següents antecedents:
1- ANTECEDENTS

El Pla de millora urbana del sector núm.8 Escoles, destinat a usos residencials, aprovat inicialment
per l’ajuntament de Rosselló el 24 de maig de 2007 i provisionalment el 2 de novembre de 2010,
es va suspendre per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida de 14 d’abril de 2011,
entre altres motius per incompliment de les previsions del planejament vigent en relació al sistema
viari i al sistema d’espais lliures i per l’alteració del paràmetre de densitat fixat en el POUM.
El Ple de la Corporació Municipal de Rosselló de data 30 de Desembre de 2011 va aprovar
inicialment la proposta de modificació puntual del POUM del municipi de Rosselló relativa a la
reordenació dels sistemes viari, equipaments escolars i espais lliures en el sector del Pla de Millora
Urbana num 8 “ Escoles “.i en data 12 de Juliol de 2012 va acordar la aprovació provisional,
d’acord amb la següent transcripció:
“Vist l'expedient de tramitació de Modificació puntual del POUM del municipi de Rosselló.
redactada per Dom Arquitectes Associats, relativa a la reordenació dels sistemes viari,
equipaments escolars i espais lliures en el sector del Pla de Millora Urbana num 8 “ Escoles “..
Atès que, com es fa constar a la Memòria justificativa de la proposta, la modificació pretén donar
compliment a l’acord de la Comissió Territorial d’urbanisme de Lleida de 14 d’Abril de 2011., que
va suspendre el Pla de Millora Urbana del Sector 8 “ Escoles., amb la finalitat de donar resposta
als incompliments de les previsions del planejament vigent en relació al sistema viari i al sistema
d’espais lliures i per l’alteració del paràmetre de densitat fixat en el POUM. E incorporar com a
pròpia del POUM aquesta Modificació.

S’han rebut els següents informes: Departament d’Ensenyament: Informe favorable.; Departament
de Comerç: Informe favorable condicionat a l’adaptació de la regulació de l’ús comercial que fa el
POUM a la nova legislació del Decret Llei 1/2009 de 22 de desembre, d’ordenació d’equipaments
comercials i atès que aquesta modificació no te per objecte la regulació de l’ús comercial en el
municipi i per tant no es el document apropiat per ajustar el POUM a la nova regulació, i a mes
tenint en compte que la legislació comercial vigent es d’obligat compliment, per damunt de la
regulació de l’ús comercial del POUM vigent, que es va aprovar amb l’anterior legislació.
Vistos els informes obrants a l’expedient, i que durant el termini d’exposició publica, no s’han
presentat all. legacions
Ates allò que disposa l'article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme.
D’acord amb el que disposa l’article 85.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, Text refós de
la Llei d’urbanisme i, la disposició addicional novena del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de
juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl, que modifica l’article 22.2 c) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, l’òrgan competent per a l’aprovació
provisional de la Modificació del POUM és el Ple municipal.
Es proposa ala Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la Modificació puntual del POUM relativa a la
reordenació dels sistemes viari, equipaments escolars i espais lliures en el sector del Pla de Millora
Urbana num 8 “ Escoles “.redactada per DOM Arquitectes Associats i formulat per aquest
Ajuntament.
SEGON.- Remetre la Modificació puntual del POUM a la Comissió territorial d'Urbanisme als
efectes de la seva aprovació definitiva.
Essent aprovada dita proposta per onze regidors dels onze que de dret composen la Corporació.
Atès que rebut escrit del Departament de Territori i Sostenibilitat, Comissió Territorial de
Urbanisme de Lleida de data 16/11/2012,, Assumpte "Exp 2012/048752/L//L. Acord Comissió
Territorial d’ Urbanisme de Lleida; sessió de 15 de novembre de 2012 en relació a la Modificació
puntual del POUM relativa a la reordenació dels sistemes viari, equipaments escolars i espais
lliures en el sector del Pla de Millora Urbana num 8 “ Escoles “de Rosselló, va adoptar la següent
resolució:
“Primer. Suspendre l’aprovació definitiva de la Modificació del Pla d’ordenació urbanística
municipal sector del Pla de millora urbana núm. 8 “Escoles”, promogut i tramès per l’Ajuntament
de Rosselló, fins que, mitjançant un Text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació
provisional de l’expedient i diligenciat, s’incorporin les prescripcions següents:
1. Cal garantir el manteniment de la superfície del sistema d’espais lliures públics del
planejament vigent, de 2.464,00 m2s.
2. Cal aportar la documentació que estableix l’article 99.1.b del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22
de febrer.
3. Per altra banda cal esmenar les errades materials següents:

- En el quadre resum de l’article 150, Pla de millora urbana núm.8, PMU-8, escoles, modificat en
l’apartat A, superfície i sostre total, cal canviar el sostre total “19.406 m2st” per “19.414,97
m2st”.
- En el quadre resum de l’article 150, Pla de millora urbana núm.8, PMU-8, escoles, modificat en
l’apartat A, superfície i sostre total, cal canviar el paràmetre densitat d’habitatges de “29 hab/ha”
per “29,30 hab/ha”.
Segon. Indicar a l’Ajuntament que el Text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els
plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament de textos, en compliment de
l’article 18 del Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme i de
l’ordre PTO/343/2005 de 27 de juliol.
I atès que dit text refós ha estat redactat en el que s’incorporen les prescripcions assenyalades per
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, atès que el present text refós es dóna compliment a
les prescripcions anteriors mitjançant les següents propostes:
1. En quant al sistema d’espais lliures es proposa el manteniment de la superfície de 2.464 m2, tal
com es reflexa en el plànol d’ordenació, amb dos nous espais lliures, un a l’est del solar actual de
l’escola bressol i un segon com a vorera de protecció davant el solar del futur Institut. Aquesta
ampliació del sistema d’espais lliures es fa reduint els espais destinats als equipaments escolars.
2. S’incorpora en la present memòria la modificació de l’Agenda de desenvolupament dels sectors
de pla de millora urbana, inclosa en el document núm. 8 Agenda econòmica i financera del POUM.
3. El sostre total fixat pel POUM no es modifica i es manté en els 19.406 m2st fixats pel POUM.
El paràmetre de densitat d’habitatges es precisa en 29,30 hab/ha.
Per tot l’exposat es proposa el següent acord:
Primer.- Ratificar l’aprovació provisional de la Modificació puntual del POUM relativa a la
reordenació dels sistemes viari, equipaments escolars i espais lliures en el sector del Pla de Millora
Urbana num 8 “ Escoles “ i donar- se per assabentat de les modificacions introduïdes, verificant les
mateixes..
Segon.- Remetre dit Text refós diligenciat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per a la
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat i consegüentment la seva executivitat, en suport
paper e informàtic en compliment del que determina l’article 18 del Decret 305/2006, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme i de l’ordre PTO/343/2005 de 27 de juliol, per la
qual s’estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic de les normes
urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya
competents per a la seva aprovació definitiva.
Essent aprovada dita proposta pels onze regidors dels onze que de fet i dret composen la
Corporació.
XI.- PROPOSTA ADHESIÓ ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA
ELÈCTRICA I GAS NATURAL AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE
CATALUNYA.
A petició de l’Alcaldia, i atès el retard en la tramitació per part de l’ACM, es retira de l’ordre del
dia, per un proper ple.

XII.- DECRETS E INFORMES ALCALDIA.
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,):











Reclamació Patrimonial Concha Joven Lozano.
Reclamació Patrimonial Alejandro Marti Miro.
Contracte Manteniment Aparells Elevadors amb l’empresa JF.
Encàrrec Redacció PAES, dins del Pacte d’alcaldes.
Decret Aprovació Padrons Arbitris 2013.
Designació Representant Ajuntament Rosselló, en Institut Joan Sola al Regidor Manel
Plana.
Autorització Provisional Subministro Aigua Potable a Alier.
Sol·licitud Subvenció Diputació de Lleida, de l’obra Urbanització Camí dins del Sector
PMU-1B.
Document de Compromís signat amb Àngel Brao i esposa, obertura Bar i adquisició
terrenys.
Acord avinença acomiadament Julian Contreras.

INFORMES.
 Reunió mantinguda amb la Gerència del Cadastre de Lleida, envers problemàtica Valors
Cadastrals.
 Aprovació per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, la correcció de
l’article 143 del POUM de Rosselló.
 ACA, resposta en referencia al sanejament de les urbanitzacions.
 ACA, autorització abocament aigües residuals.
 Publicació Bases Pactes d’Alcaldes, Entitats Associades.
 Reunió amb el Ramón Farrés, delegat de governació sobre el tema de granja de Enric
Herrera.
 Reunió amb el President de la Diputació, per cercar finançament de diferents obres
mitjançant ajuts directes.
 Informa de les obres que s’executen per la brigada, a la planta sotano edifici Ajuntament,
per treure les humitats..
 També comenta que el magatzem municipal al costat del cementiri, ja està pràcticament
finalitzat i que durant el mes vinent ja podrà ser operatiu, això suposarà un estalvi en el
lloguer del local del C/ Major.
 També comenta la subvenció atorgada per replantar de nou la serreta dels dipòsits.
 Informa de l’arranjament de la vorera del C/ Sant Jordi direcció Cooperativa en l’indret de
l’habitatge amb num de policia per tal que no se atansin tant els vehicles a la façana, i totes
les actuacions dels “bornals”.
 Informa de l’adequació de la insonorització del menjador del col·legi, hi havia repetides
queixes i durant molt de temps pel tema aquest del soroll, quan hi ha la canalla menjant al
menjador i s’ha posat unes plaques que la veritat és que han donat molt bon resultat i per
tant l’obra ha estat molt satisfactòria.
 Adequació de l’escala del Punt Edu que ens permetrà el desallotjament en cas
d’emergència.
 Tancament de tots els parcs infantils, de cara al perill que pot ocasionar algun tipus
d’animal o gos abandonat que pot haver.















Informa que el local de joventut al pont del Morer, està ja en funcionament, vam tenir una
reunió amb el grup de joves i allí se’ns va demanar per part d’ells com volien l’adequació
d’aquest local i s’ha portat a terme per tal que estiguessin el més satisfets possibles.
S’ha demanat també a carreteres la senyalització de les dos urbanitzacions, la d’Al-kanís ja
està feta, falta la de la Tossa en la rotonda d’entrada al municipi des de Lleida.
Respecte del local de correus, informa de les ultimes gestions dutes a terme i comenta que
actualment s’està cobrant un lloguer de 60 € mensuals, això ja e ns costa només la llum,
comenta que s’ha contactat amb Correus i s’ha fet una proposta, demanant cobrar 400
Euros mensuals pel lloguer d’aquest local,, suposo que arribarem a un acord i sinó estan
contents l’haurem de treure.
També informa de l’assignació del PUOSC per manteniment 2013-2016, que ascendeix a
107.459 € que per anualitats ens correspondrà: 27.000€. més o menys.
Informar-vos del Parc de Nadal, que es va portar a terme, en quan a despesa el 2011 hi va
haver una despesa de 750 €, aquest any ha costat 0, i una participació aproximadament
d’uns 125 nens cada dia, o sigui que pel parc de Nadal han passat uns 650 nens més o
menys durant els 5 dies.
També comenta les audicions de música que s’han fet, ara no fa massa, amb una
participació molt elevada de 200 persones i això és una cosa que volem agrair des d’aquí
de l’equip de govern per la massiva participació que estem observant en la gran majoria
d’actes que s’estan fent.
També informa del canvi d’equips informàtics de les dependències d’administració per que
estaven una mica obsolets.
Informa de la prioritat en el tema de l’auditoria lumínica, l’estalvi que això representaria
per les arques municipals per que és una de les despeses més fortes. S’ha fet una prova al
polígon d’Alier, hi ha 28 punts de llum, posant un regulador en aquest 28 punts de llum,
amb un cost de 1.900 € es aconseguiria un 40% de l’estalvi d’aquestes 28 faroles, aquest
estalvi amb un 18 mesos estaria recuperant la inversió d’aquest regulador de 1.900€ i allí ja
tindries el 40% d’estalvi.
Respecte al tema d’Esport, comenta que se’ns ha criticat perquè solament veiem el futbol,
que no pensem en res més. Això no es cert, per desgràcia aquí tenim unes instal·lacions
precàries i en molts casos inexistents. Aquest equip de govern, el primer dia ho vam dir i
ho pensa tirar a terme, de que hi posarem remei. Tenint molt clar que ha d’haver unes
instal·lacions molt millors de les que avui tenim i que farem el que faci falta per que això
sigui així, no solament tenim l’equip amateur de futbol pel qual em sento molt orgullós
degut a tota la trajectòria que està desenvolupament aquest any, actualment hi ha cert
moviment, ara s’ha creat un equipet de bàsquet, un equipet de bolei que comencen avui a
fer entrenaments, (lògicament com que no tenim pista coberta hem tingut de fer una
adaptació al gimnàs de l’escola,) per que no tenim cap altra infraestructura. S’ha potenciat
l’activitat esportiva, hem fet les diferents duatlons, trencacames, s’està preparant una cursa
nocturna pel mes de juny, s’està preparant amb la col·laboració del Jaume Gorgues una
escola d’atletisme, s’està fent tres circuits de footing, tinc aparaulat un equip de futbol
femení i un altre de veterans, i lògicament pel futbol femení la mateixa federació de futbol
si no tens unes mínimes condicions de camp ja no et deixa inscriure’t, s’ha fet el grup de
majorettes, la banda i a més a més, per facilitar a totes aquestes persones que tinguin ganes
d’executar una activitat esportiva s’ha creat des de la nostra representació (Joan Fontova)
una coordinadora esportiva a tal de que tot aquest tema de papers i potser alhora de tirar
endavant un equip de qualsevol índole fa tirar enrere a aquesta canalla de fer-ho i executarlo, per tant aquesta persona els ajudarà per tots els temes de papers i amb la col·laboració

d’en Joan Fontova que està a la sectorial d’Esports tot el que faci falta per tal que ho
puguin tenir més fàcil.
Finalitzat els informes, l’Alcaldia pregunta si algun vol intervenir i en aquest torn i respecte els
informes de l’Alcaldia, la Regidora Maria Carme Vidal, vol manifestar, que, és evident que
l’ajuntament ha d’ajudar a tothom i l’alcalde també ha d’ajudar a tothom, però, per exemple, en
referencia al assumpte d’Angel Brao, aquest Sr, el Sr, Àngel Brao, havia comés una infracció
urbanística, que ho hem de tenir clar, i l’ajuntament el que fa és solucionar-li el problema, no? De
cara al poble hem de deixar les coses clares, ell va fer una infracció urbanística i ara s’ha d’intentar
arreglar de la millor manera, com el terreny del costat era de l’ajuntament, l’ajuntament li ven. És
un favor.
Contesta l’Alcalde, que per això fins que no es va trobar aquesta solució no va poder obrir el
local i a precari.
Seguidament s’obre un debat entre la Regidora Maria Carme Vidal i el Sr. Alcalde, envers els
diferents punt de vista d’aquesta situació., es comenta que això, és com totes les coses depèn de
com tu mires, i es pregunta com es solucionarà en altres casos, que s’hagin saltar la normativa com
ho solucionarem?, es pregunta la regidora “ Si es fa amb un hem de tenir present que s’ha de fer
amb tots no? O Hi haurà ciutadans de primera i segona, i comenta que no es pot comparar amb
altres casos. El Sr. Alcalde és de l’opinió que la casuística és molt diversa i que som aquí per a
ajudar. Hi havia una infracció, lògicament i nosaltres ho vam trobar, i el que hem fet es trobar
aquesta solució, nosaltres som aquí per intentar donar solució als problemes que ens puguin
presentar qualsevol dels ciutadans, qualsevol.
XIII.- 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

64/2012

NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ

ISMAEL JOVE CASANOVAS
c/ Unió, 6
25124-ROSSELLO
Arranjament façana i enderroc d’elements puntuals a la vivenda de la Trav.Unió, 6, d’aquest Municipi

CONTRATISTA

No consta

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’ Alcaldia 24-12-2012

Nº EXPEDIENT

34/2012

NOM / DOMICILI

CONTRATISTA

ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SLU
Ctra.N-240, Km. 88,5
25001-LLEIDA
Instal.lació de nova línia aeria/subterrania de Baixa Tensió, per nou subministrament al carrer Nord, d’aquest
Municipi
Instal.lacions Cobra

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’ Alcaldia 20-12-2012

Nº EXPEDIENT

63/2012

NOM / DOMICILI

JORDI DILME RAYA
c/ Av. Ponent, 4
25124-ROSSELLO
Paviment de magatzem ( enrajolat 15 m2) al rebost del Bar Cal Antonia, Av.Ponent, 4, baixos, d’aquest
Municipi
No consta

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’ Alcaldia 20-12-2012

Nº EXPEDIENT

60/2012

NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ

JAUME RUBINAT TARRAGONA
c/ Av. Catalunya, 17
25124-ROSSELLO
Enderroc envà de tancament i col·locació porta enrrotllable al carrer Verge del Pilar, d’aquest Municipi

CONTRATISTA

Ell mateix

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’ Alcaldia 20-12-2012

Nº EXPEDIENT

00/2012

NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ

COMUNITAT DE PROPIETARIS C/ CARRASCO I FORMIGUERA, 47, en representacio M.Rosa Perera,
administradora grupo 90)
c/ Abat Escarre, 6 baixos
25001-LLEIDA.Rebaix de gual en vorera per a pas de vehicle al parking del c/ Carrasco i Formiguera, 47, d’aquest Municipi

CONTRATISTA

Construediman Villa, S.L.

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’ Alcaldia 24-12-2012

Nº EXPEDIENT

00/2012

NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ

COMUNITAT DE PROPIETARIS C/ CARRASCO I FORMIGUERA, 47, en representacio M.Rosa Perera,
administradora grupo 90)
c/ Abat Escarre, 6 baixos
25001-LLEIDA.Autorització per tal.la d’arbre al carrer Carrasco i Formiguera, 47, d’aquest Municipi

CONTRATISTA

-------

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’ Alcaldia 24-12-2012

Nº EXPEDIENT

00/2012

NOM / DOMICILI

CONTRATISTA

LLUIS SALSE SUBIRA
c/ Travessera Nova, 1, 1er 1a
25124-ROSSELLO
Canvi d’slats i reixes en explotació porcina existent, sense augment de superficie ni augment de cpacitat
productiva, al pol.2 parc.2, d’aquest Municipi.
No consta

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’ Alcaldia 24-12-2012

Nº EXPEDIENT

00/2013

NOM / DOMICILI

CONTRATISTA

FRU-ROSE, SCCL, en representacio Agusti Subira Vives, com a president,
Av.de la Fruita, 5
25124-ROSSELLO
Adequacio de local existent per instalar-hi una agrobotiga a la planta baixa de l’ edifici de Av. de la Fruita, 5
d’aquest Municipi
No consta

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’ Alcaldia 28-01-2013

Nº EXPEDIENT

01/2013

NOM / DOMICILI

ALBERT FERNANDEZ FERNANDEZ
Av.dels Esports, 17
25124-ROSSELLO
Canviar teules trencades a les vivendes del carrer Av.dels Esports, 11 al 17, d’aquest Municipi

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

CONTRATISTA

Construccions Zosimo Repiso

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’ Alcaldia 08-01-2013

Nº EXPEDIENT

04/2013

NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ

BERNARDO OLLER FLORES
Av.Ponent, 5 Baixos, 2a,
25124-ROSSELLO
Reformes cuina (canviar rajoles i mobles) a la vivenda del carrer Av.Ponent, 5 baixos, 2a, d’aquest Municipi

CONTRATISTA

Ell mateix

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’ Alcaldia 28-01-2013

Nº EXPEDIENT

05/2013

NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ

JOSEP MARIA BAÑERES VIDAL
Av.dels Esports, 4
25124-ROSSELLO
Arrebossat paret costat dret de la casa del carrer major, 129, d’aquest Municipi

CONTRATISTA

Construccions Gorgues,SA

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’ Alcaldia 05-02-2013

Nº EXPEDIENT

06/2013

NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ

VIRTUDES LARA NARBONA
c/ Jeroni Pujades, 12, 5è, 3a.
25005-LLEIDA.Arranjament façana (picar, arrebossar i pintar, a l’edifici del carrer Major,78, d’aquest Municipi

CONTRATISTA

J2M Muntatges i Manteniment, SCP

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’ Alcaldia 04-02-2013

Nº EXPEDIENT

07/2013

NOM / DOMICILI

CONTRATISTA

JUDITH FOJ JIMENEZ
c/ Jaume II, 15, 7è B
25001-LLEIDA.Col.locació de cartell anunciador d’activitat (elements sortints) a l’edifici de la Plaça Nova, 6, d’aquest
Municipi
Olcina, Integral de Espacios

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’ Alcaldia 07-02-2013

Nº EXPEDIENT

08/2013

NOM / DOMICILI

CONTRATISTA

GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A.
Pol.Industrial El Segre
c/ Enginyer Pau Agusti, parc.301
25191-LLEIDA
Obertura d’escomesa per subministrament a nous clients a la vivenda del carrer Carrasco i Formiguera, 70,
d’aquest Municipi
Ells mateixos

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

11-02-2013

Nº EXPEDIENT

11/2013

NOM / DOMICILI

ENRIC RIBES FERNANDEZ
c/ Graver de Baix, 5
25124-ROSSELLO
Reparar goteres a la coberta del magatzem de l’ Av.dels Esports, 23, d’aquest Municipi

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

CONTRATISTA

Ell mateix

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’ Alcaldia 18-02-2013

Nº EXPEDIENT

12/2013

NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ

MARIA ELENA JAVIERRE NOGUERO
c/ Av.dels Esports, 3
25124-ROSSELLO
Arranjament façana (picar, arrebossar i pintar)

CONTRATISTA

Estucats i Revestiments Baselga, SCP

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’ Alcaldia 19-02-2013

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.
XIV.- CORRESPONDENCIA OFICIAL I ASSUMPTES DE TRAMIT
Seguidament es dona compte de la correspondència rebuda, essent de destacar per la seva
importància:
Circular de la Federació Espanyola de Municipis i Província, comunicant la subscripció del
Conveni per al Fons Social de Habitatges per afectats per desallotjaments, que preveu uns fons
social de habitatges destinades a lloguer, oferint la possibilitat de adherir-se al mateix.
Agencia Catalana de l’aigua, comunicant situació en que es troba les urbanitzacions de la Tossa,
Noguera i Sector Ests del Municipi, considerant –las com a disseminats i que no disposen de la
xarxa de clavegueram en baixa, circumstància que fa que no poden ser programades en alta amb
inversió amb càrrec al PSARU.
Generalitat e Catalunya, Departament Territori i Sostenibilitat, notificant acord de la Comissió
Urbanisme en relació amb la correcció errada material de les normes del POUM.
Consell Comarcal de Segrià, comunicant acord amb el Patronat de Promoció Econòmica de la
Diputació per la participació en les Fires de Mollerussa, Balaguer i Lleida, per si el municipi vol
participat com a representant e integrant del sector agroalimentari.
Ministeri d’agricultura, Alimentació i Medi Ambients, Confederació Hidrogràfica de l’Ebro
Comunicant resolució respecte a la Revisió autorització abocaments aigües residuals procedents de
la població de Rosselló.
Fundació Institut Estudis Ilerdencs, comunicant concessió ajut dins l’oferta cultural 2012, per
l’actuació dels correfocs, per un import de 1000,00 Euros.
Generalitat de Catalunya, Direcció General d’administració Local, demanant documentació en
relació a la tramitació de l’expedient de venda directe d’una porció de terreny a Jaume Rubinat i M
Teresa Brusau.
Generalitat de Catalunya, Direcció General de Joventut, comunicant Resolució revocació parcial
subvenció atorgada Expedient 1134/2012, per un import de 1127,99 €.
Diputació de Lleida, comunicant concessió d’ajuts per les següents actuacions:

Recuperació de l’espai natural de la serreta, import 12.919,17.
Sistema Desinfecció aigua per a consum humà, import 11.462,04.
Sistema Desinfecció piscina gran i mitjana de Rosselló, import 7.240,44 Euros..
Delegació Economia e Hisenda de Lleida Circular per la Remissió de informació sobre personal.
Agencia Catalana de l’aigua, remetent resolució revisió per la qual s’autoritza l’abocament a llera
de les aigües residuals provinents de l’EDAR de Rosselló al Terme Municipi de Rosselló.
Generalitat de Catalunya, PUOS, escrit comunicant import assignat al PUOS 2013-2016, dins del
Programa de Manteniment i Reparacions, que ascendeix a la quantitat de 107.459,27 Euros pel
Quadrienni.
En els assumptes de tràmit es comenta els períodes de cobrament dels impostos i taxes delegats a
la Diputació de Lleida, i es manifesta la possibilitat de que no siguin coincidents per evitar que
algun mes, famílies amb pocs recursos, no tinguin diners per sobreviure, fent-se pales que degut al
fraccionament en el cobrament dels impostos, pràcticament no hi ha cap mes que no girin algun
pagament.
LEGISLACIÓ D’INTERES.
Instrucció de 10 de gener de 2013, de la Direcció general dels Registres i del Notariado, sobre lloc de celebració
de matrimonis civils pels alcaldes.
Objecte: Modificar les directrius segona i tercera de la Instrucció de 26 de gener de 1995, de la Direcció General dels
Registres i del Notariat, sobre autorització del matrimoni civil pels alcaldes, en el sentit que els matrimonis es podran
celebrar en locals diferents de l'Ajuntament.
Data en què entra en vigor: El dia següent al de la seva publicació al BOE.
Publicació oficial: BOE núm. 39 de 14 de febrer de 2013.

.......................................0O0.............................................
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica
La Sentència del Tribunal Constitucional 5/2013, de 17 de gener de 2013, publicada al BOE núm. 37, de 12
de febrer de 2013 estableix que l'art. 38.2 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica de Catalunya, no és aplicable a les infraestructures de titularitat estatal).
Objecte: L'objecte d'aquesta Llei és regular les mesures necessàries per a prevenir i corregir la contaminació acústica,
que afecta als ciutadans i ciutadanes, i el medi ambient, provocada pels sorolls i les vibracions, i alhora establir un
règim d'intervenció administrativa que sigui aplicable a tot el territori de Catalunya. La Llei estableix també un
manament per als ajuntaments a partir d'un determinat nombre d'habitants i a les administracions titulars
d'infraestructures perquè elaborin plans de millora acústica.
Data que entra en vigor: Al cap de tres mesos d'haver estat publicada al DOGC.
Publicació oficial: DOGC núm. 3675, d'11 de juliol de 2002.

.......................................0O0.............................................
Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la
normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau.
Objecte: Establir tot un seguit de mesures dirigides a la prevenció i lluita contra el frau fiscal.
Les lleis modificades per la present norma són les següents:
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.
Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les
lleis dels Imposts de societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni.
Reial decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei de l'Impost de societats.
Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit.
Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal de Canàries.
Així mateix l'article 7 regula les limitacions als pagaments en efectiu.
Data que entra en vigor: El dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat. No obstant, l'article 7 entrarà en
vigor als vint dies d'aquesta publicació i resultarà d'aplicació a tots els pagaments efectuats des d'aquesta data, encara
que es refereixin a operacions concertades amb anterioritat a l'establiment de la limitació.
Publicació oficial: BOE núm. 261, de 30 d'octubre de 2012

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

Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013.
Objecte: Es publiquen els pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2013 que, com sempre, tenen incidència en
l'àmbit local.
Data que entra en vigor: 1 de gener de 2013.
Publicació oficial: BOE núm. 312, de 28 de desembre 2012.

.......................................0O0.............................................
Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de
nacimiento, adopción o acogida (actualitzada)
D'acord amb la D.F 18a de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any
2013, la Llei 9/2009 no entrarà en vigor fins l'1 de gener de 2014).
(D'acord amb la D.F 8a del Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària,
tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, i amb la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos de l'Estat
per a l'any 2012, la Llei 9/2009 no entrarà en vigor fins l'1 de gener de 2013).
(D'acord amb la D.F 13ª de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, per la qual s'aproven els pressupostos generals de
l'Estat per a l'any 2011, la Llei 9/2009 no entrarà en vigor fins l'1 de gener de 2012).
Descripció: Llei 9/2009, de 6 d'octubre, d'ampliació de la durada del permís de paternitat en els casos de naixement,
adopció o acolliment.
Objecte: L'objecte de la Llei 9/2009, de 6 d'octubre, d'ampliació del permís de paternitat en els casos de naixement,
adopció o acollida, és ampliar el període de paternitat a quatre setmanes, exclusiu per al pare.
Aquesta Llei modificarà:
- el Reial decret legislatiu 1/1995 pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'estatut dels treballadors
- la Llei 30/1984 de Mesures per a la reforma de la funció pública
- la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva d'homes i dones.
Data que entra en vigor: L'1 de gener de 2011.

.......................................0O0.............................................
Reial decret 1717/2012, de 28 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per 2013.
Objecte: Fixar el salari mínim per a qualssevol activitats en l'agricultura, en la indústria i en els serveis, sense
distinció de sexe ni edat dels treballadors, en 21,51 euros/dia o 645,30 euros/mes, segons el salari estigui fixat per dies
o per mesos.
Data en què entra en vigor: Aquest reial decret entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació en el «Butlletí
Oficial de l'Estat» i assortirà efectes durant el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2013,
procedint, en conseqüència, l'abonament del salari mínim en el mateix establert amb efectes de l'1 de gener de 2013.
Publicació oficial: BOE núm. 314, de 31 de desembre de 2012.

.......................................0O0.............................................
Ordre HAP/2802/2012, de 28 de desembre, per la qual es desenvolupa per a l'Administració de l'Estat i els
organismes i entitats de dret públic dependents de la mateixa, el previst en la disposició addicional trentena
octava de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013, en matèria
d'absències per malaltia o accident que no donin lloc a incapacitat temporal.
Objecte: Regular el nombre de dies d'absència per malaltia o accident l'any natural als quals no resulta d'aplicació el
descompte en nòmina previst en la disposició addicional trenta vuitena de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013, així com fixar els requisits i condicions sota els quals s'ha de
realitzar aquest descompte.
Aquesta Ordre únicament és aplicable a l'Administració General de l'Estat i els organismes i entitats de dret públic
dependents de la mateixa però pot servir de guia per a les diferents administracions públiques, d'acord amb allò
establert a la DA 38 LPGE per al 2013.
Data que entra en vigor: El dia següent al de la seva publicació al BOE i produirà efectes des de l'1 de gener de 2013.
Publicació oficial: BOE núm. 313, de 29 de desembre 2012.

.......................................0O0.............................................
DECRET 170/2012, de 27 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 mentre no entrin en vigor els del 2013
Objecte: Establir els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012
mentre no siguin vigents els del 2013.
Data en què entra en vigor: Aquest Decret llei entra en vigor el dia de la seva publicació en el DOGC.
Publicació oficial: DOGC 6283, de 31 de desembre de 2012.

.......................................0O0.............................................
Resolución de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de
trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos

Descripció: Resolució de 28 de desembre de 2012, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual es
dicten instruccions sobre jornada i horaris de treball del personal al servei de l'Administració General de l'Estat i els
seus organismes públics.
Objecte: Adequar la regulació sobre jornades i horaris del personal civil de l'Administració General de l'Estat a les
darreres modificacion legislatives en matèria de personal al servei de les AAPP, amb l'aprovació d'una nova Resolució
que substitueixi a la de 20 de desembre de 2005, de la Secretaria General per a l'Administració Pública i que, al seu
torn, sistematitzi i integri tots els aspectes tractats en aquella.
Les instruccions contingudes en aquesta Resolució són aplicables a tots els empleats públics al servei de:
- L'Administració General de l'Estat.
- Les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social.
A partir de l'entrada en vigor d'aquesta Resolució, queda sense efecte la Resolució de 20 de desembre de 2005, de la
Secretaria General per a l'Administració Pública, per la qual es dicten Instruccions sobre jornada i horaris de treball
del personal civil al servei de l'Administració General de l'Estat
Data que entra en vigor: El dia de la seva publicació al BOE i tindrà efectes a partir de l'1 de gener de 2013.
Publicació oficial: BOE núm. 313, de 29 de desembre de 2013.

Es donen per assabentats.
XV.- INFORMES MOROSITAT 4art TRIMESTRE 2012.
Acte seguit es dona compte de:
A) INFORME TRIMESTRAL DE TRESORERIA I INTERVENCIÓ EN COMPLIMENT DELS TERMINIS
PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010

PERÍODE DE REFERÈNCIA: QUART TRIMESTRE DE 2012 (REGISTRE COMPTABLE
FINS AL 31/12/2012)
Proposta pel Ple del 22 de febrer 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:
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.
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 2012, es fixa en els 40 dies següents a la data
d’expedició de les certificacions d’obres o dels corresponents documents que acrediten la
realització total o parcial del contracte.

III.4. La Disposició transitòria primera de la Llei 15/2010 relativa a “l’aplicació als contractes”,
estableix que “Aquesta Llei serà aplicable a tots els contractes celebrats desprès de la seva entrada
en vigor”, pel que el termini arreplegat en el paràgraf anterior s’aplicarà a tots els contractes
celebrats després de l’entrada en vigor de la Llei 15/2010.
QUART. CONSIDERACIONS TÈCNIQUES.
IV.1. En el present informe s’arrepleguen els incompliments en el termini de pagament de les
Obligacions Pendents de Pagament a què fa referència l’article 4.3 de Llei 15/2010, així com les
factures o documents justificatius respecte als quals hagin transcorregut més de tres mesos des de
la seva anotació en el Registre i no s’hagi produït el reconeixement de l’obligació, tal com
assenyala la redacció de l’article 5.4 de la Llei.
IV.2. Pel que es refereix a les factures o documents justificatius respecte als quals hagin
transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el Registre i no s’hagin tramitat els
corresponents expedients de reconeixement de l’obligació, en el present informe s’inclouen
aquelles que, registrades entre el 7 de juliol de 2010 (data d’entrada en vigor de la Llei 15/2010) i
el 30 de setembre del 2012, es trobaven pendents de reconeixement de l’obligació el 31 de
desembre de 2012.
IV.3. Pel que es refereix a les obligacions pendents de pagament, en el present informe s’inclouen
les obligacions reconegudes a partir del 7 de juliol de 2010 (data d’entrada en vigor de la Llei
15/2010) pendents de pagament en l’últim dia del període de referència (31 de desembre de 2012)
en les que s’hagi incomplet el mencionat termini màxim de pagament.
CINQUÈ. INFORME.
V.1. Atenent a les consideracions anteriorment exposades, i segons les dades extrets del Programa
Comptable, que s’annexen al present informe, 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 31 de desembre
de 2012, 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 31 de
desembre de 2012 i que han incomplet el termini màxim per a procedir al mateix són:
Num. Obligacions
9

Import (€)
5.650’15€

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

Vistos els antecedents exposats, el ple de la Corporació manifesta :
Primer.- Donar-se per assabentats dels informes de morositat lliurats pels serveis d’intervenció
d’aquesta Corporació corresponents al 4art trimestre de 2012;
Segon.- Acordar la tramesa d’aquest acord, amb els informes preceptius en paper i/o per mitjà del
fitxer XML generat per l’aplicació informàtic al Ministeri de Economia y Hacienda (Dirección
General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autonomas y con las Entidades Locales)
així com al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. Secretaria
General d’Economia i Coneixement. Direcció General de Política Financera, Assegurances i
Tresor.
B).- ESTAT LIQUIDACIO PRESSUPOST EXERCICI CORRENTS:
Donat compte de l’execució del pressupost que presenta un total de drets reconeguts de
2.757.477,32 € i un total de obligacions reconegudes de 2.433.378,97 €,tots es donen per
assabentats.
XVI.- FACTURES I COMPTES.S’aprova la relació de factures detallada i en poder dels regidors que ascendeix a la quantitat de
346.238,20 (s.e.u.o) €.
RELACIÓ DE FACTURES pel Ple del 22/02/2013
Factures Registrades del 16 de Desembre de 2012 al 19 de Febrer de 2013
N.Reg.Fa
c.

D. Registre

Imp.Factura
(Euros)

Doc. Acred.

Nom tercer

D. Pagament

Pagat

1328

17/12/2012

57,23

B43207752

INSTAL·LACIO COMERCIALS RAL, SL

17/12/2012

Sí

1329

17/12/2012

1.292,33

B25330085

DISALIMENT,S.L.

24/12/2012

Sí

1330

17/12/2012

2.338,93

B25387085

PLAGUES URBANES,S.L.

31/12/2012

Sí

1331

18/12/2012

100,58

A08902173

ATELIER LIBROS SA.

31/12/2012

Sí

1332

17/12/2012

-96,01

A25053190

SEGRE SERVEIS,S.A.

24/12/2012

Sí

1333

17/12/2012

119

B65450876

MAXCANU, SL *

31/12/2012

Sí

1334

18/12/2012

475

J25666793

ARUM SERVEIS AMBIENTALS, SCP

31/12/2012

Sí

1335

18/12/2012

375,58

B62177498

CASTELO DE PEDREGOSA, SL *

31/12/2012

Sí

1336

19/12/2012

1.694,00

40866282

RUBINAT TARRAGONA, JAUME

Sí

1337

19/12/2012

4.114,00

40866282

RUBINAT TARRAGONA, JAUME

Sí

1338

19/12/2012

157,3

40866282

RUBINAT TARRAGONA, JAUME

Sí

1339

19/12/2012

164,56

B58743006

MM PUBLICITAT, SL *

05/12/2012

Sí

1340

20/12/2012

1.852,39

B25499757

INFOUNIO, SL *

31/12/2012

Sí

1341

20/12/2012

152,73

F08226714

ABACUS, SCCL *

31/12/2012

Sí

1342

20/12/2012

-2.083,20

V25675141

JUNTA DE COMPENSACIO MIRALBO SUD-4

24/12/2012

Sí

1343

20/12/2012

2.133,66

P02500058

CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA

31/12/2012

Sí

1344

20/12/2012

274,52

P02500058

CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA

31/12/2012

Sí

1345

20/12/2012

1.788,26

P02500058

CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA

31/12/2012

Sí

1346

20/12/2012

228,89

P02500058

CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA

31/12/2012

Sí

1347

20/12/2012

836,52

E25052838

Sí

1348

21/12/2012

1.200,00

78085769

COMUNITAT REGANTS CANAL ARAGO CATALUNYA 27/12/2012
**D
BAÑERES PORTA, NOEMI *
24/12/2012

1349

21/12/2012

181,5

F65343287

COOPERATIVA INTEGRAL CATALANA

24/12/2012

Sí

1350

21/12/2012

1.673,52

40812795

SIGNUM RETOLS

31/12/2012

Sí

Sí

1351

21/12/2012

217,8

B25400466

PUBLICITAT Y GESTION NAVARRO, SL

31/12/2012

Sí

1352

21/12/2012

369,39

B25356064

PXJ PIFARRE S.L **D

1353

21/12/2012

487,64

B25462409

QUIMICA SERO SL **D

08/12/2012

Sí

1354

21/12/2012

270,86

B25295270

ILLA GIRO COMERCIAL

21/12/2012

Sí

1355

24/12/2012

211,75

78090242

BERENGUER MAYENCH, RAMON *

31/12/2012

Sí

1356

24/12/2012

1.073,25

G28029643

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES *

31/12/2012

Sí

1357

24/12/2012

1.813,32

G28029643

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES *

31/12/2012

Sí

1358

24/12/2012

81,68

G28029643

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES *

31/12/2012

Sí

1359

27/12/2012

158,87

34973989

JFESPAIS (JESUS M. FIUZA CIBEIRA)

Sí

1360

27/12/2012

207,14

A81948077

ENDESA ENERGIA, SA

Sí

1361

27/12/2012

592,9

A25027145

SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA

Sí

1362

28/12/2012

6.972,85

P07500008

CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA

Sí

1363

28/12/2012

1.503,22

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

Sí

1364

28/12/2012

423,5

A25027145

SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA

Sí

1365

28/12/2012

1.456,02

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

Sí

1366

28/12/2012

579,38

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

1367

08/01/2013

18,11

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

01/02/2013

Sí

1368

08/01/2013

585,98

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

01/02/2013

Sí

1369

28/12/2012

22,65

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

Sí

1370

28/12/2012

133,88

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

Sí

1371

28/12/2012

364,35

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

Sí

1372

28/12/2012

74,42

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

Sí

1373

28/12/2012

17,26

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

Sí

1374

28/12/2012

5,81

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

Sí

1375

28/12/2012

6,93

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

Sí

1376

28/12/2012

234,75

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

Sí

1377

28/12/2012

677,79

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

Sí

1378

28/12/2012

1.730,61

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

Sí

N.Reg.Fa
c.
1379

D. Registre

Doc. Acred.

Nom tercer

28/12/2012

Imp.Factura
(Euros)
198,96

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

Sí

1380

28/12/2012

677,3

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

Sí

1381

28/12/2012

225,33

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

Sí

1382

28/12/2012

418,98

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

Sí

1383

28/12/2012

1.071,19

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

Sí

1384

28/12/2012

688,4

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

Sí

1385

28/12/2012

336,71

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

Sí

1386

28/12/2012

150,88

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

Sí

1387

28/12/2012

66,42

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

Sí

1388

28/12/2012

345,55

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

Sí

1389

28/12/2012

1.605,73

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

Sí

1390

28/12/2012

665,63

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

Sí

1391

28/12/2012

811,93

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

Sí

1392

27/12/2012

49,78

A43227628

SCHLECKER, SAU

27/12/2012

Sí

1393

28/12/2012

43

40853132

LA FESTA (MIQUEL LLASERA CODIA)

28/12/2012

Sí

1394

28/12/2012

10

B25400789

TEIXITS BALCELLS, SL

28/12/2012

Sí

No

Sí

D. Pagament

Pagat

1395

28/12/2012

255

A83052407

CORREOS Y TELEGRAFOS SA-S.E.

28/12/2012

Sí

1396

14/01/2013

477,95

B86032273

UNI-HER (PINTURAS TERRAFERMA, SL) *

01/02/2013

Sí

1397

31/12/2012

75

40869408

GARCIA SORIANO, CARME *

Sí

1398

31/12/2012

111

40869408

GARCIA SORIANO, CARME *

Sí

1399

31/12/2012

120

40869408

GARCIA SORIANO, CARME *

Sí

1400

31/12/2012

20,4

B25499757

INFOUNIO, SL *

Sí

1401

31/12/2012

107,22

B25499757

INFOUNIO, SL *

1402

02/01/2013

2.242,13

B25400953

MOBLES L'EBENISTA *

01/02/2013

Sí

1403

02/01/2013

774,88

B25528571

MN CATERING 2003 SL *

01/02/2013

Sí

1404

02/01/2013

1.232,52

B25382177

LIMPIEZAS PIRINEO SL *

01/02/2013

Sí

1405

02/01/2013

6.852,13

B25382177

LIMPIEZAS PIRINEO SL *

01/02/2013

Sí

1406

02/01/2013

3.558,62

B25382177

LIMPIEZAS PIRINEO SL *

01/02/2013

Sí

1407

02/01/2013

249,28

B25382177

LIMPIEZAS PIRINEO SL *

01/02/2013

Sí

1408

02/01/2013

73,46

A61844411

INTRACATALONIA,S.A. *

01/02/2013

Sí

1409

02/01/2013

317,25

A25217134

FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D

22/01/2013

Sí

1410

02/01/2013

405,24

B25364894

BUFET GONZALO SLP

15/01/2013

Sí

1411

02/01/2013

6.050,00

F17459991

MUSICS DE GIRONA S.C.C.L *

01/02/2013

Sí

1412

02/01/2013

4.119,47

B25522855

CASA BADIO, S.L. *

01/02/2013

Sí

1413

03/01/2013

312,85

A08431090

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA *

01/02/2013

Sí

1414

03/01/2013

145,7

A08431090

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA *

01/02/2013

Sí

1415

03/01/2013

1.883,33

A08431090

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA *

01/02/2013

Sí

1416

03/01/2013

136,74

A08431090

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA *

01/02/2013

Sí

1420

04/01/2013

1.815,00

J25516600

AMBI JARDINS SCP *

01/02/2013

Sí

1421

04/01/2013

413,25

B25344714

EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. *

01/02/2013

Sí

1422

04/01/2013

94,88

B25344714

EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. *

01/02/2013

Sí

1423

07/01/2013

13,71

A26019992

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

01/02/2013

Sí

1424

07/01/2013

13,71

A26019992

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

01/02/2013

Sí

1425

07/01/2013

1,03

A26019992

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

01/02/2013

Sí

1426

07/01/2013

15,35

A26019992

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

01/02/2013

Sí

1427

07/01/2013

11,88

A26019992

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

01/02/2013

Sí

1428

07/01/2013

9,35

A26019992

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

01/02/2013

Sí

1429

07/01/2013

2,54

A26019992

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

01/02/2013

Sí

1430

07/01/2013

9,12

A26019992

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

01/02/2013

Sí

1431

07/01/2013

0,46

A26019992

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

01/02/2013

Sí

1432

07/01/2013

1,39

A26019992

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

01/02/2013

Sí

1433

07/01/2013

4,04

A26019992

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

01/02/2013

Sí

1434

07/01/2013

2,88

A26019992

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

01/02/2013

Sí

N.Reg.Fa
c.
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07/01/2013

Imp.Factura
(Euros)
140,87

A26019992

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

01/02/2013

Sí

1436

07/01/2013

13,71

A26019992

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

01/02/2013

Sí

1437

07/01/2013

41,88

A26019992

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

01/02/2013

Sí

1438

07/01/2013

174,36

A26019992

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

01/02/2013

Sí

1439

07/01/2013

1,03

A26019992

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

01/02/2013

Sí

1440

07/01/2013

13,71

A26019992

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

01/02/2013

Sí

1441

07/01/2013

3,11

A26019992

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

01/02/2013

Sí

Sí

1442

07/01/2013

0,23

A26019992

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

01/02/2013

Sí

1443

07/01/2013

13,71

A26019992

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

01/02/2013

Sí

1444

07/01/2013

880,2

A26019992

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

01/02/2013

Sí

1445

07/01/2013

36,01

A79206223

LYRECO ESPAÑA, SA *

01/02/2013

Sí

1446

07/01/2013

229,5

47684541

RUBIO PIQUE, ROSA *

01/02/2013

Sí

1447

08/01/2013

0,11

A26019992

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

01/02/2013

Sí

1448

08/01/2013

4,04

A26019992

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

01/02/2013

Sí

1449

08/01/2013

75,42

B25295270

ILLA GIRO COMERCIAL

22/01/2013

Sí

1450

08/01/2013

348,96

F25295239

RAMELL, SCCL

08/01/2013

Sí

1451

08/01/2013

42,31

J25728148

QUALITY COLORS,SCP *

01/02/2013

Sí

1452

08/01/2013

86,51

A25053190

SEGRE SERVEIS,S.A.

01/02/2013

Sí

1453

08/01/2013

1.464,00

46317377

VALERI MAS BOLDU

01/02/2013

Sí

1454

09/01/2013

1.211,21

J25507120

ALFAGRAF GRAFIQUES SCP *

01/02/2013

Sí

1455

09/01/2013

72,6

J25507120

ALFAGRAF GRAFIQUES SCP *

01/02/2013

Sí

1456

09/01/2013

643,72

J25507120

ALFAGRAF GRAFIQUES SCP *

01/02/2013

Sí

1457

09/01/2013

199,65

J25507120

ALFAGRAF GRAFIQUES SCP *

01/02/2013

Sí

1458

09/01/2013

53,24

J25507120

ALFAGRAF GRAFIQUES SCP *

01/02/2013

Sí

1459

09/01/2013

314,6

J25507120

ALFAGRAF GRAFIQUES SCP *

01/02/2013

Sí

1460

09/01/2013

1.200,00

73198460

AVENTIN HUGUET, ADORACION *

01/02/2013

Sí

1461

09/01/2013

1.535,85

A25217134

FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D

05/02/2013

Sí

1462

09/01/2013

466,64

B64471840

GRUPO ELECTRO STOCKS, SL *

01/02/2013

Sí

1463

10/01/2013

75,48

40836770

FARRERO PINTAT, Mª ISABEL *

01/02/2013

Sí

1464

10/01/2013

705,91

A50162783

GRUPO EL PORTAL ALIMENTACION

01/02/2013

Sí

1465

10/01/2013

309,61

B25319559

CARBONIQUES DOMINGO, SL

01/02/2013

Sí

1466

10/01/2013

45,67

A25217134

FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D

05/02/2013

Sí

1467

11/01/2013

195,75

A83052407

CORREOS Y TELEGRAFOS SA-S.E.

12/01/2013

Sí

1468

11/01/2013

248

B25271677

MUSICAL LLEIDA *

01/02/2013

Sí

1469

14/01/2013

81,15

G28029643

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES *

01/02/2013

Sí

1470

14/01/2013

81,15

G28029643

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES *

01/02/2013

Sí

1471

16/01/2013

1.540,00

B25422577

SERVEIS LIC 1999, SLU *

01/02/2013

Sí

1472

16/01/2013

1.640,48

A08431090

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA *

01/02/2013

Sí

1473

16/01/2013

1.234,24

A08431090

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA *

01/02/2013

Sí

1474

23/01/2013

3.050,71

A25036880

ROMERO POLO,S.A.

No

1475

23/01/2013

1.435,00

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

No

1476

23/01/2013

97,15

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

No

1477

23/01/2013

138,85

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

No

1478

23/01/2013

63,15

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

No

1479

23/01/2013

63,87

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

No

1480

23/01/2013

6,91

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

No

1481

23/01/2013

5,24

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

No

1482

23/01/2013

18,09

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

No

1483

23/01/2013

219,93

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

No

1484

23/01/2013

1.642,01

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

No

1485

23/01/2013

593,45

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

No

1486

23/01/2013

1.627,82

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

No

1487

23/01/2013

702,35

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

No

N.Reg.Fa
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1.022,52

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

No

1489

23/01/2013

546,14

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

No

1490

23/01/2013

259,5

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

No

1491

23/01/2013

393,46

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

No

1492

23/01/2013

924,15

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

No

1493

23/01/2013

663,14

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

No

1494

23/01/2013

303,11

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

No

1495

23/01/2013

59,61

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

No

1496

23/01/2013

137,74

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

No

1497

23/01/2013

351,28

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

No

1498

23/01/2013

198,15

B82207275

UNION FENOSA COMERCIAL, SL

No

1499

21/01/2013

165,77

B25499427

BUFETE GONZALO GESTION S.L D**

22/01/2013

Sí

1500

21/01/2013

482,91

B25499427

BUFETE GONZALO GESTION S.L D**

22/01/2013

Sí

1501

21/01/2013

429,67

B25499427

BUFETE GONZALO GESTION S.L D**

22/01/2013

Sí

1502

21/01/2013

704,1

B25499427

BUFETE GONZALO GESTION S.L D**

22/01/2013

Sí

1504

19/12/2012

441,65

40866282

RUBINAT TARRAGONA, JAUME

1

01/01/2013

228,69

A78923125

TELEFONICA MOVILES, SERVICIO MOVILINE

03/01/2013

Sí

2

03/01/2013

895,4

43747364

SERVI CONTROL (EDUARD TIERS MORENO) *

01/02/2013

Sí

3

08/01/2013

487,64

B25462409

QUIMICA SERO SL **D

09/01/2013

Sí

4

08/01/2013

847

47697482

FAGREGAT SOLE, DIDAC *

01/02/2013

Sí

5

08/01/2013

784,49

40836770

FARRERO PINTAT, Mª ISABEL *

01/02/2013

Sí

6

07/01/2013

168

43718299

RIUS HERNANDEZ, MARGARITA *

01/02/2013

Sí

7

10/01/2013

178,49

E25068966

FONTANET,C.B. *

01/02/2013

Sí

8

10/01/2013

180

A25037722

DIARIO LA MAÑANA, SA D**

04/02/2013

Sí

9

10/01/2013

600

B25729641

ARTESEY IBERICA, SL *

01/02/2013

Sí

10

10/01/2013

477,99

A80907397

VODAFONE ESPAÑA,S.A.

12/01/2013

Sí

11

11/01/2013

78,65

78090242

BERENGUER MAYENCH, RAMON *

01/02/2013

Sí

12

14/01/2013

152,04

B84948736

ACENS TECHNOLOGIES, SL **D

19/01/2013

Sí

13

14/01/2013

16.720,00

B25704883

TREN MAGIC MADI, SLU

01/02/2013

Sí

14

14/01/2013

55,41

B64076482

UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD **D

31/01/2013

Sí

15

15/01/2013

314,6

W00013547

BNP PARIBAS LEASE GROUP SA

09/01/2013

Sí

16

16/01/2013

643,07

P07500008

CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA

01/02/2013

Sí

17

16/01/2013

193,21

B25499757

INFOUNIO, SL *

01/02/2013

Sí

18

16/01/2013

63,43

B25499757

INFOUNIO, SL *

01/02/2013

Sí

19

17/01/2013

6.972,85

P07500008

CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA

01/02/2013

Sí

20

17/01/2013

3.413,80

P07500008

CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA

01/02/2013

Sí

21

18/01/2013

51

40854409

BOTARGUES MIERA, PILAR

01/02/2013

Sí

22

18/01/2013

129,64

B25567173

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

24/01/2013

Sí

23

21/01/2013

6.413,98

B59383596

ABS INFORMATICA, S.L. D**

24

22/01/2013

4.198,70

40866282

RUBINAT TARRAGONA, JAUME

01/02/2013

Sí

25

25/01/2013

181,5

F65343287

COOPERATIVA INTEGRAL CATALANA

01/02/2013

Sí

26

29/01/2013

1.200,00

78085769

BAÑERES PORTA, NOEMI *

01/02/2013

Sí

27

22/01/2013

614,64

A58417346

WOLTERS KLUWER ESPAÑA, SA

D. Pagament

Pagat

Sí

No

No

28

22/01/2013

306,13

A81948077

ENDESA ENERGIA, SA

No

29

23/01/2013

178,48

A82706136

SAINT GOBAIN POINT P ESPAÑA SA **D

Sí

30

23/01/2013

431,04

A25217134

FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D

Sí

31

24/01/2013

7.080,00

J25516600

AMBI JARDINS SCP *

No

32

24/01/2013

724,79

J25516600

AMBI JARDINS SCP *

No

33

24/01/2013

179,08

J25728148

QUALITY COLORS,SCP *

No

34

24/01/2013

38,72

J25728148

QUALITY COLORS,SCP *

35

25/01/2013

169,04

B25470923

GRUP ANDREU 2000, SL

22/01/2013

Sí

36

25/01/2013

141,95

B60850633

MARVI ELEVADORS, SL **D

25/01/2013

Sí

37

25/01/2013

93,39

B60850633

MARVI ELEVADORS, SL **D

25/01/2013

Sí

N.Reg.Fa
c.
38

D. Registre

Doc. Acred.

Nom tercer

D. Pagament

Pagat

28/01/2013

Imp.Factura
(Euros)
42,35

B25332545

MARBRES I GRANITS LLUIS SIMO, SL

Sí

39

28/01/2013

642,21

B62724562

SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA, SL *D

Sí

40

28/01/2013

340,7

A62166871

LOCALRET

No

41

28/01/2013

2.407,02

B60700473

INGENIERIA CONSTRUCCION Y TECNICAS DE ILUMINACION, SL

No

42

28/01/2013

1.503,22

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

Sí

43

18/01/2013

454,45

B25295270

ILLA GIRO COMERCIAL

22/01/2013

Sí

44

11/01/2013

363

J65297400

DANCARS SCP

11/01/2013

Sí

45

03/01/2013

90

40853132

LA FESTA (MIQUEL LLASERA CODIA)

03/01/2013

Sí

46

11/01/2013

255

A83052407

CORREOS Y TELEGRAFOS SA-S.E.

11/01/2013

Sí

47

24/01/2013

255

A83052407

CORREOS Y TELEGRAFOS SA-S.E.

24/01/2013

Sí

48

22/01/2013

54,5

B81041444

APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL

22/01/2013

Sí

49

29/01/2013

-179,81

B25499757

INFOUNIO, SL *

No

50

30/01/2013

597,46

B25499757

INFOUNIO, SL *

No

51

30/01/2013

433,77

B25499757

INFOUNIO, SL *

No

52

30/01/2013

1.600,00

G25420886

ESCOLA DE FUTBOL MIG SEGRIA

No

53

30/01/2013

290,55

A78923125

TELEFONICA MOVILES, SERVICIO MOVILINE

Sí

54

31/01/2013

168

43718299

RIUS HERNANDEZ, MARGARITA *

No

55

31/01/2013

72,6

40866282

RUBINAT TARRAGONA, JAUME

No

56

31/01/2013

302,5

40866282

RUBINAT TARRAGONA, JAUME

No

57

31/01/2013

2.765,00

P07500008

CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA

No

58

01/02/2013

10,89

A25516139

SALTOKI LLEIDA, SA

No

60

01/02/2013

7,09

A25516139

SALTOKI LLEIDA, SA

No

61

01/02/2013

1.065,57

B25528571

MN CATERING 2003 SL *

No

62

04/02/2013

300

78090242

BERENGUER MAYENCH, RAMON *

No

63

06/02/2013

98,29

A25443995

TORRELSA, SA **D

No

64

04/02/2013

784,49

40836770

FARRERO PINTAT, Mª ISABEL *

No

65

04/02/2013

229,9

B25233487

SIEF-2

No

66

04/02/2013

1.584,66

B25422577

SERVEIS LIC 1999, SLU *

No

67

04/02/2013

327,9

B25499757

INFOUNIO, SL *

No

68

04/02/2013

49,01

B25522855

CASA BADIO, S.L. *

No

69

05/02/2013

138,02

E25204587

TALLERS ROSSELLO

No

70

06/02/2013

424,43

A81962201

EDITORIAL ARANZADI, S.A.

No

71

06/02/2013

376,08

A25040924

MAQUINARIA AGRICOLA INDUSTRIAL(MAQUINSA) *

No

72

07/02/2013

511,55

B25344714

EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. *

No

No

73

07/02/2013

1.697,78

C.PINYANA

COMUNITAT GRAL REGANTS CANAL DE PINYANA

No

74

07/02/2013

1.001,82

C.PINYANA

COMUNITAT GRAL REGANTS CANAL DE PINYANA

No

75

07/02/2013

443,61

A80907397

VODAFONE ESPAÑA,S.A.

Sí

76

07/02/2013

836,13

34973989

JFESPAIS (JESUS M. FIUZA CIBEIRA)

No

77

07/02/2013

16.720,00

B25704883

TREN MAGIC MADI, SLU

No

78

07/02/2013

4.766,19

B25344714

EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. *

No

79

07/02/2013

493,73

A01316637

LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA (AB)

No

80

07/02/2013

170,18

A83052407

CORREOS Y TELEGRAFOS SA-S.E.

No

81

07/02/2013

40,58

A25053190

SEGRE SERVEIS,S.A.

No

82

07/02/2013

260,15

B25361197

DESPATX SIMEO MIQUEL ADVOCATS ASSOCIATS

No

83

07/02/2013

1.048,72

B25382177

LIMPIEZAS PIRINEO SL *

No

84

07/02/2013

8.692,41

B25382177

LIMPIEZAS PIRINEO SL *

No

85

07/02/2013

274,96

B25382177

LIMPIEZAS PIRINEO SL *

No

86

08/02/2013

1.815,00

B63768550

INSPECCIO I MANTENIMENT DE L'ENTORN URBA

No

87

08/02/2013

3.061,30

B63768550

INSPECCIO I MANTENIMENT DE L'ENTORN URBA

No

88

08/02/2013

223,4

A25065418

SOUNDERS S.A *

No

89

08/02/2013

157,49

A25065418

SOUNDERS S.A *

No

90

08/02/2013

14,65

A25065418

SOUNDERS S.A *

No

91

08/02/2013

60,5

J25640822

JF. ASCENSORS SCP

No

N.Reg.Fa
c.
92

D. Registre

Doc. Acred.

Nom tercer

08/02/2013

Imp.Factura
(Euros)
108,9

J25640822

JF. ASCENSORS SCP

Sí

93

08/02/2013

164,56

B25233487

SIEF-2

No

94

08/02/2013

262,57

B25233487

SIEF-2

Sí

95

08/02/2013

330,67

F25295239

RAMELL, SCCL

Sí

96

08/02/2013

129,64

B25567173

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

Sí

97

08/02/2013

600

B25729641

ARTESEY IBERICA, SL *

No

98

08/02/2013

574,75

J25666793

ARUM SERVEIS AMBIENTALS, SCP

No

99

11/02/2013

374,51

B62724562

SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA, SL *D

No

100

11/02/2013

1.788,26

P02500058

CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA

No

101

11/02/2013

259,88

P02500058

CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA

No

102

12/02/2013

439,64

A25217134

FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D

No

103

13/02/2013

55,41

B64076482

UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD **D

Sí

104

13/02/2013

186,36

B64076482

UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD **D

No

105

13/02/2013

125,84

A82706136

SAINT GOBAIN POINT P ESPAÑA SA **D

No

106

13/02/2013

1.281,39

B25400466

PUBLICITAT Y GESTION NAVARRO, SL

No

107

14/02/2013

314,6

W00013547

BNP PARIBAS LEASE GROUP SA

Sí

108

15/02/2013

38,21

B25612409

BANYERES ARQUITECTE I ASSOCIATS, SLU

No

109

15/02/2013

597,55

B25462409

QUIMICA SERO SL **D

No

110

15/02/2013

2.872,04

A08431090

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA *

No

111

15/02/2013

1.219,58

A08431090

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA *

No

112

15/02/2013

1.935,15

A08431090

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA *

No

113

15/02/2013

511,87

A08431090

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA *

No

114

18/02/2013

388,39

A08178097

GUERIN

No

115

18/02/2013

1.452,00

B25476359

LA CREMALLERA TEATRE,SL

No

116

19/02/2013

1.024,22

B25237975

VOLTES SLU

No

D. Pagament

Pagat

117

19/02/2013

423,5

A25027145

SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA

No

243.980,33

Total Factures Registrades
Factures Liquidades Efectivament
Factures pendents de Liquidar

243.980,33
102.257,87

€
€
€

En el torn obert d’intervencions la Regidora Mari Carme Vidal, pregunta en relació a un
conjunt de factures del Rubinat de 10.900 € i la vegada passada al ple del 18 o 20 de desembre n’hi
havia unes altres de 8.000 € i algo. De que és tot això? Com és una quantitat suficientment
important, deuen fer referència a alguna cosa important., ho dic més que res pel volum que arriba
quasi a 20.000 €.
Contesta l’Alcalde que ho hauria de mirar, unes factures es corresponent a les obres que va fer al
magatzem municipal ( costat del cementiri), s’ha fet la porta i unes bigues d’anclatge i no se que
més i també hi ha una altra que és l’escala del Punt Edu, i arranjar unes persianes de l’escola i
afegeix, està tot justificat amb els albarans i factures pertinents de cada cosa especificada.
XVII.- MOCIONS
A l’empara del que preveu l’article 97.3 en relació al 91.4 del Real decret 2568/1986 de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, es presenten al Ple de la Corporació les següents mocions:
A) Moció presentada pels grups polítics de CiU, End Ro; PSC_PM; IpR i ERC, de suport a la
declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya del Parlament de Catalunya. que
es transcriu en els termes següents:
“MOCIÓ DE SUPORT A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA I DEL DRET A DECIDIR
DEL POBLE DE CATALUNYA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA”
En els darrers anys, una majoria de forces polítiques i socials del nostre país, han impulsat un
procés de transformació de l’actual relació entre Catalunya i Espanya.
Conscients de la necessitat d’ampliar el nostre autogovern i d’acabar amb l’espoli fiscal que patim,
per poder afrontar de la millor manera possible els reptes del nostre futur.
Malgrat aquesta voluntat majoritària, l’Estat Espanyol ha reiterat la seva nul·la voluntat de canvi.
El procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la Sentència del Tribunal
Constitucional en contra de la voluntat de la ciutadania Catalana expressada en el referèndum de
l’Estatut i els reiterats atacs a la nostra llengua, la nostra cultura i el nostre autogovern, comporten
una negativa constant a la voluntat d’evolució democràtica del poble català.
El poble de Catalunya ha expressat la voluntat de fer un pas en davant i superar l’actual situació de
bloqueig que ens imposa l’Estat Espanyol. Les manifestacions del 10 de juliol de 2010 sota el lema
“Som una Nació, nosaltres decidim” i la del passat 11 de setembre de 2012 sota el lema
“Catalunya nou Estat d’Europa” són expressions clares de la voluntat majoritària que tenim els
catalans i catalanes per poder exercir el dret a decidir el nostre futur com a poble.
En les eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el passat 25 de novembre de 2012 la
ciutadania del nostre país va expressar d’una manera clara i majoritària la seva voluntat d’exercir
aquest dret a decidir.

Interpretant aquesta voluntat, el Parlament de Catalunya en data 23 de gener de 2013, en la
primera sessió de la X legislatura ha aprovat una DECLARACIÓ DE SOBIRANIA I DEL DRET
A DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA, amb el següent redactat:
Proposta de Resolució d’aprovació de la Declaració de Sobirania i del dret a decidir del
Poble de Catalunya:
“Preàmbul
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat
d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats
de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva.
L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble català, en les seves
institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El parlamentarisme català té els seus
fonaments en l’Edat Mitjana, amb les assemblees de Pau i Treva i de la Cort Comtal.
Al segle XIV es crea la Diputació del General o Generalitat, que va adquirint més autonomia fins
actuar, durant els segles XVI i XVII, com a govern del Principat de Catalunya. La caiguda de
Barcelona el 1714, arran de la Guerra de Successió, comportà que Felip V abolís amb el Decret
de Nova Planta el dret públic català i les
institucions d’autogovern.
Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres territoris, fet que ha configurat un espai
comú lingüístic, cultural, social i econòmic, amb vocació de reforçar-lo i promoure’l des del
reconeixement mutu.
Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els catalans ha estat una
constant. La creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 suposà un primer pas en la
recuperació de l’autogovern, que fou abolida per la dictadura de Primo de Rivera. Amb la
proclamació de la Segona República espanyola es constituí un govern català el 1931 amb el nom
de Generalitat de Catalunya, que es dotà d’un Estatut d’Autonomia.
La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel general Franco, que instaurà un règim dictatorial
fins al 1975. La dictadura va comptar amb una resistència activa del poble i el Govern de
Catalunya. Una de les fites de la lluita per la llibertat és la creació de l’Assemblea de Catalunya
l’any 1971, prèvia a la recuperació de la Generalitat, amb caràcter provisional, amb el retorn el
1977 del seu president a l’exili. En la transició democràtica, i en el context del nou sistema
autonomista definit per la Constitució espanyola de 1978, el poble de Catalunya aprovà
mitjançant referèndum l’Estatut d’Autonomia de Catalunya el 1979, i celebrà les primeres
eleccions al Parlament de Catalunya el 1980.
En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les forces polítiques
i socials catalanes han impulsat mesures de transformació del marc polític i jurídic. La més
recent, concretada en el procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya iniciat pel
Parlament l’any 2005. Les dificultats i negatives per part de les institucions de l’Estat Espanyol,
entre les quals cal destacar la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, comporten una
negativa radical a l’evolució democràtica de les voluntats col·lectives del poble català dins de
l’Estat Espanyol i crea les bases per una involució en l’autogovern, que avui s’expressa amb total
claredat en els aspectes polítics, competencials, financers, socials, culturals i lingüístics.
De diverses formes, el poble de Catalunya ha expressat la voluntat de superar l’actual situació de
bloqueig en el si de l’Estat Espanyol. Les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el
lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11de setembre de 2012 sota el lema
«Catalunya nou Estat d’Europa» són expressió del rebuig de la ciutadania envers la manca de
respecte a les decisions del poble de Catalunya.
Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament de Catalunya
constatà la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurament i democràticament
el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta. Les darreres eleccions al Parlament de Catalunya

del 25 de novembre de 2012 han expressat i confirmat aquesta voluntat de forma clara i
inequívoca.
Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament de Catalunya, reunit en la primera sessió de
la X legislatura, i en representació de la voluntat de la ciutadania de Catalunya expressada
democràticament a les darreres eleccions, formula la següent:
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya
D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble de
Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu l’exercici del dret a
decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu futur polític
col·lectiu, d’acord amb els principis següents:
– Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de subjecte
polític i jurídic sobirà.
– Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà escrupolosament
democràtic, garantint especialment la pluralitat d’opcions i el respecte a totes elles, a través de la
deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que en
resulti sigui l’expressió majoritària de la voluntat popular, que en serà el garant fonamental del
dret a decidir.
– Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la població i la
societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per a l’exercici del dret a
decidir i es promogui la seva participació en el procés.
– Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions europees i el conjunt
de la comunitat internacional.
– Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat expressada en
múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com un sol poble.
– Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió Europea,
particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el compromís amb l’estat del
benestar, la solidaritat entre els diferents pobles d’Europa i l’aposta pel progrés econòmic, social
i cultural.
– Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment democràtic i
l’exercici del dret a decidir.
– Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que representa el poble de
Catalunya té un paper principal en aquest procés i per tant s’hauran d’acordar i concretar els
mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin aquest principi.
– Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer partícips
actius en tot aquest procés el món local, i el màxim de forces polítiques, agents econòmics i
socials, i entitats culturals i cíviques del nostre país, i concretar els mecanismes que garanteixin
aquest principi.
El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser actius i
protagonistes d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir del poble de Catalunya.”
Pels motius anteriorment exposats,
S’ACORDA
Primer.- L’Ajuntament de Rosselló expressa i dona el seu suport a la DECLARACIÓ DE
SOBIRANIA I DEL DRET A DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA, aprovada el 23 de
gener de 2013, en la primera sessió plenària de la X legislatura del Parlament de Catalunya.

Segon.- Fer arribar aquest acord al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de
Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern Espanyol.
Sotmesa a votació es aprovada pels onze membres que de fet i dret formant part de la Corporació
Municipal.
B) MOCIO DE IPR-E; PSC-PM I ERC DE ROSSELLÓ PER A UN MUNICIPI LLIURE
DE LA TÈCNICA DE FRACTURA HIDRÀULICA HORITZONTAL, CONEGUDA COM
A FRACKING
Seguidament per part de la Regidora Sara Vila, es fa una breu intervenció, argumentant els motius
pels quals els grups de l’Ajuntament de Rosselló, presenten aquesta Moció i manifesta el següent.:
Ahir com molts sabeu vam realitzar una xerrada per informar del que era exactament el fracking,
semblava que tenia sentit fer-la abans de la moció, m’hagués agradat i us vaig convidar a tot el
consistori a que vinguéssiu i m’hagués agradat que haguéssiu pogut venir per què us haguéssim
pogut informar del que està passant amb tot això del fracking, Rosselló és un municipi afectat per
aquest tema per que està dins del projecte “Perseo” que és un projecte que agafa part de Catalunya,
agafa concretament la part Oest del Segrià, i part de l’Aragó, aquest permís per fer extraccions per
buscar hidrocarburs no convencionals s’ha demanat a l’administració central concretament per que
afecta a dos comunitats autònomes. Aleshores nosaltres creiem que és una tècnica obsoleta ja que
als EEUU es porta fent des de fa 15 anys, ha provocat molts problemes, ha provocat moltes
mobilitzacions arreu del món, no només als EEUU sinó també a França, Irlanda i a tot arreu on
s’han vist afectats per aquestes extraccions d’hidrocarburs que al cap i a la fi és buscar gas,
bombones de gas que estan incrustades a dins de les roques, i per treure tot això doncs necessites
fer un forat immens d’1 km i mig i a tres km sota terra i d’ample i necessites injectar una sèrie de
litres i litres d’aigua, arena i productes químics per trencar la roca i fer pujar el gas cap a munt i
això comporta perills pels nostres aqüífers, comporta perills pel nostre medi ambient, perills per
tota una sèrie de molèsties a nivell municipal de moviments de terra i creiem que nosaltres no ens
mereixem aquest tracte pel nostre territori i municipi, tampoc el nostre municipi sortiria beneficiat
en res, tan sols sortiria beneficiat els expropiats i tampoc ja que estan molt mal pagats i per tant
creiem que seria molt necessari en aquests moments declarar el nostre municipi lliure de fracking
com s’ha declarat avui el municipi de Lleida, s’ha declarat avui per majoria absoluta la moció per
declarar Lleida lliure de fracking i s’ha aprovat en 20 municipis més de Lleida i s’està aprovat a
nivell de Consells Comarcals i a tot arreu per poder-nos protegir davant aquesta nova agressió per
trobar hidrocarburs per acabar d’exprimir la nostra terra que ja està prou exprimida, i ja no hi ha
pràcticament petroli i el que anem buscant és més hidrocarburs quan en realitat tenim alternatives
com són les energies renovables com la: eòlica, solar, hidràulica. I bé que podríem tirar endavant i
continuar amb el nostre pla energètic a través de les renovables, però no obstant hi ha aquests
interessos econòmics al darrera que malauradament malmeten el territori.
Una vegada finalitzada la intervenció explicativa del perquè es presenta la Moció, es dona compte
de la Moció presentada pels grups polítics; PSC_PM; IpR i ERC, per a un municipi lliure de la
tècnica de fractura hidràulica horitzontal, coneguda com a fracking, que es transcriu en els termes
següents:
MOCIO DE IPR-E; PSC-PM I ERC DE ROSSELLÓ PER A UN MUNICIPI LLIURE DE
LA TÈCNICA DE FRACTURA HIDRÀULICA HORITZONTAL, CONEGUDA COM A
FRACKING
Atesa la sol·licitud presentada per Frontera Energy Corporation S.L. Al Ministerio de Industria,
Energia y Turismo el 22 de febrer de l'any 2011, per tal de fer prospeccions d’hidrocarburs a través
de la tècnica del fracking a diversos municipis del Segrià oest i l'Aragó.

Atès que l’empresa Frontera Energy Corporation S.L. està interessada en fer investigacions per
descobrir si en el subsòl existeixen concentracions de gas no convencional i d’altres hidrocarburs.
Aquests, són uns tipus de gas i d’hidrocarburs que no es troben emmagatzemats en grans bosses en
el subsòl, sinó que es caracteritzen per estar situats en roques de baixa permeabilitat i de baixa
porositat, el que fa que la seva extracció sigui més complicada i que es necessiti d’una tècnica molt
agressiva amb el medi ambient. Es tracta de la tècnica coneguda com fractura hidràulica
horitzontal. Aquesta tècnica consisteix en perforar el subsòl en vertical fins a 5.000 metres i un cop
en el subsòl profund, es realitzen noves perforacions horitzontals per tal d’arribar a la major
superfície possible. Per tal d’extreure el gas i els hidrocarburs que estan adherits a la roca,
s’introdueixen grans quantitats d’aigua a una elevada pressió, amb la intenció de fracturar la roca i
de que se n’alliberi l’hidrocarbur, sent extret a la superfície per la mateixa canalització. Per tal de
millorar l’eficiència en la trencadissa de la roca, s’introdueix junt a l’aigua un còctel de
substàncies químiques de més de 500 elements diferents, entre les que se’n troben de perilloses,
com ara metalls pesants.
Atès que aquesta tècnica ja ha estat utilitzada a gran escala als Estat Units d'Amèrica i s'ha
demostrat que no es tracta d’una tècnica de gran eficàcia, ja que demana multiplicar les
perforacions en diferents profunditats i construir un gran nombre de pous. A més, els percentatges
de substàncies químiques que romanen a les profunditats i no són extrets a la superfície són molt
elevats, pel que se’n deriven transferències als aqüífers i al subsòl. Arran de les nombroses
trencadisses de roca, s’han arribat a mesurar petits terratrèmols sentits en les localitats properes als
pous. D’altra banda, el gas alliberat en les profunditats i no canalitzat per a l’explotació ha arribat a
filtrar-se en els conductes de canalització d’aigua de consum humà i també a alliberar-se per la
superfície del sòl, el que provoca la contaminació de l’aigua i el risc d’explosió davant de
qualsevol flamarada accidental.
Així doncs, la tècnica de la fractura hidràulica horitzontal necessita de grans quantitats d’aigua, de
multitud de pous per a l’extracció del gas i dels hidrocarburs i de nombroses perforacions a
diferents nivells, pel que es pot considerar una tècnica dolorosament agressiva amb l’entorn.
Per aquests motius, proposem al ple l’aprovació dels següents acords:
Davant el risc per a la contaminació del subsòl i dels aqüífers derivada de l’aplicació de la tècnica
de la fractura hidràulica horitzontal, en pro de la conservació de l’espai natural del terme
municipal que es podria veure afectat per la presència de nombrosos pous d’extracció i pels
seriosos danys que se’n derivarien fruit de l’explotació industrial, acordem que:
ACORDS
Primer- L’Ajuntament de Rosselló es declara MUNICIPI LLIURE DE FRACTURA
HIDRÀULICA HORITZONTAL coneguda com a “Fracking”.
Segon- Exigim al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que suspengui els permisos
d’investigació d’hidrocarburs per a iniciar les prospeccions per la tècnica del fracking a Catalunya,
tant a l’empresa Frontera Energy SL com a qualsevol altra que ho demani, amb les mateixes
finalitats; fins i tant el Parlament de Catalunya i el Govern Central no aprovin una llei que
impedeixi aquesta tècnica d’explotació, per raó dels seus greus impactes ambientals.
Tercer- L’Ajuntament de Rosselló entén que el seu terme municipal es una part d’un conjunt
ambiental que conforma una riquesa natural d’alt valor, pel que s’oposa a la investigació i

explotació d’hidrocarburs per mitjà de la tècnica de la fractura hidràulica horitzontal i d’altres
igualment agressives en qualsevol municipi.
Quart- L’Ajuntament de Rosselló trasllada al President de la Generalitat de Catalunya i al Govern
Central al conjunt dels grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Govern Central, així
com a la Plataforma Aturem el Fracking (PAF) els acords aprovats.
Abans de la seva votació i per explicar els posicionaments dels diferents grups, intervé
primerament el Regidor Sr. Jaume Fernàndez com portaveu del Grup Endavant Rosselló i es
manifesta en el següents termes: Nosaltres el nostre grup com que és un grup de caire municipal,
no tenim informes al respecte, li vaig expressar la meva sorpresa al respecte per que no sabia el
que era, una setmana, després sabem alguna coseta més, tampoc no molt per que clar la informació
que reps és bastant contradictòria, hi ha gent que està a favor i gent que està en contra, però com
que ens hem de posicionar, el normal seria posicionar-se quan no coneixes bé una cosa és abstenirse però entenc, que hi ha dos principis que ens fan canviar de posició: en primer lloc, el principi de
que crec que els camins de l’obtenció energètica crec que ja no passen per aquesta banda en el s.
XXI i en segon lloc, donarem suport a la moció per prevenció, no està clar que no faci mal, però en
tot cas ho haurien de demostrar, per tant amb les prevencions lògiques de desconeixement donem
suport a la vostra moció.
Intervé seguidament el portaveu i Regidor Sr Manel Plana del Grup de CiU i argumenta el
següent: Per part del nostre grup i seguint amb el que s’ha exposat aquí, si podem trobar estudis,
en podem trobar de tota mena, podem trobar posicionaments ja no tan sols a nivell local sinó a
nivell estatal en podem trobar de tota mena, des de països tan grans com França que estan en
contra, països com Alemanya que no hi estan en contra, situacions com la d’EEUU, a situacions
que ens volen si més no, aplicar aquí, el principi de prudència hauria de regir-nos amb tots aquests
temes, i per això crec que farem una qüestió de responsabilitat, però quan s’ha parlat de diferents
energies alternatives i ara no és un tema en el qual doncs hauríem d’allargar-nos aquí a atendre’ns
ja que és “harina de otro costal” hi ha hagut per exemple el biocombustibles que entre altes coses
han provocat l’encariment de matèries primeres, hi ha de vegades què per un costat hi ha voluntat
d’estalviar-nos uns cèntims i després per un altre hi ha uns encariments que tenen un connotacions
i unes conseqüències molt fortes fins i tot per una qüestió essencial com és l’alimentació de la gent,
també dir que fins i tot això si que està provat, que si la taxa de retorn dels hidrocarburs de les
extraccions és de 20 aquest és un 2, el marge de benefici és tan reduir que no cal fins i tot gairebé
ni parlar-ne, i creiem també aquest principi de prudència que hi hagi en els diferents estudis i que
s’estableixin els diferents posicionaments de forma clara de forma asèptica i de forma imparcial
però nosaltres ens sumarem també amb aquesta moció, tot i les reserves no pel que fa a la qüestió
final sinó les reserves amb unes qüestions que voldríem que es
portessin a la racionalitat i que hi hagués els debats, no tan sols amb aquest sinó amb tota la resta
que hi hagués els debats més fonamentats i més raonats per totes les parts.
Per l’exposat votaren a favor..
Intervé finalment la Regidora maria Carme Vidal, com a Portaveu del Grup; PSC-PM i
manifesta el seu agraïment a tots per estar-hi d’acord i per això nosaltres l’altre dia a la junta de
portaveus havíem presentat una declaració, per que és això el que volíem, presentar-ho tot
conjuntament, que potser hagués estat millor.
Intervé el Regidor Musicco Pasquale i comenta que Per part del nostre grup, d’Esquerra
Republicana de Catalunya, el tema ja s’havia afrontat directament dins del partit, hi havia una
moció presentada pel portaveu del grup a la Diputació de Lleida conjuntament amb el Sr. Jaume
Gilabert portaveu del grup d’Esquerra Republicana, i el Sr Miguel Aguilà portaveu del grup del

partit socialista de Catalunya i com que tenim tota la informació tenim un posicionament ja preestablert, nosaltres també ens afegim a la moció a nivell favorable.
Sotmesa a votació i previ posicionament dels grup polítics de l’Ajuntament, és aprovada pels onze
membres que de fet i dret formant part de la Corporació Municipal.
XVIII.- PRECS I PREGUNTES
Intervé primerament el Sr. Jaume Fernàndez i com a portaveu del seu Grup comenta que té unes
preguntes i un parell de precs, un d’ells habitual ja a l’equip de govern..
La primera pregunta és si teniu previst fer la Fira Moto Passió o no, he vist al pressupost partida
oberta però sense entrades ni sortides de la fira de Moto Passió, preguntar si teniu previst fer-la o
no fer-la.
Una altra qüestió, és, que sabeu, sobre la notícia en premsa de que la Diputació de Lleida, que no
es caracteritza per ser la més àgil alhora de fer les coses i no per la gent que hi ha ara sinó
històricament, veig que hi ha entès que la seva funció és ajudar als municipis, sobre el cobrament
de multes. Nosaltres ho vam tirar endavant i la única opció de cobrar per via executiva era posarnos en mans del Servei Català de Trànsit i aquest si que fa el cobrament però es queda el 100%
d’aquest cobrament, llavors jo pel que he entès en premsa, es veu que com a pla pilot la Diputació
farà un acord amb l’ajuntament de Balaguer sobre el cobrament de multes, per via de l’organisme
autònom, repartint els ingressos, no sé si sabeu alguna cosa o no, i dins d’aquest context
m’agradaria saber,, en l’any 2012, quin nivell de multes ha emès el nostre cos de vigilants.
I per últim, està el tema de la gossera comarcal, si està en funcionament o no està en funcionament,
si nosaltres tenim un acord a la gossera, si hem portat algun animal? Hem fet alguna cosa? Com
està el tema?
Respecte als precs, hi ha varies coses que voldria que tots reflexionéssim, el tema de l’ordenament
dels plens, tot el que sigui ordenar sempre em sembla bé, però anem amb compte per que aquest
consistori, crec, que no acaba de funcionar prou fi, per que moltes vegades la situació és una mica
tensa, procurem que ordenament no sigui igual a escapçament, és a dir, no entrem en debats
estèrils que de vegades semblen de bar per que s’allarguen amb rèpliques i contra repliques i amb
aquest sentit estic a favor vostre, però tampoc no coartem la llibertat d’expressió dels representants
del poble, que aquí ho som tots, per que de vegades hi ha cert embolic sobre el consistori, el
consistori som tots, l’equip de govern sou uns quants, i en aquest sentit també us agrairia des del
nostre grup, tot i que ens entreté molt, de que totes aquestes qüestions es debatin i les diguéssim en
els plenaris i no en la premsa, per que és el que et pregunten quan vas a la feina: què passa en el
teu poble? En el meu poble no crec que passi res excepcional que no passi en altres pobles, a veure
que teniu tot el dret del món a utilitzar la premsa però intentem arreglar-ho aquí i a més crec que
ens coneixem tots. Per tant si es pot acceptar demanar una mica més de cintura i sentit del humor
que també en les situacions que viu el país ens farà falta a tots.
I l’últim prec l’he de fer, nosaltres el nostre grup des de el principi de legislatura estem en contra
d’aquests horaris en que ens feu fer els plens, avui tenim assistència, ja no només per que ens feu
anar a dinar a una hora on Europa ja es comença a sopar sinó per que creiem honestament que és
bo fer-ho en una hora que no tinguem de mirar el rellotge tots. Per tant, fent-me pesadíssim tornem
a demanar des del nostre grup un horari més sensat.
A continuació pren la paraula la Regidora Sara Vila i comenta que: Primer prec és que darrera les
escoles hi ha alguns tubs de formigó i algunes restes d’obres escampades, que no hi haurien de ser,
s’haurien de recollir per que suposen perillositat i més tan a prop d’una zona escolar, ho dic per
què jo quan era petita em vaig fer mal amb un tub de formigó aquí a dalt del poliesportiu, però
amb aquells moments no ens queixàvem de res, però era una badada de l’ajuntament i crec que
s’hauria de retirar d’allà,, el indret es davant del nou Pub.

En un altre ordre i respecte a les al·lusions realitzades, diu “ vull realitzar un aclariment sobre el
tema del pla de dones, jo no em vaig riure i no vaig intentar ridiculitzar, vaig dir que no estava
d’acord, i que crec que no s’estaven fent bé les coses en aquest sentit, crec que vaig dir i vaig ser
molt explícita, que concretament l’activitat d’ensenyar modals a les dones per asseure’s a taula i
als homes tingui res a veure amb el feminisme o tingui res a veure amb la igualtat de gènere, més
aviat per mi al contrari, ho vaig dir molt clar i no ho vull tornar a repetir però si s’ha de tornar a
repetir ho tornaré a fer, i que el pla de dones s’havia fet copiant i enganxant de plans anteriors i
crec que ens podríem esforçar tots una mica més, ja que tenim subvenció i hem de gastar diners,
doncs fer els plans d’una manera més professionalitzada, i de moment res més.
Seguidament intervé la Regidora Maria Carme Vidal i comença la seva intervenció parlant de
Ràdio Rosselló, sabeu que a l’altre ple vaig dir que faria un escrit, doncs resulta que no n’he fet
cap, per que crec que les coses s’han de dir al ple i ja ho vaig dir, i continuo amb la mateixa, i crec
que a ràdio Rosselló hauria de poder parlar tothom, fins i tot l’oposició, jo ho estic demanant des
del desembre del 2011 i encara no ho he aconseguit, aquí tenim un regidor de comunicació que
deu estar en contacte amb el Director de l’Emissora Ramon Teixiné i alguna cosa deu passar,
l’oposició ha de poder parlar per que és un dret que tenim i no m’he n’he sortit, agrairia que això
es solucionés d’una marera o altra, hi ha el dret bàsic que té l’oposició de poder parlar.
Continua la seva intervenció i comenta que després d’haver escoltat en el darrer ple, la intervenció
del Regidor Musicco Pasquale respecte de la gent que treballava o no per l’ajuntament, voldria
demanar que a partir d’ara hi hagi alguna borsa de treball o que hi hagi uns criteris per col·locar a
la gent, i així evitar crear una xarxa de clientelisme.
Adreçant-se a l’Alcalde li diu, que des de que va prendre possessió del seu càrrec, totes les
persones han estat col·locades a dit i afegeix que la nostra responsabilitat, és donar opció a totes
les persones i això ho dic, amb la seguretat que aquestes persones contractades a dit, desenvolupen
les seves feines amb total responsabilitat i eficàcia, però el fet que el seu ingrés al lloc de treball,
no s’hagi produït amb publicitat i transparència i que la seva permanència estigui sotmesa al arbitri
del que els ha nomenat, les converteix sinó més, en vulnerables.
Continua la seva intervenció i dirigint-se a l’alcaldia, diu: Crec Josep que s’ha de ser honest i em
refereixo al tema de la col·locació de l’Olga Guzmán, quan dius que la havia col·locat la Helena,,
vosaltres la vau llogar, i fa referencia a tot un seguit de equivocacions o actuacions al seu entendre
millorables de la feina realitzada per dita persona.
Intervé l’alcalde i contesta a la Regidora Maria Carme Vidal i diu: Mari Carme, en aquest Ple
m’has dit, mentider, no honest i que amb mi tot s’hi val. i afegeix manifestacions que no tindre en
compte, per que et conec, però aquesta forma d’expressar-te, considero que no es la correcta; però
bé, et diré que respecte a la contractació de la Olga Guzmán, l’Helena és la que va recomanar la
seva contractació, ja havia col·laborat amb anterioritat en el Punt Jove, i nosaltres així ho van fer,
tot sàpiguen les crítiques que rebríem pel fet d’anar-hi a la nostra llista.
També t’he de dir que arran de les actuacions comentades, no gaire encertades, em vaig reunir amb
ella i li vaig fer saber que no podia tornar a passar,; que el treballar per l’ajuntament, implica donar
una imatge responsable i curosa i que això implica a tots els treballadors i si no es compleix,
haurien d’adoptar altres mesures.
Torna a intervenir la Regidora Maria Carme Vidal i torna a insistir en que les coses s’han de fer
amb la màxima transparència.
Continua la seva intervenció i en un altre tema, comenta el període de cobrament dels tributs
municipals i argumenta que degut al elevat índex de morositat, fora convenient que els terminis
siguin espaiats, per no ofegar les economies mes susceptibles.
Al respecte Secretaria, comenta que els tributs municipals estan delegats a la Diputació de Lleida i
son ells els que estableixen els períodes de cobrament.

A continuació pren la paraula el Regidor Musicco Pasquale i manifesta tenir dos preguntes
ràpides, per que veig que el tema aquí va per llarg. La primera voldria saber, Com està estructurat
el Rocòdrom?, qui ho porta?, qui té les claus? Horaris?
Perquè fa dies que no hi passo, i no se si hi ha un cartell amb horaris i tal, algú m’ho ha preguntat.
I segona com que tenim bastants propietaris de gossos, també m’han preguntat, els famosos
toilecan per que si no s’utilitzen, representant una despesa per les bosses i tot això, son focus de
bactèries i a partir d’aquí si realment fan la funció que haurien de fer, estructurar-lo, i sinó treure’ls.
I ja està.
Intervé l’alcalde i contesta al regidor Mussico Pasquale sobre el tema dels gossos manifesta
que s’estan fent unes targetes d’identificació, per intentar controlar el tema, i així actuar a nivell de
carrer amb els gossos, als propietaris se’ls exigirà que portin aquesta targeta que serà com el DNI
dels gossos, aquesta targeta hi haurà el núm. de xip. Inicialment es conscienciarà als propietaris i
se’ls informarà de les obligacions que tenen i posteriorment si son reincidents els sancionarem.
Intervé novament el Regidor Musicco Pasquale i comenta que hi ha persones que van amb les
bossetes damunt seu i com es passegen per tot el poble, ho recullin, però realment els toleikan no
s’està utilitzant; el problema bosses esdevé per que la gent les utilitzava per embolicar els
entrepans i actualment s’estan format un focus de bactèria, que s’hauria de combatre per evitar
infeccions.
Continua l’Alcalde la seva intervenció i comenta que en quan al Rocòdrom són ells, el propi grup
de joves utilitza el rocòdrom i ho gestionen; als que es fan socis,, se’ls hi dona una clau, procuren
anar dos o tres persones i tenen una clau, igual com tenien d’aquí baix i quan volen anar a utilitzarlo doncs hi van. Funciona així.
Intervé la Regidora Maria Carme i pregunta: Que tenen assegurança amb això del rocòdrom?
Contesta l’Alcalde que: Suposo que quan se fan socis els deuen fer firmar algun tipus de
document, conforme ells tenen una clau, ja la tenien d’aquí., formen part de l’Esbart és una
ramificació de l’esbart, suposo que alguna cosa han de tenir.
Respecte a la pregunta realitzada pel Regidors Sr Jaume Fernàndez de si es farà la Fira de Moto,
nosaltres en tenim constància de que no es farà, als Motards se’ls hi va comunicar que lògicament
la despesa aquella no la podíem fer, i què si volien fer la fira se’ls ajudaria en el que es podria,
però que s’havia de baixar molt el pressupost de la fira, jo pel que m’ha arribat crec que és més per
que els expositors fira Lleida estan pressionant molt, els expositors s’estimen més per tema de
mercat anar a Lleida que no aquí, el que ara nosaltres sabem és que no és farà, de moment no.

En relació a la gossera Comarcal, poca cosa puc dir, nosaltres de moment, no s’hi ha portat res, de
moment els gossos abandonats els hem col·locat, sabem de gent que estan interessats en adopció
d’algun tipus de gos,; no se si ens veurem en la necessitat de utilitzar-la, per que pel que jo tinc
entès són 600 € portar un gos allí, clar això és una despesa important, no se com acabarà tot el
tema de la gossera aquesta. Nosaltres de moment no em portat cap.
Seguidament intervé el Regidor Sr. Manel Plana i manifesta que voldria fer un prec, i que
se’m respongués, per que crec que és una qüestió certament, o almenys nosaltres com a equip de
govern i faig aquesta diferenciació com a equip de govern, creiem que volem una certa claredat
respecte unes afirmacions fetes en un mitjà com és facebook, amb les xarxes socials, unes
afirmacions en que se’ns atribueixen certs comportaments, que segons aquest cas ratllen el delicte;,
doncs com bé ha introduït en Jaume aquesta relació de cartes i epístoles no vol dir pas que hi hagi,
o que hi hagi d’haver cert malestar, és evident i segur que ho heu anat seguint que a partir d’unes
preguntes d’una senyora de Lleida que s’informava respecte al Camp de Futbol de Rosselló.(Està
molt bé que tothom es vulgui informar, però certament, és mínimament estrany que algú de Lleida

pregunti per una instal·lació de Rosselló), a partir d’aquí va haver-hi unes respostes, nosaltres com
a equip de govern en vàrem fer unes altres i després si que hi ha hagut una certa rectificació tàcita,
però aquí i això, sí que és un prec, per que, amb un escrit de resposta al que vam fer nosaltres i a
traves de facebook, ens arriba un escrit on se’ns interpel·la que diu: Benvolgut alcalde i regidors
de Rosselló, etc... (crec que tots sou coneixedors d’aquest escrit) , però si que hi ha una frase que
volem i que exigim que hi hagi una explicació clara i en aquest cas em refereixo a l’escrit que vas
fer tu Sara que diu: “estic realment molt sorpresa que d’un projecte que gairebé costava un milió
d’€ hagin aconseguit a rebaixar-lo a dia d’avui a uns 700.000 € això té mèrit, se’ls ha de
reconèixer que són bons negociants amb les constructores sobre tot..”.. i aquí és el punt que volem
destacar, que diu: “sobre tot amb les seves pròpies (constructores) que vosaltres mateixos han
adjudicat a dit durant molts anys “, per tant, ens està dient que estem prevaricant, , per que després
vostè aquest paràgraf que envia al Segre no ho fica, senyal doncs que potser ha vist que alguna
cosa no esta ben feta, val? És a dir vostè ens està acusant a nosaltres que estem adjudicant a dit i
que estem trencant tot tipus de normativa a nivell legal i que fins i tot aquests professionals que
durant aquest temps han estat treballant aquí, no tan sols nosaltres, tots aquests professionals, han
prevaricat, això en primer pla, li demanaria, li exigiria que ho aclarís i si té alguna prova, això està
a la xarxa i si té alguna prova que ho porti als jutjats on li correspongui.
Finalment adreçant-se a la Regidora Sara Vila, li diu: Si vostè vol venir a qualsevol tipus
d’inauguració vingui, però malauradament després va haver-hi una sentència en la qual exculpaven
una persona la qual vostè doncs deia que no aniria a cap lloc que hi hagués aquell tipus de persona,
per que estava doncs inhabilitada mitjançant una sentència, que després al cap de poc temps,
aquesta sentència va ser exculpadora, per tant jo li demanaria primer les dues parts, en un primer
moment que ens digui el què? Si té alguna prova, aporti-la, després nosaltres amb això ja
decidirem que fem per que clar això és una imputació molt greu, molt greu evidentment, no cal
que rigui, per què això és una imputació molt greu, i més jo que estic amb una qüestió pública amb
un altre nivell, vostè està dient amb aquest cas què nosaltres hem adjudicat a dit, i després
finalment aquest atac a aquesta persona que de la mateixa manera que vostè es basa en una
sentència, n’hi ha una altra que és exculpadora li demanaria que si volgués, doncs que fes el que
cregués oportú.
Intervé la Regidora Sara Vila i en relació a la intervenció del Sr Manel Plana, diu que: de la
mateixa manera que li hem estat repetint que vostès estan adjudicant a dit tots, les places de
l’ajuntament, i que estan contractant a dit, persones, sense fer cap tipus de selecció de personal,
amb les obres menors crec que també fan el mateix, durant molts anys Excavacions Casanovas a
format part d’aquest consistori, era a més una empresa d’un ex-alcalde i se li han adjudicat
moltíssimes obres, obres menors, les obres menors tothom sap que es poden adjudicar a dit, per
tant aquí no hi ha cap mentida, no hi ha cap mentida, i aquí encara a la relació de factures continua
apareixen l’empresa Excavacions Casanovas, i per això, hi aclareixo, és una empresa pròpia, per
que ha format del grup de Convergència i Unió i d’un ex-alcalde, i és una empresa a la que s’ha
contractat moltíssimes vegades en aquest ajuntament, per a obres menors i per a obres majors, amb
les majors no m’hi poso, no he vist el plec de clàusules, i no he vist les valoracions dels tècnics en
aquest sentit i si realment complien o no complien els requisits, ara bé, les obres menors sí que
s’han adjudicat a dit i s’han adjudicat a una constructora que forma part del seu grup polític i de
Rosselló.
La segona qüestió estem parlant evidentment del Sr. Pau Cabré, evidentment es va considerar que
no havia comés delicte, en tot cas la sentència deia si no m’equivoco que no ho va fer amb mala
intenció, però que si que s’havia fet, el que passa que no ho va fer amb mala intenció i per això va
quedar absolt, en tot cas el meu criteri i així ho he exposat moltes vegades i també ho faria si em
passes a mi, per ser imputada o imputat jo dimitiria i el mateix comportament li he demanat al Sr.
Pau Cabré i li demanaria a qualsevol persona que fos imputada i vaig dir: molt més encara en cas
de condemna, per tant com que jo crec que seria conseqüent i en cas de que estes imputada, ja

sigui per prevaricació o per que m’he saltat la llei en l’ajuntament o en qualsevol administració, ja
sigui per vinculació en una cas de corrupció jo, dimitiria, evidentment si estic imputada per que he
estat testimoni d’un accident de trànsit doncs no, per que no he tingut res a veure amb l’exercici
públic, però en cas de que hi hagi dubte o que hagi comès alguna infracció en aquest sentit
urbanístic, pel que sigui, jo crec que he de dimitir per regeneració democràtica i per que és
imprescindible en aquests moments tal i com ho estem veien, com estan anant les coses a nivell de
política, i si volem doncs tenir credibilitat tots plegats, crec que és important en l’exercici de la
política fer un pas al costat quan estem en un cas com aquest, a mi em sap greu si se li ha fet mal
en aquest sentit i si ha anat més lluny i si algú la insultat però jo en aquest sentit l’únic que li he
demanat és que sigui conseqüent amb la condemna o amb la imputació que és el que jo faria o
qualsevol persona del meu partit faria, per que així ho portem a les bases del nostre partit polític,
no som els únics, esquerra republicana en cas d’imputació també demana doncs que els càrrecs
s’apartin de les seves responsabilitats.
Torna a intervenir el Regidor Sr Manuel Pla i realitza: Dues puntualitzacions a la intervenció
de la Regidora,, primer diu que és condemnat per fiscalia, fiscalia no crec que tingui capacitat de
condemna, per tant primer element, com d’altres que diu que si jo estic al senat i després al
congrés o senador i al congrés, certes divagacions que no diuen res, però torna a afirmar vostè què
aquesta empresa correspon a Convergència i Unió, la que ha estat contractada, els propietaris són
convergència i Unió, vostès són els propietaris, vostè ha dit això, crec que aquesta empresa va
estar contractada per l’anterior consistori també, jo el que li dic és que si vostè parla tant de
regeneració i s’omple la boca, abans de fer aquestes acusacions greus, que tingui molt en compte
el que diu i de la forma que està afectant a les persones tan sols li dic això i aquest prec, aquest
prec, única i exclusivament per que aquestes coses, aquestes acusacions són greus, i si vostè creu
d’aquesta manera que nosaltres som persones susceptibles de tenir o d’estar imputades o d’estar
passades per justícia, faci-ho ja! Però no aboqui coses que són d’aquesta manera mitjançant les
xarxes per que poden arribar a fer mal, de veritat, i li dic amb tot el respecte i tot el carinyo, si té
constància veritable de que nosaltres estem cometen algun delicte amb la nostra actuació del dia a
dia faci-ho, per que això ens està afectant a la dignitat de les persones i si volem regenerar un
exercici que vostè està exercint i nosaltres també, un exercici com a responsables de la sobirania
popular que vostè ho vol fer bé i nosaltres potser nosaltres tan o més bé que vostè, li demano que
tingui el màxim de respecte possible, respecte amb aquest cas a les persones que conformem
l’equip de govern, tan sols comentar-li això.
Contesta la Regidora Sara Vila i diu que considera que és a la inversa, és a dir, si jo he dit cap
mentida, si jo els he fet mal, si jo he fet algun delicte, denunciï’m, si jo he dit alguna cosa que sigui
mentida, jo crec que ho he explicat bé i crec que no dic cap mentida, crec que m’he explicat, i no
he dit en cap moment que l’empresa sigui de Convergència i Unió, no tergiversin les coses, he dit
d’un membre o d’un ex-alcalde de Rosselló que és de Convergència i Unió, no és el mateix que
l’empresa pertanyi al partit que l’empresa pertanyi a un ex-alcalde, no és el mateix, és un exalcalde que pertany al grup polític de Convergència i Unió, i si he comés algun delicte, al revés
denunciï’m i per regeneració democràtica també crec que la llibertat d’expressió és una de les
coses que es va guanyar després del franquisme i que és molt valorada i que l’hem de continuar
tenint en compte, i tinc la llibertat d’expressar allò que jo penso i sento sinó és delicte i si no és
mentida.
Intervé novament el Sr. Manel i comenta: Per tant vostè afecti i digui aquestes coses respecte a
la gent i respecte a la honorabilitat de les persones, continuï dient-ho si això és llibertat d’expressió,
jo crec que és més aviat llibertinatge que potser és el que s’està confonent.

Posteriorment i respecte a la intervenció de La Regidora Maria Carmen Vidal en relació a la Radio,
contesta el Regidor Sr. Jaume Borrero que properament hi ha una reunió d’EMUN i que si vol
assistir, esta convidada per exposar el tema.
Torna a intervenir la Regidora Maria Carmen, i diu que tu ets el regidor que s’encarrega? Digues-li
alguna cosa al Ramon i a la Pili.
Contesta el Regidor que sí, però que aquestes qüestions, ja ha donat trasllat al President del
Consorci EMUN.
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 hores quinze minuts i de tot lo dit s’estén aquesta acta, que
com a Secretari, certifico.

