ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 26 DE ABRIL DE 2013
Data: 26 d’Abril de 2013
Horari: 13,30 a 15,00 hores.
Lloc: Rosselló. Sala d’actes de la casa consistorial.
Regim: Ordinària
Hi assisteixen:
Alcalde:
Josep Abad i Fernàndez.
Regidors:
Elisa Torrelles Tormo.
Jaume Borrero Montijano.
Manel Plana Farran.
Joan Fontova Vilaró.
Silvia Olmo Pareja.
Jaume Fernàndez Gonzalez.
Sara Mercè Vila Galan
Maria Carme Vidal Torruella.
Pasquale Musicco.
Excusa la seva assistència Lluis Rodrigo Galan.
Secretari:
S. Fèlix Ruiz Martínez
Ordre del dia:
Lectura i aprovació acta anterior.
Acceptació Subvenció per al funcionament de l’Escola de Musica municipal curs 2011-2012
Donar compte Aprovació Liquidació Pressupost Exercici 2012.
Donar compte Incorporació Romanents de Crèdits.
Expedient de baixes i anul·lacions.
Urbanisme: Aprovació Provisional PMU-3 “ La Noguera “.
Donar compte Decret Aprovació Inicial Projecte Urbanització Camí dins del Sector PMU-1b de
Rosselló..
Proposta d’acord d’adjudicació del contracte derivat de l’acord marc del subministrament
d’electricitat destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel consorci català pel
desenvolupament local a l’empresa Endesa energia SAU (exp. 2012/01.)
Aprovació Conveni FECSA Endesa Aval.
Decrets e Informes Alcaldia i Regidories.
Llicencies d’obres.
Correspondència Oficial i assumptes de tràmit.
Informe de Morositat 1 Tri/2013 i estat liquidació pressupost 2013
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 i no realitzar-se cap observació i sotmeses a la seva aprovació son aprovades les
següents:
Ple Ordinari de data 22 de febrer de 2013.
II.- ACCEPTACIO SUBVENCIÓ PER AL FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA DE
MUSICA MUNICIPAL CURS 2011-2012
Atès que per Resolució de la Consellera d’Ensenyament de data 8 de març de 2013, s’han atorgat
les subvencions a les Corporacions Locals titulars d’Escoles de Musica i de dansa corresponent a
l’any 2011-2012 i que aquest Ajuntament figura com a beneficiari de una subvenció de 8.510,00 €,
Atès que d’acord amb el article 5 de l'esmentada resolució i per tal de tramitar el pagament de la
subvenció les corporacions beneficiaries han de trametre certificat de l’acord del ple acceptant la
subvenció, abans del 30 d’abril de 2013.
A proposta de l’alcaldia i per unanimitat, s’acorda:
1. Acceptar la subvenció de 8.510,00 € concedida pel Departament d’Ensenyament mitjançant
Resolució de la Consellera d’Ensenyament de data 8 de març de 2013 , per al funcionament de la
Escola de Música pel curs 2011-2012.
2. Comunicar-ho al Departament d’Ensenyament trametent-li la resta de documentació exigida per
la normativa reguladora de la subvenció
3.- Autoritzar a l’alcaldia per la seva gestió.
III.- DONAR COMPTE RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA SOBRE L'APROVACIÓ DE LA
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2012.
Acte seguit i d’acord amb el que disposa l’article 90. 1 del Decret 500/1990, és competència de
l’alcalde, amb l’informe previ de la Intervenció, aprovar la liquidació del pressupost de
l’ajuntament. De la liquidació del pressupost, una vegada aprovada, se n’informarà el Ple en la
primera sessió, per l’exposat dona compte al Ple de la Resolució d’aprovació que es del tenor
literal següent:
RESOLUCIO DE L'ALCALDIA SOBRE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIO DEL
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2012.
En Josep Abad Fernàndez, Alcalde President de l'Ajuntament de Rosselló, un cop examinat cada
un dels documents que integren l' expedient de la liquidació del Pressupost de l'exercici econòmic
de 2012, vistos els informes de la intervenció municipal i de Secretaria i comprovat que la seva
tramitació s'ajusta a les determinacions que estableix l'article 191 del Reial Decret Legislatiu
2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i
altres normes d'aplicació.
Assabentat del resultar de la liquidació, i d'acord amb el que estableix l'article 191.3 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals i l'article 93 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, que regulen
l'aprovació de la liquidació del pressupost de la Corporació.

Vist el que disposa l'article 182 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l'article 48 del Reial Decret 500/1990,
de 20 d'abril, que regulen la incorporació de crèdits al pressupost de l'exercici següent.
RESOLC:
PRIMER. Aprovar la liquidació del Pressupost General del Ajuntament, corresponent a l'exercici
de 2012, el qual dona el següent resultat:
Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre:
Respecte al Pressupost de Despesa 2012
1.- EXERCICI CORRENT
Pressupost inicial de despeses
Modificacions de despeses
Pressupost definitiu de despeses
Despeses compromeses
Obligacions reconegudes
Pagaments realitzats
Obligacions pendents de pagament ex. corrent
2.- EXERCICIS TANCATS
Obligacions reconegudes pend. de pagament a l’inici de
l’exercici:
Modificacions de despeses ex. tancats
Pagaments realitzats
Obligacions reconegudes pend. de pagament al final de
l’exercici
TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT

2.179.000,00
2.179.000,00
1.668.559,36
3.847.559,36
2.433.378,97
2.433.378,97
2.308.730,53
124.648,44

161.039,65
117,70
160.921,95
0,00
124.648,44

Respecte al Pressupost d’Ingressos 2012
1.- EXERCICI CORRENT
Pressupost inicial d’Ingressos
Modificacions d’ingressos
Pressupost definitiu d’ingressos
Drets Reconeguts
Drets anul·lats
Recaptació neta
Drets pendent de cobrament a final de l’exercici
2.- EXERCICIS TANCATS
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:
Modificacions d’Ingressos ex. tancats
Anul·lacions
Ingressos realitzats
Drets pend. De cobrament al final de l’exercici
TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE COBRAMENT

2.179.000,00
1.668.559,36
3.847.559,36
2.757.477,32
39.745,26
2.159.530,79
558.201,27
712.253,00
37.144,50
84.528,64
322.549,87
342.318,99
900.520,26

El Resultat Pressupostari a 31/12/2012:
DRETS
OBLIGACIONS
RESULTAT
a RECONEGUTS RECONEGUDES PRESSUPOSTARI
NETS
NETES
2.405.893,96
1.856.863,49
549.030,47
no
311.838,10
451.640,31
-139.802,21

Resultat
Pressupostari
31/12/2012
a. Operacions corrents
b. Altres operacions
financeres
1.
Total
operacions
no
2.717.732,06
2.308.503,80
financeres (a+b)
2. Actius financers
0,00
0,00
3. Passius financers
0,00
124.875,17
RESULTAT PRESSUPOSTARI
2.717.732,06
2.433.378,97
DE L'EXERCICI
AJUSTOS:
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a
despeses grals.
5.
Desviacions
de
finançament
negatiu
de
l'exercici
6.
Desviacions
de
finançament
positiu
de
l'exercici
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

409.228,26
0,00
-124.875,17
284.353,09

165.738,82
0,00

0,00

450.091,91

Romanent de Tresoreria a 31/12/2012
Romanent de Tresoreria a 31/12/2012
IMPORTS ANY 2012
IMPORTS ANY 2011
1. (+) Fons líquids
439.301,08
370.053,21
2. (+) Drets pendents de cobrament
952.898,91
845.839,72
(+) del Pressupost corrent
558.201,27
500.983,45
(+) de Pressupostos tancats
342.318,99
211.269,55
(+) d'operacions no pressupostàries
56.378,65
133.760,71
(-)
cobraments
realitzats
pendents
4.000,00
173,99
d'aplicació definitiva
3. (-) Obligacions pendents de pagament
202.541,70
262.857,78
(+) del Pressupost corrent
124.648,44
161.039,65
(+) de Pressupostos tancats
0,00
0,00
(+) d'operacions no pressupostàries
79.603,61
101.818,13
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació
1.710,35
0,00
definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2-3)
1.189.658,29
953.035,15
II. Saldos de dubtós cobrament
246.583,35
174.787,47
III. Excés de finançament afectat
0,00
0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses
943.074,94
778.247,68
generals

Romanent de Crèdit:
ROMANENT COMPROMES
ROMANENT NO COMPROMES
INCORPORABLE NO
INCORPORABLE NO
INCORPORABLE
INCORPORABLE
0,00

0,00

635.781,53

778.398,86

SEGON. Donar compte de l’esmentada liquidació al Ple de l’Ajuntament, en la propera sessió que
se celebri.
TERCER. Trametre copia d'aquest expedient d'aprovació al Departament de Governació de la
Generalitat i a la Delegació del Ministeri d'Economia 1 Hisenda.
En el torn obert d’intervencions i per la Regidora Maria Carme Vidal es pregunta respecte al
significat de diferents magnituds del Romanent de Tresoreria, en el sentit de si es real el romanent
de tresoreria, i altres dubtes en referencia a interpretar correctament la informació subministrada
Essent contestat per Secretaria Intervenció en el sentit següent:
La comptabilitat pública entesa aquesta com un sistema d'elaboració i de comunicació
d'informació útil per a la presa de decisions., estaria constituïda por el conjunto de normes
jurídiques y principis i tècnica comptables aplicables a la activitat economicofinancera del sector
públic."
En absència d'afany de guanys calen altres indicadors per avaluar els fins, entre d’altres,. El
resultat pressupostari, que és la diferència entre els ingressos pressupostaris de l'exercici, exclosos
els derivats de l'emissió i creació de passius financers, i les despeses pressupostàries de l'exercici,
excloses les derivades de l'amortització i reemborsament de passius financers. Indica en quina
mesura els recursos han estat suficients per finançar les despeses, i el seu signe pot ser superàvit,
dèficit o equilibri.
El saldo pressupostari de l'exercici, que és el resultat pressupostari de l'exercici més la variació
neta dels passius financers pressupostaris. En el cas que aquest sigui positiu, existeix un superàvit
de finançament, i en el cas contrari ens trobaríem amb un dèficit de finançament.
El romanent de tresoreria es defineix per la diferència entre els drets reconeguts nets pendents de
cobrament a curt termini, els fons líquids o disponibles i les obligacions certes reconegudes com a
netes i pendents de cobrament a curt termini. Quantifica l'excedent o el dèficit de finançament a
curt termini en una data determinada, en cas de ser positiu l'excedent servirà per al finançament de
futurs exercicis; en cas contrari, constitueix un dèficit que s’ha de finançar en la forma prevista en
l'ordenament jurídic.
IV.- DONAR COMPTE DECRET INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDITS.
Acte seguit es dona compte al Ple de la Resolució d’aprovació que es del tenor literal següent:
Resolució de Alcaldia de Aprovació de Expedient
Expedient nº: 1/2013
Assumpte: Hisenda i Pressupost
Procediment: MC 1/2013 – Modalitat INCORPORACIO ROMANENTS
Data d’Inici: Febrer 2013.
RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA
Atès l'expedient tramitat per a l'aprovació de la modificació de crèdits núm. 1/2013, amb la
modalitat d'incorporació de romanents de crèdits, en el qual consta l'informe favorable de
l'interventor.

En l'exercici de les atribucions que em confereixen les bases d'execució del vigent pressupost en
relació amb l'article 182 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei d'hisendes locals, i els articles 47 a 48 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril,
RESOLC
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/2013, amb la modalitat de
incorporació de romanents de crèdit, d'acord amb següent detall:
Altes en Aplicacions de despeses
Partida Pressupostaria
Descripció
Import
Rehabilitació Façanes Colònia
70.000,00 €
33000-62200
Alkanis
Reforma Camp de Futbol
565.781,53 €
34200-62201
TOTAL DESPESES
635.781,53 €
Altes en concepte d'ingressos
Partida Pressupostaria
Descripció
Import
Generalitat PUOSC Camp de
565.781,53 €
75001
Futbol
Generalitat PUOSC Rehabilitació
70.000,00 €
75002
Façanes Colònia Alkanis
TOTAL FINANÇAMENT
635.781,53 €
SEGON. Donar compte al Ple de la Corporació de la present resolució en la primera sessió
ordinària que aquest celebri, de conformitat amb l'establert en l'article 42 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre.
Aquest expedient que s’aprova és ferm i executiu sense més tràmits, pel que es deurà d’introduir
en la comptabilitat de l’ajuntament de Rosselló els ajustaments derivats de l’esmentat expedient,
sense perjudici de les modificacions en les codificacions de les partides a conseqüència de
coincidències amb partides existents i variacions de la codificació orgànica.
V.- EXPEDIENT DE BAIXES I ANUL.LACIONS
ANTECEDENTS
1. Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i pressupostària, cal
determinar si la relació de drets reconeguts procedents d’exercicis anteriors que resten pendents de
cobrament respon a drets efectivament exigibles actualment.
2. Pel Decret de l’Alcaldia de data 7 de feb de 2012 s’inicia l’expedient per a l’aprovació i
comptabilització, si escau, de baixes de drets reconeguts en exercicis anteriors, pendents de
cobrament.
3. El Tresorer ha formulat la proposta raonada de les baixes de drets reconeguts en exercicis
anteriors, pendents de cobrament.
4. L’interventor / secretari interventor han emès un informe favorable.
FONAMENTS DE DRET
1. Cal tenir en compte els articles 64 a 67 de la Llei general tributària, 59 a 62 del Reglament
general de recaptació, 40 a 41 de la Llei general pressupostària i 24 de la Llei de garanties dels
contribuents, en relació amb la prescripció d’ofici de drets reconeguts i liquidats.

2. Cal considerar l’article 70 de la Llei general tributària i l’article 163 a 167 del Reglament
general de recaptació, en relació amb la declaració d’insolvència del deutor.
3. Cal considerar les regles 188 de la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local i 124
de la Instrucció de comptabilitat simplificada per a ens locals de menys de 5.000 habitants.
4. Cal tenir en compte l’article 212.4 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 relació a l’òrgan competent.
Per tant,
S’ACORDA:
1. Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament, integrats en l’agrupació de
pressupostos tancats, per import de 23.594,34 €, el detall individualitzat de la qual figura a l’annex.
2. Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la baixa dels drets esmentats.
ANNEX
a) Modificació del saldo de drets reconeguts per error material en les anotacions comptables
Exercici 2008
Num. Operació

Partida Explicació

2008002948

36000

CCEE Obra Francesc Macià (2ª part)

2008003216

36000

CCEE Avda. Catalunya i Altres

Import
199,97
5.159,74

Explicació: Existeix una diferencia entre els drets pendents de cobrar corresponents a les CCEE
obra Francesc Macià i Secla del Cap, que consten comptablement i els totals pendents segons
documentació administrativa. Aquest imports se modificaran a la baixa per les quantitats indicades.
b) Prescripció de drets reconeguts en exercicis anteriors
Exercici 2003
Num. Operació

Partida Explicació

Import

2004000164

36000

CCEE C/ Segrià

2.368,43

2004000165

36000

CCEE Avda. Catalunya i Altres

6.106,78

Exercici 2006
Num. Operació

Partida Explicació

2006002852

35000

CCEE Francesc Macià 1ª part

Import
6.798,02

Explicació: Transcorregut el període establer en quatre anys segons l’article 24, per exigir el
pagament dels deutes tributaris liquidats, se declaren prescrits i se procedirà a la baixa en la
comptabilitat de l’entitat.

c) Baixa Drets Reconeguts ex. Anteriors. El cost final de projecte es inferior al pressupost
presentat en la sol·licitud de la subvenció, en conseqüència el import rebut per aquest concepte
s’ha vist minorat en 2.961’40€.
Num. Operació

Partida Explicació

2011003364

46101

DIPUTACIO DE LLEIDA, Altres Subvencions
(Manteniment Consultori Mèdic 2011)

Total baixes de drets d’exercicis tancats 2003, 2006, 2008 i 2011.

Import
2.961,40
23.594,34€

La prescripció està regulada en els articles 59 a 62 del Reglament general de recaptació, en els
articles 64 a 67 de la Llei general tributària i en l’article 40 de la Llei general pressupostària. No
obstant això, l’article24 de la Llei 1/1998, de 26 de febrer, sobre els drets i garanties del
contribuent, estableix que la prescripció serà de quatre anys, en comptes de cinc, pels drets i les
accions següents: dret de l’Administració per determinar el deute tributari mitjançant la
liquidació oportuna, acció per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats, acció per
imposar sancions tributàries i, per últim, dret a la devolució d’ingressos indeguts.
VI.- URBANISME: APROVACIÓ PROVISIONAL PLA DE MILLORA URBANA PMU 3
“ LA NOGUERA “.
El regidor d'urbanisme eleva al Ple la proposta d'acord següent:
1. IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Assumpte: Pla de millora urbana PMU-3 “ La Noguera”.
Expedient: 2012/01//Urbanisme.
Sol·licitant: Joan Aparicio Marsol, en representació de JUNTA COMPENSACIO PMU-3
ROSSELLO.
Data registre entrada: 29/07/2011/i 27 de novembre de 2012
Emplaçament: La Noguera
2. ANTECEDENTS
2.1. Per Resolució de l’Alcaldia de data 09 DE GENER DE 2012, es va aprovar inicialment el Pla
de millora urbana, presentat pel Sr. Sr. Joan Aparicio Marsol, en representació de JUNTA
COMPENSACIO PMU-3 ROSSELLO. Amb el següent tenor literal en la seva part dispositiva:
DISPOSO
Primer.- Aprovar inicialment el pla de millora urbana del sector del Pla de Millora Urbana num 3
de Rosselló PMU-3 “ La Noguera “., redactat per Pampols Arquitectes SLP i formulat per la Junta
de Compensació del sector PMU-3 de Rosselló “ La Noguera “., incorporant abans de la seva
aprovació provisional les condicions assenyalades en l’informe tècnic., ja que, d’acord amb
l’Informe del tècnic municipal, les solucions proposades s'adapten al planejament superior, són
tècnicament correctes i no es contradiuen amb el que disposa la legislació urbanística.
Segon.- Iniciar el tràmit d’informació pública pel termini d'un mes mitjançant edictes que s’han de
publicar al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i a un dels diaris de premsa periòdica de més
divulgació en l’àmbit municipal a què es refereix el projecte en tramitació i que han d’indicar la
informació exigida pels articles 8.5.a) del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, i 23.3 del Decret
305/2006, de 18 de juliol., a fi que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i adduir, durant el
termini esmentat, totes les al·legacions o observacions que consideri oportunes.

Tercer. Citar personalment al tràmit d’informació pública del Pla aprovat inicialment les persones
propietàries dels terrenys que s’hi comprenen
Quart: Simultàniament al tràmit d'informació pública, sol·licitar un informe als organismes
afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini d'un mes,
llevat que una disposició n'autoritzi un de més llarg.
Cinquè: Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d'informació pública en els
procediments de planejament i dels acords d'aprovació que s'adoptin en llur tramitació, els quals
podran consultar-se a la web oficial de l’ajuntament (www.rossello.cat)
Sisè Fer constar que contra la present Resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs
2.2. Durant el termini d’exposició pública no s’han presentat al·legacions, segons consta al
certificat que figura a l’expedient:
2.3. Consten a l’expedient els informes emesos per els organismes afectats, amb determinades
prescripcions i observacions.
2.4. En data 27 de novembre de 2012 ha tingut entrada en el registre general d’aquest Ajuntament
documentació per a l’aprovació Provisional del PMU 3 2 La Noguera de Rosselló., presentada per
Pampols Arquitectes SLP, redactors del Pla de Millora Urbana PMU 3 de Rosselló, essent
promotors la JUNTA COMPENSACIO PMU-3 ROSSELLO..
2.5. El tècnic municipal, en data 17 d’abril de 2013., ha emès un informe sobre les al·legacions
presentades i favorable a l’aprovació provisional del Pla., amb les observacions que consten en el
mateix i/o modificacions següents:
Conclusions
1. Atenent a les consideracions anteriors s’informa favorablement el Pla de Millora Urbana núm.
3, PMU-3, urbanització “La Noguera”, per a la seva aprovació provisional, havent-se de
complimentar els requeriments següents:
a) Abastament d’aigua. Per justificar la disponibilitat de recursos per a l’abastament d’aigua del
sector, cal aportar un certificat d’Aqualia.
b) Cost connexió a l’EDAR municipal o cost EDAR pròpia. En l’apartat 9.1.1. del document 9.
Pressupost de les obres i els serveis, no s’ha modificat l’import de connexió a l’EDAR municipal
(28.661 €) pel que s’haurà de substituir pel càlcul aproximat i orientatiu fixat per l’ACA (per a 57
habitatges i 1.200 m de col·lectors) en 132.098 € de repercussió depuració + 5.918 € de
repercussió col·lectors, o bé substituir aquest cost estimat per l’ACA pel cost de construcció de
l’EDAR pròpia.
c) Aigües pluvials. Cal rectificar el plànol núm.37. Xarxa de sanejament d’aigües pluvials, en el
sentit que les aigües pluvials s’han d’abocar directament a la clamor de la Tossa sense entrar a
l’EDAR pròpia.
d) Xarxa de reg. En el projecte d’urbanització caldrà preveure una escomesa diferenciada de la
xarxa de reg al Canal de Pinyana i no a la xarxa d’abastament d’aigua municipal.
e) Regulació zona 3a. Atès que la regulació de la zona 3a dins del PMU-3 és més extensa que la
regulada en el POUM, aquesta zona s’ha d’anomenar zona 3a.1 (sector PMU-3).

f) Clamor de la Tossa. En els plànols d’ordenació del POUM vigent, tant la clamor de la Tossa,
com la resta de les clamors del terme municipal, atès que no són lleres públiques, no estan
qualificades com a sistema hidrogràfic, i només s’identifiquen gràficament com a desguassos
naturals en el plànol O.1c de la xarxa de clavegueram de tot el terme municipal. En conseqüència,
es considera que cal mantenir aquest tractament de les clamors que fa el POUM pel conjunt del
terme municipal, sense incorporar-les al sistema hidrogràfic. En el tram de la clamor de la Tossa
dins del sector del PMU-3, la qualificació de sistema d’espais lliures ja comporta la seva protecció,
i per tant, caldria mantenir la qualificació d’espai lliure, sense incorporar la clamor al sistema
hidrogràfic.
g) Tanques vora clamor de la Tossa. En l’article 59.7 de les Normes urbanístiques, cal
incorporar la prescripció del mur de tancament dels solars en el límit est del sector, vora la clamor
de la Tossa.
h) Rasant zona verda. En l’article 50 de les Normes urbanístiques, cal incorporar la prescripció
d’aixecar la rasant de la zona verda, per tal de protegir-se del risc d’inundació, per ser
complimentat en el projecte d’urbanització.
2. Cal fer les esmenes següents en el document del PMU-3:
a) Cessió 10% aprofitament. Els següents apartats de la memòria d’ordenació s’han de rectificar
en el sentit d’ innecessarietat de la cessió del 10% d’aprofitament: Apartats 5.1, paràgrafs 1r i 2n, i
apartat 5.2.1, paràgraf 12è.
b) Cal rectificar l’article 19 de les Normes urbanístiques reflexant el planejament municipal vigent
i el TRLU.
c) En tot el document cal substituir les referències a “pla parcial” per “pla de millora urbana”.
3. Prèviament a l’aprovació provisional, atenent als informes desfavorables de l’Institut Geològic
de Catalunya i de l’Agència Catalana de l’Aigua, cal sol·licitar novament aquests informes amb la
finalitat que es valori la nova documentació incorporada al PMU-3 per a l’aprovació provisional:
a) Informe Institut Geològic de Catalunya
b) Informe ACA.
2.6. El secretari interventor municipal,, ha emès informe al respecte
Les observacions i modificacions assenyalades NO suposen canvis substancials en el document
presentat inicialment,.
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 de millora urbana PMU-3 “ La noguera”, amb les
prescripcions esmentades en l’informe tècnic i que es donen per reproduïts en aquest acord.
Segon.--Trametre el Pla de millora urbana PMU-3 “ La Noguera “ a la comissió territorial
d'urbanisme a fi d'aprovar-lo definitivament.

Essent aprovada dita proposta per DEU regidors dels onze que de dret composen la Corporació.
VII.- DONAR COMPTE DECRET APROVACIO INICIAL PROJECTE URBANITZACIÓ
CAMI DINS DEL SECTOR PMU-1B DE ROSSELLO.
Seguidament es dona compte del decret de l’Alcaldia, del següent tenor literal:
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DATA. 18 d’abril de 2012
Assumpte: aprovació inicial del Projecte de Projecte Urbanització Camí dins del Sector PMU-1b
de Rosselló
1. ANTECEDENTS
1.1. El present projecte té per objecte la definició de les obres de construcció d’un nou camí dins
l’àmbit del sector del Pla de millora urbana 1b que permeti accedir al sector sud-oest del nucli urbà
de Rosselló des de la rotonda sud de la N-230, fins que s’executi la urbanització dels carrers del
sector PMU-1b.
El nou camí, d’uns 448 metres de longitud, connectarà la rotonda sud de la N-230 amb el carrer
Sant Jordi i el camí d’Alpicat, davant la Cooperativa de la Fruita i el Cementiri. A mig camí
s’accedirà cap al carrer Major pel pont del Moré, des del camí existent que travessa el nou camí
projectat.
Amb la construcció de les noves rotondes de la N-230, l’any 2007, l’entrada al nucli urbà de
Rosselló, que fins aquell moment es realitzava des de l’encreuament sud de la N-230 pel carrer
Ramon Berenguer IV fins al pont del Moré, es va traslladar a la rotonda central, atès que la nova
rotonda sud només permet el trànsit de sortida cap a la N-230.
Aquesta circumstància ha dificultat, en part, la mobilitat interna de Rosselló, sobretot a l’entorn del
carrer Major, obligant al pas de camions i vehicles agrícoles cap a la Cooperativa pel centre de la
vila, pel carrer Carrasco i Formiguera fins al pont del Moré i l’extrem sud del carrer Major.
Fins que s’executi la urbanització dels carrers del sector PMU-1b, aquest camí facilitarà de forma
provisional la recuperació de l’entrada a la part sud del nucli urbà de Rosselló des de la rotonda
sud de la carretera N-230, fins ara impossibilitada pel disseny de la pròpia rotonda de la N-230.
Així mateix, comportarà un accés directe a la Cooperativa agrícola dels camions i vehicles
agrícoles des de la rotonda sud de la carretera, sense haver de circular forçosament pel carrer
Major i pel carrer Sant Jordi dins del nucli urbà.
1.2. Dom Arquitectes Associats. SLP han elaborat el Projecte d’ urbanització Camí dins del Sector
PMU-1b de Rosselló, per a l’execució de les obres ordinàries de primer establiment. d’acord amb
l’article 122 del TRLCSP.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. Legislació aplicable
- Article 173 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals.
- Article 54 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
- Articles 36 a 41 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals (en endavant, ROAS).

- Article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local (en endavant, LRBRL) i la
disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic
(en endavant, LCSP).
2.2. El projecte redactat per Dom Arquitectes Associats e informat pels Serveis Tècnics
Municipals/ es un projecte d’obres ordinàries de primer establiment. d’acord amb l’article 122 del
TRLCSP.
El tècnic municipal ha examinat el projecte i ha emès un informe segons el qual aquest compleix
amb la normativa i les prescripcions que regulen la matèria.
2.3. El secretari/ària interventor/a ha emès un informe sobre la tramitació de l’aprovació del
projecte, el qual consta a l’expedient.
Per tot això, l’Alcalde RESOL:
1r. Aprovar inicialment el Projecte de Urbanització Camí dins del Sector PMU-1b de Rosselló,
redactat per Dom Arquitectes Associats SLP, amb un pressupost actualitzat de 66.160,31 Euros i
13.893,67 euros d’IVA, que fan un total de 80.053,98. euros (IVA inclòs).
2r. Sotmetre el projecte aprovat a informació pública per un termini de trenta dies, mitjançant
anunci a inserir en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el tauler d’anuncis perquè els
interessats presentin, si s’escau, les al·legacions que considerin

pertinents. En el cas que durant l'esmentat període no es presentessin al·legacions, l’acord
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu i serà suficient un certificat del secretari municipal
acreditant aquesta circumstància.
3r.- Contra aquesta resolució per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
La Corporació resta assabentada.
VIII.- PROPOSTA D’ACORD D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DERIVAT DE
L’ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT D’ELECTRICITAT DESTINAT ALS ENS
LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA SAU (EXP. 2012/01.
ANTECEDENTS
1- En sessió del 30 d’octubre de 2012 la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp 2012/01) que resten incorporats en l’expedient
d’aquest contracte derivat com a documents contractuals.
2.- En sessió del 30 d’octubre de 2012 la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp 2012/10) que resten integrats en l’expedient
d’aquest contracte derivat com a documents contractuals.

3.- El 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local
va adjudicar el subministrament d’electricitat, destinat a les entitats locals de Catalunya membres
del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa Endesa Energia SAU, havent- se formalitzat el
corresponent contracte administratiu en data 19 de març de 2013 amb una durada inicial d’un any,
des de l’ 1 d’abril de 2013 fins el 31 de març de 2014 i la relació de preus unitaris que tot seguit es
detallen:
Terme
d´energia
Preus (€/MWh)
P1
P2
174,136
135,304
152,356
177,553

P3
81,077

86,943
150,938

183,228

63,77

Terme
de
potència
Euros/ kW i any
P1
P2
P3
Sublot 1 (3.0A) 15,754249
9,452549 6,301700
Sublot 2 (2.1A) 35,517224
Sublot 3 (2.1
DHA)
35,517224
Sublot 4 (2.0 A) 21,893189
Sublot
5
(2.0DHA)
21,893189

4.- Que en compliment del que s’estableix a la clàusula 21.F del Plec de clàusules administratives
particulars (PCAP) s’ha constituït la corresponent garantia definitiva dels contractes derivats de
l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica amb destinació als ens locals de Catalunya
per un import de 1.893.860,00 €.
5.- Que mitjançant escrit presentat al Consorci Català pel Desenvolupament Local en data 22 de
març de 2013 pel Sr. Antoni Franquesa i Tomàs, en representació de l’entitat Union Fenosa
Comercial S.L, aquesta comercialitzadora ha comunicat la seva disposició a continuar amb el
subministrament d’electricitat als Ajuntaments que actualment n’estan rebent el subministrament,
en virtut de l’Acord Marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Expedient 001/2009) i que es troben al corrent de pagament, mantenint- ne
les condicions actuals fins el proper 30 de juny de 2013, o fins el moment que es faci efectiva la
contractació amb la nova adjudicatària, Endesa Energia SAU, si aquesta efectivitat es produís en
data anterior.
6.- S’ha acreditat per part dels serveis jurídics de Secretaria i d’Intervenció d’aquest Ajuntament,
sobre la viabilitat jurídica i econòmica d’utilitzar la contractació derivada de l’Acord marc
adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local en el lot de subministrament d’energia
elèctrica a favor d’ Endesa Energia SAU.
Així mateix consta el caràcter favorable sobre l’adhesió d’aquest (Ajuntament, al sistema de
contractació centralitzada que amb destinació als ens locals de Catalunya es realitzi en les
adquisicions en les diverses categories de béns mobles, productes i serveis pel Consorci de
Desenvolupament Local de Catalunya.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 22 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (d’ara endavant, TRLCSP) en que es determina que els ens,

organismes i entitats del sector públic no poden subscriure altres contractes que els que siguin
necessaris per al compliment i la realització dels seus fins institucionals
2. Article 196 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic (d’ara en endavant TRLCSP), que determina que els
òrgans de contractació podran concloure acords marc amb un o varis empresaris per tal de fixar les
condicions a què s’han d’ajustar els contractes que pretenguin adjudicar durant un determinat
període de temps.
3. Article 156 del TRLCSP pel que fa a la formalització del contracte administratiu mitjançant la
signatura, per les parts del contracte, dels corresponents documents contractuals.
4. Article 205 del TRLCSP, en quan regula l’adhesió a sistemes externs de contractació
centralitzada de les Entitats locals.
5.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del
subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp.
2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels contractes derivats de l’Acord marc.
6- Vist el que disposa l’art. 22) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local; així com l’art. 52. 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:
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment aquest Ajuntament, adopta per unanimitat de tots els seus membres presents el
següent
ACORD
1. Adjudicar a favor de l’empresa Endesa Energia SAU, el contracte administratiu pel
subministrament d’energia elèctrica d’aquest Ajuntament com a derivat de l’Acord marc pel
subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya (expedient 2012/O1)
adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia Sau en data
29 de gener de 2013 pel període que va des de l’1 d’abril de 2013 al 31 de març de 2014.
2 – Determinar que les condicions d’execució del contracte seran les establertes en el Plec de
clàusules administratives particulars de l’Acord marc, les condicions particulars del
subministrament elèctric que figuren en l’Annex d’aquest acord en allò que no contradiguin ni
s’oposin a les previsions del Plec de l’Acord marc i els preus establerts en el quadre següent:
Terme d´energia
Terme de potència
Euros/ kW i any
Preus (€/MWh)
P1
P2
P3
P1
P2
P3
174,136
135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A)
15,754249
9,452549 6,301700
152,356
Sublot 2 (2.1A)
35,517224
177,553
86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224
150,938
Sublot 4 (2.0 A)
21,893189
183,228
63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189

3- Establir la relació de CUPS objecte de subministrament segons el llistat que consta en el
document de condicions particulars del subministrament ja esmentat que figura com Annex
d’aquest acord el qual com a document contractual serà subscrit per ambdues parts.
4.- Que per raó d’interès públic i atesa que és la opció que garanteix el manteniment de les millors
condicions possibles, s’acorda continuar rebent, mentre no es faci efectiva la contractació amb la
nova adjudicatària, Endesa Energia SAU, el subministrament d’energia elèctrica de la
comercialitzadora Union Fenosa Comercial, S.L, de conformitat amb la proposta emesa per part
d’aquesta a la qual fa referència l’antecedent cinquè del present acord.
5.- Autoritzar l’adhesió d’aquest Ajuntament, al sistema de contractació centralitzada que amb
destinació als ens locals de Catalunya es realitzi, de conformitat amb les previsions de l’article 205
del TRLCSP, pel Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya. en les diverses categories de
béns mobles, productes i serveis.
6.- Facultar al Sr. Josep Abad Fernàndez, alcalde de l’Ajuntament de Rosselló per la signatura amb
l’empresa Endesa Energia SAU de l`Annex que configura el document contractual específic del
contracte derivat de l’Acord marc abans esmentat i a realitzar totes quantes actuacions siguin
necessàries pel desplegament i execució del present acord.
7. – Nomenar com a responsable del contracte per part d’aquest Ajuntament, als efectes
d’interlocució amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local i l’empresa Endesa Energia
SAU per la realització de gestions i resolució d’incidències en l’execució del contracte al Sr. Josep
Abad Fernàndez en quan Alcalde i com auxiliars del mateix als Senyors S. Felix Ruiz Martínez
( Secretari) i Josep Subirada com a Tècnic Electricista)
8.- Notificar els apartats primer, segon i tercer i quart d’aquest acord a Endesa Energia Sau com
empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat per
tal que en un termini màxim de vint dies hàbils formalitzi el document de condicions particulars
que figura com annex d’aquest acord i on hi consta la corresponent relació de CUPS objecte dels
subministraments.
9.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci Català pel
Desenvolupament Local.
Essent aprovada per unanimitat dels assistents..
IX.- APROVACIÓ CONVENI ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU, AVAL
GLOBAL.
L’alcalde llegeix l’enunciat d’aquest punt i explica l’abast del tema.
“Vist que la companyia Endesa, Distribucion Electrica SLU, sol·licita sovint llicències d’obres
municipals i, per cada una que així ho requereixi, se li demana l’establiment d’una garantia
d’obres., atès que el volum d’obres ha tingut una davallada considerable i que la Cia va sol·licitar,
la cancel·lació de l’Aval dipositat per import de 67.000 Euros a l’any 2008, per un nou, per import
de 6.000 Euros, , mes acord amb la realitat actual,
Vist l’informe del tècnic municipal, sobre l’import de l’aval a constituir al respecte i vist t que, per
tal d’agilitzar els tràmits, és voluntat de la Companyia i d’aquest Ajuntament l’establiment d’un
dipòsit de garantia global, i a aquest efecte s’ha redactat un conveni.

Vist la redacció del conveni, que s’adjunta, i no havent cap intervenció per part dels regidors
presents a la sessió, per unanimitat, s'ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Rosselló i la companyia Fecsa Endesa SA,
per al dipòsit d’una garantia global d’obres, per import de 10.000 Euros, per a respondre dels
desperfectes que es puguin ocasionar durant l’execució d’obres a aquest terme municipal.
SEGON.- Facultar a l’alcalde-president de l’Ajuntament, Josep Abad Fernàndez, per a la signatura
del conveni esmentat.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Tresorera Municipal, al Departament d’Intervenció i a la
companyia Electrica SLU, als efectes adients.”
Al respecte la Corporació resta assabentada i s’aprova per unanimitat.
X.- DECRETS E INFORMES ALCALDIA I REGIDORIES.
Seguidament per l’alcalde es dona compte dels següents decrets a fi de donar compliment al
precepte legal que obliga a l’alcalde de donar compte d’aquestes resolucions a la Corporació (art.
42 del R. O. F,):
Decrets.
Autorització Instal·lació Taules i cadires, diversos establiments.
Acord Col·lectiu d’Empresa sobre Jubilació Parcial..
Resolució Recurs Reposició interposat per Sebastià Dalmau i altres, contra l’acord d’aprovació
definitiva Projecte Reparcel·lació SUD 1.
Aprovació Definitiva Reparcel·lació. Pla Parcial SUD 1
Sol·licitud Subvenció IEI, per Escola de Musica.
Sol·licitud Subvenció Diputació de Lleida, manteniment Consultori Local 2013.
Sol·licitud Subvenció Diputació / Pacte Alcalde per la redacció del IRE i PAES.
Sol·licitud Subvenció IEI, rehabilitació façana església Sant Pere Ad vincula de Rosselló.
Assabenta del canvi de titularitat de l’activitat dedicada a carnisseria salsitxeria annexa a
Supermercat,, situada al Carrer Magisteri num 1 de Rosselló del senyor Benigno Lopez Lliberia i
dos mes CB, anterior titular, a l’actual titular l’empresa ROSEVADA ALIMENTACIÓ
ROSSELLO SCP.
Assabentat de la comunicació del canvi de titularitat de la llicència per a exercir l’activitat de
Comerç Venda Carns por menor i xarcuteria. al carrer Major 78 de Rosselló, a favor de la senyora
VIRTUDES LARA NARBONA.( Antic titular Anna Puñal Bayona). .
Disciplina Urbanística, Responsable Antonio Calafell i altra,. Inici expedient de restauració de la
legalitat urbanística en relació a la execució d’obres en la finca amb referència cadastral núm.
1096111CG0119N0001ZL (Urbanització La Noguera 11 de Rosselló) realitzada sense llicència i
contravenint l’ús autoritzat, Suspensió de forma provisional e immediata i Audiència.
Devolució Aval Jorfe Instal·lacions Sl, obra Millora Eficiència Energètica Climatització Casal
Rosselló.
Adquisició Nou Servidor i accessoris Dependències., per raons d’urgència, instal·lacions actuals
amb greus deficiències.
Informes
Seguidament l’Alcaldia informa dels següents assumptes:

Caminada Popular, que es va dur a terme el diumenge dia 21 d’abril, organitzada per la Regidoria
de Sanitat i d’Esport de l’Ajuntament, amb molt bona participació, i dintre de l’activitat de foment
de l’esport i d’hàbits saludables.
Expedient Nomenament Jutge de Pau., comenta que en. Abril 2013. quedaran vacants els càrrecs
de jutge de pau titular d’aquest municipi, per la qual cosa s’ha de procedir a l’elecció de les
persones que ocuparan aquests càrrecs desprès del cessament dels actuals titulars., i el procediment
per a l’elecció d’un jutge de pau titular i un de suplent és el següent:
Anunci de les vacants en el càrrec i convocatòria pública.
Acord plenari proposant un jutge de pau titular i un de suplent., amb el vot favorable de la majoria
absoluta dels seus membres, entre les persones que, reunint les condicions legals, així ho sol·licitin.
Si no hi ha sol·licitants, el Ple ha d’escollir lliurement, amb subjecció als mateixos requisits de
procediment. Si en el termini de 3 mesos a comptar des que es produeix la vacant en un jutjat de
pau, l’ajuntament no proposa el nomenament d’un jutge de pau titular i d’un de suplent, és la Sala
de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya qui l’ha de designar. En idèntics termes,
quan la persona proposada per l’ajuntament no reuneix, a judici de la Sala de Govern del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya i una vegada escoltat el Ministeri Fiscal, les condicions exigides
per la llei.
Tramesa de l’acord plenari. Una vegada proposat el jutge de pau titular i el suplent, s’ha de
trametre l’acord plenari al Jutjat de 1a Instància i Instrucció, el qual ha d’elevar la proposta a la
Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i aquest serà qui, en el seu cas, ha
de fer el nomenament, per un període de 4 anys,
Donació de Sang ( 10 d’abril de 2013 a nou consultori.)
Visita alumnes Escola a Ajuntament.
Informa de la jornada de portes obertes tant al Col·legi Públic com a l’Escola Bressol.
Informa de les gestions que es duen a terme, per disposar de l’autorització del propietaris per
procedir a l’execució de l’obra Camí dins del PMU 1b, camí que facilitarà de forma provisional la
recuperació de l’entrada a la part sud del nucli urbà de Rosselló i, comportarà un accés directe a la
Cooperativa agrícola dels camions i vehicles agrícoles des de la rotonda sud de la carretera, sense
haver de circular forçosament pel carrer Major i pel carrer Sant Jordi dins del nucli urbà.
Resolució per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matricula curs 2013-2014.
Institut Català de les Dones, Revocació Parcial Subvenció 2012.
Piscines Municipals, S'ha obert el termini per la presentació de les ofertes per explotar el servei de
bar de les Piscines Municipals i control d’accés.
Reestructuració Dependències Ajuntament.
Informa respecte al cost de la Neteja del Consultori Nou i que fruit de la, negociació amb
l’empresa, s’ha minorat prop de 400,00 Euros mensuals..

Informa de les actuacions urgents que s’han tingut que realitzar en l’església, principalment de
consolidació i per evitar riscos a les persones..
Informa de que el dia 5 de Maig, es dura a terme la 2º Cursa Trenka Cames de Rosselló,
organitzada per l’Assoc Esportiva EKKE, amb la col·laboració de l’Ajuntament i diverses entitats
esportives e institucions publiques. La cursa consta de dos recorreguts,, i es un prova d’atletisme
qualificada de molt dura, i convida a tots a la mateixa.
Informa de les obres que s’estan executant per la Brigada d’Obres de l’Ajuntament a efectes de la
millora de la pendent en la rampa d’accés, al sotano de l’Ajuntament., obra que facilitarà el us de
la planta soterrada per tot tipus de vehicles., i afegeix que el problema de les humitats, s’ha
corregit en gran mesura, reconduint les aigües a pous, i posteriorment conduir-les al clavegueram.
Finalitzat el torn d’informes i decrets, per part dels Regidors assistents, es comenta i es pregunta el
següents temes:
Pel Regidor Sr. Jaume Fernàndez es pregunta, quin cost te les obres de la rampa ?.
Contesta l’Alcalde que al voltant de 7.000 euros, que seran principalment el formigó i el lloguer de
maquinaria adient per trencar el formigó..
També es pregunta respecte a les obres en la serreta, per reconduir les aigües pluvial i comenta
l’alcalde, que quan es subministri el formigó, es finalitzarà els indrets de dita zona.
Pel Regidor Musicco Pasquale i en relació a l’acord col·lectiu d’empresa sobre jubilació parcial,
pregunta si s’ha de tornar a cobrir la plaça, ? si es igual que per les empreses particulars ?.Essent
contestat al respecte que en principi si, es tracta de contractes de relleu i sempre que les places
estiguin creades en plantilla.
Per la Regidora Maria Carme Vidal, es comenta respecte als horaris que figuren al Plec de les
Piscines, que s’hauran de rectificar i comenta si els comerços poen obrir els diumenges? Essent
contestat al respecte que l’horari es rectificarà i que l’apertura dels comerços, es regeix pel Decret
aprovat per la Generalitat, si bé actualment esta suspès, degut a la interposició de un recurs
d’inconstitucionalitat, i que en principi es tracta de una matèria que pertoca a la Generalitat i
l’Estat, amb les diverses interpretacions al respecte.
XI.- LLICENCIES D’OBRES.
Vist els expedients instruïts a l’efecte i els informes emesos per l’arquitecte Municipal i la
Comissió Municipal d’obres, en el tràmit d’informe previ de la sol·licitud de llicència municipal
presentades, la Corporació Municipal acorda aprovar i ratificar les següents:
10/2013
Nº EXPEDIENT
NOM
/ ESTEVE B. FERNANDEZ GUILLAUMET
Plaça Nova, 1
DOMICILI
25124-ROSSELLO
Col·locar sòcol de pedra damunt la paret de cara vista, a la vivenda del
DESCRIPCIÓ
carrer Plaça Nova, cantonada amb el carrer Muntaner, d’aquest Municipi.
CONTRATISTA Ell mateix
FAVORABLE
INFORME
Decret d’ Alcaldia 26-02-2013
APROVACIO

13/2013
Nº EXPEDIENT
NOM
/ PILAR GASOL FERNANDEZ
C/ del Sol, 21
DOMICILI
25124-ROSSELLO
Reforma de bany i accès, de la vivenda del carrer del Sol, 21, d’aquest
DESCRIPCIÓ
Municipi
CONTRATISTA Ells mateixos
FAVORABLE
INFORME
Decret d’ Alcaldia 26-02-2013
APROVACIO
17/2013
Nº EXPEDIENT
NOM
/ PILAR DAMIAN BORRERO
Carrer Raval, 18
DOMICILI
25124-ROSSELLO
Adequació de local comercial, reformes interiors local, a l’edifici del
DESCRIPCIÓ
carrer Major, 85 B, d’aquest Municipi
CONTRATISTA Construcciones Lunoar 2005 SLU
FAVORABLE
INFORME
Decret d’ Alcaldia18-03-2013
APROVACIO
18/2013
Nº EXPEDIENT
NOM
/ JOSE MANUEL MARTI BOTARGUES
Carrer Verge de Montserrat, 19
DOMICILI
25124-ROSSELLO
Adequació de local comercial, reformes interiors local, a la vivenda del
DESCRIPCIÓ
carrer Verge de Montserrat, 18, d’aquest Municipi
CONTRATISTA No consta
FAVORABLE
INFORME
Decret d’ Alcaldia 18-03-2013
APROVACIO
13/2013
Nº EXPEDIENT
NOM
/ EULALIO PAREJA FERNANDEZ
Carrer del Sol,, 40
DOMICILI
25124-ROSSELLO
Fer mur de formigó a la finca de la partida Mossen Hugol, Pol.7 parcel.la
DESCRIPCIÓ
57, dins del terme municipal de Rosselló
CONTRATISTA Construccions Fernàndez Guillaumet
DESFAVORABLE
INFORME
Decret d’ Alcaldia 07-03-2013
APROVACIO
14/2013
Nº EXPEDIENT
NOM
/ COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER MAJOR, 107, EN
REPRESENTACIÓ Ferran Sanchez Cuenca
DOMICILI
c/ Major, 107
25124-ROSSELLO
Reforma clavegueram PB i escomesa fis a la general a l’ edifici del carrer
DESCRIPCIÓ
Major, 107, d’aquest Municipi

CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO

Construcciones i Reformas Fco. Javier Robles Estevez
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 18-03-2013

15/2013
Nº EXPEDIENT
NOM
/ Jaume Marrader Segura, en representació de MARIA FOLGUERA
FONTANET
DOMICILI
C/ Cadi, 15
25110-ALPICAT (Lleida)
Reparació sostre tribuna de la vivenda del carrer Major, 78, d’aquest
DESCRIPCIÓ
Municipi
CONTRATISTA Construcciones Zósimo Repiso
FAVORABLE
INFORME
Decret d’ Alcaldia 18-03-2013
APROVACIO
16/2013
Nº EXPEDIENT
NOM
/ COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER LA LLUM, 8, en
representacio Marc Cabases Jove
DOMICILI
c/ La Llum, 8, 1er 9a
25124-ROSSELLO
Arrajament façana (picar, arrebossar i pintar) a l’edifici del carrer de la
DESCRIPCIÓ
Llum, 8, d’aquest Municipi
CONTRATISTA Lluis Camacho Calcerrada & Construcc.
FAVORABLE
INFORME
Decret d’ Alcaldia 18-03-2013
APROVACIO
20/2013
Nº EXPEDIENT
NOM
/ JOSEP GOMEZ BARBOSA
c/ Verge del Pilar, 1
DOMICILI
25124-ROSSELLO
Canviar 2 finestres de la coberta per filtracions, a la vivenda del carrer
DESCRIPCIÓ
Verge del Pilar,1, d’aquest Municipi
CONTRATISTA Construccions Zosimo Repiso
FAVORABLE
INFORME
Decret d’ Alcaldia 02-04-2013
APROVACIO
21/2013
Nº EXPEDIENT
NOM
/ JUSTA DIAZ MONDEJAR
Travessera Pl.Barceloneta, 12
DOMICILI
17240-LLAGOSTERA (Girona)
Autorització per vallar finca a la Partida les Gralleres, Pol.5 parc.61
DESCRIPCIÓ
d’aquest Municipi
CONTRATISTA R.Z. Paviments
DESFAVORABLE
INFORME
Decret d’ Alcaldia 02-04-2013
APROVACIO
22/2013
Nº EXPEDIENT
NOM
/ JORDI VILADROSA CLUA

DOMICILI
DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO

c/ Joan Maragall, 1
25124-ROSSELLO
Reparació rajoles i impermeabilització terrassa, de la vivenda del carrer
Joan Maragall, 1 d’aquest Municipi
No Consta
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 04-04-2013

23/2013
Nº EXPEDIENT
NOM
/ JUAN JOSE CHAVES GORDILLO
C/ la Pau, 11
DOMICILI
25124-ROSSELLO
Reparació i revestiment façana de l’edifici del carrer La Pau, 11 d’aquest
DESCRIPCIÓ
Ajuntament
CONTRATISTA Ell mateix
FAVORABLE
INFORME
Decret d’ Alcaldia 04-04-2013
APROVACIO
24/2013
Nº EXPEDIENT
NOM
/ JOSEP MARIA SEUMA BOTARGUES
Plaça Esglesia, 2
DOMICILI
25124-ROSSELLO
Reparar planxes de poliuretà de la terrassa de la vivenda del carrer Plaça
DESCRIPCIÓ
Esglesia, 2, d’aquest Municipi
CONTRATISTA Jose A. Bonet
FAVORABLE
INFORME
Decret d’ Alcaldia 22-04-2013
APROVACIO
Primer.- Concedir i Ratificar les llicències d’obres sol·licitades, condicionades al compliment
dels requisits que s’estableixen a continuació:
Condicions generals: segons annex d’aquest escrit.
Condicions particulars: Les que consten en els respectius informes tècnics. Així mateix es fa
constar que aquestes autoritzacions s’han d’entendre atorgades sens perjudici de tercers i amb
independència de qualsevol altra que sigui necessària per a la seva realització.
Segon.- Un cop acabada l’obra s’haurà demanar la corresponent llicència de primera ocupació,
sense la qual no es podrà fer ús de l’edificació, si és el cas.
Essent ratificades les mateixes.
XII.- CORRESPONDENCIA OFICIAL I ASSUMPTES DE TRAMIT
Seguidament es dona compte de la correspondència rebuda, essent de destacar per la seva
importància
Escrit del Departament de Governació, Perllongar el termini establert a la base 3.1 i 3.2 del Decret
101/2008, de 6 de maig, pel qual s'aproven les bases d'execució del Pla únic d'obres i serveis de
Catalunya per al període 2008-2012:
fins al 31 de desembre de 2014 en relació amb les actuacions incloses en el Pla únic d'obres i
serveis de Catalunya, anualitat 2011, i

fins al 31 de desembre del 2015 en relació amb les actuacions incloses en el Pla únic d'obres i
serveis de Catalunya, anualitat 2012.
Departament d’Interior, invitació al simulacre d’emergència aeronàutica, que va tenir lloc el
17/04/2013 a l’aeroport d’Alguaire.
Endesa Distribucions Elèctrica SL, circular per millorar i fer-hi mes eficaç la comunicació entre
l’Ajuntament i la Cia, principalment per situacions d’emergència, Canal exclusiu i preferent.
Nota de premsa del Ministeri d’Hisenda i Admons Publiques, comunicant que els Ajuntaments
amb superàvit, podran destinar-ho a inversió..
Consell Comarcal del Segrià, comunicant la formalització de la concessió del servei del Centre
d’acollida d’animals de companyia amb el Sr. Ernest Belchi Conte, i oferint tot un seguit de
serveis relacionats amb la tinença d’animals.
Servei d’ocupació de Catalunya, comunicant resolució de expedient renuncia parcial, dintre dels
Plans d’ocupació; projecte impuls anys 2010, per un import de 108,34 euros.
Organisme Autònom de Gestió i Recaptació Tributs Locals, circular comunicant els càlcul dels
tipus impositius per l’IBI urbana 2013 i els paràmetres a aplicar.
Escrit de Confederació Hidrogràfica del Ebre, comunicant que el cànon de control de abocaments
per l’any 2013, ascendeix a 3.081,40 Euros..
Assumptes de Tràmits
Es comenta la proposta de xifres del padró d’habitants a 1 de gener de 2013, que es de 3106 H.
Es comenta la Resolució de l’expedient sancionador del Bar Tutam.
I per últim es debat la renuncia de la subvenció atorgada de 336, Euros per part de IEI, per
l’actuació de l’Edició d’un butlletí quadrimestral de noticies.
LEGISLACIÓ D’INTERES:
DECRET 151/2013, de 9 d'abril, sobre la potestat sancionadora en matèria de consum i
sobre el procediment de restitució de quantitats percebudes indegudament, reposició de la
situació alterada i rescabalament de danys i perjudicis.
Objecte: L'objecte d'aquest Decret és regular els aspectes següents, tots ells referits a la disciplina
del mercat en matèria de consum, de conformitat amb les previsions que estableix la Llei 22/2010,
de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya:
a) Els òrgans competents per incoar, instruir i resoldre els procediments sancionadors en matèria
de defensa de les persones consumidores i per acordar l'inici i l'arxiu de les diligències prèvies.
b) Els òrgans competents per adoptar les mesures cautelars previstes a l'article 341-3.
c) El procediment de restitució de les quantitats percebudes indegudament que es recull a l'article
333-6.
d) El procediment de reposició de la situació alterada per la infracció al seu estat original i el
procediment de rescabalament de danys i perjudicis provats causats a les persones consumidores
previst a l'article 333-7.
En relació amb l'aplicabilitat als ens locals, el capítol III és d'aplicació plena mentre que el capítol
IV és d'aplicació supletòria en cas que no disposin de normativa pròpia que reguli les matèries que
s'hi recullen.
Data en què entra en vigor: Aquesta Decret entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Publicació oficial: DOGC 6353, d'11 d'abril de 2013.
........................................000...........................................
Descripció: Reial decret 233/2013, de 5 d'abril, pel qual es regula el Pla Estatal de foment del
lloguer d'habitatges, la rehabilitació edificatoria, i la regeneració i renovació urbanes, 2013-2016.

Objecte: Regular el Pla Estatal de Foment del Lloguer d'Habitatges, la Rehabilitació Edificatoria i
la Regeneració i Renovació Urbanes, 2013-2016.
El finançament del Pla es realitzarà amb les dotacions que es consignin als Pressupostos Generals
de l'Estat, de cada any, sense perjudici de les aportacions complementàries que puguin realitzar les
Comunitats Autònomes i Ciutats de Ceuta i Melilla, així com les corporacions locals.
Aquest Reial decret regula la figura de la vivenda de lloguer en rotació i de lloguer protegit,
respecte de la qual l'article 18 estableix que per part dels Ajuntaments, o entitat pública que
correspongui, es procedirà a seleccionar als arrendataris destinataris d'aquests lloguers en rotació i
protegits, atenent a l'establert en aquest Reial decret i als criteris que, si escau, es fixin en els
Convenis de col·laboració que se subscriguin.
Publicació oficial: BOE núm. 86, de 10 d'abril de 2013
...............................................0000..............................................
Circular de 4 d'abril de 2013 sobre interpretació del règim aplicable de controls periòdics
d'acord amb les diverses modificacions de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, previstes a la
Llei 9/2011 i la Llei 5/2012.
Objecte: Establir la interpretació del règim aplicable als controls periòdics d'acord amb les
modificacions de les quals ha estat objecte la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental de les activitats.
Ens publicador: Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i
Sostenibilitat
...............................................0000..............................................
Ordre ECO/47/2013, de 15 de març, per la qual es regula el funcionament i s'aprova
l'aplicació del Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya.
Objecte: Regular el funcionament i aprovar l'aplicació del Registre públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya.
D'acord amb l'article 1.2, podran donar compliment a les obligacions de remissió de dades dels
contractes públics a través del present Registre, les entitats de l'Administració local catalana que
ho sol·licitin.
Data d'entrada en vigor: Entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.
Publicació: DOGC núm. 6344, de 27 de març de 2012
...............................................0000..............................................
Descripció: Decret 136/2013, de 12 de març, de modificació del termini establert en la base
tercera, apartats 3.1 i 3.2, de les bases d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al
període 2008-2012, aprovades pel Decret 101/2008, de 6 de maig, pel que fa a les actuacions
corresponents a les anualitats 2011 i 2012.
Objecte: Perllongar el termini establert a la base 3.1 i 3.2 del Decret 101/2008, de 6 de maig, pel
qual s'aproven les bases d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 20082012:
fins al 31 de desembre de 2014 en relació amb les actuacions incloses en el Pla únic d'obres i
serveis de Catalunya, anualitat 2011, i
fins al 31 de desembre del 2015 en relació amb les actuacions incloses en el Pla únic d'obres i
serveis de Catalunya, anualitat 2012.
Aquest Decret deroga el Decret 16/2012, de 21 de febrer, de modificació del termini establert en la
base tercera, apartats 3.1 i 3.2, del Decret 101/2008, de 6 de maig, d'aprovació de les bases
d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, per a les actuacions incloses en el Pla únic
d'obres i serveis de Catalunya corresponents a les anualitats 2011 i 2012.
Data en què entra en vigor: L'endemà de la publicació al DOGC.

Publicació oficial: DOGC núm. 6335 de 14 de febrer de 2013.
...............................................0000..............................................
Descripció: Resolució d'1 de març de 2013, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i
Local, per la qual es desenvolupa la informació a subministrar per les corporacions locals relativa
a l'esforç fiscal i la seva comprovació en les Delegacions d'Economia i Hisenda.
Objecte: Establir indicacions per calcular l'esforç fiscal dels municipis d'acord amb l'article 89 de
la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat.
Data que entra en vigor: La present Ordre entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació
al BOE.
Publicació oficial: BOE núm. 60, d'11 de març de 2013
...............................................0000..............................................
Descripció: DECRET 127/2013, de 5 de març, de fixació d'un nou termini per presentar
determinats plans d'autoprotecció d'àmbit local i d'adequació dels plans d'autoprotecció dels
espectacles públics, de les activitats recreatives i dels establiments i espais oberts al públic al
Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar
mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.
Objecte: Establir un nou termini, fins el 31 de desembre de 2014, per a la tramitació del pla
d'autoprotecció d'acord amb el Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg
d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes
mesures.
Aquest nou termini s'aplica tant a les activitats i centres d'interès local a què fa referència l'annex I,
apartat C, del Decret 82/2010, existents en el moment d'entrada en vigor d'aquest Decret, com a les
que iniciïn la seva activitat a l'entrada en vigor d'aquest Decret.
Data que entra en vigor: L'endemà de la seva publicació oficial.
Publicació oficial: DOGC núm. 6330, de 7 de març de 2013.
...............................................0000..............................................
Legislació: DECRET LLEI 4/2012, de 30 d'octubre, de mesures en matèria d'horaris
comercials i determinades activitats de promoció.
Al BOE núm. 54, de 4 de març de 2013, s'ha publicat l'admissió a tràmit del Recurs
d'inconstitucionalitat núm. 630-2013, el qual suspèn l'aplicació i vigència dels articles 1.2, lletres a)
a i) de la Llei del Parlament de Catalunya 8/2004, de 23 de desembre, d'horaris comercials, en la
redacció donada per l'article 1 del Decret llei 4/2012; els articles 2.1, lletres b), c), d), f), i) i l) i 2.2
de la mateixa Llei 8/2004, en la redacció donada per l'article 2 del Decreto-llei 4/2012 i l'article 5
del Decret llei 4/2012)
(Al DOGC núm. 6270, de 10 de desembre de 2012, s'ha publicat la Resolució 745/IX, de 3 de
desembre, del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 4/2012, del 30 d'octubre, de
mesures en matèria d'horaris comercials i determinades activitats de promoció.
Objecte: Modificar la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d'horaris comercials i el Decret legislatiu
1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de novembre.
L'article 3 del present Decret llei modifica la disposició addicional segona de la Llei 8/2004, de 23
de desembre, d'horaris comercials, per tal d'incorporar l'obligació d'establir l'obertura d'un dia
festiu quan es produeixi la coincidència de dos o més dies festius consecutius i habilita els
ajuntaments per establir taxes per cobrir les despeses addicionals en serveis municipals que
puguin derivar de l'obertura d'establiments comercials en dies festius.
El Títol II d'aquest Decret llei regula els establiments especialitzats en la venda d'excedents o
outlets així com els períodes per a dur a terme vendes en rebaixes.

Aquest Decret Llei deroga el Decret 150/1996, de 30 d'abril, pel qual s'estableixen els períodes de
rebaixes.
Data que entra en vigor: L'endemà de la seva publicació al DOGC.
Publicació oficial: DOGC núm 6245, de 2 de novembre de 2012.
...............................................0000..............................................
Recurso de inconstitucionalidad n.º 6777-2012, contra los art. 59, 64.4 y ap. 7 de la DA sexta
de la Ley de Cataluña 3/2012, de modificación del texto refundido de la Ley de Urbanismo
(Decreto Legislativo 1/2010) -Auto TC 09.04.2013Descripció: Recurs d'inconstitucionalitat n.º 6777-2012, contra els articles 59, 64.4 i apartat setè
de la disposició addicional sisena de la Llei catalana 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del
text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.
Objecte: El Ple del Tribunal Constitucional, per Auto de 9 d'abril actual, en el recurs
d'inconstitucionalitat número 6777-2012, promogut pel President del Govern, ha acordat:
1. Aixecar la suspensió de l'apartat 7 de la disposició addicional sisena de la Llei 3/2012, de 22 de
febrer, de modificació del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya aprovat pel Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, així com la nova redacció donada a l'article 167 d'aquest text refós
per l'article 59 de la mateixa Llei 3/2012, excepte en l'incís del seu apartat 1 «per generar activitat
econòmica en àrees deprimides», que es manté.
2. Mantenir així mateix la suspensió de l'incís «per generar activitat econòmica en àrees
deprimides» de l'apartat 1 de l'article 167 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya en la
nova redacció donada per l'article 59 de la Llei 3/3012, així com del nou apartat 5 de l'article 187
d'aquest Text Refós introduït per l'apartat 4 de l'article 64 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
Suspensió que es va produir amb l'admissió de l'esmentat recurs d'inconstitucionalitat i que va ser
publicada en el «Butlletí Oficial de l'Estat» núm. 302, de 17 de desembre de 2012.
Font: Tribunal Constitucional.
Publicació: BOE núm. 94, de 19 d'abril de 2013.
XIII.- INFORME DE MOROSITAT I ESTAT LIQUIDACIO PRESSUPOST EXERCICI
CORRENT
INFORME TRIMESTRAL DE TRESORERIA I INTERVENCIÓ (PRIMER TRIMESTRE
2013) EN COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010
PERÍODE DE REFERÈNCIA: PRIMER
COMPTABLE FINS AL 31/03/2013)

TRIMESTRE

DE

2013

(REGISTRE

Proposta pel Ple del 26 d’abril de 2013
PRIMER. NORMATIVA APLICABLE
-Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials, modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol.
-Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) aprovat per R.D.Leg.3/2011, de 14
de novembre.
SEGON. ANTECEDENTS DE FET.
II.1. En data 5 de juliol de 2010, es va aprovar la Llei 15/2010, de modificació de la Llei 3/2004,
de 29 de desembre, establint mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
II.2. En aquest sentit, i des del punt de vista dels terminis de pagament del sector públic, segons
l’exposició de motius de la norma, amb la reforma es va reduir a un màxim de trenta dies el

termini de pagament, que s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2013, seguint un període transitori
per a la seva entrada en vigor. D’altra banda, es van establir mecanismes de transparència en
matèria de compliment de les obligacions de pagament, a través d’informes periòdics a tots els
nivells de l’Administració i de l’establiment d’un nou registre de factures en les Administracions
locals.
II.3. L’àmbit d’aplicació de quant antecedeix, ve referit a tots els pagaments efectuats com
contraprestació en les operacions comercials entre tercers i l’Administració d’aquesta Entitat Local,
de conformitat amb el que disposa el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP).
TERCER. FONAMENTS DE DRET.
III.1. L’article 4 de la Llei 15/2010 estableix:
3. Els Tresorers o, si és el cas, Interventors de les Corporacions Locals, elaboraran trimestralment
un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per al pagament de les
obligacions de cada Entitat local, que inclourà necessàriament el número i quantia global de les
obligacions pendents en què s’estigui incomplint el termini.
4. Sense perjuí de la seva possible presentació i debat en el Ple de la Corporació local, el dit
informe haurà de remetre’s, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i,
en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord amb els seus
respectius Estatuts d’Autonomia, tinguin atribuïda la tutela financera de les Entitats locals. Tals
òrgans podran igualment requerir la remissió dels esmentats informes.
III.2. L’article 5.4 de la Llei 15/2010 estableix:
“La Intervenció o òrgans de l’Entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat
incorporarà a l’informe trimestral al Ple regulat en l’article anterior, una relació de les factures o
documents justificatius respecte als quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva
anotació en l’esmentat registre i no
s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat
per l’òrgan gestor l’absència de tramitació dels mateixos. El Ple, en el termini de 15 dies comptats
des del dia de la reunió en què tingui coneixement de la dita informació, publicarà un informe
agregat de la relació de factures i documents que se li hagi presentat agrupant-los segons l’estat de
tramitació..
III.3. S’afegeix una nova disposició transitòria vuitena amb la redacció següent:
«Disposició transitòria vuitena. Terminis als quals es refereix l’article 200 de la Llei.
El termini de trenta dies a què es refereix l’apartat 4 de l’article 200 d’aquesta Llei, en la
redacció que en fa l’article tercer de la Llei de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials,
s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2013.
Des de l’entrada en vigor d’aquesta disposició i el 31 de desembre de 2010, el termini en el qual
les administracions tenen l’obligació d’abonar el preu de les obligacions a què es refereix
l’apartat 4 de l’article 200 és dins dels cinquanta-cinc dies següents a la data de l’expedició de les
certificacions d’obres o dels documents corresponents que acreditin la realització total o parcial
del contracte.
Entre l’1 de gener de 2011 i el 31 de desembre de 2011, el termini en el qual les administracions
tenen l’obligació d’abonar el preu de les obligacions a què es refereix l’apartat 4 de l’article 200
és dins dels cinquanta dies següents a la data de l’expedició de les certificacions d’obra o dels
corresponents documents que acreditin la realització total o parcial del contracte.
Entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 2012, el termini en el qual les administracions
tenen l’obligació d’abonar el preu de les obligacions a què es refereix l’apartat 4 de l’article 200

és dins dels quaranta dies següents a la data de l’expedició de les certificacions d’obra o dels
corresponents documents que acreditin la realització total o parcial del contracte.»
Per tant, el termini de pagament per a l’any 2013, es fixa en els 30 dies següents a la data
d’expedició de les certificacions d’obres o dels corresponents documents que acrediten la
realització total o parcial del contracte.
III.4. La Disposició transitòria primera de la Llei 15/2010 relativa a “l’aplicació als contractes”,
estableix que “Aquesta Llei serà aplicable a tots els contractes celebrats desprès de la seva entrada
en vigor”, pel que el termini arreplegat en el paràgraf anterior s’aplicarà a tots els contractes
celebrats després de l’entrada en vigor de la Llei 15/2010.
QUART. CONSIDERACIONS TÈCNIQUES.
IV.1. En el present informe s’arrepleguen els incompliments en el termini de pagament de les
Obligacions Pendents de Pagament a què fa referència l’article 4.3 de Llei 15/2010, així com les
factures o documents justificatius respecte als quals hagin transcorregut més de tres mesos des de
la seva anotació en el Registre i no s’hagi produït el reconeixement de l’obligació, tal com
assenyala la redacció de l’article 5.4 de la Llei.
IV.2. Pel que es refereix a les factures o documents justificatius respecte als quals hagin
transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el Registre i no s’hagin tramitat els
corresponents expedients de reconeixement de l’obligació, en el present informe s’inclouen
aquelles que, registrades entre el 7 de juliol de 2010 (data d’entrada en vigor de la Llei 15/2010) i
el 31 de desembre del 2012, es trobaven pendents de reconeixement de l’obligació el 31 de març
de 2013.
IV.3. Pel que es refereix a les obligacions pendents de pagament, en el present informe s’inclouen
les obligacions reconegudes a partir del 7 de juliol de 2010 (data d’entrada en vigor de la Llei
15/2010) pendents de pagament en l’últim dia del període de referència (31 de març de 2013) en
les que s’hagi incomplet el mencionat termini màxim de pagament.
CINQUÈ. INFORME.
V.1. Atenent a les consideracions anteriorment exposades, i segons les dades extrets del Programa
Comptable, que s’annexen al present informe, les factures o documents justificatius respecte als
quals han transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre comptable i no
s’han tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació a data 31 de març de
2013, són (tot això amb el detall que hi ha en l’expedient):
Num factures

Estat Tramitació

Import (€)

V.2. D’altra banda i d’acord amb les dades extrets del Programa Comptable que s’annexen al
present informe, les obligacions reconegudes que s’hagin pendents de pagament a 31 de març de
2013 i que han incomplet el termini màxim per a procedir al mateix són:
Num. Obligacions
11

Import (€)
10.306,50 €

V.3. Sense perjudici que es pugui presentar i debatre en el ple de la corporació local, aquest
informe s’ha de remetre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i,
en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord amb els seus
estatuts d’autonomia respectius, tinguin atribuïda la tutela financera de les entitats locals. Aquests
òrgans poden igualment requerir la remissió dels informes esmentats.
Vistos els antecedents exposats, el ple de la Corporació manifesta :
Primer.- Donar-se per assabentats dels informes de morositat lliurats pels serveis d’intervenció
d’aquesta Corporació corresponents al 1er.- trimestre de 2013;
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
431.446,75 € i un total de obligacions reconegudes de 434.398,48 €,tots es donen per assabentats.
XIV.- FACTURES I COMPTES.S’aprova la relació de factures detallada i en poder dels regidors que ascendeix a la quantitat de
205.806,81 € (s.e.u.o) €.
RELACIÓ DE FACTURES pel Ple del 26/04/2013
Factures Registrades del 20 de Febrer al 24 d'Abril de 2013
Imp.Factura
N.Reg.Fac. D. Registre
(Euros)
Descripció
118
20/02/2013
540,4 ATLANTIDA DARO, BANDERES VARIS
AJUNTAMENT
120
20/02/2013
76,11 INTRACATALONIA, SERVEI NOTICIES
GENER
121
20/02/2013
2.307,97 AULOCE, RENOVACIO ANUAL ES PUBLICO
122

20/02/2013

123

20/02/2013

124

20/02/2013

125

20/02/2013

127

26/02/2013

128

22/02/2013

129

22/02/2013

130

22/02/2013

131

22/02/2013

132

22/02/2013

D. Pagament Pagat
09/04/2013 Sí
07/03/2013

Sí

07/03/2013

Sí

07/03/2013

Sí

07/03/2013

Sí

07/03/2013

Sí

21/03/2013

Sí

1.200,00 NOEMI BAÑERES, HONORARIS FEBRER 27/02/2013
2013
181,5 WIFREDO NOGUERA, SALUT ESQUENA 07/03/2013
FEB-2013
44,1 CARME, OBSEQUIS CARNESTOLTES 2013
07/03/2013

Sí

40 CARME REGALS, PLANTES FESTA STA 07/03/2013
AGUEDA
2.178,00 MUSICOS UNIDOS, ACTUACIO GALATEA 08/04/2013
CARNESTOLTES 2013
1.539,05 ASPROS,
FINESTRES
ALUMINI 01/04/2013
MAGATZEM/GRANJA

Sí

1.415,12 UNION
FENOSA,
ENLLUMENAT
AJUNTAMENT 30-11 A 31/12
7.124,95 CONSELL COMARCAL, RECOLLIDA RSU
GEN-13
1.050,74 FECSA, ELECTRICITAT CONSULTORI 19-12
A 21-01-13
993,36 ALBERT SOLER, MATERIALS DIVERSOS

Sí
Sí

Sí
Sí

133

25/02/2013

134

25/02/2013

135

25/02/2013

136

25/02/2013

137

26/02/2013

138

01/03/2013

139

26/02/2013

140

01/03/2013

141

01/03/2013

142

01/03/2013

143

01/03/2013

144

01/03/2013

146

04/03/2013

147

04/03/2013

148

04/03/2013

149

04/03/2013

150

05/03/2013

151

05/03/2013

152

05/03/2013

153

06/03/2013

154

06/03/2013

155

06/03/2013

156

06/03/2013

157

06/03/2013

158

06/03/2013

159

06/03/2013

160

07/03/2013

161

07/03/2013

162

04/03/2013

164

08/03/2013

165

08/03/2013

152,46 SERVICONTROL, SERVEI SEGURETAT
CARNESTOLTES 2013
163,35 SISTEMAS INTEGRALES, CASCS TELEFON
CONSULTORI
94,38 QUALITY COLORS, MATERIAL HIGIENIC
ESCOLES
670,55 SOLER,
MATERIALS
MANTENIMENT
PARCS I ESCOLES
162 LLEIDA MUSICAL, MATERIALS VARIS
ESCOLA DE MUSICA
168 MARGARITA RIUS, CLASSES DEFENSA
PERSONAL FEB-13
1.503,22 TELEFONICA,
FACTURACIO
PLANA
FEBRER-2013
244,69 TELEFONICA
MOVIL,
MOBILS
AJUNTMAENT18 GEN A 17 FEB
76,11 ACN, SERVEI NOTICIES EMISSORA FEB-12

08/04/2013

Sí

08/04/2013

Sí

08/04/2013

Sí

21/03/2013

Sí

08/04/2013

Sí

07/03/2013

Sí

01/03/2013

Sí

02/03/2013

Sí

08/04/2013

Sí

1.331,54 LIMP. PIRINEO, NETEJA GRAL DE VIDRES
FEB-13
8.399,54 LIMPIEZAS
PIRINEO,
NETEJA
DEPENDENCIES FEB-13
211,51 LIMP. PIRINEO, NETEJA VESTIDORS FEB13
29,9 DECATHLON, PILOTES CLUB DE VOLEY

08/04/2013

Sí

08/04/2013

Sí

08/04/2013

Sí

05/04/2013

Sí

254,1 EXCAV. CASANOVAS, NETEJA SECLA
RADERE ESCOLES
92,53 EXC. CASANOVAS, TREBALLS SOTERRANI
AJUNTAMENT
625,99 EXCAV. CASANOVAS, MATERIAL VP I
MANTENIMENT VP
16.720,00 TREN MAGIC, SERVEIS ESCOLA BRESSOL
MARÇ
597,55 QUIMICA SERO, MANTENIMENT TORRE
REFRIGERACIO
33,88 QUALITY COLORS, MATERIAL HIGIENIC
LA ROSELLA
139,15 ALFAGRAF, TALONARIS REBUTS

08/04/2013

Sí

08/04/2013

Sí

08/04/2013

Sí

08/04/2013

Sí

02/04/2013

Sí

08/04/2013

Sí

08/04/2013

Sí

08/04/2013

Sí

21/03/2013

Sí

08/03/2013

Sí

08/04/2013

Sí

08/04/2013

Sí

08/04/2013

Sí

13/03/2013

Sí

13/03/2013

Sí

08/04/2013

Sí

08/04/2013

Sí

152,04 ACENS, COPIA SEGURETAT SERVIDOR 16/03/2013
MARÇ-2013

Sí

363,59 GUERIN, MATERIAL ELECTRIC
44,77 ILLA GIRO, MATERIAL REPARACIO
ESCOLES
1.903,33 BUFETE
GONZALO,
HONORARIS
ACOMIADAMENT JULIAN CONT
1.239,70 MN CATERING, SERVEI CATERING EBM
2013
2.238,50 AMBI JARDINS, MANT. JARDINS I
ROTONDES FEB-12
5.106,22 MTB., DESFIBRILADOR I ASPIRADOR
CONSULTORI
230,09 CORREOS,
FRANQUEIG
CORRESPONDENCIA FEB-13
391,27 VODAFONE,
CONSUM
MOBILS
AJUNTAMENT FEB
101,39 EXCAV.
CASANOVAS,
OBRA
PARC
INFANTIL
162 VIVEROS VALLS, ARBRE NADAL 2012

166

08/03/2013

167

08/03/2013

168

08/03/2013

169

08/03/2013

170

08/03/2013

171

11/03/2013

172

11/03/2013

173

11/03/2013

174

11/03/2013

175

11/03/2013

177

12/03/2013

178

12/03/2013

179

12/03/2013

180

12/03/2013

181

12/03/2013

182

190 COSITAL, SUSCRIPCIO REVISTA ESTUDIS
LOCALS 2013
269,83 BENZI SHOP, REPARACIO CALDERA
JUBILATS
352,36 FERRETERIA SOLER, MANTENIMENT I
SUBMINISTRAMENTS
401,28 RAMELL,
SUBMINISTRAMENT
CARBURANTS FEBRER-13
129,64 LOCALPROM, BUTLLETI LOCAL DE
SUSCRIPCIONS MARÇ-13
169,4 JF
ASCENSORS,
MANTENIMENT
ASCENORS MARÇ-13
55,41 UNIPRESALUT,
ACTIVITAT
TECNICA
MENSUAL MARÇ
69,25 ALBERTO
SOLER,
MATERIALS
ARRANJAMENT ESCOLES
374,51 SISTEMAS
DIGITALES,
FACTURACIO
COPIES FEB-13
1.584,66 SERVEIS LIC, NETEJA VIAL FEB-13
16,12 RALEQUIP,
BOSSES
AJUNTAMENT
69,48 UNI-HER, PINTURA

08/04/2013

Sí

08/04/2013

Sí

06/04/2013

Sí

08/03/2013

Sí

12/03/2013

Sí

11/03/2013

Sí

02/04/2013

Sí

06/04/2013

Sí

13/03/2013

Sí

08/04/2013

Sí

PUBLICITAT 12/03/2013

Sí
No
Sí

12/03/2013

317,25 ELECTROSTOCKS,
MATERIAL 08/04/2013
ENLLUMENAT, AJUNTA, ESCOLE
121,42 GERMANS ORO, REPARACIO CALDERA 08/04/2013
ESCOLA BRESSOL
116,95 POINT-P MATERIALS ARRANJAMENT 1A 10/04/2013
PLANTA AJUNTAMENT
25,97 QUIMICA SERO, DESRATITZACIO MARÇ

183

12/03/2013

196,56 MTB, BOTELLA OXIGEN CONSULTORI,

08/04/2013

Sí

184

12/03/2013

7,95 DECATHLON, XARXA PILOTES VOLEY

05/04/2013

Sí

185

13/03/2013

Sí

186

12/03/2013

187

12/03/2013

109,42 TORRELSA, CAFE, GOTS I SUCRE 02/04/2013
AJUNTAMENT
650 VICTOR ROMAN, CANTADA CORALS SET I 08/04/2013
OCT-2012
181,5 PGN, FALDONS BANDA DE TAMBORS
08/04/2013

188

15/03/2013

189

15/03/2013

191

22/03/2013

192

22/03/2013

193

26/03/2013

194

20/03/2013

195

21/03/2013

196

21/03/2013

197

21/03/2013

198

21/03/2013

45 TEIXITS BALCELLS, TELA PER FOLRAR
INSTRUMENTS MUSI
131,37 MERCERIA ROSER, MAT COSTURA PER
FUNDES INSTRUMENTS
900 NOEMI BAÑERES PORTA, HONORARIS
MARÇ 2013
1.089,00 DOM ARQUITECTES, REORDENACIO DELS
SISTEMES VIARI,
181,5 WIFREDO NOGUERA, SALUT ESQUENA
MARÇ
45,31 SIGNUM,
SEÑAL
APARCAMENT
CONSULTORI MÈDIC
3.630,51 CONSELL COMARCAL, SERVEIS SOCIALS
GEN/FEB 2013
7.124,95 CONSELL COMARCAL, RECOLLIDA RSU
FEB-213
92,15 AQUALIA CONSUM AIGUA, ESCOLES 19-11
A 19-02
56,71 AQUALIA, CONSUM AIGUA AJUNTAMENT
20-11 A 18-02

Sí
Sí
No

Sí
Sí

15/03/2013

Sí

15/03/2013

Sí

27/03/2013

Sí

27/03/2013

Sí

27/03/2013

Sí

08/04/2013

Sí

08/04/2013

Sí

08/04/2013

Sí

08/04/2013

Sí

08/04/2013

Sí

199

21/03/2013

200

21/03/2013

201

21/03/2013

202

21/03/2013

203

21/03/2013

204

21/03/2013

205

21/03/2013

206

21/03/2013

207

21/03/2013

208

21/03/2013

209

21/03/2013

210

1,29 AQUALIA,
AIGUA
REG
ROTONDA
MAKATO 22-11 A 20-02
6,42 AQUALIA, AIGUA REG ROTONDA ALKANIS 10-1 A 20-02
10,96 AQUALIA, REG ROTONDA R. BERENGUER
21-11 A 20-02
152,86 AQUALIA, CONSUM AIGUA EBM 19-02 A
20-11
0,17 AQUALIA, COMPTADOR REG C/ MAJOR 1911 A 18-02
6,22 AQUALIA, REG. COMPT. C/ LA LLUM 19-11
A 18-02
0,17 AQUALIA, REG PARC AV. GUILLEM 21-11
A 19-02
14,2 AQUALIA, CONSUM AIGUA GRANJA 22-11
A 20-02
18,91 AQUALIA, PB AJUNTAMENT VELL 20-11 A
18-02
0,28 AQUALIA, CEMENTIRI MPAL 22-11 A 20-02

08/04/2013

Sí

08/04/2013

Sí

08/04/2013

Sí

08/04/2013

Sí

08/04/2013

Sí

08/04/2013

Sí

08/04/2013

Sí

08/04/2013

Sí

08/04/2013

Sí

08/04/2013

Sí
Sí

14/03/2013

7,49 AQUALIA, FONT PL. MAJOR, 20-11 A 18-02- 08/04/2013
2013
0,44 AQUALIA FONT PL NOVA 20-11 A 18-02
08/04/2013

211

21/03/2013

14,2 AQUALIA, CASAL 20-11 A 19-02

08/04/2013

Sí

212

21/03/2013

Sí

213

21/03/2013

214

21/03/2013

2,01 AQUALIA, BOCA REG CTRA VALL D'ARAN, 08/04/2013
22-11 A 20-02
2,29 AQUALIA, FONT FRONTO AL-KANIS, 22-11 08/04/2013
A 20-02
14,2 AQUALIA, LOCAL JOVE 20-11 A 18-02
08/04/2013

215

21/03/2013

26,07 AQUALIA, ESCOLES 26-11 A 19-02

08/04/2013

Sí

216

21/03/2013

152,8 AQUALIA, ZONA ESPORTIVA 19-11 A 19-02

08/04/2013

Sí

217

14/03/2013

Sí

218

21/03/2013

14,2 AQUALIA, EDIFICI ESCORXADOR 22-11 A 08/04/2013
20-02
0,44 AQUALIA, PL AVIADOR, 20-11 A 18-02
08/04/2013

219

21/03/2013

220

20/03/2013

221

20/03/2013

222

20/03/2013

223

22/03/2013

224

22/03/2013

225

22/03/2013

226

25/03/2013

227

25/03/2013

76,11 ACN, SERVEI NOTICIES EMISSORA MARÇ

08/04/2013

Sí

228

25/03/2013

23/04/2013

Sí

229

25/03/2013

08/04/2013

Sí

230

25/03/2013

08/04/2013

Sí

231

26/03/2013

284,12 POINT-P, MATERIALS VARIS SOTERRANI
AJUNTAMENT
1.847,43 DOM, MEMORIA VALORADA AMPLIACIO
VORERES C/ MAJOR I
1.037,56 MN CATERING, SERVEI CATERIN EBM
MARÇ 2013
77,62 JF ESPAIS, MATERIAL OFICINA VARI

01/04/2013

Sí

2,01 AQUALIA, REG ILLA MAKATO, 22-11 A 2002
852,81 ENDESA, ELECTRICITAT CONSULTORI 211 A 20-02
600 ARTESEY IBERICA, LLOGUER LOCAL
JOVE MARÇ-13
153,8 SEGRE SERVEIS, BEGUDES AJUNTAMENT

Sí

Sí
Sí

Sí

08/04/2013

Sí

08/04/2013

Sí

08/04/2013

Sí

08/04/2013

Sí

23/04/2013

Sí

528 LA LLEIDATANA, ESQUELA I PALMA 01/04/2013
DEFUNCIO M. TORRENT
312,24 GUERIN, MATERIAL ELECTRIC, VARIS 08/04/2013
UBICACIONS
42,35 MARBRES SIMO, PLAQUES CEMENTIRI
26/03/2013

Sí

84,34 SOLER, MALLASSO PER GRANJA

Sí
Sí

232

26/03/2013

233

26/03/2013

234

26/03/2013

235

25/03/2013

236

27/03/2013

237

27/03/2013

238

27/03/2013

239

27/03/2013

240

27/03/2013

241

27/03/2013

243

28/03/2013

244

28/03/2013

245

28/03/2013

246

28/03/2013

247

18/03/2013

248

72,6 CARROCERIAS ILERDENSES, CARTELL 08/04/2013
JUTJATS
655,03 SOLER, MATERIALS VARIS, MANT BANCS, 23/04/2013
MAT SOTERRANI
1.205,16 BALNI, FORMIGO SERRETA I GRANJA
16/04/2013

Sí

5.275,60 EX. CASANOVAS, ENTUBAR CANAL CAMI
MIRALBO
467,28 LIMP. PIRINEO, NETEJA GRAL VIDRES
MARÇ-13
8.160,76 LIM
PIRINEO,
NETEJA
GRAL
DEPENDENCIES MARÇ-13
274,96 LIMP PIRINEO, NETEJA VESTIDORS MARÇ

08/04/2013

Sí

08/04/2013

Sí

08/04/2013

Sí

08/04/2013

Sí

1.414,02 ABSORSISTEM, MANTENIMENT TORRE 08/04/2013
REFRIGERACIO
947,97 INFOUNIO, PC PORTATIL I PROJECTOR
08/04/2013

Sí

110,64 INFOUNIO,
DESTRUCTORA
PAPER
CONSULTORI
405,24 GONZALO ABOGADOS, ASSESSORAMENT
TRIMESTRAL
153,55 NETEGES
CAMARASA,
TREBALLS
CLAVEGUERAM
151,26 SOUNDERS, PARXES I APAGDORS,BANDA
TAMBORS
25 FRU-ROSE, FITXES RENTADOR VEHICLES

Sí
Sí

Sí

08/04/2013

Sí

28/03/2013

Sí

08/04/2013

Sí

08/04/2013

Sí

08/04/2013

Sí
Sí

18/03/2013

94,38 QUALITY
COLORS,
SABOR
MANS 08/04/2013
AJUNTAMENT
2.338,34 GAS NATURAL, ESCOLES 5-1 A 06-2
08/04/2013

249

18/03/2013

2.288,62 GAS NATURAL, AJUNTAMENT 05-1 A 06-02 08/04/2013

Sí

250

28/03/2013

No

251

28/03/2013

252

28/03/2013

253

28/03/2013

254

28/03/2013

422,01 UNION FENOSA, ESCOLA BRESSOL 19-12 A
31-12
1.942,58 UNION FENOSA, AJUNTAMENT 19-12 A 3112
381,42 UNION FENOSA, ENLLUMENAT 8-11 A 3112
707,72 UNION FENOSA, ENLLUMENAT 19-12 A 3112
10,3 UNION FENOSA CEMENTIRI 7-12 A 31-12

255

28/03/2013

No

256

28/03/2013

257

28/03/2013

258

28/03/2013

612,27 UNION FENOSA, ZONA ESPORTIVA 19-12 A
31-12
1.926,48 UNION FENOSA, ENLLUMENAT 19-12 A 3112
207,96 UNION FENOSA, ENLLUMENAT RAVAL 1912 A 31-12
1.042,85 UNION FENOSA, ESCOLES 19-12 A 31-12

259

28/03/2013

No

260

28/03/2013

261

28/03/2013

14,92 UNION FENOSA EDIF ESCORXADOR, 7-12
A 31-12
720,12 UNION
FENOS,
CARRASCO
I
FORMIGUERA, 19-12 A 31-12
293,12 UNION FENOSA, CASAL 19-12 A 31-12

262

28/03/2013

No

263

28/03/2013

264

28/03/2013

4,67 UNION FENOSA, ENLLUMENAT AFORES 712 A 08-01
6,5 UNION FENOSA, PDA ALPICAT, 07-12 A 3112
129,43 UNION FENOSA, AV. PONENT 7-12 A 31-12

265

28/03/2013

420,26 UNION FENOSA, JUBILATS 19-12 A 31-12

No

Sí

No
No
No
No

No
No
No

No
No

No
No

266

28/03/2013

1.029,26 UNION FENOSA, AV. PONENT, 19-12 A 31-12

267

28/03/2013

268

28/03/2013

269

28/03/2013

270

28/03/2013

271

28/03/2013

272

28/03/2013

273

28/03/2013

160,37 UNION FENOSA, AV. PONENT, 4-1 A 7-2

No

274

28/03/2013

371,71 UNION FENOSA, EBM 21-01 A 20-02

No

275

28/03/2013

276

28/03/2013

277

28/03/2013

278

28/03/2013

279

28/03/2013

280

28/03/2013

1.159,59 UNION FENOSA, ESCOLES 21-01 A 20-02

No

281

28/03/2013

237,14 UNION FENOSA, CASAL 21-01 A 20-02

No

282

28/03/2013

283

22,95 UNION FENOSA, EMM 4-1 A 7-2

No
No

130,62 UNION FENOSA, BXS AJUNT VELL 4-1 A
07-02
9,45 UNION FENOSA, CEMENTIRI 8-1 A 8-2

No

14 UNION FENOSA, EDIF ESCORXADOR, 8-1 A
8-2
4,76 UNION FENOSA, ENLLUMENAT AFORES 81 A 8-2
6,64 UNION FENOSA, CAMI ALPICAT 8-1 A 8-2

No

No

No
No

1.444,16 UNION FENOSA, AJUNTAMENT 21-01 A 2002
589,86 UNION FENOSA, CARRASCO I F 21-01 A 2002
1.555,35 UNION FENOSA, PL. MAJOR, 21-01 A 20-02

No

675,76 UNION FENOSA, ZONA ESPORTIVA, 21-01
A 20-02
175,28 UNION FENOSA, C/ RAVAL 21-01 A 20-02

No

No
No

No

No

28/03/2013

598,7 UNION FENOSA, CARRASCO I F, 21-01 A 2002
397,9 UNION FENOSA, JUBILATS 21-01 A 20-02

284

28/03/2013

896,86 UNION FENOSA, AV. PONENT 21-01 A 20-02

No

285

28/03/2013

286

28/03/2013

287

28/03/2013

288

02/04/2013

289

02/04/2013

290

02/04/2013

291

03/04/2013

292

04/04/2013

293

04/04/2013

294

04/04/2013

295

04/04/2013

296

04/04/2013

297

11/04/2013

298

09/04/2013

299

08/04/2013

300

09/04/2013

33,44 UNION FENOSA, EMM 7-12 A 31-12
1.467,25 UNION FENOSA, AV. CATALUNYA 31-12 A
31-01
96,09 UNION FENOSA, LOCAL DONES, 7-12 A 3112
28 SALTOKI,
MATERIALS
VARIS
AJUNTAMENT I JUBILATS
2.238,50 AMBI JARDINS, MANTENIMENT JARDINS
MPALS MARÇ
168 MARGARITA RIUS, DEFENSA PERSONAL
MARÇ
97,33 INFOUNIO, DESTRUCTORA CONSULTORI
427,98 PGN, PINS AJUNTAMENT
597,55 QUIMICA SERO, MANTENIMENT TORRE
REFRIGERACIO ABRIL
103,94 GUERIN, MATERIALS VARIS JUBILATS I
AJUNTAMENT
586,85 SONOGRAMA, SONORITZACIO CANTADES
NADAL
41,05 ONLY
PET,
PINSO
MANTENIMENT
ANIMALS
152,04 ACENS, QUOTA COPIA SEGURETAT 17/04/2013
SERVIDOR ABRIL
16.720,00 TREN MAGIC, SERVEIS ESCOLA BRESSOL
ABRIL-2013
243,77 SOUNDERS, MATERIALS VARIS BANDA
MUSICA
129,64 LOCALPROM,
BUTLLETI
DE 10/04/2013

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sí
No
No
Sí

SUBVENCIONS ABRIL
301

08/04/2013

982,52 EXCAV. CASANOVAS, HERBICIDA CAMINS

No

302

09/04/2013

No

303

09/04/2013

113,92 ELECTRO STOCKS, MATERIAL ELECTRIC
VARI
264,2 CORREOS, FRANQUEIG MAIG 2013

304

08/04/2013

No

305

12/04/2013

306

08/04/2013

307

09/04/2013

308

09/04/2013

309

10/04/2013

310

10/04/2013

55,39 UNIPRESALUT,
ACTIVITAT
TECNICA
ABRIL-13
784,49 ISABEL FARRERO, LLOGUER MAGATZEM
ABRIL-13
38,22 ISABEL FARRERO, CONSUM AIGUA
MAGATZEM
428,33 COOP. FRU ROSE, HERBICIDA CAMINS
MPALS
1.608,00 VALERI MAS, ASSESSORAMENT TECNIC
1T/2013
968,54 ALBERT SOLER, MATERIALS FERRETERIA
VARIS
42,8 SOLER, MATERIALS VARIS FERRETERIA

311

10/04/2013

No

312

10/04/2013

313

10/04/2013

314

10/04/2013

389,58 SISTEMES
DIGITALS,
FACTURACIO
COPIES MARÇ-13
294,73 RAMELL,
CARBURANT
AGENTS
I
BRIGADA MARÇ
82,24 ALCO,
LLOGUER
MAQUINARIA
SOTERRANI AJUNTAMENT
2.682,21 MTB, MOBILIARI SALA DE JUNTES

315

10/04/2013

No

316

10/04/2013

317

11/04/2013

318

11/04/2013

549,34 L'EBENISTA, PRETATGE SECRETARIA I
PANTALLA JUBILAT
454,96 L'EBENISTA, PRESTATGERIA SECRETARIA
I PANTALLA JUB
668,15 CONSELL COMARCAL, SERVEIS TECNICS,
GEN/MARÇ
49 TODOCONFETI, MATERIAL OFICINA

319

11/04/2013

320

11/04/2013

1.584,66 SERVEIS LIC, NETEJA VIAL MARÇ

No

321

11/04/2013

No

322

12/04/2013

323

15/04/2013

324

15/04/2013

373,89 PLAMECA, LLOGUER MAQUINES PER
ESPORGAR JARDINS
314,6 BNP PARIBAS, RENTING COPIADORES
ABRIL 2013
1.849,95 MTB,
EQUIPAMENT
MEDIC
CARRO
PARADA CARDIACA
169,4 LLUIS SIMO, PLAQUES CEMENTIRI
23/04/2013

325

15/04/2013

No

326

16/04/2013

327

16/04/2013

328

16/04/2013

329

16/04/2013

169,4 JF ASCENSORS, REVISIO AJUNTAMENT I
ESCOLES ABRIL
307,34 J.A. COMERCIAL,CINTES ANTILLISCANTS
ESCOLES
47,19 INFOUNIO, ASSISTENCIA TECNICA PC
AJUNTAMENT
1.245,00 ADORACION AVENTIN, ASSESSORAMENT
TECNIC 1T/2013
2.278,26 GAS NATURAL, GAS EBM 5-1 A 4-3

330

16/04/2013

1.712,27 GAS NATURAL, AJUNTAMENT 7-2 A 06-03

No

331

16/04/2013

1.020,85 GAS NATURAL, GAS CASAL, 5-1 A 4-3

No

332

16/04/2013

2.538,88 GAS NATURAL, ESCOLES 7-2 A 06-03

No

333

17/04/2013

64,61 SEGRE SERVEIS, AIGUA AJUNTAMENT

489,4 FMC, QUOTA ASSOCIAT FEDERACIO 2013

No

No
No
No
No
No
No

No
No
No

No
No
No
No

No
No
Sí

No
No
No
No

No

334

17/04/2013

412,27 ILLA GIRO, CIMENT

335

18/04/2013

129,47 POINT-P, TAPA CLAVEGUERAM

No

336

15/04/2013

377,52 ACUSTIELEC, ALTAVEUS LLAR JUBILATS

No

337

19/04/2013

No

338

19/04/2013

339

19/04/2013

57,35 UNION FENOSA, BOMBA AIGUA 01/01/201321/01/2013
227,19 UNION FENOSA, ENLLUMENAT PUBLIC
01/01-18/01
966,09 UNION FENOSA, ESCOLES CEIP 06/11 -31/12

340

19/04/2013

No

341

19/04/2013

620,16 UNION FENOSA, ENLLUMENAT PUBLIC
06/11-31/12
699,38 UNION FENOSA, ENLLUMENAT 18/1-31/12

342

19/04/2013

339,22 UNION FENOSA, ENLLUMENAT 19/12-31/12

No

343

19/04/2013

No

344

19/04/2013

345

19/04/2013

346

19/04/2013

347

19/04/2013

348

19/04/2013

349

19/04/2013

1.344,58 UNION FENOSA, ENLLUM PBLIC. 31/0128/02
637,09 UNION FENOSA, ENLLUMENAT PUBLIC
18/01-19/02
279,04 UNION FENOSA, ENLLUMENAT PUBLIC
21/01-20/02
57,73 UNION FENOSA,, BOMBA AIGUA 21/0120/02
216,13 UNION FENOSA, ENLLUMENAT PUBLIC
18/01-19/02
122,26 UNION FENOSA, ENLLUMENAT PUBLIC
21/01-20/02
490,12 UNION FENOSA, ENLLUMENAT 07/02-05/03

350

19/04/2013

No

351

19/04/2013

337,24 UNION FENOSA, ENLLUMENAT PUBLIC
08/01-07/03
11,92 UNION FENOSA, ESCORXADOR 08/02-07/03

352

19/03/2013

353

19/04/2013

354

19/04/2013

355

19/04/2013

356

19/04/2013

357

4,21 UNION FENOSA,

23/04/2013

Sí

No
No

No

No
No
No
No
No
No

No
No
No

19/04/2013

5,43 UNION FENOSA, ENLLUMENAT PUBLIC
08/02-07/03
17,55 UNION FENOSA, CARRER MAJOR 07/0205/03
103,06 UNION FENOSA, CARRER MAJOR 07/0205/03
537,55 UNION FENOSA, ENLLUMENAT PUBLIC
04/01-05/03
1.186,99 UNION FENOSA, ESCOLES 04/01-05/03

358

19/04/2013

8,4 UNION FENOSA, CEMENTIRI 08/02-07/03

No

359

19/04/2013

101,28 UNION FENOSA, ENLLUMENAT 20/02-20/03

No

360

19/04/2013

175,32 UNION FENOSA, ENLLUMENAT 19/02-20/03

No

361

19/04/2013

No

362

19/04/2013

609,09 UNION FENOSA, INSTAL. ESPORTIVES
20/02-20/03
1.059,60 UNION FENOSA, ESCOLES CEIP 20/02-20/03

363

19/04/2013

No

364

19/04/2013

365

19/04/2013

366

19/04/2013

222,12 UNION FENOSA, ENLLUMENAT PUBLIC
20/02-20/03
780,39 UNION FENOSA, ENLLUMENAT PUBLIC
20/02-20/03
347,42 UNION FENOSA, ESCOLA BRESSOL 20/0220/03
1.262,47 UNION FENOSA, AJUNTAMENT 20/02-21/03

367

19/04/2013

555,83 UNION FENOSA, ENLLUMENAT 20/02-21/03

No

368

19/04/2013

1.374,23 UNION FENOSA, ENLLUMENAT 20/02-21/03

No

No
No
No
No

No

No
No
No

369

19/04/2013

139,91 UNION FENOSA, ENLLUMENAT PUBLIC
20/02-21/03
193,83 UNION FENOSA, CASAL 20/02-21/03

No

370

19/04/2013

371

19/04/2013

No

19/04/2013

520,82 UNION FENOSA, ENLLUMENAT PUBLIC
20/02-21/03
367,68 UNION FENOSA, LLAR DE JUBILATS 20/0221/03
518,99 UNION FENOSA, ENLLUMENAT PUBLIC
19/02-20/03
57,64 UNION FENOSA, BOMBA AIGUA 20/02-21/03

372

19/04/2013

373

19/04/2013

374
375

19/04/2013

768,35 GONZALO ADVOCATS, DESEMBRE 2012

23/04/2013

Sí

376

19/04/2013

429,67 GONZALO ADVOCATS, GENER 2013

23/04/2013

Sí

377

19/04/2013

538,05 GONZALO ADVOCATS, FEBRER 2013

23/04/2013

Sí

378

19/04/2013

165,77 GONZALO ADVOCATS, 1TR/2013

23/04/2013

Sí

379

19/04/2013

151,58 UNION FENOSA, ENLLUMENAT 19/12-31/12

380

05/04/2013

381

05/04/2013

1.020,00 REST. MODERNO, SOPAR REIS

No

382

05/04/2013

No

383

05/04/2013

384

05/04/2013

946 REST. MODERNO, INAUGURACIO CENTRE
MEDIC
1.240,25 ENTORN URBA, SEIENTS PARCS I REDUC
VELOCITAT I XAR
245,1 MOVISTAR, MOVIL CONSUM 18/02-17/03

385

24/04/2013

No

388

22/04/2013

389

22/04/2013

390

23/04/2013

391

23/04/2013

1.414,02 ABSORSISTEM, MANTENIMENT PLANTA
REFREDADORA I ESCA
0,96 SISTEMAS
DIGITALES,
FACTURACIO 24/04/2013
COPIES 08/04/13
19,43 INSTAL. COMERCIALS RAL, MATERIAL
FESTA SANT JORDI
17,42 ALBERT
SOLER,
MAT.
REPARACIO
CLAVEGUERAM
1.019,97 ALBERT SOLER, MATERIALS VARIS

392

24/04/2013

153,55 NETEGES CAMARASA, SERVEI CAMARA

No

393

24/04/2013

235,87 GUERIN, SUBMINISTRAMENTS VARIS

No

394

24/04/2013

No

No
No
No

No

690 REST. MODERNO, DINAR NADAL 2012

1.815,00 ARTECNIA, REDACCIO PACTE ALCALDES

No

No
No

Sí
No
No
No

No

205806,8
Total Factures Registrades
Factures Liquidades Efectivament
Factures Pendents de liquidar a 25/04/2013

205.806,81 €
114.055,23 €
91.751,58 €

XV.- 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:
Moció presentada pel grup polític de IpR per promoure la creació d’una xarxa d’horts socials
Moció presentada pel grup polític de PSC-PM en defensa del model actual d’immersió
lingüística a l’escola
Moció presentada pel grup polític de ERC per un país lliure de retallades

Seguidament la Regidora Portaveu del Grup de IpR, argumenta els motius de la seva presentació i
diu que hem presentat aquesta moció, a banda de que el nostre grup ho portava al programa també,
concretament nosaltres portàvem un banc de terres, però creiem que en els temps que corren és
necessari, és una activitat que s’està portant a terme en altres municipis, que està tenint èxit i que
funciona bé, i que és molt interessant que gent que pugui tenir dificultats econòmiques en aquests
moments, pugui treballar en aquests horts socials, i aconseguir un mínim de productivitat, tant per
l’activitat que suposa per aquesta persona que té aquestes dificultats econòmiques, com per la
producció que en pugui sortir de l’hort, que és una ajuda a casa que és benvinguda, i això sobre tot
destinar-ho a persones en riscs d’exclusió social amb dificultats com comentàvem l’altre dia a la
junta de portaveus, ja sabem de persones del nostre poble que malauradament han d’anar a fora a
buscar ajuda i aliments per que estan passant moltíssimes dificultats.
La seva transcripció es la següent:
A.- Moció d’IpR-E per promoure la creació d’una xarxa d’horts socials, amb prioritat per a
les persones amb greus dificultats econòmiques
L’actual conjuntura econòmica fa preveure que molts terrenys romandran inactius durant els
propers anys. L’existència d’aquests espais buits i sense ús és un recurs que pot revertir en el
municipi, especialment en els casos de terrenys municipals, que poden acollir una funció ciutadana
i afavorir la millora del paisatge urbà.
Altres municipis, com ara Lleida, Alcarràs i Balaguer han dut a terme experiències de reconversió
d’espais urbans, urbanitzables o rústics en desús en horts socials, que han tingut una gran
acceptació per part de la ciutadania i han suposat una evident millora de la qualitat urbana. Els
horts socials contribueixen a generar activitat en espais en desús, habitualment en un entorn proper
al lloc de residència, creant comunitat, alhora que són un element de potenciació dels productes
ecològics i de proximitat.
També aporten valors pedagògics, terapèutics i socials, i poden ser una via d’auto-abastiment que
es pot potenciar entre els col•lectius d’aturats o persones amb pocs ingressos o amb risc d’exclusió
social. D’altra banda, Rosselló ha de potenciar la seva tradició agrícola, especialment a través
d’activitats que involucrin la ciutadania i puguin afavorir experiències de transmissió de
coneixements sobre la producció agrícola. Les persones que en la seva infantesa o joventut havien
treballat al camp poden recuperar aquest bagatge i explicar-ho als joves i els infants, fomentant
activitats inter-generacionals que poden estar vinculades a les escoles i entitats.
La creació d’horts socials és una oportunitat de dur a terme polítiques de millora de la qualitat
urbana i social, que al mateix temps fomentin la participació de la ciutadania i els valors de
l’ecologia. Així mateix l’activitat agrícola de Rosselló es basa sobretot en la fruita dolça pel que
tampoc suposaria una competència per als pagesos/es de la zona.
El Ple de Rosselló adopta els següents ACORDS:
Elaborar, en el termini de tres mesos, un cens dels terrenys de propietat municipal en desús que
puguin ser susceptibles d’acollir horts
Estudiar la viabilitat de crear una xarxa d’horts socials ecològics
Promoure, si és viable, la creació d’una xarxa d’horts socials ecològics a Rosselló, iniciant
experiències en parcel•les de titularitat municipal i gestionant amb els propietaris la cessió
temporals de parcel•les de titularitat privada.
Prioritzar la concessió d’aquests horts de titularitat municipal als següents col•lectius: Aturats o
persones amb pocs ingressos o amb risc d’exclusió social; Persones pensionistes i/o jubilats
Elaborar en el termini de sis mesos un reglament d’ús de la xarxa d’horts socials ecològics de
Rosselló.

En el torn obert de comentaris el Regidor i Portaveu del Grup de CIU Manel Plana, mostra la
seva conformitat i comenta que fa cosa d’un mes, mes i mig, i a partir de la proposta d’una veïna
que porta al seu nen a l’escola Bressol, ens ho va demanar. Des de l’Ajuntament estem treballant
amb aquesta línia, una veïna que fa poc que viu aquí a Rosselló, i això vol dir que hi ha aquest
nivell d’implicació d’aquesta gent nou vinguda i entre tots, quan ho acabem de fer, per que amb
l’Alcalde ho estem mirant, crec que ja tenim més o menys ubicats els llocs on es faran aquests
horts. Ho obrirem a tots els grups polítics per que d’una manera o altra puguem, aquells que
tingueu més experiència puguem ficar les bases per a veure quins criteris de distribució es poden
fer en funció de les persones que tinguin més o menys necessitats, per tant el nostres grup hi
votarem evidentment a favor.
Seguidament pren la paraula la Regidora Maria Carme Vidal i diu que Amb això que has dit
de les bases, si que crec que s’ha d’anar amb molta cura, alhora de fer les bases, reglament o el que
sigui.
Pren la paraula el Sr. Alcalde i comenta que els terrenys si que més o menys els tenim ubicats,
per que s’han buscat terrenys pròxims al municipi per que no es tinguin de desplaçar i que tinguin
bon reg i fàcil. L’avantatge és que hi ha molts terrenys abandonats i això facilitarà algo la cosa. El
que preocupa és que els propietaris quan els hi dius que és per cedir els terrenys per que puguin fer
hort, ja no els hi agrada tant. De moment les perspectives són bones.
Finalment el Regidor Musicco Pasquale i sobre aquest tema, pregunta si aquesta iniciativa
podria arribar a tindre un cost per l’Ajuntament? Tota aquesta operació? Ja que és una acció social,
si comporta també una despesa de diners públics, que quedi reflectit.
Contesta l’alcalde que: Potser si.
Sotmesa a votació, es aprovada per tots els Regidors assistents.,
A continuació pren la paraula la Regidora i Portaveu del Grup del PSC-PM, Maria Carme
Vidal i comenta que la moció presentada, és la de Defensa del model d’immersió lingüística a
l’Escola, per que em sembla que és evident que funciona i que hem de continuar tal i com ho
estem fent, per que pedagògicament és sostenible, jurídicament és viable i socialment és acceptat.
La seva transcripció es la següent:
b) Moció presentada pel grup polític de PSC-PM en defensa del model actual d’immersió
lingüística a l’escola. que es transcriu en els termes següents:
Davant la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) del 6 de març i feta
pública dimecres 10 d’abril, derivada de la sentència del Tribunal Suprem del 22 de desembre de
2010, i que obliga a que tots els alumnes d’una classe rebin l’ensenyament en castellà (augment de
les hores) si només un d’ells ho demana, volem posar de manifest la nostra defensa d’un model
d’èxit que funciona.
Totes les proves que tenim demostren que les capacitats lingüístiques dels nens i nenes de
Catalunya són perfectament equiparables tant en català com en castellà. En conseqüència,
defensem plenament el nostre model d’escola catalana, el nostre model d’immersió lingüística, que
garanteixen la convivència i la igualtat d’oportunitats a l’escola. El model actual no només ha
demostrat el seu èxit sinó que garanteix que som una única comunitat parlant i no dues.
D’altra banda, rebutgem fermament la politització que constantment es fa de la llengua i d’un
problema que no és real ni rellevant a la societat catalana. Utilitzarem tots els instruments
disponibles i donarem suport a les accions jurídiques pertinents en defensa del nostre actual model
d’immersió lingüística a l’escola catalana. I ho farem perquè creiem que és una fal·làcia afirmar

que no es tracta de canviar el sistema, sinó de complir un dret reconegut pel Constitucional (que el
castellà també ha de ser llengua vehicular a Catalunya), quan en realitat s'està obligant a introduir
més hores de castellà perquè considera que tres no són suficients. El que és pitjor, però, d’aquesta
sentència, és que obre la porta a esquerdar la convivència a les escoles, deixant en mans de les
famílies el fet de valorar si consideren que es fan prou hores de castellà.
Finalment, manifestem que l’escola catalana té un model educatiu consolidat, basat en la no
separació dels infants i joves per raó de llengua, que fa possible el coneixement de les dues
llengües oficials per part de l’alumnat en acabar l’ensenyament obligatori, tot afavorint la cohesió
social i la igualtat d’oportunitats. L’actual model d’escola és el resultat dels esforços de tota la
societat, especialment de la comunitat educativa, que amb un consens absolut entorn del model
lingüístic, i amb la implicació de pares, mares i del professorat, ha treballat diàriament per tenir
una escola catalana, democràtica i de qualitat. La immersió lingüística i la consideració del català
com a llengua vehicular han donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de
reconeixement per part de diverses institucions internacionals, i és un referent com a model
pedagògic eficient en el Marc Europeu de les Llengües. Així doncs, des del nostre Ajuntament
treballarem perquè el front contra aquesta sentència del TSJC s’estengui a tot Catalunya.
Per tot plegat proposem que el Ple de l’Ajuntament Rosselló acordi:
1.- Recolzar el recurs a la sentència del TSJC perquè considerem que l’actual model d’immersió
lingüística a l’escola ha demostrat el seu èxit i garanteix la convivència i la igualtat d’oportunitats
a l’escola.
2.- Defensar la necessitat d’impulsar un gran acord a Catalunya amb tots els representants
d’entitats, agents educatius i partits polítics contra aquesta sentència.
3.- Seguir impulsant el model d’immersió lingüística a Catalunya: Pedagògicament sostenible,
jurídicament viable i socialment acceptat.
4.- Declarar que l’actual model d’immersió lingüística ha portat resultats netament positius per
l’educació del nostre país, donant lloc a un sistema educatiu que en cap cas ignora el coneixement
del castellà.
5.- Donar el nostre total suport al Govern català per utilitzar tots els instruments disponibles i per
dur a terme les accions jurídiques pertinents en defensa del nostre actual model d’immersió
lingüística a l’escola catalana.
6.- Comunicar aquest acord al President del Govern d’Espanya, al President de la Generalitat de
Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya; a la Conselleria d’Ensenyament; als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del
Senat; i als presidents de l’Associació Catalana de Municipis, i de la Federació de Municipis de
Catalunya.
Sotmesa a votació, es aprovada per unanimitat dels deu regidors assistents.
Finalment pren la paraula el Regidor Musicco Pasquale, en nom del seu grup i en la seva
exposició el Regidor argumenta que aquesta més que una moció de caràcter local és de caràcter
general però creiem que es important, per que si tots els ajuntaments de Catalunya s’hi afegeixen a
aquesta pressió de cara al govern de Madrid, crec seria prou eficaç; ERC proposa, entre d'altres
mesures, exigir una revisió a l'alça de l'objectiu de dèficit per el 2013 imposat a Catalunya, exigir
el pagament del deute del Govern Espanyol amb Catalunya i restituir les retallades a la funció

pública corresponents a una paga extra de 2013. I aquesta es una una moció per tal que
l’Ajuntament de Rosselló es posicioni en contra de les retallades imposades per l’Estat espanyol i
faci costat a les entitats, plataformes, moviments socials, comitès d’empresa, hospitals i escoles del
nostre municipi que estan lluitant i mobilitzant-se en contra d’aquestes retallades.
La moció exigeix al govern espanyol que faci una revisió a l’alça de l’objectiu de dèficit per al
2013 imposat a Catalunya. Una distribució interna més justa dels sostres de dèficit que estableix
Europa als Estats membres hauria de suposar per Catalunya un percentatge mínim equivalent al
36% de l’objectiu fixat per a l’Estat espanyol. Així, el sostre de dèficit podria ser del 2,2% si
l’objectiu fos del 6,3%, tal i com apunten les actuals perspectives de relaxament del dèficit per part
de la CE. Tal sostre permetria ampliar el pressupost de la Generalitat en 3.000M d’euros, reduint
fortament les retallades a la mínima expressió.
De forma paral·lela, el Regidor remarca la importància del punt cinquè del document presentat en
que es demana que s’informi al municipi i ciutadania de Rosselló a través del màxim de mitjans
possibles, i diu que realment la gent no esta informada del que suposaria el retorn d’una quarta part
de l’espoli fiscal de l’Estat Espanyol en relació amb les retallades.
La seva transcripció es la següent:
MOCIÓ PER UN PAÍS LLIURE DE RETALLADES
La crisi que patim des de fa 4 anys ha evidenciat amb cruesa les nostres limitacions com a país al
no poder disposar ni dels impostos, ni dels recursos i les eines necessàries per fer polítiques
decidides i eficients per lluitar contra l’atur i la crisi, i atendre les necessitats bàsiques de l’estat del
benestar dels ciutadans de Catalunya.
Cada dia que passa els catalans vivim pitjor i, sobretot, molt pitjor del que el nostre esforç i el
nostre treball ens permetria. Com a conseqüència la societat catalana, el nostre teixit productiu, els
emprenedors i les classes treballadores veuen minvades les seves oportunitats i, en molts casos, la
seva supervivència.
Les finances de la Generalitat es troben al llindar del col·lapse fruït de l’asfíxia financera de l’Estat,
que és qui ingressa el 95% dels impostos dels catalans, i només proveeix la liquiditat en
comptagotes, que amenaça la tresoreria de les arques públiques catalanes, i posa en perill les
prestacions més elementals de l’estat del benestar.
L’asfíxia econòmica de l’Estat a Catalunya s’evidencia a partir del fet que amb els impostos que
paguem els catalans en IRPF, Societats i IVA generem un total de 32.000 M d’€ any, mentre tan
sols podem disposar d’una tresoreria que arriba als 18.000 M d’€.
Els diners que ens envia l’Estat no permeten avui afrontar tots els pagaments necessaris en forma
de nòmines als treballadors públics, proveïdors, transferències corrents, inversions i concerts
educatius i sanitaris, dels quals en depèn el funcionament de les nostres escoles, hospitals,
farmàcies, entitats del tercer sector, i tantes empreses i serveis que atenen els ciutadans en nom de
la Generalitat..
Catalunya no és sobirana ja que l’Estat espanyol és el responsable de fixar el sostre de dèficit del
pressupost de la Generalitat, és a dir, de l’escreix que podem gastar en relació als ingressos que
disposem. Uns ingressos que són els impostos que cobra l’Estat i dels quals només n’arriba un
60%.

Mentre l’Estat espanyol incompleix els seus objectius de dèficit i alhora es beneficia de la
flexibilització que li atorga Brussel·les, amenaça a Catalunya que si no compleix el seu objectiu no
rebrà diners. Així, per al 2013 l’Estat ha imposat a la Generalitat un sostre de dèficit del 0,7% del
PIB català, que equival a una transferència de 1.400M d’euros addicionals. Una quantitat
insuficient que depèn d’una decisió política de l’Estat, totalment arbitrària en relació al volum de
despesa i de deute que ha d’assumir la Generalitat per cobrir les necessitats de la gent.
Una distribució interna més justa dels sostres de dèficit que estableix Europa als Estats membres,
hauria de suposar per Catalunya un percentatge mínim equivalent al 36% de l’objectiu fixat per a
l’Estat espanyol. Així, el sostre de dèficit podria ser del 2,2% si l’objectiu fos del 6,3%, tal i com
apunten les actuals perspectives de relaxament del dèficit per part de la CE. Tal sostre permetria
ampliar el pressupost de la Generalitat en 3.000M d’euros, reduint fortament les retallades a la
mínima expressió.
Per tant, per quadrar els comptes públics en el 2013, Madrid resta impassible davant el drama
social que vivim els catalans i obliga a la Generalitat a retallar el pressupost en 4.500M d’€. Una
retallada de 4.500M és una quantitat que supera la suma de les retallades que va fer la Generalitat
el 2011 i el 2012, de 4.000 M d’euros, i que reduiria un 14,5% el pressupost del sector públic
català. És una magnitud que supera les retallades que Angela Merkel ha imposat a Grècia el 2013
equivalents a un 11,7% del pressupost grec. Per què ni que tanquéssim les 3 principals universitats
catalanes, els 6 hospitals més grans, TV3 i Catalunya Ràdio, els cossos de Bombers i Mossos
d’Esquadra, encara faltarien 1.000M per retallar.
Tant és així que el Conseller Mas Colell ha afirmat que amb un 0,7% de dèficit (1.400M
addicionals) és monstruós i literalment impossible elaborar uns pressupostos sense afectar les
polítiques públiques fonamentals, perquè els catalans ja hem retallat per damunt les nostres
possibilitats.
Davant l’intent de proposar com alternativa a les retallades nous impostos progressius dins un
sistema de fiscalitat més justa que defensaven totes les forces polítiques d’esquerres en les
passades eleccions, l’Estat espanyol ha suspès l’impost als bancs aprovat pel Govern català, que
hauria pogut disminuir les retallades en 500M d’€.
Davant el nou consens a Europa de que les polítiques d’austeritat per sí soles han arribat al seu
límit, i amb l’evidència que no han solucionat el problema dels dèficits, el passat dimecres 16 de
gener, el ple de l’Eurocambra va aprovar l’Informe Pallone, sobre les Finances públiques en la
Unió Econòmica i Monetaria 2011-2013, amb un ampli suport dels grups populars, socialistes,
liberals i verds. Tal informe insta, en el seu epígraf 28 i en referència a l’Estat espanyol, que “els
esforços de consolidació fiscal es reparteixin de forma justa entre les diferents administracions
tenint en compte els serveis que presten”. Així, l’informe reconeix que quan una regió europea que
no té sobirania fiscal, exerceix les competències pròpies de l’estat del benestar (salut, educació i
serveis socials), és més difícil que pugui sanejar els seus comptes ajustant la despesa als ingressos
disponibles en un context de crisi.
Igualment, l’epígraf núm.30 del mateix informe Pallone demana als Estats “que prioritzin mesures
d’ajust dirigides a la reducció de la despesa militar i a la compra de nou armament”. Cal recordar
que l’Estat dedica 47M d’€ diaris en despesa militar, de forma que en tant sols 10 dies generaria un
estalvi superior a la retallada de la paga extra als treballadors públics catalans.

En aquest sentit, els treballadors públics catalans són un dels col·lectius que més ha patit els
ajustos salarials (un 16% en 3 anys), en un context de destrucció d’ocupació que situa la taxa
d’atur a Catalunya en el 24% de la població activa.
Per tots els motius exposats anteriorment, i amb la voluntat de fer reversibles les retallades
anunciades per la Generalitat, i amb l’objectiu de garantir la tresoreria suficient per afrontar els
pagaments, el grup municipal d’ERC proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Atès que Catalunya no té veu pròpia a Europa, sol·licitar del govern espanyol que en el
proper Consell Europeu defensi una reorientació de la política econòmica europea que aturi les
polítiques d’austeritat, de forma que permeti compatibilitzar el necessari control de les finances
públiques amb polítiques actives de creació d’ocupació i d’estímul al creixement econòmic.
SEGON Exigir una revisió a l’alça de l’objectiu de dèficit per al 2013 imposat a Catalunya des del
0,7% fins a representar com a mínim una xifra equivalent al 35% de l’objectiu fixat a l’Estat
espanyol, de forma que Catalunya pugui disposar de 3.000 M addicionals si és del 2,2%.
TERCER. Exigir el pagament del deute del Govern Espanyol, a través del Govern i Parlament
Català, del 1.689 M en concepte de deutes en virtut de la disposició addicional 3a de l’Estatut
corresponent als anys 2008, 2009 i 2010; així com dels 1.450 M del Fons de competitivitat que
pertoquen a Catalunya en compliment del model de finançament autonòmic vigent.
QUART. Restituir les retallades a la funció pública corresponents a una paga extra de 2013, de
forma automàtica, una vegada s’estableixi la revisió a l’alça de l‘objectiu de dèficit per Catalunya
fins a un mínim de l‘1,7%, o es liquidin els deutes pendents de la Disposició addicional 3a i del
Fons de Competitivitat referits en el punt anterior.
CINQUÈ. Informar al municipi i ciutadania de Rosselló a través del màxim de mitjans possibles
del que suposaria el retorn d’una quarta part de l’espoli fiscal de l’Estat Espanyol en relació amb
les retallades.
SISÈ. L’Ajuntament de Rosselló es posiciona en contra de les retallades imposades per l’Estat
espanyol i fa costat a les entitats, plataformes, moviments socials, comitès d’empresa, hospitals i
escoles del nostre municipi que estan lluitant i mobilitzant-se en contra d’aquestes retallades. Així
mateix als hi farà arribar per escrit aquest acord i posicionament.
SETÈ. Fer arribar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris
del Parlament de Catalunya i al Govern espanyol.
En el torn obert de comentaris i en primer lloc intervé la Regidora Sara Vila, i comenta que
tot i que estic absolutament d’acord en la gran majoria de les coses que es demanen en aquesta
moció, m’estranya que per part del grup d’Esquerra Republicana es presenti això, que els
ajuntaments facin pressió, quan en realitat esquerra republicana és qui té la clau per aprovar o no
aprovar els pressupostos de la generalitat, i, sembla que en algunes situacions ja estan votant a
favor d’aquest tipus de retallades, juntament amb Convergència i Unió.
A favor del contingut de la moció, però m’estranya que sigui Esquerra Republicana qui ho estigui
presentant en aquests moments, no és tot culpa de Madrid, per que la pilota sempre al terrat de
Madrid no li cola a la gent i per que la Generalitat podria fer més i millor per aconseguir més
ingressos a la nostra Administració. Tenien que crear una banca pública a la qual s’hi van negar
doncs precisament aquesta mateixa setmana, i aconseguir més ingressos de qui més té, això vol dir

pujar els ingressos dels més rics, i més impostos a qui més contamina, cosa que la Generalitat no
està fent, s’està fixant-se excessivament amb el tema de Madrid que òbviament és cert, se’ns està
ofegant per part de l’Estat però hi podríem fer més i millor per part de la Generalitat també.
Contesta el Regidor Musicco Pasquale i diu adreçant-se a la Regidora Sara Vila: : Tu Sara
evidentment estàs dins del Parlament de Catalunya, saps perfectament com funciona, però saps
perfectament que la gestió de Convergència i Unió des de fa anys com és i el suport que li hem
donat per que l’Artur Mas sigui president no significa que estem d’acord amb el pressupost,
suposo, que al parlament, de primera mà tens la informació, a mi m’arriba de segona mà, a través
del partit i faig una mica de portaveu sobre el que a mi m’aconsella el partit de presentar les
mocions a nivell local.
Seguidament pren la paraula el Regidor i Portaveu de CIU Manel Plana i respecte a la Moció,
comenta diferents aspectes: Primer,, creiem que aquesta moció doncs l’esperit de la qual es poden
desprendre i derivar diferents interpretacions, però quan al punt 6è, parla de: l’Ajuntament de
Rosselló es posiciona en contra de les retallades imposades per l’Estat Espanyol i fa costat a les
entitats, plataformes, moviments socials, comitès d’empresa, hospitals i escoles del nostre
municipis, doncs jo encara, l’hospital no l’he pogut identificar aquí a Rosselló.
Un altre aspecte a considerar, quan fiqueu al punt 4t, la revisió a l’alça de l’objectiu de dèficit per
Catalunya fins un mínim d’un 1,7%, nosaltres, el grup de Convergència i Unió, nosaltres el que
demanem és un terç, és a dir, si des de Europa, i això farà efecte cascada, permet que l’Estat
Espanyol arribi a un 6%, doncs un terç és un dos, ja no passem a l’1,7% sinó al 2%, fent aquestes
petites esmenes, no votarem en contra, però tampoc votarem a favor, el que si que et demanaria és
que esperant les notícies que vinguin i esperant el nou sostre de dèficit,, i a partir d’aquí podríem
parlar d’unes xifres una mica més acurades, respecte a la realitat, imaginat que aquí demanem l’1,7
i que després es pugui aconseguir, que quan tots els que volem és l’Estat propi, tenir les nostres
pròpies estructures t’arribi el 2% i fins i tot farem una paper d’estrassa, per un costat demanem un
1,7 i arribem a un 2, jo si em permets et demanaria que ho fiquéssim damunt de la taula, per que si
no volguessis retirar la moció, el nostre Grup doncs no votarà en contra però ens abstindríem. Et
demanaria a esperar noves situacions i després presentar-la; Està damunt la taula.
Continua la seva intervenció i adreçant-se a la Regidora Sara Vila, comenta que quan es parla de
rics i pobres m’agradaria que hi hagués una descripció més clara, potser la gent que té propietats
són rics i el que estem en lloguer som pobres, o que es fessin segons quines descripcions més
clares, quan es diu que el govern de la Generalitat en aquest cas Convergència i Unió, per un costat
està retallant i per l’altre es demana major pressió fiscal ho estem fent malament, però ja
començaria a ser hora que tots aquells que passen que comencessin a assumir les seves
responsabilitats. Per tant aquí estem parlant de qüestions més aviat locals, municipals, i ara doncs
si volem fer política d’alta volada, per que alguns teniu o tenim aquesta visió d’alta volada i
d’altres més propera i més pròxima al municipi doncs et demanaria que si es fan aquestes
argumentacions que es facin de la forma més argumentada possible més fonamentada però
sobretot que no tot és culpa del govern de Convergència i Unió.
Seguidament intervé el Regidor Musicco Pasquale i manifesta que no sent una moció local, la
retira de moment fins a noves informacions.
Seguidament pren la paraula el Regidor Sr. Jaume Fernàndez i diu: Jo crec, si em permeteu, que
aquest és un exemple claríssim de les mocions que dèiem nosaltres fa un temps, quan parlàvem.
No dic que no puguem parlar de política de país, però això és una moció de caire, perfil partidista,
llavors, ni entro ni surto, de fet, en moltes coses de les que jo he llegit aquí estic d’acord, però

penso que com té un caire molt partidista i penso que aquí hi ha un debat que se m’escapa, com
sabeu la nostra força és d’àmbit local, jo també estaria d’acord si en poguéssim estalviar aquesta
situació, per que l’Ajuntament de Rosselló tampoc s’ha de convertir en un “jabato”. En tot cas si
que us dic que nosaltres no participem en aquest tipus de mocions habitualment, però si mai en
presenteu una que signifiqui la retallada de l’Estat Espanyol, ens hi apuntarem.
XVI.- PRECS I PREGUNTES
Intervé primerament el Sr. Jaume Fernàndez i com a portaveu del seu Grup comenta que té una
pregunta, un prec i una queixa., un d’ells habitual ja a l’equip de govern..
Respecte a la queixa és la de sempre,, ens queixarem fins a final de legislatura dels horaris dels
plens, nosaltres el nostre grup des de el principi de legislatura estem en contra d’aquests horaris en
que ens feu fer els plens, Per tant, fent-me pesadíssim tornem a demanar des del nostre grup un
horari més sensat.
Respecte a la pregunta adreçant-se a l’Alcalde, es que, ara que s’aproxima l’estiu, si teniu previst
fer “soteig” de camins, alguns es troben bastant deteriorats, et fico el cas, d’un camí que conec i
passo; la Carretera Vella, alguns trossos és terra, tant la zona de la paperera, com alguna zona més.,
i uns altres es troben molt malament, com per exemple la zona de cal Tonet etc. T’ho dic per la
previsió, per que aviat començarà la temporada de la fruita i aquestes històries.
Contesta l’alcalde que esta previst realitzar actuacions al respecte, i afegeix que les plantes de
enquitranar es troben tancades, però n’obstant aquesta setmana l’empresa encarregada, juntament
amb els Agents Municipals, han girat visita in situ dels camins, per fer una repassada.
Continua la seva intervenció l’Alcaldia i diu que també s’està fent un seguiment, amb els pagesos
que estan al costat dels camins, per evitar que quan reguen, l’aigua faci malbé els camins.
I per últim el Regidors Sr Jaume Fernàndez, realitza un prec, fent referencia al cartell de l’entrada,
ell vaig fer una vegada i te’l torno a fer, adreçant-se a l’alcalde; plantegeu-vos en serio el cartell
aquest de l’entrada, si el podeu moure de tal forma que no impedeixi la visibilitat; un cotxe que
pujava de la rotonda, entra cap a Rosselló i en lloc de tirar Av. amunt tira cap a Lluís Companys i
senzillament el deixes de veure, per que com el cartell aquell és enorme, te passa per davant, tu
pressuposes que puja amunt i tira cap allà. Si el podeu ficar a un costat o inclinar, o alguna cosa
que es pugui veure, crec que ja us ho vaig dir un dia, si passeu i mireu, si que hi ha mol poca gent
que fa aquest gir, però el dia que t’ho fa algú, ho tapa tot.
Contesta l’Alcalde que ho vaig estar mirant, arran del comentari de l’altre vegada i no vaig
percebre tanta falta de visibilitat,.
Intervé de nou el Regidor Jaume Fernàndez, i comenta que ho dic per que em va passar a mi, no sé
si vosaltres ho heu experimentat o no., Igual només inclinant-lo es dona solució.
Finalment comenta l’alcalde, d’acord, ho tornaré a mirar.
Seguidament intervé la Regidora Sara Vila i en la mateixa línia de la intervenció anterior, i
respecte al cartell, comenta, que a mi m’ha passat dos o tres cops, i si que és cert que quan tira cap
a Lluís Companys no es veu i has de fer la frenada perquè te’l trobes de cop. Considera que retirar
una mica el cartell i fica’l més cap a dins al poble no és mala idea.
Continua la seva intervenció i diu que té uns quants precs i preguntes;:
El primer prec, es la visita a l’abocador de la paperera, ja fa un any de tot això, es va comprometre
l’ajuntament que meditaria amb l’Alier per que poguéssim visitar l’abocador, les instal·lacions i
poder conèixer-les d’aprop i això no s’ha donat i torno a fer aquest prec, que si us plau

l’ajuntament juntament amb l’Alier ens concedeixi aquesta visita per que continuem interessats en
veure com funcionen aquestes instal·lacions.
En segon lloc pregunta: S’ha mirat tot el tema de les restes d’obres i tubs, , al darrera de l’escola?
Contesta l’Alcalde que per part dels Serveis tècnics municipals hi ha un informe fet, i es demanarà
al propietari de la finca que retiri i que ho netegi tot, com deure de tot propietari .
En tercer lloc pregunta: S’ha mirat el tema de les assegurances que us vaig dir a l’altre ple?
Contesta l’Alcalde i diu que si, que el tema el gestiona la Regidora Silvia Olmo i s’està mirant.
Continua la seva intervenció la Regidora Sara Vila i pregunta. Què ha passat amb el tema de
justificacions de les Activitats per dones, per que no es van arribar a justificar, per que se’ns ha
penalitzar aquest cop amb l’atorgament de la subvenció?.
Respon la Regidora de l’àrea Elisa Torrelles Tormo i comenta que es va demanar una subvenció
per dues activitats, amb una previsió de despesa i que dites activitats es van dur a terme, una amb
menor cost i l’altre a cost cero, perquè els professionals que van intervenir no van voler cobrar i en
conseqüència es va renunciar voluntàriament, ja que no es disposava de justificants al respecte. I
afegeix que amb els diner públics, intentem que les coses siguin transparents..
Contesta la Regidora Sara Vila i diu que el sembla molt bé, que es torni el que no gasta, que siguin
transparents els comptes, però tenint en compte que és difícil aconseguir diners i subvencions
doncs que les que tenim s’haurien de poder amortitzar, jo crec que hi ha moltes coses a fer, moltes
activitats en quan al foment de la igualtat de gènere i crec que no és positiu que ens deixem perdre
diners i subvencions en aquest sentit, per que es pot fer molt.
Torna a intervenir la Regidora Elisa Torrelles i comenta que la gent que va intervenir en les
activitats en l’apartat de la celebració de dies commemoratius no van voler cobrar, el jutge no va
voler cobrar, la psicòloga tampoc va voler cobrar, i clar aquestes subvencions tenen caràcter
finalista i s’han de destinar a allò, pel qual s’ha atorgat. Al meu entendre crec que aquest tema s’ha
gestionat correctament.
Torna a intervenir la Regidora Sara Vila i manifesta que continua pensant, que si no van voler
cobrar era un tema previsible i aquests diners s’haguessin pogut amortitzar per altres activitats, és
a dir, s’haguessin pogut fer més activitats encara, per que teníem aquests diners que se’n podia
disposar, podíem fer les xerrades i altres activitats doncs que tinguessin un cost, i això s’hagués
pogut preveure.
En un altre ordre i continuar el seu torn de paraula, diu que seria adient que als plens municipals,
també ens remetéssim a temes municipals, aquí s’ha portat una moció i crec que això ja s’havia
debatut, què anava al ple, què no anava al ple i quin tipus de mocions,; però si la porten al ple
òbviament l’haurem de debatre i votar i dir què en pensem, si acordem, que només, es poden
portar temes municipals, només es poden portar temes municipals. Nosaltres hem fet l’esforç de
portar temes darrerament que només afectin al municipi de Rosselló, mirar de no fer mocions
genèriques, que prenguem un acord des de el consistori i que tinguem una determinació amb això i
ho respectem tots plegats. Per això també prego perquè no torni a passar, què el que va passar el
l’últim ple no tenia res a veure amb un tema municipal, el fet que jo hagi demanat la dimissió del
Sr. Pau Cabré no sé que té a veure amb el municipi de Rosselló, de fet jo vaig pensar, que potser,
era aquí per que estava interessat en el tema dels municipis que afecten el seu consell comarcal, i
sembla que estava més afectat per un tema personal amb mi, per tant, crec que no és un tema que
afecti directament al municipi de Rosselló i m’agradaria doncs que no es tornés a repetir per que
no entenem, i crec que no soc jo sola, que s’hagi de debatre un tema com aquest aquí.
Per últim i respecte al tema de la gossera, i la concessió del servei per part del Consell Comarcal,
no entenem, que l’ajuntament hagi de pagar 600€ per portar un gos que s’ha trobat al municipi a la

gossera. Òbviament això té l’ efecte de dissuadir més que una altra cosa, per que la gent el que farà
serà fer desaparèixer el gos, per tant, no solucionem el problema. El que haurien de fer és ficar
facilitats als ajuntaments per que portin els gossos a la gossera, per tant, des de l’Ajuntament de
Rosselló i tenint una consellera comarcal, pregaria es facin les gestions oportunes i mirar de
solucionar aquesta qüestió de la gossera, ja que, cada dia tenim més gossos abandonats i el
problema està proliferant una altra vegada, i això comporta problema de salubritat i problemes
també a la societat en general, no només als propis animals, crec que és un tema que haurien de
començar a tractar seriosament i gestionar-lo bé, i considera que aquesta gossera no s’està
gestionant bé des de el Consell Comarcal.
Seguidament intervé la Regidora Maria Carme Vidal i demana que es pengin les actes a la pàgina
web. L’acta aprovada avui es penja dilluns en un lloc visible i de fàcil localització,
(DESTAQUEM), com s’ha fet amb l’adjudicació del bar de les piscines, edicte renovació jutge de
Pau, etc. Això es transparència a cost zero.
Al respecte intervé l’Alcalde i comenta la millora realitzada respecte a penjar actes a la Web en
aquest temps de legislatura.
Continua la intervenció la Regidora i manifesta el seu malestar i expressa la queixa per la
instrumentalització del Ple del 22 de febrer. Em quedo només amb l’escenificació, a mi no em va
agradar i per això ho dic.
En quan a les mocions, i en referencia a la intervenció de la Regidora Sara Vila, diu, tampoc vam
treure l’aigua clara, això de que ens afecta o no ens afecta al poble és relatiu, jo per exemple; la
que he presentat crec que ens afecta i és molt relatiu això i crec que s’han de presentar el màxim,
de vegades hi ha coses que necessiten molt de suport per que qui ho ha de defensar davant d’un
parlament o un jutjat pugui dir que té tot aquest suport i/o recolzament, sempre i quan no estiguin
una mica desmarxades
Replica la Regidora Sara Vila i puntualitza el manifestat per la Regidora Maria Carme Vidal i diu,
jo en vaig presentar una i no se’m va acceptar per aquest criteri de si afecta al poble o no,, si les
acceptem totes, les acceptem totes, però no pot ser que unes sí i les altres no, quan a mi em van dir
que no, quan parlava de retallades.
Continua la seva intervenció la Regidora Mari Carme Vidal i diu: En quan a la subvenció del
camp de futbol, només un aclariment, el PUOSC, no és una subvenció finalista, la prova d’això és
que quan arribeu a l’ajuntament, és va traslladar la subvenció del camp de futbol vell al camp de
futbol nou;, la subvenció del consultori si que era finalista, no es podien agafar diners del
consultori i portar-los al camp de futbol, per exemple, per que això anem repetint i anem fent i
només matisar això, que no és una subvenció finalista el PUOSC.
Contesta l’Alcalde i diu que Ho és, tu has de fer un camp de futbol, o el fas aquí o el fas allà.
Replica la regidora i diu: En el PUOSC, tu tens l’opció, si no estic equivocada potser sí. En el
PUOSC pots canviar d’obra varies vegades, si tu enlloc de canviar el PUOSC del camp de futbol
vell, per fer una pista de tennis i una pista d’handbol, això es podia fer per que l’administració et
donava l’opció.
Contesta l’Alcalde que no, que perds la subvenció.
La Regidora Maria Carme Vidal, comenta que no ho tinc entès així.
Intervé seguidament el Secretari i aclareix alguns conceptes al respecte, sobre el Canvis d’Obres
en el Plau Únic d’Obres i Serveis d’acord amb les Bases de la Convocatòria 2008/2012..

Reprèn la intervenció la Regidora Maria Carme Vidal i s’afegeix al Prec del Regidor Jaume
Fernàndez sobre l’horari del ple,, si be la seva intervenció es refereix a Ràdio Rosselló, fins que
Ràdio Rosselló sigui una emissora plural en la què hi pugui parlar tothom i alhora també
m’agradaria saber quin és el vostre parer com a equip de govern, doncs el document que Emun
presenta al Consell Audiovisual de Catalunya dient que es canviaran aquestes pràctiques, això
entra al gener, i encara estem fent el mateix que estàvem fent.
Finalitzada la intervenció de la Regidora pren la paraula l’Alcalde i comenta que respecte a
Radio Rosselló, el regidor de comunicacions, et contestarà, es el que ha estat en totes les reunions
de Emun i el que ha fet tota la reestructuració de l’ajuntament tema Emun dins del Consorci.
Respecte al tema del cartell, torno a repetir, jo vaig estar mirant i no li veig tanta problemàtica, ho
miraré jo personalment i afegeix que dins d’aquesta problemàtica de seguretat vial a mi em
preocupa una actuació que és imprescindible fer-la que són els passos zebra que hi ha a la rotonda
central del municipi, a part de que allí sí que hi ha hagut algun accident que hagués pogut
ocasionar alguna mort, a sobre no compleixen la legalitat i s’hauran d’esborrar.
Veig molt bé la vostra proposta del cartell, però reconec que és més preocupant lo dels passos
zebra per que passarà algo i allò està totalment fora de la llei.
Seguidament l’Alcaldia, dona la paraula al Regidor Sr Jaume Borrero, responsable de l’àrea
de comunicació de l’Ajuntament, per donar resposta a la Regidora Maria Carme Vidal. i en la seva
intervenció manifesta que el tema d’Emun és una mica complex, fa un breu recorregut sobre quan
es va crear el Consorci,, es va formar al 2009 i en aquell moment l’Ajuntament de Corbins
assumeix la presidència d’Emun,.
Comenta que la seva predecessora Montse Folguera ho portava força bé, i explica una mica el
funcionament del mateix, és un consorci i com a consorci tens un vot dins del consorci i vas fent el
que pots. Al 2011 Corbins canvia el seu Alcalde i diu que vol sortir d’Emun a falta de pressupost i
Albesa agafa la presidència amb la sorpresa que allò està molt embolicat i els temes no estan gaire
clars, tot i això, fa que es parli de la de la seva dissolució i el que vam fer és intentar aclarir tots els
comptes.
Durant aquest 2012 és quan es va fer aquesta reestructuració, es van reduir costos, es reestructura
plantilla (acomiadar Ricard i Purificació Sánchez Laura Alcalde etc...) i s’han aclarit els comptes,.
Una vegada finalitzat aquest procés, va entrar Alfarràs.
Actualment s’aixequen les actes corresponents, cosa que no es feia dels òrgans de govern del
Consorci, com ara la comissió permanent. En aquestes reunions i així consta en les actes jo com a
Regidor em queixo de que en Rosselló, tenim unes despeses pel fet de tenir l’emissora aquí que els
altres no tenen,.. A la següent reunió a precs i preguntes exposo la queixa presentada per la
regidora Carme Vidal, dient que vol tenir veu a l’Emissora municipal, segons el manifestat al ple
de Rosselló i jo com portaveu ho poso en coneixement de la Comissió, aquesta demanda obre un
petit debat entre els membres de la Comissió i per la Coordinadora d’Emun Pili Garcia que està a
la comissió es manifesta que la ràdio no s’ha polititzat mai i demana que es respecti la finalitat del
servei públic de la mateixa i que es confiï en el criteri periodístic en quan als informatius i la resta
de programació, i s’acorda elevar la proposta al consell d’alcaldes.
Continua la seva intervenció el Regidor Sr. Jaume Borrero i comenta que intenta fer la meva
feina el millor que pot, dit això, has de pensar que una cosa és Emun i l’altra Ràdio Rosselló..
En l’àmbit econòmic Rosselló assumia una despeses que no tenia que assumir-les, i amb bon
criteri s’ha fet i aquest 2012, s’ha regularitzat per que les aportacions dels municipis integrants
estiguin acordes amb les despeses que suporten i això ha repercutit en un estalvi de 4.000 Euros
pel Municipi.

Intervé la Regidora maria Carme Vidal i manifesta que no ha comentat res del tema de la gestió
Contesta el Regidor que ho explico, perquè tinguis clar el funcionament.
Torna a prendre la paraula la Regidora Maria Carme i li dona les Gràcies. I afegeix ho
personalitzes amb mi, però l’únic que demano es donar veu a tota l’oposició i a tot arreu, que sigui
una emissora plural en quan al contrast d’opinions, amb aquest aspecte.
Seguidament intervé l’Alcalde Sr Josep Abad i aclareix que el Regidor Jaume Borrero ho va
notificar com a regidor representat de comunicació d’Emun, i això ara es proposarà a la pròxima
reunió d’alcaldes que es fa cada dos mesos i a partir d’aquí les votacions i els estatuts d’Emun són
els que decidiran envers el tema..
Torna a prendre la paraula el Regidor Sr Jaume Borrero i comenta que als estatuts d’Emun ja
ho diu, per exemple diu: els regidors electes no podran tenir cap programa propi de ràdio ni dirigirlos ni tenir cap vincle, ni formar par de la plantilla,... Seria un cas d’incompatibilitat previst per la
normativa vigent, el regidor i la regidora ha de decidir entre renuncia del seu càrrec o renunciar a
la ràdio.
La Regidora Maria Carme Vidal, comenta que es tracta de la llibertat d’opinió.
Contesta novament el Regidor i diu: Emun té una graella de programació que l’aprova el
consorci, i Emun decideix quins programes fan i quins no, a qui criden i a qui conviden, depenen
de la tertúlia que volen fer. No et puc dir res més, només que les teves queixes i suggeriments han
estat transmesos a la comissió permanent d’Emun.
A continuació pren la paraula el Regidor Musicco Pasquale i comenta que vist l’èxit i el debat
obert per les mocions que no són a caràcter local, suposo que haurem de tornar a comentar a la
junta de portaveus el tema, i trobar una solució definitiva, tal i com havíem acordat en el tema
mocions.
En un altre ordre pregunta: Què se ‘n’ha fet del llibre de les parelles de fet? Crec que ja estava
tancat. I un tema que m’han fet arribar sobre una podòloga que actua una vegada al mes dins de
l’Ajuntament fent pagar una quantitat. No tinc informe.
Contesta l’Alcalde que l’equip de govern no hem tingut cap tracte ni res, senzillament va vindre
en el seu dia una persona aquí, podòloga, per a veure si li podíem facilitar un local per ella exercir
la seva activitat i amb el fet de nosaltres deixar-li el local faria aquí uns preus especials i més
econòmics per a la gent del municipi. Li vam contestar de seguida que no, que l’Ajuntament no pot
cedir per fer una activitat privada, i a ella se li va donar l’opció que anés a parlar amb les entitats,
per que per exemple els jubilats són poder els que més l’utilitzen, llavors jo els tractes o les
condicions que aquesta persona podòloga té amb l’entitat dels jubilats els desconec.
Torna a intervenir el Regidor Musicco Pasquale i pregunta: així és un tema que portat l’entitat dels
jubilats?
Contesta el Alcalde, que si, és intern de l’entitat. I si en aquest cas els jubilats volen cedir el seu
local, el local que ja estan gestionant, aquí l’ajuntament no entra, ni fa res. Se s’hi va dir
radicalment que l’ajuntament no podia posar a disposició seva un local per que ella exerceixi una
activitat privada, ni a ella ni a ningú.
Trona a prendre la paraula el Regidor Musicco Pasquale i comenta que Al consultori nou, hi
ha el cartell que anuncia el servei de podologia i posa preu per soci i preu per no soci dels jubilats.
El problema pot vindre que per fer pagar una quantitat de diners pot entrar en conflicte d’activitat
comercial. És per això que ho faig constar..
Afegeix l’Alcalde que tal com estan les coses, i tal com estan els jubilats, si es poden beneficiar,
jo encantat.

En un altre ordre i respecte al tema de la rotonda el Regidor Musicco Pasquale comenta que
el pas de vianants a la rotonda no existeix, en cap rotonda d’Europa, hi puc donar fer.
Seguidament pren la paraula el Regidor Sr Manel Plana i per qüestions d’al·lusió personal,
respecte a l’anterior ple, comenta que el que si que hem de fer tots és un exercici de reflexió, jo el
primer, però també apel·lo a aquest exercici de reflexió a no ficar en dubte, segon que i en segons
quins escrits, en funció de segons quines coses es diuen; aquest principi si tots volem dignificar la
cosa pública, no és que els altres tot ho fan malament i a dit i que fan totes adjudicacions de forma
irregular; això és el que es deia, i tots ho fem bé. Tu tens la teva part de raó, i en aquest cas Sara,
ho personalitzo amb tu també et demanaria que totes aquests qüestions quan surten d’aquí; que hi
ha una mena de pilar general que és facebook, en qual es s’aboquen coses que no agraden gens,
sobre tot a la gent que fa poc que estem per aquí, Sara no t’he sentit mai amb aquest cas que hagis
manifestat una qüestió que ha fet aquest regidor, que és renunciar al seu sou, no t’ho he sentit dir
mai,, jo també t’agrairia que no utilitzem les xarxes públiques per que fan el seu mal. Si tots volem
dignificar, tu tens una visió ideològica evidentment totalment apartada a la meva, cadascú te el seu
punt de vista ideològicament parlant, jo, demano disculpes, aquí al davant, però jo també
demanaria que es fes un exercici de responsabilitat per part de tothom. I per acabar, si hi ha alguna
persona que conegui a una tal Núria Gómez que hem ficava de volta i mitja a nivell de xarxes, que
li digui que estaria encantat de poder-la atendre Res més.
Finalment pren la paraula l’Alcalde,, i adreçant-se a la Regidora Sara, li diu que li contesti
particularment al Sr Manel, per que sinó aquests plens es fan eterns, per aquestes qüestions
internes vostres.
I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió, agraint la ¨participació de
tots els regidors, quan són les quinze hores i de tot lo dit s’estén aquesta acta, que com a Secretari,
certifico

