ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2013
Data: 26 de Setembre de 2013
Horari: 13,00 a 14,50 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. ( Se incorpora en el punt 3 de l’ordre del dia).
Joan Fontova Vilaró.
Silvia Olmo Pareja.
Jaume Fernàndez Gonzalez.
Lluis Rodrigo Galan
Maria Carme Vidal Torruella.
Pasquale Musicco.
Excusa la seva assistència Sara Mercè Vila Galan
Secretari:
S. Fèlix Ruiz Martínez
Ordre del dia:
Lectura i aprovació acta anterior.
Aprovació Comptes Municipals Exercici 2012.
Acord d’aprovació de la relació classificada de les ofertes presentades formulada per la
mesa de contractació per a l’adjudicació del contracte de l'obra “ Camp de futbol i
vestidors a Rosselló,1ª fase”.
Expedient Modificació Crèdits Pressupost 2013.
Aprovació Mapa Capacitat Acústica.
Calendari Festes Locals 2014.
Decrets e Informes Alcaldia i Regidories.
Llicencies d’obres.
Correspondència Oficial i assumptes de tràmit.
Informe de Morositat 2 Tri/2013 i estat liquidació pressupost 2013
Factures i comptes,.
Mocions.
Precs i Preguntes.
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I.- LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR.
Per Secretaria es pregunta si algun membre de la Corporació ha de formular alguna
observació a les actes anteriors, prenent la Paraula la Regidora Maria Carme Vidal
Torruella, manifestant que en la transcripció de l’acta no es reflecteix el que es va dir en
les Intervencions al Ple, concretament en la pagina 4, del Punt III.- PROPOSTA
NOMENAMENT JUTGE DE PAU TITULAR, que diu “
En el torn obert d’intervencions
Una vegada presentada la proposta l’alcalde dona la paraula als Portaveus dels Grups
Municipals, i pren la paraula la Regidora Maria Carme Vidal, la qual inicia la seva
intervenció, dient que al seu entendre, en la vida el mes important es ser persona i això
no vol dir anar a la universitat, i aquest concepte de persona implica valors i uns
principis, valors positius: , respecte, honestedat etc.., valor i principis que la persona que
proposeu al meu entendre, no té, per això no puc votar aquesta elecció.
Ha de dir: valor i principis que el home que proposeu al meu entendre, no té, per això
no puc votar aquesta elecció.
També es dona conta per part del Regidor Lluis de la Rodrigo de la omissió involuntària
en la relació d’assistents.
I no realitzant-se mes observacions i sotmesa a la seva aprovació es aprovada la
següent::
Ple Ordinari de data 26 de juny de 2013.
II.- APROVACIÓ COMPTES MUNICIPALS EXERCICI 2012.
ANTECEDENTS
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2012., cal elaborar el compte general de l’entitat
local, dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament
local.
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic,
financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica,
complementària i annexos.
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de
maig de l’actual exercici.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2012. s’han sotmès a l’informe de
la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 30
de Maig de 2013. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la
Província núm 98, de data 05 de Juny de 2013., pel període reglamentari, no s’hi han
formulat reclamacions, al·legacions ni observacions.
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb els articles 208 a 212 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, la Instrucció de
comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació
amb la tramitació i el contingut, la Comissió Especial de Comptes proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
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Compte general de l’Ajuntament de ROSSELLO 2012.:
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2012.,
integrats pels següents documents comptables:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 12.300.944,33. €, un passiu de
12.300.944,33. € i un resultat de l’exercici amb un guany de 636.951,38 €.
- Compte de resultat econòmic patrimonial: en tancar l’exercici hi ha un ESTALVI de
636.951,38 €.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament
de 558.201,27. €, unes obligacions pendents de pagament de 124.648,44 €, i un resultat
pressupostari ajustat de 450.091,91. €.
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al
Balanç, en el Compte de resultat econòmic patrimonial i en l’Estat de liquidació del
Pressupost i que recull entre altres estats el Romanent de Tresoreria que presenta un
Saldo de 943.074,94 €.
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de
cadascun dels seus organismes autònoms.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos,
a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i agrupats per nom o
raó social de l’entitat bancària. en cas de discrepància entre els saldos comptables i els
bancaris s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de
l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació.
Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2012., a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen
els articles mencionats en la part expositiva.
Essent aprovada per els regidors assistents, que son nou dels onze que componen la
Corporació.
En el torn obert d’intervencions per part de l’alcaldia es comenta que voldria remarcar
que pel que fa al compte de tresoreria, fins a l’agost de 2013, el import és el mateix que
quan vam entrar, tot això és gràcies, a les despeses innecessàries que s’han anat
suprimint durant aquest temps i això ens ha permès poder continuar actuant i continuar
tenint el mateix diner.
3

III.- PROPOSTA ACORD D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ CLASSIFICADA
DE LES OFERTES PRESENTADES FORMULADA PER LA MESA DE
CONTRACTACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE L'OBRA
“ CAMP DE FUTBOL I VESTIDORS A ROSSELLÓ,1ª FASE”.
ANTECEDENTS DE FET:
1.- Atès que la sessió ordinària del Ple de data 12 de juliol de 2012 va aprovar
definitivament el projecte d’obra d’execució del “Camp de futbol i vestidors a Rosselló.
1a Fase”, consistent en la construcció d’un nou camp de futbol de gespa artificial i
vestidors prefabricats provisionals, redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal
del Segrià (arquitecte Sr. Josep A. Petit Colell i arquitecte tècnic Sr. Francesc R. Jové
Torrent).
2.- Atès que en la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de data 20 de desembre de
2012 es va aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa i diversos criteris d'adjudicació de l’obra de referència;
així com el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir l'esmentada
contractació.
3.- Atès que l'Ajuntament de Rosselló va publicar amb data 8 de maig de 2013 en el
Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el perfil
del contractant l'anunci convocant licitació per a l'adjudicació per procediment obert del
contracte d'obres per a la construcció de l'obra “Camp de Futbol i vestidors a Rosselló.
1a Fase”.
4.- Atès que d’acord amb el Plec de clàusules administratives particulars del present
expedient es va constituir la Mesa de contractació, com a òrgan per a valorar les
sol·licituds i proposicions dels licitadors i realitzar una proposta d’adjudicació a l’òrgan
de contractació competent.
5.- Vist que en sessió celebrada el 7 de juny de 2013 la Mesa de Contractació procedeix
a qualificar la documentació presentada per les empreses sol·licitants i acorda admetre
al procediment a totes les empreses que van presentar sol·licitud.
6.- Vist que en sessió celebrada el 4 de juliol de 2013 la Mesa de contractació procedeix
a l'obertura del sobre 2 que conté la documentació tècnica la valoració de la qual està
subjecta a criteris sotmesos a judicis de valor, que serviran de base per a l'adjudicació i,
sense perjudici d'oferir als interessats la possibilitat de comprovar la documentació i
manifestar les al·legacions que estimessin pertinents, atenent a la complexitat de la
documentació aportada acorda suspendre la sessió pública disposant que els serveis
tècnics emetin informe sobre la documentació aportada amb la finalitat de procedir a la
seva valoració de conformitat amb els criteris establerts en el Plec de clàusules
administratives i el plec de prescripcions tècniques.
7.- Vist que la Mesa de contractació mitjançant escrits de data 9 de juliol de 2013
sol·licita els aclariments i documentació complementària als següents licitadors: UTE
VIASFALT, SL –LIMONTA SPORT IBERICA, SL; UTE ROYALVERD SERVICE,
SL – JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SA., M. I J. GRUAS, AS, UTE SELPRATS,
SL – SERVIDEL, SLU, UTE EXCAVACIONS CASANOVAS, SLU- VIACRON, SA,
UTE COYNSA 2000,SL – ITALGEEN Iberica SA, COBRA INSTAL·LACIONS I
SERVEIS, S.A.
8.- Vist que amb data 15 de Juliol de 2013 la Mesa de de contractació notifica als
licitadors el resultat de la valoració dels criteris no quantificables automàticament
4

d'acord amb els criteris establerts en la clàusula 1.11-A) del plec de condicions
administratives particulars conforme al següent detall:
VALORACIÓ DEL SOBRE NÚM. 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

PUNTS TOTALS
COBRA, instalaciones y Servicios, SA.
15
U.T.E. VIASFALT SL.- LIMONTA SPORT IBERICA, SL.
14
UTE ROYALVERD SERVICE, SL.- J. A. ROMERO
POLO, SA.
15
U.T.E. COYNSA 2000 SL.- ITALGREEN IBERICA, SA.
15
CERTIS, Obres i Serveis SAU.
15
EXCAVACIONS CASANOVAS SLU-VIACRON, SA.
15
VOLTES, SLU.
15
U.T.E. VORACYS Construcciones i Servicios SL-OPSA
15
ACSA Obras e Infraestructuras, SA.
15
U.T.E. SELPRATS SL-SERVIDEL SLU.
15
TEYCO, SL.
15
MJ. GRUAS, SA.
15
BENITO ARNÓ E HIJOS SAU.
15

La puntuació total anterior deriva de la suma dels següents desglossament per criteris
segons el Plec de clàusules administratives particulars:
OFERTA TÈCNICA (Max. 5 Punts)
VALORACIÓ
TÈCNICA
(3 punts màx.)
COBRA, instalaciones y Servicios, SA.
U.T.E. VIASFALT SL.- LIMONTA SPORT
IBERICA, SL.
UTE ROYALVERD SERVICE, SL.- J. A.
ROMERO POLO, SA.
U.T.E. COYNSA 2000 SL.- ITALGREEN
IBERICA, SA.
CERTIS, Obres i Serveis SAU.
EXCAVACIONS
CASANOVAS
SLUVIACRON, SA.
VOLTES, SLU.
U.T.E. VORACYS Construcciones i Servicios
SL-OPSA
ACSA Obras e Infraestructuras, SA.
U.T.E. SELPRATS SL-SERVIDEL SLU.
TEYCO, SL.
MJ. GRUAS, SA.

EQUIP.
TÈCNICS
(2 punts màx.)

3

2

3

2

3

2

3
3

2
2

3
3

2
2

3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
5

BENITO ARNÓ E HIJOS SAU.

3

2

GESPÀ ARTIFICIAL (Màx. 10 punts)

COBRA, instalaciones y Servicios, SA.
U.T.E. VIASFALT SL.- LIMONTA SPORT IBERICA,
SL.
UTE ROYALVERD SERVICE, SL.- J. A. ROMERO
POLO, SA.
U.T.E. COYNSA 2000 SL.- ITALGREEN IBERICA, SA.
CERTIS, Obres i Serveis SAU.
EXCAVACIONS CASANOVAS SLU-VIACRON, SA.
VOLTES, SLU.
U.T.E. VORACYS Construcciones i Servicios SL-OPSA
ACSA Obras e Infraestructuras, SA.
U.T.E. SELPRATS SL-SERVIDEL SLU.
TEYCO, SL.
MJ. GRUAS, SA.
BENITO ARNÓ E HIJOS SAU.

Valoració
Qualitat
(2 p. màx.)
UNE EN ISO
9001-2000
I+D+i

Val.
Q.
Ambient.
(2 p. màx.)
UNE ISO
14001-2004

FIFA
Val. Seg. Salut STAR II
(2 p. màx.)
(4 p. màx.)
Bs
oshas Certificat
18001:2007

2

2

2

4

1

2

2

4

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

9.- Vist l’escrit amb registre d'entrada a les 10,45 hores del dia 18 de juliol de 2013,
quinze minuts abans de la reunió de la Mesa de contractació per a l'obertura del sobre nº
3, es formula al·legació pel Sr. Ramón Martínez Jorba en nom i representació de
VORACYS S.L. en el procediment de licitació per a l'adjudicació per procediment obert
del contracte d'obres per a la construcció de l'obra “Camp de Futbol i vestidors a
Rosselló”, per la qual sol·licita la nul·litat de la petició d'aclariments i documentació
complementària realitzada per la Mesa de contractació.
10.- Vist que en sessió pública celebrada a les 11 hores del dia 18 de juliol de 2013 la
Mesa de contractació procedeix a l'obertura del sobre nº 3 en la qual es contenen els
elements de l'oferta valorables mitjançant els criteris quantificables per l'aplicació de
fórmules aritmètiques, resultant les següents propostes:
SOBRE NÚM. 3
PROPOSTA ECONÒMICA
1
2
3
4
5

COBRA, instalaciones y Servicios, SA.
U.T.E. VIASFALT SL.- LIMONTA SPORT IBERICA, SL.
UTE ROYALVERD SERVICE, SL.- J. A. ROMERO POLO,
SA.
U.T.E. COYNSA 2000 SL.- ITALGREEN IBERICA, SA.
CERTIS, Obres i Serveis SAU.

IMPORTS
532.519,30
533.268,66
525.829,81
440.143,50
534.095,12
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6
7
8
9
10
11
12
13

EXCAVACIONS CASANOVAS SLU-VIACRON, SA.
VOLTES, SLU.
U.T.E. VORACYS Construcciones i Servicios SL-OPSA
ACSA Obras e Infraestructuras, SA.
U.T.E. SELPRATS SL-SERVIDEL SLU.
TEYCO, SL.
MJ. GRUAS, SA.
BENITO ARNÓ E HIJOS SAU.

516.163,35
542.421,21
543.387,04
531.650,06
509.534,02
543.387,04
537.953,17
526.324,69

En relació al mateix “Sobre 3”, i respecte a les propostes de “ampliació del termini de
garantia” i “proposta de millores”, el resultat és el següent:

SOBRE NÚM. 3
AMPLIACIO TERMINI DE GARANTIA
// PROPOSTA DE MILLORES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

COBRA, instalaciones y Servicios, SA.
U.T.E. VIASFALT SL.- LIMONTA SPORT
IBERICA, SL.
UTE ROYALVERD SERVICE, SL.- J. A.
ROMERO POLO, SA.
U.T.E. COYNSA 2000 SL.- ITALGREEN
IBERICA, SA.
CERTIS, Obres i Serveis SAU.
EXCAVACIONS
CASANOVAS
SLUVIACRON, SA.
VOLTES, SLU.
U.T.E. VORACYS Construcciones i Servicios
SL-OPSA
ACSA Obras e Infraestructuras, SA.
U.T.E. SELPRATS SL-SERVIDEL SLU.
TEYCO, SL.
MJ. GRUAS, SA.
BENITO ARNÓ E HIJOS SAU.

TERMINI
GARANTIA MILLORES
Escom.
Escom.a
Temps
aigua
elèc.
Sanej.
5
SI
SI
SI

Enllum. Graderia
SI
SI

5

SI

SI

SI

SI

SI

5

SI

SI

SI

SI

SI

5
5

SI
SI

SI
SI

SI
SI

SI
SI

SI
SI

5
5

SI
SI

SI
X

SI
SI

SI
SI

SI
X

5
5
5
5
5
8

SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI

11.- Vista la valoració de les propostes econòmiques realitzada pels Serveis Tècnics, en
la qual s’aprecia que, de conformitat amb el previst en la clàusula 1.15 del Plec de
Condicions, l'oferta presentada per la UTE COYNSA 2000, S.L.- ITALGREEN
IBERICA, S. A., no pot ser complerta com a conseqüència de la inclusió de valors
anormals o desproporcionats, per la qual cosa, atenent al previst en l'article 152 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 es requereix a la referida UTE perquè en el terme
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de deu dies present la informació i la justificació que consideri oportunes i precisi les
condicions de l'oferta, en particular pel que fa a l'estalvi que permeti el procediment
d'execució del contracte, les solucions tècniques adoptades i les condicions
excepcionalment favorables que disposi per executar la prestació, l'originalitat de les
prestacions proposades, el respecte de les disposicions relatives a la protecció de
l'ocupació i les condicions de treball vigents en el lloc en què es vagi a realitzar la
prestació, o la possible obtenció d'una ajuda d'Estat.
12.- Vist que ha transcorregut el terme per al tràmit d'audiència al licitador UTE
COYNSA 2000, S.L.- ITALGREEN IBERICA, S. A., la referida UTE no ha aportat
documentació alguna per a la justificació de l'oferta en la qual s'han apreciat valors
anormals o desproporcionats.
13.- Vist que en sessió celebrada el 10 de setembre de 2013 la Mesa de contractació
procedeix per majoria absoluta dels seus membres dicta la corresponent Proposta
d’Adjudicació amb els següents termes literals:
PRIMER.- Desestimar l'al·legació formulada per D. Ramón Martínez Jorba en nom i
representació de VORACYS S.L. en el procediment de licitació per a l'adjudicació per
procediment obert del contracte d'obres per a la construcció de l'obra “ Camp de
Futbol i vestidors a Rosselló. 1a Fase” en atenció als següents:
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- L'Ajuntament de Rosselló de Segrià va publicar amb data 8 de maig de 2013
en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el
perfil del contractant l'anunci convocant licitació per a l'adjudicació per procediment
obert del contracte d'obres per a la construcció de l'obra “Camp de Futbol i vestidors a
Rosselló”.
Segon.- En sessió celebrada el 7 de juny de 2013, després de qualificar la
documentació presentada per les empreses sol·licitants, la Mesa de contractació acorda
admetre al procediment a totes les empreses que van presentar sol·licitud.
Tercer.- En sessió celebrada el 4 de juliol de 2013 la Mesa de contractació procedeix a
l'obertura del sobre 2 que conté la documentació tècnica la valoració de la qual està
subjecta a criteris sotmesos a judicis de valor, que serviran de base per a l'adjudicació i,
sense perjudici d'oferir als interessats la possibilitat de comprovar la documentació i
manifestar les al·legacions que estimessin pertinents, atenent a la complexitat de la
documentació aportada acorda suspendre la sessió pública disposant que els serveis
tècnics emetin informe sobre la documentació aportada amb la finalitat de procedir a
la seva valoració de conformitat amb els criteris establerts en el Plec de clàusules
administratives i el plec de prescripcions tècniques.
Quart.- La Mesa de contractació mitjançant escrits de data 9 de juliol de 2013 sol·licita
els següents aclariments i documentació complementària als següents licitadors:
UTE VIASFALT, SL –LIMONTA SPORT IBERICA, SL:
Apartat A.2. CRITERIS DE GESPA ARTIFICIAL del Plec.
Valoració de la qualitat (2on paràgraf). Justificació R+D
Valoració de la FIFA STAR II. Justificar que ha executat obris iguals o similars amb la
qualificació FIFA STAR II mitjançant CERTIFICAT.
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UTE ROYALVERD SERVICE, SL – JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SA
Apartat A.1. VALORACIO TECNICA DE L'OFERTA del Plec
a) Organització lògica dels diferents activitats.
M. I J. GRUAS, SA
Apartat A.2. CRITERIS DE GESPA ARTIFICIAL del Plec.
Valoració de la FIFA STAR II. Justificar que ha executat obris iguals o similars amb la
qualificació FIFA STAR II mitjançant CERTIFICAT.
UTE SELPRATS, SL – SERVIDEL, SLU
Apartat A.1. VALORACIO TECNICA DE L'OFERTA del Plec
Organització lògica dels diferents activitats.
Apartat A.2. CRITERIS DE GESPA ARTIFICIAL del Plec.
Valoració de la qualitat (2on paràgraf). Justificació R+D
Valoració de la FIFA STAR II. Justificar que ha executat obris iguals o similars amb la
qualificació FIFA STAR II mitjançant CERTIFICAT.
UTE EXCAVACIONS CASANOVAS, SLU- VIACRON, SA
Apartat A.1. VALORACIO TECNICA DE L'OFERTA del Plec
a) Organització lògica dels diferents activitats.
UTE COYNSA 2000,SL – ITALGEEN Iberica SA
Apartat A.2. CRITERIS DE GESPA ARTIFICIAL del Plec.
Valoració de la qualitat (2on paràgraf). Justificació R+D
COBRA INSTAL·LACIONS I SERVEIS, S.A.
Apartat A.2. CRITERIS DE GESPA ARTIFICIAL del Plec.
Valoració de la qualitat (2on paràgraf). Justificació R+D
Valoració de la FIFA STAR II. Justificar que ha executat obris iguals o similars amb la
qualificació FIFA STAR II mitjançant CERTIFICAT.
Cinquè.- Mitjançant escrit amb registre d'entrada 18 de juliol de 2013 es formula
al·legació per D. Ramón Martínez Jorba en nom i representació de VORACIS S.L. en el
procediment de licitació per a l'adjudicació per procediment obert del contracte d'obres
per a la construcció de l'obra “Camp de Futbol i vestidors a Rosselló”, per la qual
sol·licita la nul·litat de la petició d'aclariments i documentació complementària
realitzada per la mesa de contractació.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- La present al·legació pot considerar-se formulada a l'empara de l'article 79 de
la Llei 30/1992, de 26 novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú, d'ara endavant LRJPAC, en la virtut del qual els
interessats podran, en qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d'audiència,
adduir al·legacions i aportar documents o altres elements de judici.
Enfront de les decisions de la Taula no cap interposar Recurs ja que no es donen els
pressupostos establerts en l'article 107 de la LRJPAC, sent la resolució per la qual es
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procedeixi a l'adjudicació quan l’acte que esgota la via administrativa, l'únic
susceptible de recurs, bé el potestatiu de reposició davant el mateix òrgan, bé el recurs
contenciós administratiu.
Segon.- Sense perjudici d'això, amb l'objecte de resoldre l'al·legació plantejada i donar
resposta a la mateixa a fi de redactar la corresponent proposta de resolució es
procedeix a la resolució de l'al·legació plantejada pel Sr. Ramón Martínez Jorba en
nom i representació de VORACIS S.L.
Tercer.- La qüestió plantejada per l’al·legat VORACIS S.L., com a fonament de la
pretesa nul·litat de la petició d'aclariments i documentació complementària realitzada
per la Mesa de contractació, se centra en la contravenció de la LCSP i reglaments que
la desenvolupen reguladors dels processos de contractació pública considerant que
l'aportació de documentació aclaridora o complementària una vegada obert el sobre 2
és contrària a aquesta normativa, i en conseqüència no hagués de ser objecte de
consideració per a la valoració dels criteris del sobre 2, mentre el contingut del sobre 2
és vinculant i no subjecte a modificacions.
Quarta.- Per a la resolució de l'al·legació plantejada resulta essencial conèixer si la
Mesa de contractació té la possibilitat de sol·licitar informació complementària o
aclaridora que, sense incorporar nous elements de valoració, ni en conseqüència
alterar les condicions de l'oferta inicial, permeti a la Mesa adquirir la convicció que els
criteris de valoració concorren en el licitador que els invoca, i poder-li assignar si
escau la puntuació corresponent i, en conseqüència, realitzar una proposta
d'adjudicació que respecti el principi de lliure concurrència sense minvament del dret a
un tracte igual entre els licitadors.
Per resoldre la qüestió aquí exposada, hem d'acudir a les previsions legals respecte a
l'esmena de defectes o deficiències. I en aquest sentit, l'article 81 del RGLCAP estableix
en el seu apartat segon que “Si la taula observés defectes o omissions esmenables en la
documentació presentada, ho comunicarà verbalment als interessats. Sense perjudici de
l'anterior, les circumstàncies ressenyades hauran de fer-se públiques a través d'anuncis
de l'òrgan de contractació o, si escau, del que es fixi en el plec, concedint-se un termini
no superior a tres dies hàbils perquè els licitadors els corregeixin o esmenin davant la
pròpia mesa de contractació”.
Encara que aquesta possibilitat de correcció contemplada en l'article 81 del RGLCAP
es refereix exclusivament a la documentació de l'article 146 TRLCSP, ja que a ell ha
d'entendre's feta en l'actualitat la referència que en l'apartat 1 del mateix es fa a
l'article 79.2 de la derogada Llei de Contractes de les Administracions Públiques i, per
tant d'una potestat atorgada a l'òrgan de contractació, generalment actuant a través de
la mesa de contractació, per requerir l'esmena dels errors o omissions que s'apreciïn en
aquesta documentació, però no en la qual es contingui en els sobres relatius a les
ofertes tècnica o econòmica pròpiament aquestes, la nostra Jurisprudència (per totes,
STS 6-7-2004, recurs. 265/2003) ha aplicat aquest precepte a la documentació relativa
a l'oferta quan els errors, deficiències o omissions són de caràcter purament formal o
material; de tal forma que l'apreciació de defectes esmenables o no esmenables és una
qüestió de fet que haurà de dilucidar-se en cada cas concret i que, sense ser possible
establir una llista exhaustiva de defectes subsanables, han de considerar-se que
reuneixen tal caràcter els que es refereixen a l'acreditació del requisit que es tracta,
però no al seu compliment.
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En el cas que ens ocupa la sol·licitud de documentació aclaridora o complementària no
suposa l'acceptació per la taula de nous elements de caràcter fàctic, ni la modificació
de dades dels productes o documents aportats i, en conseqüència una modificació de
l'oferta contrària als articles 12 i 139 TRLCSP, sinó l'aportació de documentació que,
complementant o aclarint, en el cas de l'organització lògica dels treballs, a la ja
aportada, permeti a la Mesa de contractació arribar a la convicció que el criteri de
valoració invocat i acreditat de forma suficient segons el parer del licitador amb la
documentació ja presentada inicialment concorre efectivament; en definitiva que es
tracta d'un requisit-criteri que concorre en l'oferta presentada. Abunda aquesta
interpretació la possibilitat contemplada en l'article 151 del TRLCSP que l'òrgan de
contractació requereixi al licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament més
avantatjosa perquè, dins del termini de deu dies hàbils, a explicar des del següent a
aquell en què hagués rebut el requeriment, present la documentació justificativa entre
altres de disposar efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o
adscriure a l'execució del contracte.
Finalment, hem de referir que la sentència de 29 de març de 2012 del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea l'objecte de la qual és la interpretació d'una sèrie d'articles
de la Directiva 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell, refereix que l'article 2
de la Directiva no s'oposa al fet que “excepcionalment, les dades relatives a l'oferta
puguin corregir-se o completar-se de manera puntual, principalment perquè és evident
que requereixen un mer aclariment o per esmenar errors materials manifestos, a
condició que aquesta modificació no equivalgui a proposar en realitat una nova oferta”.
SEGON.- Declarar la proposta econòmica presentada per la UTE COYNSA 2000,
S.L.- ITALGREEN IBERICA, S.A. com a anormal o desproporcionada i, en
conseqüència excloure-la de la classificació de les proposicions conforme al previst en
els articles 151 i 152 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.
TERCER.- Una vegada comprovat el resultat de l'avaluació dels criteris quantificables
mitjançant l'aplicació de fórmules aritmètiques, que s'estima és conforme amb el previst
en els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars i incorporades tals
qualificacions als criteris avaluables mitjançant judici de valor classificar les
proposicions presentades i que no han estat declarades desproporcionades o anormals
per ordre decreixent de la següent forma:
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RESUM TOTAL DE LA VALORACIÓ
PROPOSTA
ECONÒMICA

TERMINI
GARANTIA

5 punts màx.

2p/any
10 punts
màx.
Temps

MILLORES (màx 70 punts)
10 punts
màx.
Escomesa
aigua

30 punts
8 punts
màx.
màx.
Escomesa
Sanejament
elèctrica

12 punts
màx.

10 punts
màx.

Enllumenat

Graderia

SOBRE
2

SOBRE
2+3

IMPORTS

PUNTS

U.T.E. SELPRATS SL SERVIDEL SLU.
EXCAVACIONS CASANOVAS
2
SLU-VIACRON, SA.

509.534,02 €

5

5

10

10

30

8

12

10

15

100

516.163,35 €

4,93

5

10

10

30

8

12

10

15

99,93

3 BENITO ARNÓ E HIJOS SAU.

526.324,69 €

4,84

8

10

10

30

8

12

10

15

99,84

525.829,81 €

4,84

5

10

10

30

8

12

10

15

99,84

531.650,06 €

4,79

5

10

10

30

8

12

10

15

99,79

532.519,30 €

4,78

5

10

10

30

8

12

10

15

99,78

533.268,66 €

4,77

5

10

10

30

8

12

10

14

98,77

534.095,12 €

4,77

5

10

10

30

8

12

10

15

99,77

537.953,17 €

4,73

5

10

10

30

8

12

10

15

99,73

543.387,04 €

4,68

5

10

10

30

8

12

10

15

99,68

543.387,04 €

4,68

5

10

10

30

8

12

10

15

99,68

542.421,21 €

4,69

5

10

10

15

39,69

1

UTE ROYALVERD SERVICE,
SL.- J. A. ROMERO POLO, SA.
ACSA Obras e Infraestructuras,
5
SA.
COBRA, instalaciones y
6
Servicios, SA.
U.T.E. VIASFALT SL.-limonta
7
sport iberica, sl.
8 CERTIS, Obres i Serveis SAU.
4

9 MJ. GRUAS, SA.
U.T.E. VORACYS
10 Construcciones i Servicios SLOPSA
11 TEYCO, SL.
12 VOLTES, SLU.

(final)
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QUART.- A la vista de l'actuat, ES PROPOSA l'adjudicació del present contracte d'obres per a
la construcció de l'obra “Camp de Futbol i vestidors a Rosselló. Fase 1a” a l'U.T.E.
SELPRATS SL-SERVIDEL SLU.
CINQUÈ.- De conformitat amb l'establert en l'article 151 del Reial decret Legislatiu 3/2011, de
14 novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
REQUERIR a l'U.T.E. SELPRATS SL-SERVIDEL SLU. perquè, dins del termini de deu dies hàbils ,
a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació
justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social o autoritzi a l'òrgan de contractació per obtenir de forma directa la seva
acreditació, de disposar efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure
a l'execució del contracte conforme a l'article 64.2 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, i d'haver
constituït la garantia definitiva que sigui procedent. De no emplenar-se adequadament el
requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta,
procedint-se en aquest cas a recaptar la mateixa documentació al licitador següent, per l'ordre en
què hagin quedat classificades les ofertes.
Es donarà trasllat de l'acord que en aquest sentit s'adopti per l'Òrgan de Contractació a tots els
licitadors participants en la licitació de referència, així com al Tècnic responsable de l'execució
del Contracte i Intervenció i Unitat de Contractació.”
14.- Vist l’informe tècnic emès pels tècnics assessors de la Mesa de Contractació (Srs. Petit i Jové)
sobre la manca de justificació del licitador UTE COYNSA 2000, S.L.- ITALGREEN IBERICA,
S.A. que es troba en situació d’oferta econòmica amb valors anormals o desproporcionats, de
manera que s’estima que l’oferta tal com està formulada no pot ser complida, atès que no ha
quedat precisada les condicions específiques de l’oferta que han motivat l’aparició d’un valor
anormal o desproporcionat i que impliqui la viabilitat de l’execució, així com la manca de
justificació de la resta d’extrems objecte de requeriment específic.
FONAMENTS DE DRET
1.- L’expedient elevat al Ple s’ha tramitat d’acord amb la legislació aplicable i procedeix la seva
aprovació de conformitat amb l’article 151.4 i amb la disposició addicional segona del Text refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
2.- Considerant d’aplicació al cas les previsions de l’article 152 del Text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic sobre “ofertes amb valors anormals i desproporcionats”, apartats 2, 3
i 4, així com les previsions específiques que al respecte es contemplen en l’apartat 1.15 del Plec de
Clàusules administratives particulars, i havent tingut en compte les conclusions de l’informe tècnic
emès pels tècnics assessors a la Mesa de Contractació.
3.- De conformitat en l’esmentada disposició addicional segona, l’òrgan competent per acordar
l’adjudicació del contracte és el Ple de l’Ajuntament.
Examinada la documentació que s’acompanya en l’expedient,
ACORD:
PRIMER.- RATIFICAR la integritat de les actuacions i tràmits duts a terme per la Mesa de
Contractació com a òrgan d’assistència de l’òrgan de contractació així com a òrgan competent per
a la valoració de les ofertes presentades.

SEGON.- DESESTIMAR l’al·legació de nul·litat del tràmit d’obertura del sobre núm. 2
formulada en data 18.07.2013 pel Sr. Ramón Martínez Jorba en nom i representació de
VORACYS S.L. (registre d’entrada 650/2013) d’acord amb la proposta de resolució acordada per
la Mesa de Contractació de data 10 de setembre de 2013 i que consta transcrita en els antecedents
de fet del present acord, a la qual es remet en la seva integritat.
TERCER.- DECLARAR la proposta econòmica presentada per la UTE COYNSA 2000, S.L.ITALGREEN IBERICA, S.A. com a anormal o desproporcionada i, en conseqüència excloure-la
de la classificació de les proposicions conforme al previst en els articles 151 i 152 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.
QUART.- ELEVAR A DEFINITIU el resultat de la puntuació adquirida pels diferents licitadors
segons el resultat de la valoració per ordre decreixent realitzada per la Mesa de Contractació en
sessió de data 10 de setembre de 2013, que es el resultat obtingut una vegada comprovat el resultat
de l'avaluació dels criteris quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules aritmètiques i
incorporades tals qualificacions als criteris avaluables mitjançant judici de valor classificar les
proposicions presentades i que no han estat declarades desproporcionades o anormals.
CINQUÈ.- ADJUDICAR el present contracte d'obres per a la construcció de l'obra “Camp
de Futbol i vestidors a Rosselló. Fase 1a” a l'U.T.E. SELPRATS SL-SERVIDEL SLU.
SISÈ.- De conformitat amb l'establert en l'article 151 del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14
novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic REQUERIR
a l’adjudicatari U.T.E. SELPRATS SL-SERVIDEL SLU. perquè, dins del termini de DEU
DIES HÀBILS, a comptar des del següent a la notificació del present acord, presenti la
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzi a l'òrgan de contractació per obtenir de forma
directa la seva acreditació, de disposar efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a
dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme a l'article 64.2 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, i d'haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent.
De no emplenar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà que el
licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se en aquest cas a recaptar la mateixa documentació al
licitador següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
Un cop aportada i verificada la documentació requerida, l’adjudicació esdevindrà definitiva.
SETÈ.- Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 34200-62201 del vigent
pressupost de l’Ajuntament de Rosselló, restant pendent de consolidació l’aportació per part de la
Generalitat de Catalunya a través de les subvencions PUOSC de PA i PEDLL, que es produirà una
vegada es tingui la constància de l’adjudicació de l’obra.
VUITÈ.- NOTIFICAR el present acord a la resta de licitadors que no han resultat adjudicataris,
amb expressió dels recursos procedents.
NOVÈ.- Realitzar les publicacions corresponents en els diaris oficials i en el perfil de contractant.
DESÈ.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic, de
conformitat amb allò que disposa l’article 333.3 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic.

En el torn obert d’intervencions, abans de sotmetre dita proposta a votació es realitzem les
següents intervencions:
Per l’Alcaldia es realitza una breu sinopsis del procediment dut a terme i que consta en els
antecedents de la proposta,, i manifesta que al seu dia va sortir a licitació l’adjudicació de l’obra
del camp de futbol de Rosselló, i en el seguiment dels tràmits es va procedir a l’obertura de sobre
número 2,, produint-se una impugnació en el sentit de que per la seva valoració es va demanar
aclariments i documentació complementaria, impugnació presentada en el mateix moment de
l’obertura dels sobres num 3, i això no va ser mai així, aquí està tot explicat, l’únic que va demanar
eren uns aclariments i no aportació de més documentació, que llavors si que hagués pogut ser
vinculat a l’hora de l’adjudicació. Els informes dels tècnics estan recollits en la proposta, teniu les
diferents puntuacions dels diferents sobres, tant del sobre 2 com després l’últim sobre que és el de
l’oferta econòmica. Nosaltres com a taula de contractació, doncs, lògicament ens hem de basar en
uns informes dels tècnics que son els que valoren i ens diuen cap a on realment s’ha d’adjudicar
aquesta obra de la qual estem parlant, al final de tot veieu que el que més va premiar és el tema de
l’oferta econòmica que va acabar decidint a l’empresa, que en aquest cas se li adjudica.
Seguidament pren la paraula el Regidor Sr Jaume Fernàndez, i manifesta que en primer lloc des
del nostre grup, ens vam oferir al principi de legislatura i abans d’aquesta obra en vam estar
parlant i crec que durant l’últim ple també, de fer participis a tots els grups de l’Ajuntament en les
Meses de Contractació. Nosaltres la legislatura passada en les taules de contractació, convidàvem
un representant de cada grup municipal, no és que un, no es fií de com es fan les coses, sinó que
penso que és més participatiu, veig que vosaltres vàreu optar per continuar amb que la taula de
contractació, només hi hagués representant dels tècnics i de l’equip de govern, per tant no es que
ens queixem, sinó que penso que és bo, que hi fóssim tots, per que llavors, independentment de
que si una obra hi estem d’acord en fer-la o no fer-la, ja sabeu que aquí tots ens hem posicionat,
però un cop es decideix que l’ajuntament la fa i que l’ajuntament s’ha de gastar uns diners fent-la,
crec que es bo, a nivell de transparència que hi fóssim tots, jo torno a manifestar això, per que hi
consti que el nostre oferiment hi era i que per les raons que sigui no ho heu contemplat i que si en
el futur torna a haver unes altres obres, seria bo que tots els grups tinguin un representant a la taula
de contractació, això respecte a l’aspecte formal. Respecte al fet, com bé has comentat, aquesta
contractació és una mica accidentada des de el principi, a la junta de portaveus vam estar parlant i
ens ho vas explicar, i t’he de dir que vas ser molt clar, i amb molt luxe de detalls, ens vas explicar
com havia anat tot, però crec que aquest procés és francament millorable, si analitzem una mica
com està el resum total de la valoració, sobretot és una cosa que tu ens vas comentar, trobo una
mica escandalós la feina feta amb el sobre 2, per que realment la valoració que han fet és
escassíssima, excepte un 14 a tothom els hi ha donat un 15, jo penso que els tècnics del consell
comarcal que van fer aquesta feina, honestament, ho haurien pogut fer una mica millor, si al final
veiem les diferències que dona,, veiem que excepte l’empresa Voltes que se’n va molt, la resta
estan separats, per molt poc, que això és una diferència tant petita que no compto haver-la vista
mai, és molt poca diferència, llavors, corrent els temps que corren, sent una obra de volum
important avui en dia, i havent empreses que algunes son d’aquí del poble, amb la diferència tant
escassa, tant petita, evidentment entenc el que tu em diràs, que segueixes escrupolosament els
criteris que t’han dit els tècnics, però jo penso que una mica més cura es podria tindre,; jo vaig
parlar amb el secretari i sabedor de quina és la seva opinió tècnica, partidari de tornar a iniciar el
procediment, i pot ser, possiblement hagués valgut la pena de tornar a iniciar el procés, ja sé que
tot això endarrereix el procés, no és per ganes,. veig que la feina feta pels tècnics externs d’aquesta
casa, molt lluïda no ha estat i que el resultat és tan magre, que evidentment no és qüestió de fer
alteracions però la diferència és que una empresa d’aquí del poble s’ha quedat a una misèria de
poder tenir aquesta obra, i amb el temps que corren, i no només ho dic per que sigui una empresa
d’aquí, del poble sinó que no és el mateix conèixer empreses que saps com funcionen que

empreses que no ho saps. En el moment que jo vaig ser alcalde, vam adjudicar una obra, la de
l’escola Bressol, per una diferència de punts brutal, van guanyar per molts punts, era una empresa
de Sabiñánigo, i va ser un desastre., vam patir tota l’obra, vam haver de batallar fins a l’últim
segon, i al final la vam salvar com vam poder. Aquestes coses no es puntuen, no hi ha un capítol
que hi digui aquest sabem com funciona i és del poble, però son d’aquelles coses que penso que
s’han de tenir en compte, no us dic que no feu les coses bé, però si que us dic que això fa la pinta
que es podria fer-se d’una altra manera millor.
Contesta l’Alcalde i diu que: Jo no et portaré la contraria, per que quan un té la raó la té, ja ho saps
que hem parlat més d’un cop, per desgràcia nosaltres vam continuar mantenint els tècnics que
portaveu vosaltres al vostre projecte i crec que aquest aspecte no t’he de dir, que no tens raó, per
que la tens, crec que avui els tècnics saben més dels camps de gespa que quan van començar, i és
trist que quan un alcalde, o una taula de contractació, estàs pagant i t’has de fiar dels criteris i de
les puntuacions d’aquests tècnics i vegis que no pots confiar, i que has de posar els tècnics nostres
de l’ajuntament, damunt del tema per que veiem que era un desgavell i més quan veiem que hi ha
una empresa del municipi, que avui tot el que cau és més que ben rebut, per les circumstàncies que
corren en aquest país, doncs aleshores encara sap molt més greu, jo si que et puc dir que per part
nostra, per part de la taula de contractació, s’ha fet quasi més del que potser hagués calgut a tal de
que això no hagués acabat com ha acabat, però clar, la taula de contractació fa una adjudicació
basant-se a uns criteris tècnics i unes puntuacions tècniques, a partir d’aquí per molt que jo vulgues,
que la taula de contractació volgués, no podem saltar-nos això a la torera, per que per alguna cosa
vam estar moltíssimes reunions amb un jurista especialitzat en temes de contractació i amb un altre
que van vindre, externs, i ens ho van dir, no ens ho podíem saltar, aquí hi ha una puntuació que
està donada i això s’ha de respectar, uns altres criteris de tipus personals o discrecionals, això si
que es impugnable i poc seriós. Què ha passat aquí? Que en el sobre dos, on en teoria es valora la
qualitat de la gespa, i els tècnics es posicionen pel seus coneixements sobre les propostes i que a
tothom es doni la mateixa puntuació, tret d’un, que em sembla que té 14,, llavors aquí si que es
important la feina tècnica i haguéssim pogut entrar en valorar si totes les gespes són igual o no,
però això és feina dels tècnics, no de la taula de contractació. Nosaltres no tenint els coneixements
per decidir i per això es nomenen i a mes son els redactors del Projecte, ens passen un informe,
amb unes puntuacions i a partir d’aquí, la mesa decideix amb el convenciment que la feina es
correcta. Al tenir totes les mateixes puntuacions, l’oferta econòmica que és el sobre 3, que en
teoria era la menys important, ha acabat sent la més important, de tot el plec, nosaltres vam primar
fer millores en lloc de la baixa econòmica, i el trist ha estat això que el que ha valgut és el criteri
econòmic que ha declinat l’adjudicació.
Seguidament intervé la Regidora Maria Carme Vidal i comenta estar d’acord amb tot el que ha dit
el Regidor Sr Jaume Fernàndez i diu que i és veritat que a partir del que veus d’aquest informe que
dona a entendre és “passa tu que no has passat “ i només han utilitzat el criteri econòmic, tot i que
és un criteri, és impossible que a tothom se li pugui donar la mateixa qualificació, una qualificació
homogeneïtzada com està aquí, o és que totes les empreses van tenir al mateix tècnic o això no
s’entén, o totes van fer copiar i enganxar, és impossible, és veritat que els tècnics han fet una mala
passada a l’ajuntament de Rosselló. No hi havia la possibilitat quan es va veure que la cosa no
anava per bon camí, d’aturar-la? I dir-li no esteu actuant d’una manera rigorosa, pregunto per que
no ho sé. Per que només llegint això, és impossible. Hi ha uns criteris però és impossible que a
tothom li dones el mateix, per que cada empresa haurà tingut el seu tècnic.
Contesta l’Alcalde i diu: A veure, no vull que la gent s’emporti una interpretació errònia, si tu et
mires el projecte, veuràs que un tema molt important és la gespa, hi ha molt tipus de gespa, però el
projecte era tan clar i concís, que no hi havia marge cap aquí o cap allà. El projecte no està mal fet,
està molt definit, inclús hi ficava la tipologia de gespa que es demanava per aquest camp de futbol,
a partir d’aquí, el que la taula no pot fer és basar-nos en uns criteris objectius de si aquesta gespa

és o no, el informe del tècnic diu aquestes gespes, compleixen els paràmetres que marca el projecte,
i han estat puntuades totes iguals,, però no per que estigui mal fet el projecte o per que estigui mal,
sinó que tothom ho portava bé, una altra cosa és dir la gespa d’aquest senyor és de més qualitat
que de l’altre, això ho han de fer els tècnics, ells han puntuat a tots per igual, per que totes les
gespes que han ofert complien a nivell prestacional l’objecte del projecte.
Intervé novament la Regidora Maria Carme i matisa dient que ella no s’ha referit mai a la taula de
contractació, es refereix a la feina dels tècnics, ja que considera que ha d’haver un percentatge, no
pot ser que tot sigui homogeni.
Respon l’Alcalde i diu que: És homogeni per que ho és, no per que s’ho hagin inventat, és
homogeni per que totes les gespes que han ofert i que representa la meitat del pressupost del
projecte, totes eren igual o superior al que el Projecte preveia.. Llavors no han entrat a puntuar
aquesta superioritat d’una gespa o una altra, sinó que el que marcava el projecte, a partir d’allí
totes han tingut la mateixa puntuació, inclús el projecte no marca si aquesta gespa té més puntades
(quantitat de gespa clavada) tindrà més qualificació, a partir de la que marca el projecte eren dos
punts, si un la portava més bones continuava tenint igualment dos punts. Però és el projecte i la
valoració dels tècnics i a partir d’allí ens hem de basar. Si tu la portes més bona, al projecte tu ja
sabies que no es puntuaria més, o sigui nosaltres, demanem una tipologia de gespa, ara sé molt
més de camps de gesta del que sabia, t’ho puc garantir i he anat a veure d’altres que jo reconec que
son més bons que el que posarem aquí, però aquesta gespa més bona ni es demanava ni es
puntuava. Per que al igual que no es demanava no es puntuava, clar ells han puntuat a partir de la
valoració que tu parteixes d’aquest projecte.
Torna a intervenir la Regidora Mª Carme: i comenta que des de la base que està mal fet, el criteri
econòmic de final d’obra és un criteri, però llavors et trobes que això és un nyap.
Respon l’alcalde i diu, no diguis això, si haguéssim estat tant estrictes, hi ha varies empreses que
haguessin obtingut menor puntuació o haguessin quedat perfectament excloses, per que nosaltres
al sobre dos, vam demanar unes aportacions, uns aclariments, a una documentació que no estava
prou clara, també haguéssim pogut agafar i dir aquest senyor fora, i son dos punts que perden, un
punt o dos punts era automàticament deixar de fer l’obra, no es com ara que l’oferta econòmica
estem parlant de dècimes, vam demanar aquests aclariments i aportació per poder concretar i que
no es quedes algú fora per una rucada, que potser era que en un paper i faltava la firma final. Vull
dir que tampoc està mal fet, que potser em diguis es que el projecte hauria de filar més prim i si
algú portava una gespa més bona poder-li qualificar millor, no et diré que no, clar que sí, però jo
quan vaig començar de camps no tenia ni punyetera idea, i m’he de basar amb el que em porten els
tècnics que per alguna cosa hi son.
Torna a prendre la paraula la Regidora Mª Carme Vidal i pregunta: I tu com alcalde no tens
aquesta protestat i dir “alto “, quan veus que la cosa va malament, i començar des de 0, per que
això ho vas arrossegant.; la potestat de dir Senyors tornem a començar. ?
Contesta l’Alcalde: que No, no ho faràs mai bé, tal com et deia quan vam començar, de camps de
gespa, no en teníem ni idea, ara n’hi porto i segueixo tres o quatre, que s’estan fent per aquí als
voltants, els que aquí al voltant se pensen que ho han fet bé tenen 3 o 4 impugnacions, per que
quan estem en les circumstàncies d’avui en dia, que hi ha tanta gana, s’impugna per la més mínima,
per que hi ha molta necessitat, aquesta adjudicació d’aquest camp sis anys enrere no hagués passat
absolutament res, però ara hi ha molta gana, i es mira lo més prim, i els altres tot i pensant-se que
ho han fet d’allò més bé, tenen 4 o 5 impugnacions. Haguéssim començat de nou, perdent un
temps que no puc permetrem perdre i potser haguéssim tingut problemes o coses mal fetes. Jo

reconec una cosa, i ja ho he dit algun cop al Regidor d’urbanisme, que som els dos, que hem portat
aquest tema, ens vam equivocar continuant mantenint aquests dos tècnics, i ho reconec i no em sap
greu que consti en acta, però si per desgràcia, en aquest cas jo com a alcalde, tenim uns tècnics, el
respecto, si son ells hem d’intentar de portar-ho ben encaminat i que això acabi en bon port. La
decisió més dura sent alcalde, ha estat aquesta, per que a més a més de ser una empresa de
Rosselló, és molt bon amic meu, i per mi ha estat la decisió més dura com a alcalde, fins al punt
que de vegades no se ni si val la pena ser alcalde quan has de prendre aquestes decisions, per
aquesta misèria de puntuació, i encara et diré una cosa, aquest senyor sé on viu si algun dia em
convé, cosa que els altres no.
I ara una pregunta que os faré, aquest marge de maniobra, si jo adjudico l’obra a aquest segon que
és Excavacions Casanovas, i em salto a la torera els informes, i les puntuacions que m’han ficat els
tècnics, el primer que correria pel poble és: tu has adjudicat l’obra per que és amic teu i li has
adjudicat. Ho diríeu després.
Intervé la Regidora Mª Carme Vidal i comenta que, el que estem dient Josep, és la manera.
Replica l’Alcalde i diu que la manera és la legalitat, nosaltres el que hem fet és la legalitat, ens em
basat en un informes i unes puntuacions dels tècnics que ho passen a una taula de contractació, i la
taula de contractació diu Sr, l’adjudicació és per vostè per que té el 100% dels punts. Encara que
haguéssim desitjat un altre resultat.. Ens hem ajustat al criteri de la legalitat.
Comenta la Regidora Mª Carme Vidal,: Estem tots d’acord en que els tècnics ens han fet una mala
passada.
Replica Alcalde: jo diria que no estaven prou qualificats.
Torna a prendre la paraula el Regidor Sr. Jaume Fernàndez i comenta que a part del sobre dos, ara
ho parlàvem amb en Lluís, analitzes la resta de tots, de millores i tot i és que pràcticament és tot
igual, és un cortar i pegar, llavors l’oferta econòmica només pesa 5 punts sobre 100, i
lamentablement tot ho decidim en aquests miserables 5 punts sobre 100. La feina dels tècnics és 0.
Intervé l’Alcalde i afegeix respecte al comentari del Sr. Jaume Fernàndez, i diu Et diré més, hi
havia empreses que encara et portaven més millores de les que nosaltres demanàvem, però com
que no estaven puntuades no s’han tingut en compte.
Torna a intervenir el Regidor Jaume Fernàndez i comenta que el nostre Grup, només volem dir, no
volem portar una polèmica exagerada, és que si això ho haguéssim acordat en la mesa de
contractació entre tots els grups sempre és més solidari i que estem sorpresos d’aquests resultats.
Penso que la gestió que han fet els tècnics aquí és, francament millorable. Nosaltres no us acusem
de que feu cap cosa il·legal, ni molt menys, tan sols diem que, “tanta maleta per fer un viatge així”,
acabar de decidir-ho tot per 5 punts. Qualsevol que ho vegi, excepte Voltes, entre el primer i l’11è
va de 100 a 99.68 punts, això és de cursa de 100m lliures.
Contesta l’alcalde: i torna a incidir, que aquesta diferència tant escassa, és per que el sobre 2
tothom ho portava dins del que marcava el projecte. Cosa que no ens pensàvem.
Replica el Regidor Sr. Jaume Fernàndez, El sobre 2, però l’escomesa d’aigua també tothom l’ha
valorat en 10 punts, l’escomesa elèctrica també,... Aquests tècnics alhora de fer el plec de
condicions no han donat marge a la qualitat en lloc. Pràcticament podrien dir; qui ens ho faci més
barat se’n durà l’obra i prou.
A continuació es produeix les següents intervencions per part de l’Alcalde i el Regidors Sr Jaume
Fernàndez i Maria Carme Vidal,

Alcalde: Això ho hem vist, al veure que al sobre 2, tothom podia tenir la màxima puntuació.
Nosaltres el què ens pensàvem es que el sobre 2 fos més vinculant del que ha estat. Al tindre
tothom la mateixa puntuació, per que la tenen, al sobre 2, ha estat quan l’oferta econòmica que és
la misèria del projecte és la que ha decantat l’adjudicació..
Jaume F: Estem parlant d’uns 7.000€ de diferència.
Alcalde: Si si, 7.000€ de diferència. En canvi hi havia una altra empresa que anava 100.000 per
sota i es va considerar com a temerària.
A més a més hi ha altres empreses que van ofertar menys baixa econòmica,, però oferíem moltes
més millores, però com al projecte això no estava ni valorat ni puntuat, doncs no ho pots tenir en
compte.
Intervé novament la Regidora Mª Carme Vidal i pregunta: Per ignorància, ara quin és el trajecte a
seguir? Ara s’aprova, les empreses poden impugnar?
Contesta l’alcalde i diu que: Ara s’aprova per el ple l’adjudicació de l’obra i se li reclama durant
un termini de 10 dies hàbils presentar la documentació requerida. Si en aquests 10 dies no ho porta
o hi ha alguna cosa que no està amb el que realment se li està demanant en el projecte,
automàticament se li adjudica a la segona empresa, i aquesta queda exclosa. Així es determina en
la Llei de Contractes del Sector Públic i el Plec.
Seguidament intervé el Regidor Musicco Pasquale i comenta que després de la junta de portaveus
en que ja havíem comentat més o menys el tema i seguint una mica el debat, hi ha hagut un
moment que quasi bé al·lucinava pels comentaris generats fins hi tot de l’oposició, després
intentaré explicar-ho fent d’advocat del diable. Però en primer lloc suposo que aquesta obra, la
primera gran obra d’aquest ajuntament, ha posat de manifest una inexperiència sobre el fet de
muntar tots els criteris per poder intentar que l’empresa que guanyi el concurs sigui realment la
millor, nosaltres hem vist tots els sobres i més o menys tot el que ha estat el procés i això suposo
que fins hi tot la oposició ho ha posat de manifest, hi fins hi tot l’equip de govern.
En segon lloc, on començo a fer d’advocat del diable, és el fet que aquest ajuntament ha seguit
realment el que marca la llei, en el moment actual en el que estan les coses fins hi tot aquesta cosa
és d’aplaudir, per que aquí hi ha a la Sala el Sr. Genís Casanovas, propietari de l’empresa
Excavacions Casanovas, ex-alcalde d’aquest ajuntament i ex-alcalde d’aquest ajuntament del
mateix color que aquest ajuntament, Convergència i Unió, i així jo, em venia al cap, després
d’aquest debat, la pregunta que fins hi tot la oposició ha defensat molt; Què hagués passat si quasi
per amiguisme i mateix color polític s’hagués adjudicat aquesta obra a l’empresa d’en Genís
Casanovas? I aquí és on jo he començat a al·lucinar, on el mateix alcalde, Josep Abad, has seguit
el que marca realment la llei, i això és per mi és realment d’aplaudir, per que fins hi tot no només
en aquest ple, sinó la resta del poble podrà veure una transparència d’aquest ajuntament i dit per
nosaltres del grup d’Esquerra o de l’oposició quasi, que us estic defensant, suposo. Per això que
personalment trobo que s’ha d’aplaudir aquesta actitud, ha seguit el que realment marca la llei,
ningú podrà dir que hi ha hagut un procés d’amiguisme i al final nosaltres creiem que lo important
serà la qualitat de l’obra real, per sort és una empresa de Tarragona, és a dir, Catalana i té un punt
a favor, el mínim, i suposo tal com ha passat el gran debat del consultori i el Camp de futbol
passarà igual, la qualitat de l’obra i l’usuari determinarà si l’obra realment ha estat un èxit o no.
Per part nostra el judici és aquest. Els tècnics han fallat, i el que m’ha sorprès molt aquesta defensa
de l’oposició mateix de que el fet o que l’obra no s’hagi adjudicat a l’empresa de casa, cosa que
hagués creat molt més problema i debat respecte al fet que vosaltres, com equip de govern,
haguéssiu seguit el que marca estrictament la llei, o sigui que, quasi, podreu dir que és la primera

gran obra que no s’adjudica a dit, a partir d’aquí i per part del nostre grup, aplaudiment per aquest
tipus de fet.
Demana la paraula la Regidora Maria Carme Vidal i pregunta a l’alcaldia si per al·lusions no
podem dir res?
Contesta l’Alcalde i diu Maria Carme no cal allargar-ho més i agraeix la intervenció del Regidor
Musicco Pasquale i continua dient, Ja sabeu que polític no ho soc, intento ser el més sincer i clar
possible, i com t’he dit abans gràcies, però si que vull que quedi clar, que per part meva i com a
Alcalde ha estat la decisió més dura i la més ”xunga”, que he tingut de prendre, per que és una
empresa d’aquí, un amic meu, deixant estar els colors de partit per que a la fi és lo de menys, però
avui, quan un ajuntament pot donar feina, i veien com està tot en aquest país, i que tinguis
d’adjudicar una obra a una empresa de fora, quan ho hagués pogut fer una empresa d’aquí, això et
dol molt, i és una decisió difícil de prendre i et puc jurar jo, que em fet tot el que hem pogut i més
per vestir aquesta legalitat i que s’hagués pogut adjudicar aquí, però no ho hem pogut fer.
Seguidament i respecte a la intervenció del Regidors Musicco Pasquale, intervé el Regidor Sr
Jaume Fernàndez, i Lluis Rodrigo sobre el comentari del Regidor de que és el primer cop que en
aquest ajuntament no s’adjudica una obra ha dit? Obrint-se un diàleg sobre si la expressió
utilitzades es aquesta o no.
Finalment pel Regidor Sr Musicco Pasquale, comenta que no creu que hagi dit això i afegeix que
si ho he dit, no ho volia dir en el sentit literal, volia dir que la legalitat ha imperat per damunt
d’altres consideracions. si ho he dit me disculpo i reitero el que vaig dir el primer dia, és el primer
cop que estic com a regidor en aquest ajuntament i cada cop que vinc aquí és per aprendre, així
doncs, si m’equivoco o realment dic alguna cosa que no és ni el sentit ni la voluntat en que ho
volia dir, em disculpo anticipadament. Crec que no he dit una cosa d’aquest tipus..
Finalment intervé l’Alcalde i afegeix que tampoc ho he entès així. I que aquí no hi ha ningú que
sigui polític i crec que quan parles és fàcil que et puguis equivocar.
Acceptades les disculpes per l’alcaldia es sotmet la proposta a votació donant el següent resultat.
Sotmesa a votació la proposta s’aprova per majoria absoluta, amb el següent resultat:
Vots a favor 7: 6 del Grup de CIU i 1 de ERC.
Abstencions: 3 2 del Grup de Endavant Rosselló i 1 del Grup; PSC-PM..
IV.- EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDITS PRESSUPOST 2013.
ANTECEDENTS
Pel Decret de l’Alcaldia de data 16 de Setembre s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la
modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari com a conseqüència de
majors i/o noves despeses que s’han previst realitzar per a aquest exercici econòmic, sense que es
puguin demorar al proper, pels quals no existeix crèdit consignat en el vigent Pressupost de la
Corporació o el que existeix és insuficient i no ampliable, i considerant que es disposa dels mitjans
de finançament que es preveuen a la legislació vigent.
FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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
(TRLRHL), i als articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna despesa
que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi
crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de
concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o

baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions
de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. Excepcionalment, per
aplicació de l’article 177.5 TRLRHL, també mitjançant operacions de crèdit amb els requisits que
s’estableixen al precepte de referència.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim
local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament amb
majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació als articles 3 i 11 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF).
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari número 2/2013, que cal
finançar mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals / majors i/o nous ingressos
efectivament recaptats / anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses, del pressupost
vigent de la corporació; i excepcionalment, amb operacions de crèdit segon les particularitats que
estableix l’art.177.5 del TRLRHL.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la consignació és
insuficient o inexistent en el pressupost ordinari actual, cal tramitar l’expedient de suplement de
crèdit i crèdit extraordinari que s’ha de finançar mitjançant romanent de tresoreria per a despeses
generals / majors i/o nous ingressos efectivament recaptats / anul·lacions o baixes dels crèdits de
partides de despeses, del pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les disposicions
vigents i d’acord amb el següent detall:
Despeses que cal finançar:
1/ Suplements de crèdit:
Partida

Nom

Consignació
inicial

32101-21300

Reparació
Maq.
Instal·lacions CEIP

92000-62600

I

Proposta
d’increment

Consignació
definitiva

1.600,00

10.000,00

11.600,00

Equips informàtics

1.000,00

8.000,00

9.000,00

16900-21000

Manteniment Vials

25.000,00

5.000,00

30.000,00

16900-62500

Mobiliari Urbà

5.000,00

6.500,00

11.500,00

15100-60000

Quotes Urbanístiques

12.000,00

5.000,00

17.000,00

2/ Crèdits extraordinaris:
Partida

Nom

Proposta de consignació

16200-62900

Contenidors d’Oli

1.694,00

16910-63200

Finestres Magatzem Mpal.

1.539,05

32101-22001

Premsa,
CEIP

revistes,

Llibres

604,00

31200-20500

Renting
Consultor

92000-62500

Mobiliari

45400-60900

PMU 1B Camí Cooperativa

Total altes crèdits:

Centraleta

1.730,44
5.000,00
85.000,00

130.067,49 €

Finançament que es proposa:
1/ Altes en partides d’ingressos:
Partida

Nom

76104

Diputació: Subv. Vial PMU 1B

Import
40.000,00 €

2/ Romanent líquid de tresoreria:
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible:
Total finançament:

90.067,49 €
130.067,49 €

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es
presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes,
comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.
Essent aprovat per unanimitat dels assistents.
En el torn obert d’intervencions, pren la paraula l’Alcalde i segons informes d’intervenció,
comenta que com tots sabeu l’article 32, de la llei d’estabilitat pressupostària, no pots destinar el
romanent de tresoreria per finançar inversions i davant la necessitat d’executar certes actuacions de
l’ajuntament, inajornables, ens veien en la necessitat de tramitar aquest expedient de suplement de
crèdit a tal de fer front a unes obres determinades i corregir desviacions que hem tingut, i enlloc de
realitzar transferències entre partides i confiant en la modificació de aquesta llei pressupostària a
l’octubre o novembre per poder utilitzar aquest romanent per tal de fer inversions, atenent la
situació econòmica de l’Ajuntament, presenten aquesta proposta, que en els seus aspectes mes
rellevants afecta a:
-Reparacions de l’escola la Rosella; avaria molt important, s’ha tingut de canviar tot el
clavegueram de les escoles, s’ha fet tot nou, s’havia bossat. Vàrem començar desviant les canals
de la teulada i al final s’ha acabat alçant tot el pati per tal de fer l’escomesa de clavegueram noves.
-Equips informàtics; el servidor i el SAI de l’ajuntament, per seguretat, equips obsolets, inversió
inajornable i molt necessària..
-Manteniment de vials; la rampa per accedir a la planta subterrània de l’ajuntament.
-Mobiliari urbà; senyalització que s’està començant a ficar per poder ubicar a cadascú on ha d’anar
dins del municipi.

-Les quotes urbanístiques; les reparcel·lacions per que es faci el que s’hagi de registrar per al sud-1
per fet de tindre la previsió d’aquest cost.
-Contenidors d’oli; estan els dos col·locats, l’ajuntament ha adquirit dos contenidors de l’oli
reciclat de les cuines, n’hi ha un aquí davant i l’altre al parc infantil de l’Av. Guillem de Rosselló
amb un cost de 1.700€, aquest cost l’ajuntament l’ha paga, el que tenim és un % aproximadament
del 14 de tot l’oli que s’emportaran mentre no cobrirem aquesta despesa ens donaran un tan % del
que l’empresa recapti per fer front i cobrir el que ens ha costat els contenidors, un cop cobert el
100% del recaptat s’ho quedarà l’empresa.
També hem donat uns 1400 embuts que es repartiran per totes les vivendes, un embut que s’adapta
a les ampolles per facilitar que puguin aprofitar aquest oli.
Les finestres del magatzem municipal; son les finestres del magatzem del costat del cementiri.
-Premsa i revistes
-Renting de la centraleta del consultori nou.
-Mobiliari oficines regidors.
-Suplement del camí de la Makato fins a la cooperativa, que son 85.000€, i aquesta és l’obra que
fàcilment es pugui fer aquesta any i no estava previst. D’aquesta Obra dels 85.000 ja tenim
l’assignació de subvenció que és de 40.000 i els altres vint i poc més que surten del tema de
reciclats dels camins que també aniria cap aquí.
Intervé la Regidora maria Carme Vidal i pregunta quin procediment es seguirà per la contractació
d’aquesta obra ?
Contesta l’alcalde i comenta que pel seu import l’òrgan competent es l’Alcaldia, i el procediment
es aprovar els Plecs; s’inviten a tres empreses com a mínim, i en base als criteris del Plec i al
documentació del Projecte s’adjudicarà.
S’obre un petit debat envers la situació, i pels Regidors es comenta que hi ha previsió, ja que hi ha
molts ajuntament que ens trobem en aquesta situació; “ romanent de tresoreria positiu, estabilitat
pressupostària complida, deute inferior al 30%,” perquè puguin aplicar aquest romanent de
tresoreria en inversions i no computi com a dèficit, i per aquesta raó volen modificar l’article 32 de
la llei d’estabilitat pressupostària.. Els ajuntament que en principi compleixen tots els macros que
ens han imposat no ens ajuden, i no saben que fer. Per que aquest Ajuntament si no utilitza el
romanent de tresoreria, hauria de acudir al crèdit i si utilitza el crèdit estic apel·lant al deute, amb
el que no té sentit. Si no s’aprovés aquesta opció, tenim el marc de l’any 2014 que ho podrien
incorporar al pressupost, també ho podrien fer per transferències entre partides, partides que no
s’han acabat de cobrir que podries donar de baixa la part corresponent, però com està prou ajustat
el pressupost fins al final d’any no es pot, el pressupost s’està complint prou bé, la proba està en el
informe a 30 de juny que continuem complint l’objectiu de l’estabilitat i la regla de la despesa,
això implica si ho aprovem i no canviessin res que la regla de la despesa no la compliríem, amb lo
que implicarà fer una pla econòmic financer a la liquidació ja que aquesta obra és una previsió,
quan s’executi no se per quan s’executarà si per l’import que marca el projecte i previst o potser
més barat. A final d’any farem els ajustos que tinguem de fer, ja que es una improvisació per sortir
del pas ja que els equips de govern volen fer coses per que hi ha recursos per poder-ho fer, el
govern et para per que diu que no es pot fer res. Doncs és anivellar aquesta balança.
Per el Regidor Sr Jaume Fernàndez es comenta que per la banda del seu grup, us ho he dit en
privat, ara us ho dic en públic, doncs que si podeu fer l’obra crec que és una bona inversió, a més
és una obra a nivell de trànsit necessària,
V.- MOCCIO D’INCLUSSIÓ
Per l’Alcaldia es manifesta que tot i que l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, determina que abans del 15 de

març s’hauran de trametre al MINHAP els marcs pressupostaris, segons indicacions del MINHAP
excepcionalment per aquest primer any 2013 la tramesa es deu d’efectuar abans del dia 1 d’octubre,
i es considerarà que amb la tramesa de la informació continguda en els marcs pressupostaris,
s'entén complerta l'obligació de tramesa de les línies fonamentals del pressupost de 2014. No
obstant això, a partir de 2014, se seguirà el calendari d'enviament previst en la dita Ordre, per
l’exposat i atès les raons esgrimides i de conformitat amb el que disposa l'article 82,3,83 i 91.4 del
Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i prèvia motivació de la urgència per part de
la Presidència, el Ple, per unanimitat, acorda ratificar la inclusió en l'Ordre del Dia de la sessió el
present assumpte. amb l’ aquiescència del membres del Ajuntament es passa a estudiar el següent
assumpte
APROVACIO MARC PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI, DE TRES EXERCICIS A
PARTIR DEL PRESSUPOST EN VIGOR
1. ANTECEDENTS
Vist l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del marc pressupostari a mig termini, coherent
amb els objectius d’estabilitat pressupostària, del deute públic i la regla de la despesa.
2. FONAMENTS DE DRET
L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF) estableix que les Administracions Públiques elaboraran un marc pressupostari
a mig termini en el que s’emmarcarà l’elaboració dels seus Pressupostos anuals i a través del qual
es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària
i de deute públic. Els marcs pressupostaris a mig termini tindran un període mínim de 3 anys i
contindran, entre altres paràmetres:
els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic de les respectives administracions públiques.
Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en compte la seva evolució
tendencial.
Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions d’ingressos i despeses.
Anàlogament, l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, determinava
l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març els marcs pressupostaris.
De conformitat al que estableix la normativa en vigor, s’ha elaborat el marc pressupostari prenent
com a base el pressupost liquidat de l’exercici 2012 i el pressupost aprovat de l’exercici 2013,
elaborant una previsió per als exercicis 2014, 2015 i 2016, juntament amb l’informe d’intervenció
on es detallen les hipòtesis que s’han considerat per la seva realització.
Alhora, es considera aquest marc pressupostari alineat amb els eixos d’actuació d’aquest mandat.
Per tant,
S’ACORDA:
1.- Aprovar el marc pressupostari a mig termini, de tres exercicis a partir del pressupost en vigor
(2014, 2015 i 2016), per aplicació de l’art. 29 de la Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, adjunt a aquesta proposta.

2.- Remetre l’acord d’aprovació corresponent i el marc pressupostari a mig termini al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques, segons el que estableix l’article 6 de l’Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament
d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012.
Essent aprovat per unanimitat.
En el torn obert d’intervencions es comenta que es tracta de una mes, de les obligacions que tenen
els Ajuntaments; presentar un marc pressupostari a tres anys al Ministeri d’ d’economia. En
principi es tenia que presentar abans del 15 de març, però aquest any ho han avançat
excepcionalment; Es tracta d’una previsió de les despeses i ingressos que s’aniran complint durant
els tres anys posteriors, amb uns requisits; com complir la regla de la despesa que per l’any 2014
no pot superar l’1,5, el 2015 l’1,7 i el 2016 l’1,9,. Les principals previsions es que s’ha tingut en
compte l’expedient de modificació del crèdit, amb el qual incompliríem la regla de la despesa, i en
inversions s’ha tingut en compte la demanda al PUOSC de l’any 2013-2016, per a fer la previsió
d’això, tenint en compte que els impostos i els augments no es produiran o es mantindran estables
dins de l’1 i poc més que podria pujar igual que les despeses, i si hi hagués alguna novetat ho
tindrem de modificar ja que al març s’haurà de tornar a enviar aquest marc pressupostari, ens
movem d’un dia per l’altre en canvis legislatius brutals, inseguretat total.
S’ha de remetre abans del dia 1 d’octubre.
VI.- APROVACIÓ D’ADEQUACIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL MAPA DE CAPACITAT
ACÚSTICA DEL MUNICIPI DE ROSSELLÓ.
Antecedents.
El soroll és actualment una de les principals causes de preocupació ciutadana, ja que incideix en la
qualitat de vida de les persones i, a més, pot provocar efectes nocius en la
salut i en el comportament, tant individuals com socials.
En aquest sentit, el soroll es considera arreu com un agent contaminant més, des que així es va
reconèixer oficialment per primera vegada en la Conferència de les Nacions Unides sobre Medi
Ambient Humà, reunida a Estocolm l’any 1972.
Aquest Ajuntament en sessió de data 27 d’octubre de 2005, va aprovar el Mapa de Capacitat
Acústica del Municipi, publicat en el BOPLL de data 26 de novembre de 2005 num 162.
Atès que en relació a la gestió de la comunicació acústica i amb l’objecte de prestar assistència
tècnica als Ens Locals, s’ha promogut des de la Direcció General de Qualitat Ambiental, la tasca
d’adequació i actualització dels mapes de capacitat acústica d’acord amb la normativa vigent,
Decret 176/2009,de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002,de 28 de
juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos.
Atès que des d’aquest Ajuntament se’n va sol·licitar l’assistència tècnica, i que aquest mapa de
capacitat acústica s’ha realitzat amb l’assistència tècnica del Servei per a la Prevenció de la
Contaminació Acústica i Lluminosa del Departament de Territori i Sostenibilitat i
Debeacústica com a empresa col·laboradora del Departament, donant resposta a aquesta
sol·licitud , trameten a l’Ajuntament un CD amb la proposta consensuada dels tècnics de la D.G.
de Qualitat Ambiental, del mapa de capacitat acústica del municipi de Rosselló sota la supervisió
del personal tècnic de l’Ajuntament..
Atès que el mapa de capacitat acústica és un instrument que assigna els nivells d’immissió fixats
com a objectius de qualitat en un territori determinat.

Vist el mapa de capacitat acústica de Rosselló elaborat i atès que per tal que el mapa de capacitat
sigui d’aplicació la normativa estableix que cal procedir a la seva aprovació mitjançant acord de
Ple.
Atès l’exposat, l’alcalde proposa al Ple:
Primer.- Aprovar inicialment el mapa de capacitat acústica de Rosselló, elaborat pels serveis
tècnics de la Direcció General de Qualitat Ambiental que s’adjunta coma annex al present acord.
Segon.- Sotmetre el document a informació pública mitjançant un anunci que s’ha de publicar al
BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis de la Corporació pel termini de 30 dies, per a la formulació de
reclamacions i al·legacions.
Tercer.- Si un cop transcorregut aquest termini no s’han presentat al·legacions o reclamacions,
l’acord d’aprovació inicial s’entendrà elevat a definitiu sense necessitat d’adopció d’acord exprés.
Quart.- Notificar l’acord d’aprovació a la Direcció General de Qualitat Ambiental.
Sotmès a votació s’aprova dita proposta per unanimitat dels assistents.
VII.- CALENDARI FESTES LOCALS 2014.
Atès el que disposen l'article 170.1.l) de l'Estatut d’autonomia de Catalunya; l'article 37 del Reial
decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de l'Estatut dels
treballadors, i el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener,
pel Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny, i vista l'Ordre
EMO/202/2013 de 22 d’Agost del Departament d’Empresa i Ocupació, per la qual s’estableix el
calendari laboral de festes laborals per a l’any 2014 a Catalunya i atès que en el seu article 2 es
determina que a més de les festes esmentades seran fixades dues festes locals, retribuïdes i no
recuperables, a proposta dels municipis respectius i vist l’escrit del Departament d’Empresa i
Ocupació, de data 30 d’Agost de 2013, amb registre d'entrada municipal núm.760, de 6 de
setembre de 2013; considerant els seus aspectes i previ un canvi d’impressions i punts de vista, a
proposta de l’alcaldia la Corporació acorda:
-Proposar com a Festes Locals per a l’any 2014, retribuïdes i no recuperables el 1 de setembre i
10 d’octubre de 2014 i remetre dit acord al Departament d’Empresa i ocupació, als efectes
oportuns.
Essent aprovada per unanimitat dels assistents..
VIII.- 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, en l’àmbit de la convocatòria dels Plans d’ocupació per part del Departament de Treball
de la Generalitat de Catalunya i atès els terminis establerts, aquesta Alcaldia va dictar els següents
decrets :
Plans d’Ocupació
A.- Decret d’adhesió a la sol·licitud que presentarà el Consell Comarcal del Segrià, per la
subvenció corresponent al Programa mixt de Treball i Formació adreçat a persones aturades,

prioritàriament de 30 anys o mes, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el
subsidi.( l’Ordre EMO/210/2013, de 2 de setembre,)
B.- Decret d’adhesió de l’entitat a la sol·licitud que presentarà el Consell Comarcal per l’ajut per
la realització d’actuacions de foment de l’ocupació, mitjançant programes de col·laboració
social.( l’Ordre EMO/206/2013, de 2 de setembre)
Al respecte la Corporació acorda:
PRIMER.- Ratificar en tot allò que calgui els Decrets de l’Alcaldia de data 16 i 23 de setembre de
2013, juntament amb la documentació requerida.
Sol·licitud Subvenció Pla Política de Dones 2013.
Sol·licitud Subvenció Pla Local de Joventut 2013.
Sol·licitud Subvenció Equipaments Esportius Diputació de Lleida.
Àrea Llicencies Ambientals/Activitats:
Anna Marti Escuer: Assabentat legalització activitat Explotació Porcina engreix. Camí Almacelles
Polig 9, Parcel.la 39.
Tot Alimentació Rosselló, SL: Assabentat activitat Comerç detall productes alimentació i begudes.
C/ Verge Montserrat 18.
Pilar Damián Borrero: Assabentat activitat Comerç detall peix fresc, marisc i altres. C/ Major 85,
baixos.
Canvi Titularitat Prendre coneixement de la comunicació del canvi de titularitat de la llicència d´
activitat pel manteniment de reparació de vehicles de motor on no s’efectuen operacions de xapa i
pintura i amb una superfície inferior a 500 m2, concedida/assabentat per Decret d´Alcaldia de
data10 d’octubre de 2006, a Excavacions Casanovas SL, al Polígon Industrial Camí de Benavent
s/n, d´aquest municipi, en virtut de la comunicació prèvia presentada,, en favor de Taller Inter-Oxi
SL.
Àrea Urbanisme:
Ordres d’execució Neteja Solars.
Plataforma Rubinat/ Contaminació Acústica.
Llicencia Primera Ocupació:
Altres
Resolucions Diverses Arbitris Municipals, baixes, liquidacions directes etc...
Subvenció Club Futbol Rosselló, per import de 3.000 Euros.
Adquisició Contenidors d’Oli usat.
Adhesió mecanisme extraordinària finançament RD Llei 8/2013.
Informes:
Seguidament l’Alcaldia informa dels següents assumptes:
Liquidació Temporada Piscines 2013.
Donació Sang 22/08/2013.
Apertura festius, comerços del Municipi. Problemàtica que es va plantejar.
Celebració III Duatló.
Disposició Carpa Diputació Festa Major Pilar, amb un cost de transport de 1689,94 i Assegurança
de 192, Euros.
Signatura Conveni Cat Salut 2013, manteniment consultori per import de 3.827,52 Euros.

Presentació del Pla d’Emergències del Consultori Local, davant Departament de Salut.
Concessió/ Revocació/Denegació diverses Subvencions:
Revocació IEI/2008,..Condicionament Casal Rossellones, adequació accés. Import 10.000 Euros.
Diputació Lleida, Concessió Subvenció 40.000 Euros. Projecte Urbanització Camí, dins del Sector
PMU-1b.
IEI, Ajut Escola Musica 2013..Subvenció de.1999,00 Euros.
Diputació Manteniment Consultori Local 2013, Concessió Subvenció de.24.721,00 Euros.
Direcció General de Joventut Any 2012,Revocació Subvenció Parcial per import de 1.127,99
Euros.
Diputació Concessió Subvenció Socorristes 2013 per import de 7.500 Euros.
Diputació, Concessió Subvenció Addicionals equipament mèdic, per import de 19.000 Euros.
IEI, denegació subvenció Rehabilitació Façana Església.
Departament Cultura, revocació Subvenció any 2008, de 1000 Euros, Trobada de Gegants.
Escenari Casal., s’ha realitzat unes petites millores i s’ha engrandit, de cara a la Festa Major del
Pilar, per un import de 300,00 Euros..
Adequació /Restauració Gegants.,
Parc Infantil Alcanis., s’ha adquirit nou material per complir normativa.
Clavegueram Escoles, ja comentat, obra d’urgència realitzada per la Brigada Municipal. Tubs
completament bossats, s’ha procedit a las seva substitució..
Remodelació Cartell Entrada Municipi.
Senyalització Carrers, amb un cost de 6.500 Euros, essent a càrrec nostre la seva instal·lació.
Informe Casal d’estiu,, comenta que l’any 2012 es van inscriure 96 petits i que aquest any, han
estat 147 inscrits, un 30% més d’increment de canalla al casal d’estiu. Respecte a la vessant
econòmica, i ha hagut uns ingressos de 7126 Euros i unes despeses de 5700 Euros. També
comentar que van gaudir de la visita del Sr. Antoni Reig, director general de joventut de la
Generalitat, per fer pales i agrair la feina ben feta en aquest Casal d’Estiu.
En un altre ordre Informa de les gestions que es duen a terme al casc antic del municipi respecte a
l’enllumenat, per tal d’optimitzar recursos e implantar progressivament les recomanacions de
l’Auditoria Energètica, en tractar-se de un dels punts a tenir en compte, per aconseguir reduir una
despesa molt important en el municipi, a tal d’exemple comenta que les bombetes antigues són de
150W i s’estan ficant de 40W, i tot i així, baixem consum i guanyem lluminositat.
Es comenta de les converses que es mantenen amb Aqualia, per unificar els rebuts d’aigua i
clavegueram i pagar el clavegueram en funció del que s’aboca, segons consums, mesura que es
considera mes justa a efectes de tributació.
Informa de les reunions dutes a terme amb els veïns dels carrers Raval i Carrasco i Formiguera,
carrers amb la problemàtica per limitar velocitat, la circulació i l’aparcament en els diferents
carrers. Comenta que la reunió al principi va ser una mica tensa com a conseqüència de les
diferències entre els veïns, però van acabar votant i per majoria absoluta tant una vegada com
l’altra, per exemple al C/Raval, es va acordar que fos direcció única i que no es pogués aparcar en
cap dels dos costats del carrer; respecte al carrer d’aquí, Carrasco i Formiguera, aquí van
consensuar mantenir la doble direcció, però no es pot aparcar en cap del dos costats.
En el torn obert d’intervencions i comentant els Informes de l’Alcaldia , pel Regidor Sr Jaume
Fernàndez, manifesta que, ja era hora, que us donéssiu compte que el cartell aquell feia nosa, per al
trànsit, i ho sento si molesta a altres tipus de conductors, però era un perill, no demanaré el següent
que ja vaig demanar, per que suposo que no em fareu cas, si conduïm en el sistema continental els
cartells informatius sempre estan a la dreta, si conduïm en el sistema britànic els cartells estan a
l’esquerra, aquest cartell suposo què per que queda més bonic al mig que no posa’l a la dreta, ara
com a mínim ja no és un perill, això que ho havíem demanat durant uns quants plens, enhorabona.

Continua la seva intervenció i sobre el tema del C/Raval, dir-te adreçant-se a l’alcalde, que
nosaltres en el seu moment ja l’havíem fet de sentit únic, consideràvem que era un carrer de sentit
únic, quan vàreu entrar ho vau canviar, ara heu tornat a considerar que calia que fos de sentit únic i
a més a més heu afegit que no es pot aparcar, està bé. Només recordar que ja ho era.
Contesta l’Alcalde en relació al C/ Raval i diu nosaltres, tampoc em re-considerat gran cosa, lo
curiós del cas, és que quan van estar aquí tots els veïns, que són, crec jo, que han de decidir com
volen el seu carrer, per que a la fi son els que ho saben més i fan vida, primer van decidir tal com
t’he dit direcció única i no deixar aparcar, ara ja fa una setmana o així que segurament tornaran a
demanar els veïns, una reunió que veuen que com no es pot aparcar en cap lloc, es podria fer de
doble direcció. T’ho dic Jaume, per que facis el que facis, sempre n’hi haurà un o altre que no ho
trobarà bé.
Torna a prendre la paraula el Regidor Sr Jaume Fernàndez i comenta: Al final Josep, potser soc
una mica autoritari però crec que, si una persona és escollida pel poble per fer una feina, al final ha
d’escoltar a tothom i ha de prendre una decisió, per que si escoltes als veïns acabaran sent tots els
carrers peatonals i et demanaran que davant de casa només es pugui aparcar el seu cotxe.
Comenta l’Alcalde: Si si, jo t’ho dic per que ara tens la iniciativa, en el teu moment quan vas ser
alcalde i ara jo, i fas, i ells teu canvien, però inclús la que ells fan també la canvien i no es fiquen
d’acord.
Comenta el Regidor SR Jaume Fernàndez, : A més no es posaran mai d’acord, per que hi ha el
problema afegit amb els guals, que ja saps com va, de que jo per que tinc de tenir gual per que
estic a l’esquerra del carrer i tu a la dreta no, per tant al final és l’ajuntament qui ha de ficar ordre.
El problema de governar sempre és el mateix; mai ho faràs al gust de tothom, mai.
Afirma l’Alcalde: Si si, ho tinc clar, és així.
Seguidament intervé el Regidor Musicco Pasquale i en relació amb el cartell, comenta, el cartell es
suposa que s’ha arreglat però, no s’ha tingut en compte que no existeix dins de la via pública
només cotxes, també hi ha vehicles més alts com; camions, autocars, per exemple, on hi passa un
de línia cada hora, vull recordar. I respecte al Carrer Raval és un contrasentit que a la cantonada
d’entrada on hi ha la Caixa d’Estalvis, hi hagi lloc d’aparcament, per que sent un carrer de sentit
únic i sent una entrada, és molt més conflictiva ja que, qui baixa d’allí i el qui vol entrar es troben
de cara.
Respon l’Alcalde: i diu que passat la Festa Major, el mes segur es que tampoc es pugui aparcar allí.
Per que l’encreuament és molt dolent. Però clar, és el que diem, potser els veïns finalment el que
haurem de fer és deixar el cotxe a l’entrada i anar a peu. No ho sé, estem acostumats que allí on
anem deixem el cotxe a la vora.
IX.- 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:
34/2013
Nº EXPEDIENT
NOM
/ RAMON PIQUE PUJOL
C/ Ramon Berenguer IV, 4
DOMICILI

DESCRIPCIO
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO

25124-ROSSELLO.Arranjament façana ( reparar sòcol de façana) de la vivenda del carrer
R.Berenguer IV, 4, d’aquest Municipi
Construccions Enric Ribes Fdez.
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 02/07/2013

39/2013
Nº EXPEDIENT
NOM
/ JORDI GALLOFRE GOMA
C/ Moli, 5
DOMICILI
25124-ROSSELLO.Col.locació de porta de fusta dins la seva propietat ( fora d’aquest no s’hi
DESCRIPCIÓ
podrà realitzar cap tipus d’obra), al carrer Moli, 5, d’aquest Municipi
CONTRATISTA Mobles l’ Ebanista
FAVORABLE
INFORME
Decret d’Alcaldia 15/07/2013
APROVACIO
40/2013
Nº EXPEDIENT
NOM
/ ANGELINA BOIRA GOMEZ
C/ La Pau, 1
DOMICILI
25124-ROSSELLO.Arranjament de terrassa per filtracions i façana, a la vivenda del carrer La
DESCRIPCIÓ
Pau, 1, d’aquest Municipi
CONTRATISTA Construccions Enric Ribes Fdez.
FAVORABLE
INFORME
Decret d’ Alcaldia 25/06/2013
APROVACIO
41/2013
Nº EXPEDIENT
NOM
/ FRANCISCO ZAPATER SISO
Urbanització La Noguera, 19
DOMICILI
25124-ROSSELLO.Reparació de la coberta de l’edificiació per problemes de filtració d’aigua,
DESCRIPCIÓ
a la vivenda situada a la Urbanització La Noguera, 19, d’aquest Municipi.
CONTRATISTA Excavacions i Serveis Ballespi, SCP
FAVORABLE
INFORME
Decret d’Alcaldia 01/07/2013
APROVACIO
42/2013
Nº EXPEDIENT
NOM
/ MACIA JOVE RODES
c/ Mossen Cinto Verdaguer, 5
DOMICILI
25124-ROSSELLO.Obertura de rasa per nova escomesa de clavegueram al carrer Mossen
DESCRIPCIÓ
Cinto Verdaguer, 5, d’aquest Municipi.
CONTRATISTA Construccions Segarra, S.L.
FAVORABLE
INFORME
Decret d’ Alcaldia 01/07/2013
APROVACIO

43/2013
Nº EXPEDIENT
NOM
/ NEREA GARCIA ANADON
c/ Almogavars, 6, 3er, 2a.
DOMICILI
25124-ROSSELLO.Reparació terrassa de la vivenda del carrer Almogavars, 6, 3er, 2a,
DESCRIPCIÓ
d’aquest Municipi
CONTRATISTA Refornou ( Alexis Cañete Perez)
FAVORABLE
INFORME
Decret d’Alcaldia 02/07/2013
APROVACIO
44/2013
Nº EXPEDIENT
NOM
/ CARLOS BOTARGUES SUBIRA
c/ Plaça La Creu, 1
DOMICILI
25124-ROSSELLO.Canviar cuina i porta d’accès al magatzem de la vivenda del carrer Plaça
DESCRIPCIÓ
la Creu, 1, d’aquest Municipi.
CONTRATISTA Construccions Germans Diaz
FAVORABLE
INFORME
Decret d’ Alcaldia 02/07/2013
APROVACIO
45/2013
Nº EXPEDIENT
NOM
/ GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A.
c/ Enginyer Pau Agusti, parc.301
DOMICILI
Pol.Industrial El Segre
25191-LLEIDA.Obertura d’escomesa llarga, per subministrament a nous clients a la
DESCRIPCIÓ
vivenda del carrer Raval, 46 per ( c/ Nord), d’aquest Municipi
CONTRATISTA Ells mateixos
FAVORABLE
INFORME
Decret d’ Alcaldia 18/07/2013
APROVACIO
45/2013
Nº EXPEDIENT
NOM
/ MARCEL TRESANCHEZ RIBES
c/ Ramon Berenguer IV, 25
DOMICILI
25124-ROSSELLO.Reformar tanca de l’entrada de la vivenda del carrer R.Berenguer IV, 25,
DESCRIPCIÓ
d’aquest Municipi.
CONTRATISTA Ell mateix
FAVORABLE
INFORME
Decret d’ Alcaldia 08/07/2013
APROVACIO
47/2013
Nº EXPEDIENT
NOM
/ ROSER VISA SALORT
c/ Major, 86
DOMICILI
25124-ROSSELLO.Reparar paret del terrat de l’habitatge del carrer Major, 86, d’aquest
DESCRIPCIÓ
Municipi
CONTRATISTA Construccions Gorgues

INFORME
APROVACIO

FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 18/07/2013

48/2013
Nº EXPEDIENT
NOM
/ JAUME BOTARGUES SABATE
c/ Major, 48
DOMICILI
25124-ROSSELLO.Repassar canalera de l’edifici del carrer Major, 48, d’aquest Municipi
DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA Construccions Enric Ribes Fdez.
FAVORABLE
INFORME
Decret d’ Alcaldia 18/07//2013
APROVACIO
46/2013
Nº EXPEDIENT
NOM
/ ALFONSO GODOY GONZALEZ
C/ del Sol, 39
DOMICILI
25124-ROSSELLO.Projecte de legalització de distribució d’habitatge en planta segona
DESCRIPCIÓ
existent, al carrer del Sol, 39, d’aquest Municipi
CONTRATISTA No consta
FAVORABLE
INFORME
Decret d’ Alcaldia 30-7-2013
APROVACIO
49/2013
Nº EXPEDIENT
NOM
/ JOAQUINA PUBILL TRAVESET
C/ Bobalá, 1, 2n. 2a.
DOMICILI
25004-LLEIDA.Col.locació de tanca exterior i col.locació de gravilló al solar del carrer
DESCRIPCIÓ
Verge de Montserrat, 20, d’aquest Municipi
CONTRATISTA No consta
FAVORABLE
INFORME
Decret d’ Alcaldia 30-07-2013
APROVACIO
50/2013
Nº EXPEDIENT
NOM
/ GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A.
Pol.Industrial El Segre,
DOMICILI
c/ Enginyer Pau Agusti, parc.301
25191-LLEIDA.Obertura d’escomesa llarga per subministrament a nous clients al carrer
DESCRIPCIÓ
Nord, 6-8 (per c/ dels Corrals), d’aquest Municipi
CONTRATISTA Ells mateixos
FAVORABLE
INFORME
Decret d’ Alcaldia 22-08-2013
APROVACIO
51/2013
Nº EXPEDIENT
NOM
/ ANGEL BRAO PEÑALVER
c/ Graver de Baix, 44
DOMICILI
25124-ROSSELLO.Tancament d’obertura de magatzem amb obra i fusteria al local de
DESCRIPCIÓ

l’

CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO

Av.Ponent, 4 baixos, d’aquest Municipi.
Ell mateix
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 22-08-2013

52/2013
Nº EXPEDIENT
NOM
/ Inmaculada Fdez.Fdez. en representacio de COMUNITAT DE
PROPIETARIS DEL CARRER MAJOR, 110
DOMICILI
C/ Major, 110, 2n. 1a
25124-ROSSELLO.Reparacions de balcons carrer Unió per desprendiments edifici del c/
DESCRIPCIÓ
Major, 110, d’aquest Municipi
CONTRATISTA Construccions Zosimo Repiso
FAVORABLE
INFORME
Decret d’ Alcaldia 02-09-2013
APROVACIO
53/2013
Nº EXPEDIENT
NOM
/ VIRGINIA FERNANDEZ BERENGUE / MANEL MAULEON FDEZ.
C/ Socos, 12
DOMICILI
25124-ROSSELLO.Reparar coberta de la vivenda del carrer Socos, 12, d’aquest Municipi
DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA Construccions Fernàndez Guillaumet, SL.
FAVORABLE
INFORME
Decret d’ Alcaldia 10-09-2013
APROVACIO
54/2013
Nº EXPEDIENT
NOM
/ JOSEP GORGUES MAYENCH
C/ Sant Antoni, 1
DOMICILI
25124-ROSSELLO
Arranjament façana de la vivenda del carrer Major, 81, d’aquest Municipi
DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA Construccions Enric Ribes Fdez
FAVORABLE
INFORME
Decret d’ Alcaldia 10-09-2013
APROVACIO
55/2013
Nº EXPEDIENT
NOM
/ JOSEFA SALVIA VILADROSA
c/ Major, 53
DOMICILI
25124-ROSSELLO
Pintar façana de la vivenda del carrer Major, 53, d’aquest Municipi
DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA No consta
FAVORABLE
INFORME
Decret d’ Alcaldia 19-09-2013
APROVACIO
56/2013
Nº EXPEDIENT
NOM
/ M.ANGELES MARTI GARCIA
C/ Sant Antoni, 4
DOMICILI
25124-ROSSELLO.Reparar coberta de la vivenda del carrer Sant Antoni, 4 d’aquest Municipi
DESCRIPCIÓ

CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO

PAIMER
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 23-09-2013

Primer.- Concedir i Ratificar les llicències d’obres sol·licitades, condicionades al compliment
dels requisits que s’estableixen a continuació:
Condicions generals: segons annex d’aquest escrit.
Condicions particulars: Les que consten en els respectius informes tècnics. Així mateix es fa
constar que aquestes autoritzacions s’han d’entendre atorgades sens perjudici de tercers i amb
independència de qualsevol altra que sigui necessària per a la seva realització.
Segon.- Un cop acabada l’obra s’haurà demanar la corresponent llicència de primera ocupació,
sense la qual no es podrà fer ús de l’edificació, si és el cas.
Essent ratificades les mateixes.
X.- CORRESPONDENCIA OFICIAL I ASSUMPTES DE TRAMIT
Seguidament es dona compte de la correspondència rebuda, essent de destacar per la seva
importància:
Escrits del Consell Comarcal del Segrià, comunicant augment en un 2,1% aportació econòmica pel
finançament dels serveis d’atenció primària, de recollida de residus sòlids urbans, selectiva, fracció
orgànica i fracció vegetal.
Escrit Ministeri de Hisenda i Admons Públicas, comunicant liquidació definitiva de la participació
en els tributs de l’Estat exercici 2011, per un import negatiu de – 1.368,75 €.
Escrit Escola Rosella, agraint a l’ajuntament i a la brigada obres, l’esforç dut a terme perquè la
escola estigui en condicions per iniciar el nou curs.
Instancia presentada per Antoni Calafell Capell i altre, en relació expedient de disciplina
urbanística, assumint compromís de paralització d’obres.
Consorci del Transport Públic de l’Area de Lleida, comunicant aportació municipal pressupost
2013, per import de 3.085,47 Euros.
Sindicatura de Comptes de Catalunya, recordatori retiment comptes exercici 2012i novetats
respecte a exercicis anteriors.
Circular de la FEMP, relativa al increment legal dels tipus de gravamen del IBI i actualització de
valors cadastrals per coeficients.
En els assumptes de tràmit es comenta:
El Decret 206/2013, de 30 de juliol, que ajorna fins a l'any 2014 l'inici de l'execució del Pla únic
d'obres i serveis de Catalunya de la línia de subvencions per a inversions i la línia de subvencions
per a despeses de reparació, manteniment i conservació, regulades en els annexos 2 i 3 del Decret
155/2012, de 20 de novembre, pel qual s'aproven les bases reguladores i d'execució del Pla únic
d'obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2016.
I per últim es comenta les ultimes novetats en relació als valors cadastrals i com afecta al municipi
de Rosselló.
LEGISLACIÓ DE INTERES
Reial decret llei 11/2013, de 2 d'agost, per a la protecció dels treballadors a temps parcial i
altres mesures urgents en l'ordre econòmic i social.

Objecte: El Reial decret llei recull mesures per a millorar la protecció social dels treballadors
parcials, per establir normes de proporcionalitat entre l'esforç dels treballadors a temps parcial i els
que tenen una jornada completa a l'hora d'accedir a una pensió.
Es modifiquen els articles 40, 41, 47, 51 i 82 del Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors,
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, l'art. 64 de la Llei concursal, de Llei
reguladora de la jurisdicció social els articles 124 i 247 i del Reial decret 1483/2012 pel qual
s'aprova el Reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i
reducció de jornada els articles 3,4, 6, 17, 19, 26, 27 i 28.
El citat RDL també modifica, en matèria d'ocupació, atur i protecció social, la Llei General de la
Seguretat Social (disposició addicional setena, articles 207, 209, 212, 213, 215, 231 i 233), Llei
d'Ocupació (article 27), Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social (articles 22, 24, 25, 47i
48), Reial decret 1796/2010, de 30 de desembre, pel qual es regulen les agències de col·locació
(article 5), i Reial decret 625/1985, de 2 d'abril, pel qual es desenvolupa la Llei 31/1984, de 2
d'agost, de protecció per atur (art. 28).
Cal destacar la modificació del Reial decret llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra
la morositat de les administracions públiques, que permet incloure a la nova fase del mecanisme
les obligacions pendents de pagament dels consells comarcals amb els seus proveïdors.
Data en què entra en vigor: Aquesta llei entra en vigor l'endemà de la seva publicació oficial.
Publicació oficial: BOE núm. 185, de 3 d'agost de 2013
........................................00.........................................................
Decret 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic i s'aprova la seva organització i el seu funcionament
Objecte: Es transforma l'Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya, creat a la
DF 4a de la Llei 7/2011, en òrgan col·legiat amb la denominació de Tribunal Català de Contractes
del Sector Públic, i s'aprova la seva organització i el seu funcionament.
El Tribunal és un òrgan administratiu col·legiat de caràcter especialitzat que exerceix les seves
funcions amb plena independència, objectivitat i imparcialitat, sense estar subjecte a cap vincle
jeràrquic, ni a instruccions de cap tipus dels òrgans de les administracions públiques afectades.
Data en què entra en vigor: Aquest acord entra en vigor l'endemà de la seva publicació en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Publicació Oficial: DOGC núm. 6454 de 5 de setembre de 2013.
ORDRE EMO/202/2013, de 22 d'agost, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes
laborals per a l'any 2014
Objecte: Fixar el calendari laboral de festes de caràcter local per a l'any 2014 a la Comunitat
Autònoma de Catalunya.
De les tretze festes esmentades a l'apartat a) de l'Ordre n'hi haurà una, a triar entre el 6 de gener
(Reis), el 21 d'abril (dilluns de Pasqua Florida), el 24 de juny (Sant Joan) i el 26 de desembre (Sant
Esteve), que tindrà el caràcter de recuperable. Les altres dotze seran de caràcter retribuït i no
recuperable.
A més de les festes esmentades es fixaran, mitjançant una ordre d'aquest Departament, dues festes
locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.
Data que entra en vigor: Aquesta Ordre entra en vigor als 20 dies de la seva publicació al
DOGC.
Publicació oficial: DOGC núm. 6450, de 30 d'agost de 2013.
........................................00.........................................................
Llei 12/2013, de 2 d'agost, de mesures per a millorar el funcionament de la cadena
alimentària.

Objecte: Aquesta Llei té per objecte establir mesures per a millorar el funcionament de la cadena
alimentària per a la consecució del fins establerts a l'article 3 d'aquesta mateixa Llei.
L'article 6 estableix la "Col·laboració entre Administracions Públiques".
1. Les diferents Administracions públiques competents ajustaran les actuacions que desenvolupin
en el marc del previst en aquesta Llei als principis d'informació mútua, de cooperació i de
col·laboració.
2. Així mateix, les Administracions públiques competents garantiran en l'aplicació de la present
Llei, el compliment de la normativa vigent sobre garantia de la unitat de mercat, adoptant per a
això les mesures normatives, de cooperació i de col·laboració que resultin precises en l'exercici de
les seves competències pròpies.
3. Quan un operador consideri que existeix una actuació en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei que
pugui ser contrària al principi d'unitat de mercat podrà utilitzar els mecanismes de protecció i, si
escau, d'impugnació, prevists en la legislació vigent en matèria de garantia de la unitat de mercat.
Data en què entra en vigor: Aquesta Llei entra en vigor als 5 mesos de la seva publicació oficial.
Publicació oficial: BOE núm. 185, de 3 d'agost de 2013
........................................00.........................................................
Decret 206/2013, de 30 de juliol, de modificació del termini d'execució de la línia de
subvencions per a inversions i la línia de subvencions per a despeses de reparació,
manteniment i conservació, regulats en els annexos 2 i 3 del Decret 155/2012, de 20 de
novembre, pel qual s'aproven les bases reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i serveis
de Catalunya per al període 2013-2016, i s'obre la convocatòria única per a aquest període.
Objecte: Ajornar fins a l'any 2014 l'inici de l'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya
de la línia de subvencions per a inversions i la línia de subvencions per a despeses de reparació,
manteniment i conservació, regulades en els annexos 2 i 3 del Decret 155/2012, de 20 de
novembre, pel qual s'aproven les bases reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i serveis de
Catalunya per al període 2013-2016, i obrir la convocatòria única per a aquest període.
Data en què entra en vigor: L'endemà de la publicació al DOGC.
Publicació oficial: DOGC núm. 6430 d'1 d'agost de 2013.
........................................00.........................................................
Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement
i de la creació d'ocupació.
Objecte: Adoptar mesures, amb caràcter d'urgència, dirigides a desenvolupar l'Estratègia
d'Emprenedoria i Ocupació Jove, a fomentar el finançament empresarial a través de mercats
alternatius, a reduir la morositat en les operacions comercials i, en general, a fomentar la
competitivitat de l'economia espanyola.
El text d'aquesta llei es correspon gairebé en la seva totalitat amb el text aprovat pel Reial decret
llei 4/2013, de 22 de febrer de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la
creació d'ocupació.
Com a novetat respecte la redacció del RDL 4/2013, s'ha de destacar que es modifica l'apartat
228.5 del TRLCSP per incloure entre les clàusules abusives aquelles que exclouen la
indemnització per costos de cobrament, les quals seran contràries a la llei, llevat que el deutor
demostri que aquesta exclusió no és abusiva.
Data en què entra en vigor: Aquesta Llei entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació al
BOE.
Publicació oficial: BOE núm. 47, de 23 de febrer de 2013.
........................................00.........................................................
Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes.

Objecte: Aquesta Llei té per objecte regular les condicions bàsiques que garanteixin un
desenvolupament sostenible, competitiu i eficient del mitjà urbà, mitjançant l'impuls i el foment de
les actuacions que condueixin a la rehabilitació dels edificis i a la regeneració i renovació dels
teixits urbans existents, quan siguin necessàries per assegurar als ciutadans una adequada qualitat
de vida i l'efectivitat del seu dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat.
Aquesta Llei modifica entre d'altres:
- Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre Propietat Horitzontal.
- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació.
- Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.- Llei 47/2003, de 26 de novembre,
General Pressupostària.
- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
- Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març.
- Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació.
- Text refós de la Llei de Sòl, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny.
-Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre.
- Reial decret-llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris
sense recursos.
- Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013.
- Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris,
reestructuració de deute i lloguer social.
Data en què entra en vigor: Aquesta Llei entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació al
BOE.
Publicació oficial: BOE núm. 153, de 27 de juny de 2013
..........................................................o00o...................................................
Reial decret 515/2013, de 5 de juliol, pel qual es regulen els criteris i el procediment per
determinar i repercutir les responsabilitats per incompliment del Dret de la Unió Europea.
Objecte: Desenvolupar allò previst a la disposició addicional segona de la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
A aquests efectes, es regulen el procediment i els criteris per a la determinació i repercussió de les
responsabilitats per incompliment del Dret de la Unió Europea, determinant el seu àmbit subjectiu
i objectiu d'aplicació, així com els mecanismes per fer efectiva la repercussió.
Aquest Reial decret és aplicable, entre d'altres, als ens locals.
Data en què entra en vigor: Aquesta Reial decret entrarà en vigor el dia següent al de la seva
publicació al BOE.
Publicació oficial: BOE núm. 161, de 6 de juliol de 2013.
..........................................................o00o...................................................
Altres.
RESOLUCIÓ GRI/1550/2013, de 8 de juliol, per la qual es dóna publicitat a la Sentència del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 1104/2011, de 19 d’octubre de 2011, per la qual
s’anul·len i es deixen sense efecte els articles 7, 12.1, 14.1 i 24.5, i les disposicions transitòria
primera i addicional cinquena del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen
determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter
estatal de les entitats locals de Catalunya.

DECRET 222/2013, de 3 de setembre, del Reglament d’organització i funcionament del
Comitè d'Ètica de la Policia de Catalunya.
Interpretació de la Disposició Transitòria quarta del Decret 112/2010, de 31 d’agost pel qual
s’aprova el reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, en relació a l’obligació de
disposar d’un sistema automàtic de control d’aforament.
Resolución de 26 de julio de 2013, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y
Local, por la que se da cumplimiento al artículo 32.1 del Real Decreto-ley 8/2013 de medidas
urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales
con problemas financieros.
Proposició no de Llei sobre l’aplicació de l’article 32 de la L.O. 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
El 17 de setembre el Ple del Congrés dels Diputats va aprovar una Proposició no de Llei en els
termes següents:
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el plazo más breve posible, se impulse
el establecimiento de reglas para la aplicación del artículo 32 de la LO 2/2002 de 27 de abril de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con el fi de permitir que los entes locales
que dispongan de superávit presupuestario(en términos SEC) y de remanente positivo de tesorería,
y a la vez no superen los límites de endeudamiento establecidos legalmente, puedan destinar el
menor importe de entre el superávit o el remanente a inversiones sin que de lugar a déficit al cierre
del ejercicio, previa cancelación de las obligaciones que tengan pendientes de reconocer en los
presupuestos".
XI.- INFORME DE MOROSITAT 2 TRI/2013 I ESTAT LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2013
A.- INFORME TRIMESTRAL DE TRESORERIA I INTERVENCIÓ (SEGON
TRIMESTRE 2013) EN COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI
15/2010
PERÍODE DE REFERÈNCIA: SEGON
COMPTABLE FINS AL 30/06/2013)

TRIMESTRE

DE

2013

(REGISTRE

Proposta pel Ple del 26 de setembre 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 Març del 2013, es trobaven pendents de reconeixement de l’obligació el 30 de Juny de
2013.
IV.3. Pel que es refereix a les obligacions pendents de pagament, en el present informe s’inclouen
les obligacions reconegudes a partir del 7 de juliol de 2010 (data d’entrada en vigor de la Llei
15/2010) pendents de pagament en l’últim dia del període de referència (30 de juny de 2013) en les
que s’hagi incomplet el mencionat termini màxim de pagament.
CINQUÈ. INFORME.
V.1. Atenent a les consideracions anteriorment exposades, i segons les dades extrets del Programa
Comptable, que s’annexen al present informe, les factures o documents justificatius respecte als
quals han transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre comptable i no
s’han tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació a data 30 de juny de
2013, són (tot això amb el detall que hi ha en l’expedient): Cap.
V.2. D’altra banda i d’acord amb les dades extrets del Programa Comptable que s’annexen al
present informe, les obligacions reconegudes que s’hagin pendents de pagament a 30 de juny de
2013 i que han incomplet el termini màxim per a procedir al mateix són:
Num. Obligacions
5

Import (€)
17.293,99 €

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

B.- ESTAT LIQUIDACIÓ PRESSUPOST
Donat compte de l’execució del pressupost en les següents dades i que presenten ELS SEGÜENTS
ESTATS::
1.- Dades a 30/06/2013, Informació tramesa al Ministeri d’Economia, dintre de les obligacions de
subministrament d’informació de les Entitats Locals:
AJUNTAMENT DE ROSSELLO
Exercici Comptable: 2013

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2013 fins 30/06/2013
Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Capítols: Capítol)
C R ÈD IT S PR ESSU POST A R IS
Eco n.

1
2
3
4
6
9

D escr ip ció

Inicials

DESPESES DE PERSONAL.
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.
DESPESES FINANCERES.
TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
INVERSIONS REALS.
PASSIUS FINANCERS.

M o d if icacio ns

593.631,68
1.180.376,56
23.930,00
192.850,00
131.127,90
125.464,00
2 .2 4 7.3 8 0 ,14

T OT A L

D ef init ius

0,00
0,00
0,00
0,00
635.781,53
0,00
6 3 5.78 1,53

Ob lig acio ns
R eco neg ud es N et es

593.631,68
1.180.376,56
23.930,00
192.850,00
766.909,43
125.464,00
2 .8 8 3 .16 1,6 7

R o manent s d e C r ed it

280.566,84
480.555,50
5.392,61
76.091,84
58.559,86
52.525,79
9 53 .6 9 2 ,4 4

313.064,84
699.821,06
18.537,39
116.758,16
708.349,57
72.938,21
1.9 2 9 .4 6 9 ,2 3

Exercici Comptable: 2013

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2013 fins 30/06/2013
Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Capítols: Capítol)
Pr evisio ns p r essup o st àr ies
Eco n.

D escr ip ció

Pr evisio ns
Inicials

M o d if icacio ns

Pr evisio ns
D ef init ives

D r et s
R eco neg ut s
N et s

Pend ent s d e
co b r ament

Excés / d ef ect e
Pr evisió

Impostos directes.
Impostos indirectes.

912.547,89

0,00

912.547,89

462.001,80

0,00

2

20.000,00

0,00

20.000,00

9.563,75

0,00

-10.436,25

3
4

Taxes, preus públics i altres ingressos.
Transferències corrents.

448.157,00
772.922,00

0,00
0,00

448.157,00
772.922,00

224.820,94
264.114,24

525,45
9.367,52

-223.336,06
-508.807,76

20.500,00

0,00

20.500,00

13.457,95

0,00

-7.042,05

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

-1.000,00

72.253,25

635.781,53

708.034,78

0,00

0,00

-708.034,78

6 3 5.78 1,53

2 .8 8 3 .16 1,6 7

9 73 .9 58 ,6 8

9 .8 9 2 ,9 7

- 1.9 0 9 .2 0 2 ,9 9

1

5
6
7

Ingressos patrimonials.
Alienació d’inversions reals.
Transferències de capital.
T OT A L

2 .2 4 7.3 8 0 ,14

-450.546,09

EXISTÈNCIES EN TRESORERIA des de 01/01/2013 fins 30/06/2013
Com pte
5700
57100
57101
57102
57106
57109
57111
5741
5790

Descripció
CAIXA CORPORACIO
BANC SANTANDER CENTRAL HISPANO - 0049-1886-72-2210640170
IBERCAJA -- 2085-9477-51-03100488662
LA CAIXA DE ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA --2100-0531-03-0200005686
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA -- 0182-5938-94-0200251108
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA - 2100-0531-06-0200064504
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA -- 2100-0531-01-0200006936
CAIXA FIXA
FORM ALITZACIÓ
T OT A L

Existències inicials

Deure

Haver

Existències finals

529,34
41.850,99
5.567,94
170.379,57
155.079,04
65.830,45
0,00
63,75
0,00
439.301,08

20.541,68
2,11
174,86
1.126.178,70
188.050,40
3,12
5.231,00
150,00
15.516,06
1.355.847,93

19.434,99
3.728,10
1,09
915.962,23
121.821,95
23,25
56,40
150,00
15.516,06
1.076.694,07

1.636,03
38.125,00
5.741,71
380.596,04
221.307,49
65.810,32
5.174,60
63,75
0,00
718.454,94

2.- Dades a 31 d’Agost de 2013.
SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2013 fins 31/08/2013
Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Capítols: Capítol)
Eco n.

D escr ip ció

DESPESES DE PERSONAL.

1
2

INVERSIONS REALS.
PASSIUS FINANCERS.

9

T OT A L

D ef init ius

Ob lig acio ns
R eco neg ud es N et es

R o manent s d e C r ed it

593.631,68
1.180.376,56

0,00
0,00

593.631,68
1.180.376,56

363.383,98
612.179,59

230.247,70
568.196,97

23.930,00
192.850,00
131.127,90

0,00
0,00
635.781,53

23.930,00
192.850,00
766.909,43

5.847,90
105.047,26
49.744,38

18.082,10
87.802,74
717.165,05

125.464,00
2 .2 4 7.3 8 0 ,14

0,00
6 3 5.78 1,53

125.464,00
2 .8 8 3 .16 1,6 7

74.267,93
1.2 10 .4 71,0 4

51.196,07
1.6 72 .6 9 0 ,6 3

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

3
4
6

C R ÈD IT S PR ESSU POST A R IS
M o d if icacio ns

Inicials

SITUACIÓ D'INGRESSOS. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2013 fins 31/08/2013
Liquidació del pressupost d'ingressos (Resum General per Capítols: Capítol)
Pr evisio ns p r essup o st àr ies
Eco n.

D escr ip ció

Pr evisio ns
Inicials

M o d if icacio ns

Pr evisio ns
D ef init ives

D r et s
R eco neg ut s N et s

Excés / d ef ect e
Pr evisió

Pend ent d e
C o b r ament

1

Impostos directes.

912.547,89

0,00

912.547,89

583.550,15

0,00

-328.997,74

2
3

Impostos indirectes.
Taxes, preus públics i altres ingressos.

20.000,00
448.157,00

0,00
0,00

20.000,00
448.157,00

11.199,42
505.824,06

0,00
1.194,95

-8.800,58
57.667,06

4
5

Transferències corrents.
Ingressos patrimonials.

772.922,00
20.500,00

0,00
0,00

772.922,00
20.500,00

328.287,48
14.963,88

857,52
0,00

-444.634,52
-5.536,12

6
7

Alienació d’inversions reals.
Transferències de capital.

1.000,00
72.253,25

0,00
635.781,53

1.000,00
708.034,78

0,00
12.919,17

0,00
0,00

-1.000,00
-695.115,61

6 3 5.78 1,53

2 .8 8 3 .16 1,6 7

2 .0 52 ,4 7

- 1.4 2 6 .4 17,51

T OT A L

2 .2 4 7.3 8 0 ,14

1.4 56 .74 4 ,16

EXISTÈNCIES EN TRESORERIA des de 01/01/2013 fins 31/08/2013
Com pte
5700
57100
57101
57102
57106
57109
57111
5741
5790

Descripció
CAIXA CORPORACIO
BANC SANTANDER CENTRAL HISPANO - 0049-1886-72-2210640170
IBERCAJA -- 2085-9477-51-03100488662
LA CAIXA DE ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA --2100-0531-03-0200005686
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA -- 0182-5938-94-0200251108
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA - 2100-0531-06-0200064504
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA -- 2100-0531-01-0200006936
CAIXA FIXA
FORM ALITZACIÓ
T OT A L

Existències inicials

Deure

Haver

Existències finals

529,34
41.850,99
5.567,94
170.379,57
155.079,04
65.830,45
0,00
63,75
0,00
439.301,08

31.128,60
2,11
174,86
1.652.141,52
259.186,92
4,17
7.046,00
150,00
18.084,57
1.967.918,75

31.211,92
4.970,80
1,09
1.219.666,10
133.562,44
31,05
56,40
150,00
18.084,57
1.407.734,37

446,02
36.882,30
5.741,71
602.854,99
280.703,52
65.803,57
6.989,60
63,75
0,00
999.485,46

Es resta assabentats.
XII.- FACTURES I COMPTES
S’aprova la relació de factures detallada i en poder dels regidors que ascendeix a la quantitat de
251.695,55 € (s.e.u.o) €.
ESBORRANY RELACIÓ DE FACTURES-JUNTA PORTAVEUS 24/09/2013
Factures Registrades del 22 de Juny al 20 de Setembre
N.Reg.
Imp.Factur
Fac.
D. Factura Núm. Document a (Euros)
Nom tercer
589
25/06/2013 19-13
900 BAÑERES PORTA, NOEMI *

D. Registre Pagat
25/06/2013 Sí

667

15/06/2013 10.861.885

490,62 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D

26/06/2013 Sí

668

15/06/2013 10.862.968

936,79 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D

01/07/2013 Sí

670

22/06/2013 14029

672

21/06/2013 PV01-024879

673

21/06/2013 2000036315

674

29/06/2013 13.313

2.622,45 SALTOKI LLEIDA, SA
266,2 SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA D**

25/06/2013 Sí
25/06/2013 Sí

123,56 MTB DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS, 01/07/2013 Sí
SL *
1.751,21 LIMPIEZAS PIRINEO SL *
25/06/2013 Sí

675

29/06/2013 13.314

8.160,76 LIMPIEZAS PIRINEO SL *

25/06/2013 Sí

676

29/06/2013 13.315

42,3 LIMPIEZAS PIRINEO SL *

25/06/2013 Sí

677

25/06/2013 13/03949

678

20/06/2013 405/2013

679

30/03/2013 1300518

225,06 INFOUNIO, SL *

680

01/07/2013 28-G382-646789

276,56 TELEFONICA
MOVILES,
SERVICIO 28/06/2013 Sí
MOVILINE
38,62 FARRERO PINTAT, Mª ISABEL *
28/06/2013 Sí

681

ABRIL-JUNY

809,49 LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA 27/06/2013 Sí
(AB) *
7.124,95 CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA
27/06/2013 Sí
27/06/2013 Sí

682

20/06/2013 FVH13-000395

683

28/06/2013 328

684

01/07/2013 S/132484

180 DIARIO LA MAÑANA, SA D**

01/07/2013 Sí

685

01/07/2013 2013014

600 ARTESEY IBERICA, SL *

01/07/2013 Sí

686

28/06/2013 1300928

107,76 INFOUNIO, SL *

02/07/2013 Sí

687

27/06/2013 1300926

267,41 INFOUNIO, SL *

02/07/2013 Sí

688

29/06/2013 30

689

01/07/2013 104138

127,05 ACENS TECHNOLOGIES, SL **D

02/07/2013 Sí

690

25/06/2013 B3/13074

405,24 BUFET GONZALO SLP

02/07/2013 Sí

691

01/07/2013 404533

597,55 QUIMICA SERO SL **D

02/07/2013 Sí

692

01/07/2013 FLLAQB35065

693

30/06/2013 EC-130596

377,94 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. *

04/07/2013 Sí

694

30/06/2013 EC-130595

189,97 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. *

04/07/2013 Sí

695

30/06/2013 EC-130573

894,8 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. *

04/07/2013 Sí

696

30/06/2013 EC-130574

501,61 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. *

04/07/2013 Sí

697

05/07/2013 8

698

05/07/2013 133071

699

05/07/2013 62950

700

29/06/2013 10.866.223

703

30/06/2013 1130608357

1.987,46 GRUPO ELECTRO STOCKS, SL *

08/07/2013 Sí

704

30/06/2013

1.560,00 VALERI MAS BOLDU

08/07/2013 Sí

705

28/06/2013 13000102

706

04/07/2013 A/1030

707

08/07/2013 FV13-04286

708

10/07/2013 027-13

709

08/07/2013 R000000138

710

30/06/2013 61/13

711

30/06/2013 3250652

399,5 COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA

05/07/2013 Sí

712

01/07/2013 F13086534D

57,02 UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD **D

05/07/2013 Sí

713

10/05/2013 FE133211236108
81
14/05/2013 FE133211237564
64
10/05/2013 FE133211236108
82
14/05/2013 FE133211237564
93
30/06/2013 55784

714
715
716
719

1.716,99 GLS CONSORCIO DEL HORMIGON, SLU *

28/06/2013 Sí

18,15 PUBLICITAT Y GESTION NAVARRO, SL

28/06/2013 Sí

110,7 FARSYSTEMS SCP

314,6 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA

02/07/2013 Sí

03/07/2013 Sí

30,3 FONTANET,C.B. *

05/07/2013 Sí

152,46 CASA BADIO, S.L. *

05/07/2013 Sí

25 INSTAL·LACIO COMERCIALS RAL, SL
187,57 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D

50,8 JFESPAIS (JESUS M. FIUZA CIBEIRA)
42,35 MARBRES I GRANITS LLUIS SIMO, SL D**
355,44 NOVOQUIMICA ECOLOGICA, SL
1.796,85 EQUIP D'ARQUITECTURA TECNICA, SLP
150,16 SIEF-2
1.453,34 MN CATERING 2003 SL *

05/07/2013 Sí
05/07/2013 Sí

08/07/2013 Sí
10/07/2013 Sí
10/07/2013 Sí
10/07/2013 Sí
10/07/2013 Sí
11/07/2013 Sí

1.191,96 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA *

05/07/2013 Sí

691,85 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA *

05/07/2013 Sí

435,03 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA *

05/07/2013 Sí

949,43 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA *

05/07/2013 Sí

29,17 GUERIN, S.A.U. *

05/07/2013 Sí

720

30/06/2013 369

721

28/06/2013 E000000024

113,76 SIEF-2

05/07/2013 Sí

722

04/07/2013 OR/1541

433,62 LA LERIDANA, SL

05/07/2013 Sí

723

19/04/2013 32

724

15/07/2013 242

725

01/07/2013 A/001126

726

10/07/2013 VEN/70079921

727

15/07/2013 18

2.449,04 TORRELLES PIJUAN, LLUIS

18/07/2013 Sí

728

16/07/2013 13

1.694,00 OLICAT *

18/07/2013 No

729

30/04/2013 243

429,67 BUFETE GONZALO GESTION S.L D**

19/07/2013 Sí

730

31/05/2013 313

429,67 BUFETE GONZALO GESTION S.L D**

19/07/2013 Sí

731

28/06/2013 396

482,91 BUFETE GONZALO GESTION S.L D**

19/07/2013 Sí

732

29/06/2013 428

165,77 BUFETE GONZALO GESTION S.L D**

19/07/2013 Sí

733

10/07/2013 FVH13-000439

624,36 GLS CONSORCIO DEL HORMIGON, SLU *

19/07/2013 Sí

734

12/07/2013 R000000280

735

30/06/2013 SN1304653

512,17 RAMELL, SCCL

05/07/2013 Sí

736

29/06/2013 10.864.108

667,45 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D

05/07/2013 Sí

737

30/06/2013 4001148672

211,42 CORREOS Y TELEGRAFOS SA-S.E.

08/07/2013 Sí

738

01/07/2013 CI0658085565

461,31 VODAFONE ESPAÑA,S.A.

08/07/2013 Sí

739

06/07/2013 16-13

1.300,00 COBLA JOVENIVOLA AGRAMUNT *

08/07/2013 Sí

740

1.468,89 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA *

08/07/2013 Sí

741

02/07/2013 FE133211265048
21
04/07/2013 2013-0150

742

30/06/2013 0012631-S11

129,64 LOCAL
PROM
CONSULTORS, S.L. D**
1.584,66 SERVEIS LIC 1999, SLU *

08/07/2013 Sí

743

30/06/2013 9030073549

744

28/06/2013 2040838

2.238,50 AMBI JARDINS SCP *

08/07/2013 Sí

745

28/06/2013 2010842

486,42 AMBI JARDINS SCP *

08/07/2013 Sí

746

06/07/2013 V13-355

747

15/07/2013 1

82,5 ARA PRODUCCIONS, SL *

12/07/2013 Sí

748

04/07/2013 13010

140 GARCIA SORIANO, CARME *

12/07/2013 Sí

749

12/07/2013 F-V/3074

5,45 PXJ PIFARRE S.L *

12/07/2013 Sí

750

04/07/2013 13009

18,2 GARCIA SORIANO, CARME *

12/07/2013 Sí

751

30/06/2013 FVR13-15601

752

08/07/2013 443-2013

668,15 CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA

11/07/2013 Sí

753

10/07/2013 1300987

114,53 INFOUNIO, SL *

11/07/2013 Sí

754

11/07/2013 16210

755

09/07/2013 P3301NA137969
6
09/07/2013 P3301NA137969
7
09/07/2013 P3301NA137968
0
21/06/2013 P2301NA133989
2
12/07/2013 P3301NA140637
3
09/07/2013 P3301NA137233

756
757
758
759
760

18,28 ILLA GIRO COMERCIAL

05/07/2013 Sí

275 ARUM SERVEIS AMBIENTALS, SCP *

15/07/2013 Sí

20,62 FORN DE PA GIRIBET, SCP

17/07/2013 Sí

169,4 JF. ASCENSORS SCP

17/07/2013 Sí

145,35 SAINT GOBAIN IDAPLAC, SL **D

35,09 SIEF-2

19/07/2013 Sí

(SERRA-SULLA 08/07/2013 Sí

182,23 ABACUS, SCCL *

2.016,30 CAPARROS CELEBRACIONS, SL *

77,16 SEGRE SERVEIS,S.A.

25,97 QUIMICA SERO SL **D

18/07/2013 Sí

08/07/2013 Sí

12/07/2013 Sí

11/07/2013 Sí

16/07/2013 Sí

550,65 ENDESA ENERGIA, SAU *

19/07/2013 Sí

509,33 ENDESA ENERGIA, SAU *

19/07/2013 Sí

255,14 ENDESA ENERGIA, SAU *

19/07/2013 Sí

292,19 ENDESA ENERGIA, SAU *

19/07/2013 Sí

122,38 ENDESA ENERGIA, SAU *

19/07/2013 Sí

62,93 ENDESA ENERGIA, SAU *

19/07/2013 Sí

9
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786

12/07/2013 P3301NA140637
4
21/06/2013 P2301NA133988
9
24/06/2013 P2301NA135174
9
12/07/2013 P3301NA140637
2
08/07/2013 P3301NA136038
6
08/07/2013 P3301NA136038
5
21/06/2013 P2301NA133987
1
21/06/2013 P2301NA133989
3
21/06/2013 P2301NA133989
0
21/06/2013 P2301NA133989
1
21/06/2013 P1308NA002341
3
24/06/2013 P1301NA133273
0
05/07/2013 P4301NA137741
5
21/06/2013 P4301NA127104
8
24/06/2013 P4301NA128057
5
25/06/2013 P2301NA136639
7
21/06/2013 P2301NA133987
2
21/06/2013 P2301NA133987
3
21/06/2013 P2301NA133987
5
21/06/2013 P2301NA133987
7
12/07/2013 P3301NA140637
6
24/06/2013 P2301NA135174
8
21/06/2013 P2301NA133988
8
20/07/2013 FRO2013333687
9
20/07/2013 16731

788

13/06/2013 FE133211251329
78
13/06/2013 FE133211251329
79
26/07/2013 23-13

789

01/06/2013 103402

790

15/07/2013 10.868.318

787

15,33 ENDESA ENERGIA, SAU *

19/07/2013 Sí

156,39 ENDESA ENERGIA, SAU *

19/07/2013 Sí

874,58 ENDESA ENERGIA, SAU *

19/07/2013 Sí

122,38 ENDESA ENERGIA, SAU *

19/07/2013 Sí

91,22 ENDESA ENERGIA, SAU *

19/07/2013 Sí

121,45 ENDESA ENERGIA, SAU *

19/07/2013 Sí

55,45 ENDESA ENERGIA, SAU *

19/07/2013 Sí

249,2 ENDESA ENERGIA, SAU *

19/07/2013 Sí

485,9 ENDESA ENERGIA, SAU *

19/07/2013 Sí

1.043,75 ENDESA ENERGIA, SAU *

19/07/2013 Sí

54,57 ENDESA ENERGIA, SAU *

19/07/2013 Sí

251,53 ENDESA ENERGIA, SAU *

19/07/2013 Sí

2.200,45 ENDESA ENERGIA, SAU *

19/07/2013 Sí

316,79 ENDESA ENERGIA, SAU *

19/07/2013 Sí

364,1 ENDESA ENERGIA, SAU *

19/07/2013 Sí

218,04 ENDESA ENERGIA, SAU *

19/07/2013 Sí

103,25 ENDESA ENERGIA, SAU *

19/07/2013 Sí

123,75 ENDESA ENERGIA, SAU *

19/07/2013 Sí

60,61 ENDESA ENERGIA, SAU *

19/07/2013 Sí

80,55 ENDESA ENERGIA, SAU *

19/07/2013 Sí

203,93 ENDESA ENERGIA, SAU *

19/07/2013 Sí

607,95 ENDESA ENERGIA, SAU *

19/07/2013 Sí

945,26 ENDESA ENERGIA, SAU *

19/07/2013 Sí

77 ENDESA ENERGIA, SAU *

22/07/2013 Sí

306,75 SALTOKI LLEIDA, SA

22/07/2013 Sí

960,79 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA *

22/07/2013 Sí

1.100,41 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA *

19/07/2013 Sí

1.200,00 BAÑERES PORTA, NOEMI *

26/07/2013 Sí

24,99 ACENS TECHNOLOGIES, SL **D
339,79 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D

26/07/2013 Sí
23/07/2013 Sí

791

15/07/2013 10.867.259

932,84 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D

792

09/07/2013 A/725

793

11/07/2013 1973SE1307

534,15 ABSORSISTEM,S.L. *

24/07/2013 Sí

794

15/07/2013 13-003999

229,46 HIDRO LLEIDA,S.A.

24/07/2013 Sí

795

18/07/2013 13044037

796

24/07/2013 EFA00096

416,59 SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA, 24/07/2013 Sí
SL *D
721,16 MOBLES L'EBENISTA *
25/07/2013 Sí

797

16/07/2013 461/2013

3.630,51 CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA

25/07/2013 Sí

798

16/07/2013 505/2013

7.124,95 CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA

25/07/2013 Sí

799

12/07/2013 2013/002

800

28/07/2013 60-G398-118610

801

25/06/2013 2054

802

18/07/2013 F/2130726

803

25/07/2013 025/13

804

01/07/2013 395

805

26/07/2013 FV13-04475

440,62 NOVOQUIMICA ECOLOGICA, SL

29/07/2013 Sí

806

20/07/2013 FVH13-000478

598,71 GLS CONSORCIO DEL HORMIGON, SLU *

29/07/2013 Sí

807

26/07/2013 F-V/3091

808

15/06/2013 43/13

1.200,00 AVENTIN HUGUET, ADORACION *

29/07/2013 Sí

809

18/07/2013

2.838,51 CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA

30/07/2013 Sí

810

23/07/2013 13/820

811

31/07/2013 1301078

678,45 PACO GARCIA, PRENDAS Y ARTICULOS 30/07/2013 Sí
DE UNIFORMIDAD, SA
78,99 INFOUNIO, SL *
31/07/2013 Sí

812

29/07/2013 A3361

252,44 TALLERS ROSSELLO

31/07/2013 Sí

813

29/07/2013 A3365

887,4 TALLERS ROSSELLO

31/07/2013 Sí

814

01/08/2013 2013016

815

31/07/2013 2010858

816

31/07/2013 73/13

875,25 MN CATERING 2003 SL *

817

01/08/2013 28-H382-623742

818

31/07/2013 47-2013

275,75 TELEFONICA
MOVILES,
SERVICIO 01/08/2013 Sí
MOVILINE
411,4 RUBINAT TARRAGONA, JAUME
02/08/2013 Sí

819

31/07/2013 48-2013

820

20/07/2013 OR/1667

822

01/07/2013 104419

823

03/08/2013

824

26/07/2013 2013-1304546

827

54,09 CODETRAC, SL

23/07/2013 Sí

21,9 SALAZAR GREGORI, ANGEL

25/07/2013 Sí

1.127,45 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

26/07/2013 Sí

363 ODEON LLEIDA LLUM I SO, SL *

26/07/2013 Sí

526,35 LUMINOSOS ESTEL, SL
102 VOLUNTARIS DE PROTECCIO
CIUTAT DE LLEIDA *
4.180,00 TREN MAGIC MADI, SLU

57,17 PXJ PIFARRE S.L *

600 ARTESEY IBERICA, SL *
2.238,50 AMBI JARDINS SCP *

338,8 RUBINAT TARRAGONA, JAUME
528 LA LERIDANA, SL
24,99 ACENS TECHNOLOGIES, SL **D

23/07/2013 Sí

26/07/2013 Sí
CIVIL 26/07/2013 Sí
29/07/2013 Sí

29/07/2013 Sí

01/08/2013 Sí
01/08/2013 Sí
01/08/2013 Sí

02/08/2013 Sí
02/08/2013 Sí
05/08/2013 Sí

360 ROMAN ALOS, VICTOR

05/08/2013 Sí

260,63 NEXICA (COM 2002, SL)

05/08/2013 Sí

31/07/2013 13331

4.015,18 LIMPIEZAS PIRINEO SL *

06/08/2013 Sí

828

31/07/2013 13332

75,17 LIMPIEZAS PIRINEO SL *

06/08/2013 Sí

829

04/07/2013 463/2013

2.037,30 CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA

06/08/2013 Sí

830

04/07/2013 497/2013

229,72 CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA

06/08/2013 Sí

831

18/07/2013 548/2013

2.018,61 CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA

06/08/2013 Sí

832

18/07/2013 582/2013

229,72 CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA

06/08/2013 Sí

833

02/08/2013 A006387

834

31/07/2013 3343/203

835

544,5 MUSICS DE GIRONA S.C.C.L *
106,48 MECORT, SCP
78 ASSOCIACIO DONES AL-KANISIA

06/08/2013 Sí
06/08/2013 Sí
06/08/2013 Sí

836

01/08/2013 404572

597,55 QUIMICA SERO SL **D

07/08/2013 Sí

837

31/07/2013 13-004360

922,71 HIDRO LLEIDA,S.A.

07/08/2013 Sí

838

05/08/2013 2013-0169

840

01/08/2013 CIO663821864

129,64 LOCAL
PROM
CONSULTORS, S.L. D**
483,3 VODAFONE ESPAÑA,S.A.

841

01/08/2013 F13101235D

57,02 UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD **D

08/08/2013 Sí

842

01/08/2013 F13101236D

191,79 UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD **D

08/08/2013 Sí

843

08/08/2013 13051549

844

31/07/2013 13000119

374,51 SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA, 08/08/2013 Sí
SL *D
190,45 JFESPAIS (JESUS M. FIUZA CIBEIRA)
08/08/2013 Sí

845

30/07/2013 0012696-S11

1.584,66 SERVEIS LIC 1999, SLU *

08/08/2013 Sí

846

31/07/2013 10.869.389

1.607,34 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D

09/08/2013 Sí

847

31/07/2013 10.871.382

414,47 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D

08/08/2013 Sí

848

31/07/2013 4001161639

281,08 CORREOS Y TELEGRAFOS SA-S.E.

09/08/2013 Sí

849

31/07/2013 SN1305506

360,76 RAMELL, SCCL

09/08/2013 Sí

850

23/07/2013 1321027

851

31/07/2013 EC-130735

1.143,50 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. *

09/08/2013 Sí

852

31/07/2013 EC-130737

743,92 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. *

09/08/2013 Sí

853

31/07/2013 EC-130736

108,9 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. *

09/08/2013 Sí

854

31/07/2013 C-130734

470,82 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. *

09/08/2013 Sí

855

02/08/2013 VL0/119660

107,35 TORRELSA, SA **D

09/08/2013 Sí

862

28/06/2013 60-F398-119064

866

07/08/2013 VLO/119817

8,65 TORRELSA, SA **D

09/08/2013 Sí

867

31/07/2013 FVR13-18631

64,61 SEGRE SERVEIS,S.A.

12/08/2013 Sí

868

13/08/2013 13011

26,65 GARCIA SORIANO, CARME *

13/08/2013 Sí

869

31/07/2013 A/130147

870

06/08/2013 a/001362

871

14/08/2013 386

872

12/08/2013 542/2013

873

31/07/2013 1130709035

863,94 GRUPO ELECTRO STOCKS, SL *

14/08/2013 Sí

874

10/08/2013 VEN/70091554

522,02 SAINT GOBAIN IDAPLAC, SL **D

16/08/2013 Sí

875

06/08/2013 VEN/70090239

356,87 SAINT GOBAIN IDAPLAC, SL **D

16/08/2013 Sí

876

16/08/2013 F-V/3111

877

01/08/2013 P4A301N008902
5
01/08/2013 P4A301N008902
4
01/08/2013 P2A301N009696
0
01/08/2013 P2A301N009695
8
01/08/2013 P2A301N009695
9
01/08/2013 P2A301N010697
5
01/08/2013 P2A301N009695
6
01/08/2013 P2A301N009695
7

878
879
880
881
882
883
884

(SERRA-SULLA 07/08/2013 Sí

23,43 AGROPIENSO SCCL *

1.127,45 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

817,43 QUALITY COLORS,SCP *
169,4 JF. ASCENSORS SCP
203,64 PUBLICITAT Y GESTION NAVARRO, SL
7.124,95 CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA

81,37 PXJ PIFARRE S.L *

08/08/2013 Sí

09/08/2013 Sí

28/06/2013 Sí

13/08/2013 Sí
14/08/2013 Sí
14/09/2013 Sí
14/08/2013 Sí

16/08/2013 Sí

378,05 ENDESA ENERGIA, SAU *

19/08/2013 Sí

498,1 ENDESA ENERGIA, SAU *

19/08/2013 Sí

352,45 ENDESA ENERGIA, SAU *

19/08/2013 Sí

182,72 ENDESA ENERGIA, SAU *

19/08/2013 Sí

1.187,41 ENDESA ENERGIA, SAU *

19/08/2013 Sí

822,93 ENDESA ENERGIA, SAU *

19/08/2013 Sí

1.337,10 ENDESA ENERGIA, SAU *

19/08/2013 Sí

3.159,82 ENDESA ENERGIA, SAU *

19/08/2013 Sí

885

894

01/08/2013 P2A301N009695
5
01/08/2013 P2A301N009695
4
01/08/2013 P1A301N009280
2
01/08/2013 P2A301N009692
8
01/08/2013 P2A301N010696
4
01/08/2013 P2A301N009692
9
01/08/2013 P2A301N009693
0
01/08/2013 P2A301N009693
1
01/08/2013 P2A301N009693
2
19/08/2013 13-004705

895

09/08/2013 130256

44,77 ALFAGRAF GRAFIQUES SCP *

21/08/2013 Sí

896

09/08/2013 130257

66,55 ALFAGRAF GRAFIQUES SCP *

21/08/2013 Sí

897

09/08/2013 130258

42,35 ALFAGRAF GRAFIQUES SCP *

21/08/2013 Sí

898

16/07/2013 2,819E+13

168,6 L'HORT DE CA LA BARBARA

23/08/2013 Sí

899

16/07/2013 899

12,75 L'HORT DE CA LA BARBARA

23/08/2013 Sí

900

15/08/2013 10.872.353

655,37 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D

26/08/2013 Sí

901

19/08/2013 FV13-04658

398,03 NOVOQUIMICA ECOLOGICA, SL

26/08/2013 Sí

902

01/08/2013 2.013.505

903

03/08/2013 F/164

904

908

09/07/2013 FE133211269053
02
05/07/2013 FE133211267537
01
09/07/2013 FE133211269053
03
05/07/2013 FE133211267537
00
28/08/2013 60-H398-118303

909

15/08/2013 10.873.307

363,83 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D

26/08/2013 Sí

910

27/08/2013 26/13

627,27 BAÑERES PORTA, NOEMI *

27/08/2013 Sí

911

27/08/2013 2010876

2.238,50 AMBI JARDINS SCP *

28/08/2013 Sí

913

28/08/2013 F-V/3122

4,84 PXJ PIFARRE S.L *

28/08/2013 Sí

914

28/08/2013 VL0/120661

98,29 TORRELSA, SA **D

28/08/2013 Sí

916

28/08/2013 fa014213

917

30/08/2013 13.382

1.456,68 LIMPIEZAS PIRINEO SL *

29/08/2013 Sí

918

30/08/2013 13.383

5.686,58 LIMPIEZAS PIRINEO SL *

29/08/2013 Sí

919

30/08/2013 13.384

296,11 LIMPIEZAS PIRINEO SL *

29/08/2013 Sí

920

28/08/2013 1301177

225,54 INFOUNIO, SL *

29/08/2013 Sí

921

08/08/2013 FE133211286511
80
01/08/2013 106800

112,76 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA *

29/08/2013 Sí

886
887
888
889
890
891
892
893

905
906
907

922

339,44 ENDESA ENERGIA, SAU *

19/08/2013 Sí

1.262,33 ENDESA ENERGIA, SAU *

19/08/2013 Sí

1.009,67 ENDESA ENERGIA, SAU *

19/08/2013 Sí

75,78 ENDESA ENERGIA, SAU *

19/08/2013 Sí

303,13 ENDESA ENERGIA, SAU *

19/08/2013 Sí

147,96 ENDESA ENERGIA, SAU *

19/08/2013 Sí

173,45 ENDESA ENERGIA, SAU *

19/08/2013 Sí

82,34 ENDESA ENERGIA, SAU *

19/08/2013 Sí

113,32 ENDESA ENERGIA, SAU *

19/08/2013 Sí

128,94 HIDRO LLEIDA,S.A.

21/08/2013 Sí

267,3 NETEGES CAMARASA (XAVIER CUESTA 26/08/2013 Sí
CAMARASA
131 TEIXITS BALCELLS, SL
26/08/2013 Sí
293,39 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA *

26/08/2013 Sí

302,58 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA *

26/08/2013 Sí

4.206,96 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA *

26/08/2013 Sí

828,93 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA *

26/08/2013 Sí

1.028,50 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

309,67 PORT CANTO, SL

24,99 ACENS TECHNOLOGIES, SL **D

26/08/2013 Sí

29/08/2013 No

29/08/2013 Sí

923

01/08/2013 105830

127,05 ACENS TECHNOLOGIES, SL **D

29/08/2013 Sí

925

20/08/2013 00/13-01953

294,94 ONTINET.COM, SL

20/08/2013 Sí

926

01/09/2013 A007614

927

31/07/2013 9030075889

928

01/09/2013 2013018

929

31/08/2013 20475

930

30/08/2013 58-C

931
932

7.260,00 MUSICS DE GIRONA S.C.C.L *

02/09/2013 No

439,2 ABACUS, SCCL *

02/09/2013 No

600 ARTESEY IBERICA, SL *

02/09/2013 No

62,88 SALTOKI LLEIDA, SA

02/09/2013 No

1.270,50 BAMBALINA, SCP

02/09/2013 Sí

78,44 FARRERO PINTAT, Mª ISABEL *

02/09/2013 Sí

935

08/08/2013 FE133211286511
81
01/09/2013 107482

3.032,24 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA *

29/08/2013 Sí

936

26/08/2013

937

30/08/2013 134118

938

22/08/2013 1410

119,43 JF ASCENSORS

939

22/08/2013 1411

119,43 JF ASCENSORS

940

03/09/2013 181

941

30/08/2013 13/0127

129,64 LOCAL
PROM
CONSULTORS, S.L. D**
69,79 SIGNUM NORDEST

942

05/09/2013 406

943

01/09/2013 688245

944

01/09/2013 404603

945

02/09/2013 107839

946

02/09/2013 251/2013

818,57 FARRA SOLSONA, SL

06/09/2013 No

947

31/08/2013 3250882

157,41 COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA

06/09/2013 No

948

31/08/2013 10876013

24,68 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D

949

31/08/2013 10874253

682,79 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D

950

31/08/2013 1130806495

38,79 ELECTROSTOCKS

06/09/2013 No

951

02/09/2013 F13111987D

57,02 UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD **D

06/09/2013 No

952

02/09/2013 1344/10000696

953

06/09/2013 3138

954

30/08/2013 734/2013

255,86 CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA

09/09/2013 No

955

30/08/2013 700/2013

-229,72 CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA

09/09/2013 No

956

30/08/2013 666/2013

234,73 CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA

957

30/08/2013 632/2013

-210,82 CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA

958

01/09/2013 396

11800 TREN MAGIC MADI, SLU

09/09/2013 No

959

02/09/2013 1531

169,4 JF ASCENSORS

09/09/2013 Sí

960

25/08/2013 20130779

961

30/08/2013 21207

1815 INSPECCIO
I
MANTENIMENT
L'ENTORN URBA
235,77 SEGRE SERVEIS,S.A.

962

31/08/2013 1180728

462,45 CORREOS Y TELEGRAFOS SA-S.E.

963

01/07/2013 4

964

03/09/2013 13245

965

08/09/2013 13057256

966

06/09/2013 130817

374,51 SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA, 10/092013
SL *D
312,18 ATLANTIDA DARO
10/09/203

967

31/08/2013 130832

341,21 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. *

127,05 ACENS TECHNOLOGIES, SL **D

23/09/2013 Sí

88 ARA PRODUCCIONS, SL *

04/09/2013 No

52,93 CASA BADIO, S.L. *

04/09/2013 No
04/09/2013 Sí
04/09/2013 Sí
(SERRA-SULLA 04/09/2013 Sí
04/09/2013 No

319,2 PUBLICITAT Y GESTION NAVARRO, SL
275,43 TELEFONICA
MOVILES,
MOVILINE
597,55 QUIMICA SERO, SL

04/09/2013 No

SERVICIO 05/09/2013 Sí
05/09/2013 No

24,99 ACENS TECHNOLOGIES, SL **D

460,37 AQUALIA
92,44 PXJ PIFARRE S.L *

50 ESBART ROSSELLONES
200 CARLOS ESTARAN JUSTRIBO

06/092013

06/092013

Sí

No

06/09/2013 No

06/09/2013 No
06/09/2013 No

09/092013

No

09/09/2013 No

DE 09/09/2013 No
09/09/2013 No
09/092013

Sí

09/09/2013 No
09/09/2013 No
Sí
No

10/09/2013 No

968

31/08/2013 130833

1029,71 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. *

10/09/2013 No

969

31/08/2013 130834

297,66 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. *

10/09/2013 No

970

31/08/2013 130831

239,58 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. *

10/09/2013 No

971

31/08/2013 130830

428,44 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. *

10/09/2013 No

972

31/08/2013 1306307

192,11 RAMELL, SCCL

10/09/2013 Sí

973

31/08/2013 11300566

6 RAMELL, SCCL

10/09/2013 Sí

974

31/08/2013 308

975

30/08/2013 12774

976

10/09/2013 D4864

977

06/09/2013 802

978

12/09/2013 669497174

979

31/08/2013 4497

980

05/09/2013

981

12/09/2013

982

02/09/2013 1

983

15/08/2013 1373

984

12/09/2013 2031

985

05/09/2013 1

986

05/09/2013 2

987

11/09/2013 3

988

06/09/2013 13010234

989

06/09/2013 13119573

990

23/08/2013 268974

991

23/08/2013 277272

992

23/08/2013 277274

993

23/08/2013 277273

994

23/08/2013 277275

995

27/09/2013 302927

996

23/08/2013 277229

997

26/08/2013 289631

998

09/09/2013 373688

999

09/09/2013 373689

1000

09/09/2013 383507

1001

09/09/2013 383508

1002

09/09/2013 383511

1003

04/09/2013 355527

1004

04/09/2013 355528

1005

23/08/2013 263456

1006

23/08/2013 263455

1007

16/08/2922 373507

1008

14/08/2013 190280

3993 ESPECTACLES LA TRACA
1584,66 SERVEIS LIC 1999, SLU *

10/09/2013 No

49,9 ELS NOSTRES LLIBRES, SL
267,93 AMBIENTAL

12/09/2013 Sí

484,19 VODAFONE ESPAÑA,S.A.
52,76 ALCO GRUPO EMPRESARIAL

12/09/2013 Sí

270,25 CARME REGALS I COMPLEMENTS
68 CARME REGALS I COMPLEMENTS

12/09/2013 No

3300 BANDA DE MUSICA "ROIG TARDA"
2918,52 ALEJANDRO MARTI MIRO

12/09/2013 No

ASSOCIACIO
CULTURAL
950 QUATRE
144,47 FONTANET,C.B. *
197,56 FONTANET,C.B. *

12/09/2013 No
12/09/2013 No

DOS

12/09/2013 No
13/09/2013 No
PER
12/09/2013 No
16/09/2013 No
16/09/2013 No

176,4 FONTANET,C.B. *
-191,79 UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD **D

16/09/2013 No

266,2 UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD **D
625,15 ENDESA ENERGIA, SAU *

16/09/2013 No

16/09/2013 No
17/09/2013 No

193,47 ENDESA ENERGIA, SAU *
1624,12 ENDESA ENERGIA, SAU *

17/09/2013 No

676,2 ENDESA ENERGIA, SAU *
175,09 ENDESA ENERGIA, SAU *

17/09/2013 No

257,1 ENDESA ENERGIA, SAU *
45,1 ENDESA ENERGIA, SAU *

17/09/2013 No

672,17 ENDESA ENERGIA, SAU *
239,59 ENDESA ENERGIA, SAU *

17/09/2013 No

180,08 ENDESA ENERGIA, SAU *
-49,95 ENDESA ENERGIA, SAU *

17/09/2013 No

-92,15 ENDESA ENERGIA, SAU *
18,77 ENDESA ENERGIA, SAU *

17/09/2013 No

240,74 ENDESA ENERGIA, SAU *
272,63 ENDESA ENERGIA, SAU *

17/09/2013 No

244,4 ENDESA ENERGIA, SAU *
302,17 ENDESA ENERGIA, SAU *

17/09/2013 No

3281,33 ENDESA ENERGIA, SAU *
404,66 ENDESA ENERGIA, SAU *

17/09/2013 No
17/09/2013 No
17/09/2013 No

1009

09/09/2013 11451

1010

10/09/2013 400481

158,74 ENDESA ENERGIA, SAU *
33,71 ENDESA ENERGIA, SAU *

11/09/2013 408739

13,75 ENDESA ENERGIA, SAU *

1011

10/09/2013 No

17/09/2013 No
17/09/2013 No
17/09/2013 No
17/09/2013 No
17/09/2013 No
17/09/2013 No
17/09/2013 No
17/09/2013 No
17/09/2013 No
17/09/2013 No

1012

10/09/2013 399156

1013

23/08/2013 277234

1014

23/08/2013 277232

1015

23/08/2013 277230

1016

22/08/2013 265679

1017

26/08/2013 289625

1018

26/08/2013 289630

1019

23/08/2013 277271

1020

30/08/2013 65

1021

30/08/2013 69

1022

18/09/2013 1301302

1023

18/09/2013 1301299

1024

18/09/2013 4104

1025

19/09/2013 1000

1026

19/09/2013 244

1027

19/09/2013 3160

1028

17/09/2013 998

1029

12/09/2013 585

1030

12/09/2013 620

1031

31/08/2013 29

11,6 ENDESA ENERGIA, SAU *
68,34 ENDESA ENERGIA, SAU *

17/09/2013 No

54,34 ENDESA ENERGIA, SAU *
108,83 ENDESA ENERGIA, SAU *

17/09/2013 No

95,05 ENDESA ENERGIA, SAU *
187,74 ENDESA ENERGIA, SAU *

17/09/2013 No

536,38 ENDESA ENERGIA, SAU *
764,03 ENDESA ENERGIA, SAU *

17/09/2013 No

193,5 L'HORT DE CA LA BARBARA
128,3 L'HORT DE CA LA BARBARA

17/09/2013 No
17/09/2013 No
17/09/2013 No
17/09/2013 No
17/09/2013 No
17/09/2013 No

142,96 INFOUNIO, SL *
331 INFOUNIO, SL *

18/09/2013 No

254,43 ATELIER LIBROS
24,2 BERENGUER MAYENCH, RAMON

19/09/2013 No

31,5 FOTO LLUM
7,99 PXJ PIFARRE S.L *

18/09/2013 No
19/09/2013 No
19/09/2013 Sí
19/09/2013 Sí

144,2 SIEF-2
7124,95 CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA

19/09/2013 No

3630,51 CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA
856,85 CANALES LARIOS, ROBERT

19/09/2013 No

19/09/2013 No
20/09/2013 No

251695,55
Factures Liquidades Efectivament

251.695,55 €
177.756,12 €

Factures Pendents de liquidar a 21/09/2013

73.939,43 €

Total Factures Registrades

XIII.- MOCIONS.
No es presenta cap.
XIV.- PRECS I PREGUNTES
Intervé primerament el Sr. Jaume Fernàndez i com a portaveu del seu Grup comenta adreçant-se a
l’Alcaldia, que vaig demanar en l’últim ple ordinari, si em podíeu facilitar una relació de multes
que havien posar els agents municipals des de el principi de la legislatura. Crec que t’ho vaig
demanar sinó vaig errat.
Contesta l’Alcalde, set facilitarà, ara no ho tinc, no ho tenia anotat..
Afegeix el Regidor Sr Jaume, crec que ho vaig dir, en tot cas t’ho deixo de deures per al pròxim
ple.
Continua la seva intervenció i pregunta sobre un camí que em dono compte que té uns problemes
crònics, que és aquest de la “Cabreta”, hi ha algun problema amb el tub, ja que a cada moment hi
ha un forat o altre, sempre hi ha cons, teniu previst fer alguna reparació? Inclús n’hi ha un que hi
ha un estellador posat.
Contesta l’Alcaldia i comenta que , no, no és un estellador, ara si et passes veuràs que hi ha dos
forats, que no s’estan reparant, nosaltres per poder actuar més ràpid, la brigada quan plou fa coses
així, que és una mena de llosa armades per poder reparar aquests forats més ràpids. Hi ha trànsit
rodat, 3 0tn damunt, la llosa aquella tampoc aguanta. No ho arreglem ara, per això hi ha els cons,

per que tenim demanat un pressupost, per saber el que valdria desviar uns 50,-70 m de tub per el
lateral, que son els que passen pel mig, llavors els solucionaria el problema, cada dos per tres està
trencat, a més a més passa a dos o tres dits de dalt, i per on xafa la roda, malament. Es demanarà
un pressupost i veurem quan s’actuarà.
Finalment el Regidor Sr Jaume Fernàndez, demana, la petició habitual, de cada ple, que no pot
canviar, avui que hem tingut una mica de públic, considerem que aquests horaris de plens no son
els pertinents, no ens cansarem de demanar uns plens que a alguns no ens facin perdre hores de la
nostra feina, i que siguin per la gent que té la sort de tenir feina avui en dia, més viable de poder
vindre al ple.
Seguidament intervé la Regidora Mª Carme Vidal e inicia la seva intervenció, primer, només
aclarit una cosa, adreçant-se al Regidor Mussico Pasquale,, per que has posat en boca meva coses
que jo no he dit en quan al camp de futbol, jo no he parlat mai ni de l’equip de govern ni fins hi tot
de la mesa de contractació, he donat la culpa als tècnics, un cop dit això, res mes.
Per al·lusions respon el Regidor Musicco Pasquale, i comenta i matisa que tan sols he comentat
que veia molta defensa a favor d’una empresa del municipi, res mes era una apreciació meva,
notava aquesta atmosfera, i no he posat en boca de els vostres grups cap cosa. He dit que he vist
molta èmfasi en el defensar el fet que bàsicament només per una diferència de 7000 euros s’hagi
adjudicat una obra com el camp de futbol a una empresa que no era de casa. Ho m’equivoco?
Respon el Regidor Sr Jaume Fernàndez i diu No no, no t’equivoques, en el nostre cas nosaltres
fèiem èmfasi en això i considerem que aquesta diferència és molt escassa i considerem que atesa
l’experiència d’aquesta empresa en el poble, valia la pena que aquesta obra se l’hagués endut
l’empresa del poble, per tant no t’equivoques ni un mil·límetre, el nostre grup ho considera així.
Continua la seva intervenció la Regidors Maria Carme Vidal i manifesta que era la manera com
s’havia puntuat, on jo havia ficar més èmfasi.
Torna a intervenir el Regidor Sr Musicco Pasquale i torna a incidir que com a grups d’oposició ho
trobo estrany, per que considerem el que ja he dit, i ho torno a explicar, el Sr. Genís Casanovas,
propietari de l’empresa Excavacions Casanovas, Ex-alcalde de Convergència i Unió, jo imagino
obro parèntesi; que hagués passat si realment el que vosaltres esteu defensant fins hi tot, l’alcalde i
l’equip de govern de Convergència i Unió, haguessin, no fet a dit sinó posat uns criteris per que
evidentment s’hagués adjudicat a l’empresa del municipi. No estic en contra que estigui clar, tant
de bo s’hagués fet, però per això després aclarir que l’alcalde s’ha cenyit a lo que marca la llei, així
que no es podrà acusar a l’alcalde, a l’equip de govern. Jo ho dic de cara al públic i no a vosaltres,
m’estranyava aquesta defensa, només això, no que estigués en contra. Crec que m’he explicat bé.
Finalitzat l’exposició dels parers i matisacions del tema camp de futbol, torna a prendre la paraula
la regidora Mª Carme Vidal i diu que te, tres precs,, i diu que per tercer any consecutiu tornaré a
demanar que per l’11 de setembre i al Pilar hi hagi la bandera de Catalunya, la senyera.
Contesta l’Alcalde i es pregunta: que no hi era?
Replica la Regidora Maria Carme Vidal que no, hi havia la senyera però estava brodada.
Replica l’Alcalde que brodada o no brodada era la senyera de Catalunya o no?
Torna a prendre la paraula la Regidora Maria Carme Vidal i diu que la senyera és la que és, i els
símbols son els que son, és el símbol d’una nació, i els trets identitaris son el que son, és la senyera,
tu agafes la senyera la brodes i llavors deixa de ser senyera, cadascú de nosaltres a casa nostra
podem posar el que vulguem, si la volem signada, el que sigui, però a l’ajuntament hi ha d’haver la

senyera la que és, el Manel, pels seus coneixements potser pot dir més que jo, però això no s’ajusta
a la realitat.
Intervé el Regidor Sr. Manel Plana i comenta, que no puc contestar-te, no tinc suficients elements
de judici.
Torna a incidir la Regidora en que si que demana que hi hagi la senyera, per que la senyera és la
que és.
Intervé l’Alcalde i comenta , demanes una senyera que no estigui brodada?
Replica la Regidora Mª Carme: Jo demano la senyera, la senyera és la que és,. El fet que hi posi
Antoni Capell, Esbart Rossellonès, Jordi Viladrosa, això és el de menys.
Intervé l’Alcalde i diu que es borda amb el nom de la persona que fa l’alçament de la senyera,
conforme l’ha fet ell, posteriorment i passat uns dies, es retira i se li entrega.
En un altre ordre la Regidora Maria Carme Vidal, manifesta adreçant-se a l’Alcalde, agrair-te, que
en el teu discurs de l’11 de setembre te’n recordessis de l’oposició i parlessis com a president de la
corporació municipal, per que sempre quan et dirigeixes a la població ho fas com a equip de
govern, per això gràcies. I t’encoratjaria si per la Festa Major d’octubre o per Nadal també et
dirigeixis a la població com a president de la corporació municipal que som tots, l’equip de govern
i l’oposició, ja que no se’ns facilita cap mitjà públic per que ens puguem adreçar a la població, si
més no, tu com a alcalde ho puguis fer i gràcies.
Continua la seva intervenció i adreçant-se a la Regidora Silvia Olmo, et demanaria com a regidora
de l’ajuntament de Rosselló, que et responsabilitzis dels teus actes, i si una cosa està mal feta, ja
que sempre ens podem equivocar i fer les coses bé o malament, que no li donis la culpa al
funcionari de torn obro parèntesi, Blai, tanco parèntesi, o que llavors et dirigeixis a mi insultantme, aquí dient-me que soc una “lianta”, que només vinc a l’ajuntament a buscar problemes i que
tinc poca feina, podem discutir i podem discernir però tampoc cal que ens insultem, no cal, ja sé
que sis és més que un.
Pren la paraula la Regidora Silvia Olmo, i adreçant-se a la Regidora Maria Carme Vidal, em
sembla que en seu moment, ja t’ho vaig aclarir, davant de tothom, només resulta que només no ho
has entès tu, ja que pel que fa a l’altra gent ho ha entès tothom, res més.
Respon la Regidora Maria Carme Vidal i diu: ” Només acabaré dient Silvia, mentides no,
arguments, arguments, i només transcriuré la frase que a mi se’m diu el 28 de juny; “la gent creurà
abans una mentida nostra que una veritat teva”.
Al respecte la Regidora Silvia Olmo, diu:” Perfecte, em sembla perfecte, ja ha estat aclarit i aquí
ens coneixem tothom, no cal dir res més.
Finalment intervé l’Alcalde, per donar per finalitzades les intervencions de les dos regidores.
Finalment pren la paraula el Regidor Musicco Pasquale i pregunta; qui és responsable, la persona
física de la neteja de la part del carrer Carrasco i Formiguera, la part del parc infantil i fins al
darrera del Rubinat, qui és el responsable de la neteja?
Contesta l’Alcalde que allò és municipal, dons el Jacob, que fa tot lo que no es pot accedir amb la
màquina i pregunta al regidor si està brut?..
Contesta el Regidor Sr. Musicco Pasquale i diu, no està brut, es que realment no hi passa ningú.
Està abandonat, fins hi tot la part que va des del parc fins a l’ajuntament, a la paret s’hi acumula
brossa els dies de vent, el problema és que no passa ningú.
Respon l’Alcalde, pren nota, hi passarà el Jacob.

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

