ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 30 DE DESEMBRE DE 2013
Data: 30 de Desembre 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.
Joan Fontova Vilaró.
Silvia Olmo Pareja.
Jaume Fernàndez Gonzalez.
Lluis Rodrigo Galan
Sara Mercè Vila Galan
Maria Carme Vidal Torruella.
Pasquale Musicco.
Secretari:
S. Fèlix Ruiz Martínez
Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació actes anteriors.
2. Resolució recurs reposició, presentat per Excavacions Casanovas SL, envers l'adjudicació
del contracte d'execució de l'obra “ camp de futbol i vestidors a Rosselló.
3. Resolució recurs reposició presentat per Cobra Instal·lacions i Serveis, S.A, envers
l'adjudicació del contracte d'execució de l'obra “ camp de futbol i vestidors a Rosselló
4. Expedient Modificació Crèdits Pressupost 2013.
5. Proposta Aprovació Modificació d’Estatuts Consorci Localret

6. Decrets e Informes Alcaldia i Regidories.
7. Llicencies d’obres.
8. Correspondència Oficial i assumptes de tràmit.
9. Factures i comptes,
10. Mocions.
11. Precs i Preguntes.
Declarat obert l’acte per la Presidència, es procedeix a conèixer els assumptes inclosos a l’ordre
del dia.
I.- LECTURA I APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.
Per Secretaria es pregunta si algun membre de la Corporació ha de formular alguna observació a
les actes anteriors, prenent la Paraula el Regidor Jaume Fernàndez, manifestant en nom del seu
Grup End-Ro, que tenen un comentari a fer, la feinada a transcriure aquestes actes no es cosa fàcil.
Gràcies a la gravació i la transcripció de l’acta, Sr Lino (Musicco Pasquale), va quedar clar que el
que creies que no vas dir, ho vas dir, i també entenc que ja vas dir que no ho volies dir així, i ja

està, només això, pel Fèlix no és fàcil, va ser un lapsus, i dir només que anem amb cautela amb
aquestes coses, en el mateix moment et vas disculpar, no val la pena fer més ressò al respecte,
només aclarir que no és una acta fàcil aquesta, d’altra banda només aquest matís.
Pren la paraula el Regidor Sr. Lino i manifesta respecte al matis, el següent: El meu català,
evidentment no és del teu nivell, sempre intento parlar el millor possible, però crec que pel sentit a
l’acta el Fèlix ho ha reflectit molt bé, ja m’he disculpat, no era per l’equip de govern anterior, en el
ple anterior ja es va explicar.
Replica el Regidor Sr Jaume Fernàndez, i diu: No era per demanar-te res més, sinó per fer el matís,
ja que, va ser un moment una mica caòtic.
Torna a intervenir el Regidor Musicco Pasquale i diu que Ja saps perfectament, que sempre intento
millorar el meu català i sobre tot el sentit del que dic, que no anava per una altra cosa, suposo que
ja es va entendre.
Amb aquestes observacions i sotmesa l’ acta a la seva aprovació es aprovada la següent acta: Ple
ordinari de 26 de setembre de 2013 i Ple extraordinari de 11 de novembre de 2013.
II.- RESOLUCIÓ RECURS REPOSICIÓ, PRESENTAT PER EXCAVACIONS
CASANOVAS SL, ENVERS L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'EXECUCIÓ DE
L'OBRA “ CAMP DE FUTBOL I VESTIDORS A ROSSELLÓ
ANTECEDENTS DE FET
1.- VIST el recurs de reposició interposat pel Sr. GENIS CASANOVAS JOVER, en nom i
representació de la societat mercantil EXCAVACIONS CASANOVAS SL, i en interès de la
mercantil VIACRON SA, contra l'Acord del Ple Municipal de 26 de setembre de 2013 pel qual es
procedeix a l'adjudicació del contracte d'execució de l'obra “ Camp de Futbol i vestidors a
Rosselló”, en el qual després d'exposar les argumentacions que considera adequades en justificació
del recurs, acaba sol·licitant que s'adopti alternativament algun dels següents pronunciaments:
Excloure de la licitació l'oferta presentada per SELPRATS SL-SERVIDEL SLU per incompliment
de les condicions tècniques de la gespa artificial proposada.
Aprovar una nova relació de valoració de les ofertes presentades en el sentit de deduir 2 punts a
l'oferta presentada per SELPRATS SL-SERVIDEL SLU i, en conseqüència adjudicar el contracte
a l'oferta presentada per EXCAVACIONS CASANOVAS S.L. i VIACRON S.A.
2.- Atès que El recurs plantejat per EXCAVACIONS CASANOVAS S.L. al·lega, i fonamenta en
síntesi, el següent:
(1) Considera el recurrent que en l'Informe Tècnic de data 15 de juliol de 2013, realitzat pels
tècnics assessors de la Mesa de contractació i redactors, a més, del Projecte tècnic, posaven de
manifest el que el recurrent qualifica com a irregularitats en l'oferta de les empreses SELPRATS
SL-SERVIDEL SLU, sense que tals apreciacions anessin preses en consideració per la Mesa de
contractació. Concretament, refereix el recurs que l'oferta de SELPRATS SL-SERVIDEL SLU
proposa per a l'execució de l'obra una gespa artificial còncava, mentre que el projecte entre les
condicions tècniques de la gespa en el seu apartat 2.1 estableix que la gespa ha de ser una gespa
semi-còncau. Considera, doncs, el recurrent que l'oferta no compleix les condicions tècniques del
plec, per la qual cosa procedeix excloure la proposició presentada per SELPRATS SL i

SERVIDEL SLU.; cita a aquests efectes l'article 84 del decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual
s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
(2) Així mateix, el recurrent considera inadequada l'atribució de 2 punts a l'empresa SELPRATS
SL i SERVIDEL SLU en aplicació de l'apartat 1.1 del Plec de Condicions, Apartat A.2 Subapartat
3 “Valoració de la Seguretat i Salut en el Treball”; indica el recurrent que l'oferta presentada per
SELPRATS SL i SERVIDEL SLU aporta una certificació, redactada en anglès, OSHAS 18001:
2007 que incorpora diferents activitats, però ninguna fa referència directa o indirectament a la
construcció d'instal·lacions esportives amb gespa artificial. Resulta doncs, improcedent l'atribució
de cap punt per aquest subcriteri de valoració a les empreses SELPRATS SL i SERVIDEL SLU, i
ha modificar-se la relació ordenada de proposicions realitzada per la Taula, aprovant una nova
relació de valoració de les ofertes presentades en el sentit de deduir 2 punts a l'oferta presentada
per SELPRATS SL-SERVIDEL SLU i, en conseqüència adjudicar el contracte a l'oferta
presentada per EXCAVACIONS CASANOVAS S.L. i VIACRON S.A. Cita a aquests efectes
l'article 151.3 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.
3.- Vist que l'Ajuntament mitjançant Resolució de data 25 d'octubre de 2013 es va acordar
l’admissió a tràmit del recurs i el trasllat de la seva interposició a la resta de licitadors, en qualitat
d’interessats en el procediment, donant trasllat del mateix perquè en el termini de deu dies
al·leguessin quant estimessin procedent, de conformitat amb el previst per l'article 112.2 de la Llei
30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
administratiu Comú. Transcorregut el termini de deu referit no s'han formulat al•legacions per la
resta de licitadors.
4.- Vist que a l'efecte de la resolució del present recurs l'òrgan de contractació, a través de la Mesa
de contractació, ha sol·licitat Informe als Tècnics redactors del Projecte, D. Josep Petit Colell,
arquitecte, i D. Francesc Jové Torrent, arquitecte tècnic, emetent-se aquest Informe amb data 7 de
novembre de 2013.
5.- Vist l’informe de l’assessoria jurídica concertada per l’Ajuntament.
FONAMENTS DE DRET.
Primer.- El present recurs es qualifica pel recurrent com de reposició en matèria de contractació i
s'interposa davant el Ple de l'Ajuntament al com està atribuïda la competència per resoldre-ho.
Procedeix, en conseqüència, admetre’l a tràmit i conèixer del fons de la qüestió debatuda.
Segon.- El recurs ha estat interposat per persona legitimada, en tractar-se d'un licitador que ho
interposa en defensa dels seus interessos.
Tercer.- Igualment, s'ha interposat contra acte susceptible de recurs en aquesta via i dintre del
termini i en la forma escaient adequats.
Quart.- La primera qüestió de fons plantejada pel recurs és si ha d'excloure's l'oferta de
l'adjudicatària, atès que la gespa proposada per la mateixa no compleix amb el Projecte Tècnic que
recull les característiques tècniques de la gespa.
La resolució del recurs requereix, en conseqüència, examinar si l'actuació de l'òrgan i la Mesa de
contractació es van ajustar al règim jurídic de la contractació del sector públic (TRLCSP i
normativa de desenvolupament), i, especialment, al Plec de Clàusules Administratives i a les
prescripcions de la documentació tècnica integrant del mateix, constituïda essencialment pel

Projecte i les seves modificació d'abril de 2012 i la seva actualització de desembre de 2012,
elements tots ells que constitueixen la llei de contracte, com ve afirmant, reiteradament, la nostra
jurisprudència.
Cal recordar, a aquests efectes, que el projecte, quan integra les prescripcions tècniques del
contracte estableix els requisits i condicions tècniques que ha de complir la prestació, de
conformitat amb el que preceptuen en els articles 116 i 117 TRLCSP, i 68 RGLCAP. Ara bé, entre
les prescripcions tècniques, el projecte pot contenir prescripcions de caràcter obligatori i
incondicionades, l'incompliment del qual suposa la impossibilitat d'executar correctament el
contracte, és a dir, de fer-ho conforme a les exigències que l'Administració ha considerat
imprescindibles per assegurar la realització de la prestació que constitueix el seu objecte i,
característiques tècniques que àdhuc definides en el projecte com a tals, en tant no afecten a la
solució final i idoneïtat de l'execució del projecte i, per tant de la prestació per permetre sistemes o
tècniques equivalents d'execució, no resulten incondicionades. D'aquesta forma les proposicions
que incompleixin les prescripcions tècniques obligatòries sí han de ser excloses del procediment de
licitació, però no així les propostes que incorporin prescripcions que, d'acord amb el que s'hagi
establert en el Plec, tinguin la consideració de susceptibles de variació en funció de les propostes
que ofereixi el licitador.
Assentat l’anterior principi, el compliment o incompliment de les condicions establertes en el Plec
i el Projecte es converteix en una qüestió d'interpretació de les normes jurídiques —doncs els plecs
configuren, com s'ha dit, la llei del contracte— i de prova, respecte de la qual és necessari
comprovar si les ofertes presentades s'ajusten a l'establert pel mateix.
En el present supòsit, el Projecte opta per definir les característiques de la gespa i les
especificacions tècniques del mateix per una concreta marca comercial de sistema de gespa,
concretament el sistema MONDOTURF NSF MONOFIBRE 3NX 12 45 AS FTS K45
caracteritzat per tractar-se d'un monofilament semi còncau certificat en laboratori segons els
criteris de qualitat FIFA STAR II i UNEIX EN 15 330-1. Ara bé, la definició d'aquest sistema
concret, en cap cas, pot suposar l'exclusió de sistemes de gespa que permetin complir la
funcionalitat de la prestació objecte del contracte. La referència a una marca o a un producte
determinat pot estar justificada en el present supòsit per l'objecte del contracte, ja que permet una
descripció d'una paret del mateix a través d'especificacions precises pròpies d'una marca
consolidada, però no resulta una prescripció obligatòria que exclogui altres sistemes de gespa que
permetin garantir, per concórrer en els mateixos certificacions o homologacions reconegudes, la
idoneïtat del mateix per a l'execució i solució final del contracte. En aquest sentit, el Plec de
condicions administratives en referir els criteris de valoració contempla la possibilitat d'altres
solucions o sistemes diferents al sistema MONDOTURF NSF MONOFIBRE 3NX 12 45 AS FTS
K45, exigint a l'efecte de valorar la idoneïtat del producte o sistema l'aportació de documentació
que acrediti entre altres extrems els següents:
“Mostra representativa del sistema de gespa artificial oferta composta de:
Conjunt de la Gespa Artificial: es presentarà en una caixa una mostra representativa del conjunt
de la gespa artificial ofertada instal·lada en condicions de joc.
Mostra de Gespa Artificial: Es presentarà una mostra tamany A4 representativa de la gespa
artificial ofertada
Mostra de cautxú: S’adjuntarà un pot petit amb una mostra representativa del grànul ofertat.
Sorra: S’adjuntarà un pot petit amb una mostra representativa de la sorra ofertada.
Especificacions tècniques: Fitxes tècniques dels components del sistema de gespa artificial ofertat.

Totes les mostres deuran estar ben identificades i portaran una etiqueta en blanc que servirà per
identificar la seva recepció (criteri 4)”
Tant de l'Informe Tècnic de data 15 de juliol de 2013, com de la valoració de la documentació
tècnica relativa als criteris d’adjudicació que depenguin d’un judici de valor realitzada per la Mesa
de Contractació (així es desprèn de les Actes de la mateixa) pot constatar-se que l'assignació de la
puntuació tècnica ha vingut motivada i determinada per l'acreditació i justificació documental de la
concurrència de solucions o sistemes que permeten el compliment de la prestació objecte del
contracte, sustentant-se la referida puntuació en el criteri tècnic, experiència i lex artis dels tècnics
assessors de la Mesa i redactors del Projecte, i subjectant-se a allò previst en el Plec de Condicions
administratives del contracte; admetent-se, en conseqüència, no només el sistema MONDOTURF
ofert per diversos licitadors o el sistema POLIGRAS ofert per l'adjudicatari, sinó altres sistemes
com el DONISSOTA SPORTS SYSTEM ofert per altres licitadors.
D'aquesta manera, la Mesa de Contractació, sense separar-se del contingut contractual del Plec i
realitzant una interpretació coherent amb el previngut en l'article 117 del TRLCSP quant a
l'establiment de prescripcions tècniques, pren en consideració l'apreciació dels tècnics en el referit
Informe de data 15 de juliol de 2013 sobre les diferències de l'oferta presentada per SELPRATSSERVIDEL SLU, però considerant que la col·locació d'aquest tipus de gespa no desvirtua la
solució final del projecte no modifica la puntuació assignada per aquests mateixos tècnics en
l'Informe i realitza la corresponent assignació de punts.
D'altra banda, amb l'objecte de valorar l'actuació de la Mesa de Contractació i, en conseqüència
resoldre el present recurs, l'òrgan de contractació (a través de la pròpia Mesa de Contractació com
a òrgan de suport) ha sol·licitat Informe als tècnics redactors del Projecte, informe emès amb data
30 d'octubre de 2013 i en el qual els tècnics informants assenyalen que el seu criteri és que “tot i
les diferències observades en l’ofereix presentada per l´empresa SELPRATS-SERVIDEL SLU pel
que fa als característiques de la gespa, és considerava que no desvirtua la solució final del projecte.
Malgrat això, i per tal de sotmetre a la consideració de la Mesa de contractació, en l’apartat
observacions s’informava d’aquestes diferències reiterant la nul·la implicació en el resultat final
del projecte”
A la vista d'aquestes consideracions, només pot afirmar-se que l'actuació de l'òrgan i la Mesa de
contractació s'han ajustat al règim jurídic de la contractació del sector públic (TRLCSP i normativa
de desenvolupament), i, especialment, al Plec de Clàusules Administratives i a les prescripcions de
la documentació tècnica integrant del mateix, constituïda essencialment pel Projecte i les seves
modificació d'abril de 2012 i la seva actualització de desembre de 2012, no podent prosperar el
motiu al·legat per la recurrent.
Cinquè.- La segona qüestió de fons plantejada pel recurs se centra en la pretesa, pel recurrent,
inadequada atribució de 2 punts a l'empresa SELPRATS SL i SERVIDEL SLU en aplicació de
l'apartat 1.1 del Plec de Condicions, Apartat A.2 Subapartat 3 “Valoració de la Seguretat i Salut en
el Treball”. Al·lega el recurrent que l'oferta presentada per SELPRATS SL i SERVIDEL SLU
aporta una certificació, redactada en anglès, OSHAS 18001: 2007 que incorpora diferents
activitats, però ninguna fa referència directa o indirectament a la construcció d'instal·lacions
esportives amb gespa artificial, resultant improcedent l'atribució de cap punt per aquest subcriteri
de valoració a les empreses SELPRATS SL i SERVIDEL SLU.
Enfront de les afirmacions de la recurrent, tant l'informe tècnic de data 15 de juliol de 2013 com la
Mesa de contractació consideren per a la valoració de la seguretat i salut en el treball, subapartat 3,

de l'apartat A.2, que la documentació aportada per les empreses SELPRATS SL i SERVIDEL
SLU és idònia i adequada per justificar la concurrència de la implantació de sistema de gestió de la
seguretat i salut en l'àmbit de l'herba artificial.
La idoneïtat i adequació de la documentació aportada el plec refereix la “documentació
corresponent” sense especificar l'exigència d'un certificat o un altre- ens situa davant la necessitat
que la Mesa de contractació emeti un judici sobre la documentació aportada i la suficiència de la
mateixa perquè la Mesa de Contractació pugui arribar a la convicció que té implantat un sistema
de seguretat i salut que s'adeqüi a les especificacions de l'OSHAS 18001:2007.
Hem de partir de la consideració que els criteris avaluables en funció de judicis de valor tenen la
peculiaritat que es refereixen en tot cas a qüestions que per les seves característiques no poden ser
avaluades aplicant processos que donin resultats precisos predeterminables; per contra, tot i que es
valorin en termes absolutament objectius, no és possible preveure per endavant amb certesa quin
serà el resultat de la valoració. Bàsicament els elements de judici a considerar per establir la
puntuació que procedeix assignar per tals criteris a cada proposició descansen sobre qüestions de
caràcter tècnic, de tal forma que, tractant-se de qüestions que s'avaluen aplicant criteris
estrictament tècnics, no poden ser corregits aplicant criteris jurídics. Ara bé, això no vol dir que el
resultat d'aquestes valoracions no pugui ser objecte d'anàlisi, però sí que aquesta anàlisi ha de
quedar limitat de forma exclusiva als aspectes formals de la valoració, tals com les normes de
competència o de procediment, al fet que en la valoració no s'hagin aplicat criteris d'arbitrarietat o
discriminatoris o que finalment no s'hagi incorregut en error material en efectuar-la.
En aquest sentit les Sentències del Tribunal Suprem de 25 de gener i 30 de juny de 2000 discorren
sobre l'abast de la discrecionalitat del a Administració quant als criteris bàsics de valoració de les
ofertes concurrents, cas d'adjudicació de contractes quan es considera més d'un criteri de valoració.
En elles es nega rotundament que, en aquells casos en els quals l'habilitació legal per seleccionar
entre diverses propostes alternatives hagi de partir d'un concepte ja establert (si més no sigui
jurídicament indeterminat) de “proposició més avantatjosa”, pugui separar-se la decisió de
l'Administració dels criteris objectius bàsics especificats en els plecs de clàusules pels quals han de
regir-se i als quals es condiciona, precisament, l'apreciació del major avantatge de la proposició; ni
tampoc prescindir dels informes tècnics que recolzen una proposta d'adjudicació, mitjançant
apreciacions subjectives que no tinguin un suport real en aquests criteris objectius.
Finalment, es reitera que de cap manera pot pretendre's justificar la desviació d'aquesta doctrina
apel·lant a la discrecionalitat que pot ser connatural en l'exercici de potestats administratives. La
Sentència del mateix Tribunal Suprem de 14 de juliol de 2000 assenyala que la “discrecionalitat
tècnica redueix les possibilitats del control d'aquesta activitat avaluadora, que pràcticament estaran
constituïdes per aquests dos bàsics supòsits: el de la inobservança dels elements reglats -quan
aquests existeixin, i el de l'error ostensible o manifest; i, consegüentment, deixa fora d'aquest
limitat control possible a aquelles pretensions dels interessats que solament postulin una avaluació
alternativa a la de l'òrgan qualificador, però movent-se també dins d'aquest acceptat espai de lliure
apreciació, i no estiguin sustentades amb un possible error manifest.".
Per això, aplicant la doctrina exposada al cas present, la valoració del motiu al·legat ens ha de
portar a comprovar si s'han seguit els tràmits procedimentals, respectant els principis de la
contractació, i que, no existeix un error material, arbitrarietat o discriminació en la valoració
realitzada, ajustant-se la mateixa als cànons de la discrecionalitat tècnica.
Doncs bé, en el present cas, l'iter valoratiu que ha portat a l'assignació de la puntuació es justifica
en la convicció de la Mesa de contractació, suportada per l’opinió tècnica dels Tècnics assessors

que l'aportació d'un certificat d'implantació de l'OSHAS 18001:2007 i el contingut de les obres
executades documentades per l'adjudicatària, permetien acreditar el compliment del criteri de
puntuació aquí referit. És est el criteri tècnic que l'Informe, emès amb data 30 d'octubre de 2013 a
sol·licitud de l'òrgan de contractació, posa de manifest, referint textualment el mateix que “Pel que
fa a la valoració de la seguretat i salut del treball (OSHAS 18001:2007) és va considerar que en la
totalitat de la documentació aportada, concretament en el contingut dels obris executades, quedava
acreditat el compliment del plec de condicions”.
En definitiva, entenem que no s'ha produït cap discrecionalitat en la valoració del criteri contingut
en l'Apartat A.2 Subapartat 3 “Valoració de la Seguretat i Salut en el Treball”, i en conseqüència
no pot prosperar el motiu al·legat pel recurrent, sense que procedeixi modificar la relació ordenada
de proposicions realitzada per la Mesa, aprovant una nova relació de valoració de les ofertes
presentades en el sentit de deduir 2 punts a l'oferta presentada per SELPRATS SL-SERVIDEL
SLU i, en conseqüència adjudicar el contracte a l'oferta presentada per EXCAVACIONS
CASANOVAS S.L. i VIACRON S.A.
Per tot l'anterior, vistos els preceptes legals d'aplicació, es proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció del següent ACORD:
Primera.- Desestimar el recurs interposat per D. GENIS CASANOVAS JOVER, en nom i
representació de la societat mercantil EXCAVACIONS CASANOVAS S.L. i en interès de la
mercantil VIACRON S.A. contra l'Acord del Ple Municipal de 26 de setembre de 2013 pel qual es
procedeix a l'adjudicació del contracte d'execució de l'obra “Camp de Futbol i vestidors a Rosselló”
Segona.- Notificar el present acord a la societat recurrent i a la resta de persones interessades en el
procediment, amb l’expressió dels recursos procedents.
Sotmès el tema a votació, s'aprova amb el següent resultat:
 Vots a favor 6: Josep Abad, Elisa Torrelles, Jaume Borrero, Manel Plana, Joan Fontova i
Silvia Olmo (Tots del Grup de CIU).
 Vots en contra 4: Jaume Fernàndez, Lluis Rodrigo, Sara Vila i Maria Carme Vidal. (Grups
End Ro; IpC i PSC)
 Abstencions 1: Musicco Pasquale (Grup ERC)
III.- RESOLUCIÓ RECURS COBRA INSTAL·LACIONS I SERVEIS, S.A, ENVERS
L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'EXECUCIÓ DE L'OBRA “ CAMP DE FUTBOL
I VESTIDORS A ROSSELLÓ”.
ANTECEDENTS DE FET
1.- Vist el recurs de reposició interposat en data 30 d’octubre de 2013 pel SR. ANTONIO CARPI
CUCALÓN, actuant en nom i representació de la societat mercantil COBRA INSTAL·LACIONS
I SERVEIS, S.A, contra l'Acord del Ple Municipal de 26 de setembre de 2013 pel qual es
procedeix a l'adjudicació del contracte d'execució de l'obra “Camp de Futbol i vestidors a Rosselló”
en el qual després d'exposar les argumentacions que considera adequades en justificació del recurs,
acaba sol·licitant que “se suspengui l'adjudicació i es declari la licitació nul·la de ple dret”.
2.- Atès que el recurs plantejat per COBRA INSTAL·LACIONS I SERVEIS, S.A, en síntesis
al·lega, i fonamenta a l'efecte d'aquesta resolució, el següent:
Considera el recurrent com a primer motiu d'impugnació que concorre arbitrarietat i contradicció
al puntuar les ofertes sobre la base dels criteris de valoració; concretament, assenyala el recurrent
que “la Mesa de contractació de Rosselló no va seguir el criteri de valoració establert en el Plec

referit a la gespa artificial, dos informes de laboratoris homologats que provin determinats
requisits tècnics, -va puntuar la presentació de certificats d'execució d'obres iguals o similars,
certificacions d'execució de camps de futbol amb gespa artificial amb l'homologació FIFA STAR
II”. Amb això el recurrent fa referència a la forma d'avaluar els criteris d'adjudicació relatius a
l'herba artificial (Clàusula 1.11, apartat A2 subapartat 4, Valoració de la FIFA STAR II).
D'altra banda, refereix el recurrent que el Plec de Clàusules conté contradiccions entre diferents
criteris de valoració indicant que la valoració d'oferir la gespa artificial FIFA STAR II xoca
directament amb puntuar la millora del termini de garantia. Cita el recurrent en suport d'aquest
primer motiu la previsió continguda en l'article 150.1 del Reial decret 3/2011 de 14 de novembre,
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (d'ara endavant
TRLCSP), a més a més de doctrina del Tribunal Suprem, entre altres STS de 26 de desembre de
2007, dictada en el recurs 634/2002, o la STS d'11 de juliol de 2006, en el recurs 410/2004.
Així mateix, com a segon motiu del recurs s'al·lega l'exigència pel Plec d'una classificació
empresarial excessiva, l'error en la determinació de la categoria de la classificació i com a
corol·lari de l'anterior l'obstaculització a la lliure concurrència.
3.- Vist que l'Ajuntament amb caràcter previ a la interposició del recurs aquí substanciat, i en
atenció a l’existència simultània d’un recurs de reposició interposat per una altra empresa
licitadora, mitjançant Resolució de data 25 d'octubre de 2013 es va acordar la notificació de la
interposició del mateix a la resta de licitadors, en qualitat d’interessats en el procediment, donant
trasllat del mateix perquè en el termini de deu dies al·leguessin quant estimessin procedent, de
conformitat amb el previst per l'article 112.2 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment administratiu Comú. Transcorregut el
termini de deu referit no s'han formulat al·legacions per la resta de licitadors.
4.- Vist que a l'efecte de la resolució del present recurs l'òrgan de contractació, a través de la Mesa
de contractació, ha sol·licitat Informe als Tècnics redactors del Projecte, D. Josep Petit Colell,
arquitecte, i D. Francesc Jové Torrent, arquitecte tècnic, emetent-se aquest Informe amb data 7 de
novembre de 2013.
5.- Vist l’informe de l’assessoria jurídica concertada per l’Ajuntament.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- El present recurs es qualifica pel recurrent com de reposició en matèria de contractació i
s'interposa davant el Ple de l'Ajuntament al com està atribuïda la competència per resoldre-ho.
Procedeix, en conseqüència, admetre-ho, referent a això.
Segon.- El recurs ha estat interposat per persona legitimada, en tractar-se d'un licitador que actua
en defensa dels seus interessos.
Tercer.- Igualment, s'ha interposat contra un acte susceptible de recurs en aquesta via i dintre del
termini i en la forma pertinents.
Quart.- La primera qüestió de fons plantejada pel recurs exigeix determinar la possible existència
de l'arbitrarietat i contradicció al·legada pel recurrent en puntuar les ofertes sobre la base dels
criteris de valoració.
La resolució del recurs requereix examinar si en la seva actuació la Mesa de contractació s'ha
ajustat van ajustar al règim jurídic de la contractació del sector públic (TRLCSP i normativa de

desenvolupament), i, especialment, al Plec de Clàusules Administratives, elements que
constitueixen la llei de contracte, com ve afirmant, reiteradament, la nostra jurisprudència.
Assenyala el recurrent que la Mesa de contractació de Rosselló no va seguir el criteri de valoració
establert en el Plec referit a la gespa artificial, dos informes de laboratoris homologats que provin
determinats requisits tècnics, -i va puntuar la presentació de certificats d'execució d'obres iguals o
similars, certificacions d'execució de camps de futbol amb gespa artificial amb l'homologació
FIFA STAR II.
Tant de l'Informe Tècnic de data 15 de juliol de 2013, com de la valoració de la documentació
tècnica relativa als criteris d’adjudicació que depenguin d’un judici de valor realitzada per la Mesa
de contractació (així es desprèn de les Actes de la mateixa) pot constatar-se que l'assignació de la
puntuació tècnica ha vingut motivada i determinada per l'acreditació i justificació documental de la
concurrència els criteris objecto de valoració, sustentant-se la referida puntuació en el criteri tècnic
i lex artis dels tècnics assessors de la Mesa i redactors del projecte, i subjectant-se al previst en el
Plec de Condicionis administratives del contracte.
Hem de partir de la consideració que els criteris avaluables en funció de judicis de valor tenen la
peculiaritat que es refereixen en tot cas a qüestions que per les seves característiques no poden ser
avaluades aplicant processos que donin resultats precisos i predeterminables; per contra, tot i que
es valorin en termes absolutament objectius, no és possible preveure per endavant amb certesa
quin serà el resultat de la valoració. Bàsicament els elements de judici a considerar per establir la
puntuació que procedeix assignar per tals criteris a cada proposició se sustenten sobre qüestions de
caràcter tècnic, de tal forma que, tractant-se de qüestions que s'avaluen aplicant criteris
estrictament tècnics, no poden ser corregits aplicant criteris jurídics. Ara bé, això no vol dir que el
resultat d'aquestes valoracions no pugui ser objecte d'anàlisi, però sí que aquesta anàlisi ha de
quedar limitat de forma exclusiva als aspectes formals de la valoració, tals com les normes de
competència o de procediment, al fet que en la valoració no s'hagin aplicat criteris d'arbitrarietat o
discriminatoris o que finalment no s'hagi incorregut en error material en efectuar-la. En aquest
sentit les Sentències del Tribunal Suprem de 25 de gener i 30 de juny de 2000 versen sobre l'abast
de la discrecionalitat de l'Administració quant als criteris bàsics de valoració de les ofertes
concurrents, cas d'adjudicació de contractes quan es considera més d'un criteri de valoració. En
elles es nega rotundament que, en aquells casos en els quals l'habilitació legal per seleccionar entre
diverses propostes alternatives hagi de partir d'un concepte ja establert (si més no jurídicament
indeterminat) de “proposició més avantatjosa”, pugui separar-se la decisió de l'Administració dels
criteris objectius bàsics especificats en els plecs de clàusules pels quals han de regir-se i als quals
es condiciona, precisament, l'apreciació del major avantatge de la proposició; ni tampoc prescindir
dels informes tècnics que recolzen una proposta d'adjudicació, mitjançant apreciacions subjectives
que no tinguin un suport real en aquests criteris objectius. Finalment, es reitera que de cap manera
pot pretendre's justificar la desviació d'aquesta doctrina apel·lant a la discrecionalitat que pot ser
connatural en l'exercici de potestats administratives. La Sentència del mateix Tribunal Suprem de
14 de juliol de 2000 assenyala que la “discrecionalitat tècnica redueix les possibilitats del control
d'aquesta activitat avaluadora, que pràcticament estaran constituïdes per aquests dos bàsics
supòsits: el de la inobservança dels elements reglats -quan aquests existeixin-, i el de l'error
ostensible o manifest; i, consegüentment, deixa fora d'aquest limitat control possible a aquelles
pretensions dels interessats que solament postulin una avaluació alternativa a la de l'òrgan
qualificador, però movent-se també dins d'aquest acceptat espai de lliure apreciació, i no estiguin
sustentades amb un possible error manifest".
Per això, aplicant la doctrina exposada al cas present, la valoració del motiu al·legat ens ha de
portar a comprovar si s'han seguit els tràmits procedimentals, respectant els principis de la

contractació, i que no existeixi un error material, arbitrarietat o discriminació en la valoració
realitzada, ajustant-se la mateixa als cànons de la discrecionalitat tècnica.
Enfront de les afirmacions del recurrent ha d’indicar-se que el Plec exigeix la concurrència de
l'homologació FIFA STAR II en la gespa oferta pel licitador i és aquest (i no els informes o assajos)
l'element o criteri susceptible de valoració per la Mesa, si bé el Plec contempla com a mitjà
documental per acreditar tal circumstància l'aportació de dos informes de laboratori; ara bé, això
no obsta a l'aportació d'altres mitjans que permetin acreditar tal criteri i, en conseqüència, que els
tècnics, sobre la base de la seva perícia tècnica puguin arribar a la convicció de l'existència i
compliment del requisit a través d'altres mecanismes d'acreditació.
Doncs bé, en el present caso el judici de valor dels tècnics i de la Mesa es forma sobre la convicció
que l'aportació de certificats d'execució de camps de futbol amb gespa artificial amb l'homologació
FIFA STAR II, coincident amb l'oferta proposada, permet acreditar i, en conseqüència valorar la
concurrència del criteri FIFA STAR II, tal com la recull el Plec de Condicions. En aquest punt,
interessa destacar que l'obtenció del certificat homologat FIFA STAR II porta implícita la dels
corresponents informes i assajos de laboratoris homologats, com a pressupostos necessaris per a la
referida homologació FIFA STAR II.
Reiterant aquesta valoració, els Tècnics assessors en l’Informe emès amb data 7 de novembre de
2013 assenyalen “que el criteri que s’ha tingut en compte a l’hora de puntuar el certificat
homologat FIFA STAR II ha estat el de considerar que l’obtenció d’aquest certificat porta implícit
els corresponents assajos de laboratori necessaris per l’obtenció dels requisits tècnics establerts en
el plec de condicions”.
A la vista d'aquestes consideracions ha de sostenir-se que l'actuació la Mesa de Contractació s'ha
ajustat al règim jurídic de la contractació del sector públic (TRLCSP i normativa de
desenvolupament), i, especialment, al Plec de Clàusules Administratives; no existint arbitrarietat
alguna en la valoració del criteri contingut en l'Apartat A.2 Subapartat 4, no podent prosperar per
aquesta qüestió el motiu al·legat per la recurrent.
Quant a la pretesa contradicció del Plec de Condicions referida pel recurrent entre diferents criteris
de valoració indicant que la valoració d'oferir la gespa artificial FIFA STAR II xoca directament
amb puntuar la millora del termini de garantia, com a qüestió integrada en aquest primer motiu del
recurs. Hem de començar per assenyalar que és reiterada doctrina jurisprudencial (cf. sentencies
del Tribunal Suprem de 6 de febrer i 19 de març de 2001, entre altres) que el plec de condicions
constitueix la “llei del concurs”, havent de sotmetre's a les seves regles tant l'organisme convocant
com els qui sol·licitin prendre part en el mateix, de manera que no cap invocar les irregularitats
d'aquell una vegada produït l'acte d'adjudicació, quan no es va impugnar en el seu moment aquest
plec de clàusules administratives o tècniques, i això amb l'única excepció dels supòsits en què els
vicis invocats constitueixin causa de nul·litat de ple de dret del contracte (article 32 del TRLCSP I
62.1 de la Llei 30/1992, de 26 de Novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú).
En el present cas, resulta patent que el licitador ara recurrent va acceptar i conformar-se amb el
contingut del plec de condicions, atès que va participar en el procediment sense impugnar aquest
aspecte de la convocatòria. En conseqüència, resulta inviable, conforme a l'expressada doctrina
jurisprudencial, al·legar ara la contradicció jurídica dels criteris del Plec, una vegada s'ha decidit
l'adjudicació del contracte a favor d'un tercer, la qual cosa ve a suposar una actuació contrària als
actes propis de la recurrent, que es va conformar amb el contingut del Plec, en participar en el
procediment sense oposar obstacle algun. D'altra banda, els motius d'invalidesa del plec que

s'al·leguen no poden incardinar-se en cap dels supòsits de nul·litat que recull l'article 62 de la Llei
de Contractes di les Administracions Públiques, per la qual cosa no es dóna el supòsit d'excepció
al fet que es refereix la doctrina jurisprudencial abans citada.
Procedeix en conseqüència desestimar íntegrament el motiu al·legat.
Cinquè.- Com a segon motiu del recurs s'al·lega l'exigència pel Plec d'una classificació
empresarial excessiva, l'error en la determinació de la categoria de la classificació i corol·lari de
l'anterior l'obstaculització a la lliure concurrència.
Ja s’ha tingut ocasió de referir-se en el fonament quart la reiterada doctrina jurisprudencial (cf.
sentencies del Tribunal Suprem de 6 de febrer i 19 de març de 2001, entre altres) que refereix que
el plec de condicions constitueix la llei del concurs, havent de sotmetre’s a les seves regles tant
l'organisme convocant com els qui sol·licitin prendre part en el mateix, de manera que no cap
invocar les irregularitats d'aquell una vegada produït l'acte d'adjudicació, quan no es va impugnar
en el seu moment aquest plec de clàusules administratives o tècniques, i això amb l'única excepció
dels supòsits en què els vicis invocats constitueixin causa de nul·litat de ple de dret del contracte
(article 32 del TRLCSP I 62.1 de la Llei 30/1992, de 26 de Novembre de Règim Jurídic del as
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú).
En el present cas resulta novament patent que el licitador ara recurrent va acceptar i conformar-se
amb el contingut del plec de condicions, i en particular els grups, subgrups i categories exigits pel
Plec per participar, atès que va participar en el procediment sense impugnar aquest aspecte de la
convocatòria. En conseqüència, resulta inviable, conforme a l'expressada doctrina jurisprudencial,
al·legar ara la invalidesa de la classificació exigida, una vegada s'ha decidit l'adjudicació del
contracte a favor d'un tercer, la qual cosa ve a suposar una actuació contrària als actes propis de la
recurrent, que es va conformar amb el contingut del plec, en participar en el procediment sense
oposar cap obstacle. D'altra banda, els motius d'invalidesa del plec que s'al·leguen no poden
incardinar-se en cap dels supòsits de nul·litat que recull l'article 62 de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, per la qual cosa no es dóna el supòsit d'excepció al fet que es refereix
la doctrina jurisprudencial abans citada.
Per tot l'anterior, vistos els preceptes legals d'aplicació, es proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Desestimar el recurs interposat per D. ANTONIO CARPI CUCALÓN, actuant en nom i
representació de la societat mercantil COBRA INSTAL·LACIONS I SERVEIS, SA contra l'Acord
del Ple Municipal de 26 de setembre de 2013 pel qual es procedeix a l'adjudicació del contracte
d'execució de l'obra “ Camp de Futbol i vestidors a Rosselló”.
Segon.- Notificar el present acord a la societat recurrent i a la resta de persones interessades en el
procediment, amb l’expressió dels recursos procedents.
Sotmès el tema a votació, s'aprova amb el següent resultat:
 Vots a favor 6: Josep Abad, Elisa Torrelles, Jaume Borrero, Manel Plana, Joan Fontova i
Silvia Olmo (Tots del Grup de CIU).
 Vots en contra 4: Jaume Fernàndez, Lluis Rodrigo, Sara Vila i Maria Carme Vidal. (Grups
End Ro; IpC i PSC)
 Abstencions 1: Musicco Pasquale (Grup ERC)

IV.- EXPEDIENTS MODIFICACIÓNS CRÈDITS PRESSUPOST 2013.
PROPOSTA DE TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT
Expedient número 3/2013, referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses
mitjançant transferències de crèdits.
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 9 de desembre s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la
modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la consignació en el
pressupost ordinari actual és insuficient, cal tramitar l’expedient de modificació de crèdit per mitjà
de transferències de crèdit amb subjecció a les disposicions vigents.
3. S'han examinat els crèdits de l'esmentat pressupost que es poden reduir sense pertorbació del
servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial

Nom

2013-1-3210022711

Contracte
prestació
de
Serveis EBM

Consignació
inicial
190.000,00

Proposta
baixa

de Consignació
definitiva

11.750,00

155.000,00

Total baixes de crèdits: 11.750,00 €
Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial

Nom

2013-1-3340048000

Entitats
Culturals

2013-1-4540021000
2013-1-1690062500

Consignació
inicial

Proposta d’alta

Consignació
definitiva

7.000,00

2.750,00

9.750,00

Manteniment
Camins
Municipals

20.000,00

5.000,00

25.000,00

Reparació Maq.
i Instal. CEIP

11.500,00

4.000,00

15.500,00

Total altes de crèdits: 11.750,00 €
FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades afecten diferents àrees de despesa i no afecten els crèdits
ampliables, ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici.
2. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant suplements o altres
transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a conseqüència de romanents no
compromesos procedents de pressupostos tancats, ni han estat objecte de cap minoració, com a
conseqüència de transferències anteriors.

3. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que es
proposen minorar.
4. Es compleixen l’article 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 41 del Reial decret 500/1990.
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar la modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit, que s'exposarà al públic
durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al
Butlletí Oficial de la Província.
2. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits de les
partides que s'han indicat.
PROPOSTA DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXPRAORDINARI
Expedient número 4/2013, referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses
mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
ANTECEDENTS
Pel Decret de l’Alcaldia de data 2 de desembre de 2013, 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/ Crèdits extraordinaris:
Partida

Nom

Proposta de consignació

33700-62300

Caldera Llar Jubilats

2.000,00

92000-62300

Instal.
Motor
Porta
Soterrani Ajuntament

1.500,00

33000-62300

Climatització Casal

16910-62300

Alarma Magatzem Mpal.

3.000,00

92000-62500

Mobiliari

5.000,00

92000-62301

Adquisició
equipament
dependències mpals.

9.700,00

13.000,00

34.200,00 €

Total altes crèdits:
Finançament que es proposa:
1/ Romanent líquid de tresoreria:

Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible: 34.200,00 €
Total finançament:

34.200,00 €

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.
Sotmès a votació, s’aprova amb el vots a favor dels sis regidors del Grup de CIU, un vot en contra
del Grup de IpC i quatre abstencions dels Gups End-Ro; Psc-Pm i ERC.

V.- PROPOSTA APROVACIÓ MODIFICACIÓ D’ESTATUTS CONSORCI LOCALRET
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret en el que l’Ajuntament
de Rosselló, en forma part com a ens consorciat.
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 23 de novembre de 2013 va
adoptar, entre d’altres, els acords següents:
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni al•legacions,
definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord amb la redacció donada
en el text refós que s’adjunta.
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels estatuts i donarlos un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació perquè presentin, en el seu
cas, les esmenes que estimin convenients, amb el benentès que si no se’n presentessin, es donaria
per aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut l’esmentat termini.
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública, mitjançant
anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el termini establert a
l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les
al•legacions i les esmenes corresponents”.
Vist que la proposta de modificació dels Estatuts es basa en els següents criteris:
1.
Possibilitar la integració en el Consorci Localret de les entitats locals catalanes de caràcter
territorial, de manera que el Consorci quedaria integrat per:
•
Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar-se en el Consorci.
•
Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva voluntat
d'integrar-se en el Consorci. En aquest sentit podran formar part del Consorci: les Diputacions
Provincials catalanes, els Consell Comarcals i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
•
L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, segons el
règim actual.
2.
Actualització dels objectius i finalitats de consorci: sense modificar la finalitat i àmbit
material d’actuació de Localret, que continua ubicat en el camp de les comunicacions
electròniques, les noves tecnologies i l’administració electrònica, s’aprofita la modificació
estatutària per actualitzar moltes de les tasques que s’estan desenvolupant.
3.
Òrgans de govern: la possible integració de noves entitats locals de caràcter territorial en el
termes que s’ha indicat anteriorment, obliga a modificar la composició dels òrgans de govern del
Consorci, per tal de que totes les entitats que el puguin integrar tinguin representació en els òrgans
de govern.
4.
Correccions i adequacions legals: s’aprofita la modificació estatutària per corregir algunes
qüestions d’ordre tècnic i adequar els estatuts a les darreres modificacions normatives.
Atès que examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten al que
disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Llei 26/2010,3 d’agost, de règim jurídic i de

procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la resta de disposicions legals
aplicables als Consorcis.
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que la
modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de ser
ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva aprovació.
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que els
acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la majoria
absoluta de membres de la corporació.
Atès que l’acord de ratificació, juntament amb la modificació dels estatuts proposada s’ha de
sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret, acordada
per l’Assemblea General del mateix en sessió plenària de 23 de novembre de 2013, segons consta
a l’expedient administratiu.
Segon.- Donar trasllat del precedent acord al Consorci local Localret per al seu coneixement i
efectes escaients.
S’aprova per unanimitat.
VI.- 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:
 Sol·licitud ajuts Diputació per a la gestió d’aigua d’ús públic, entre ells la millora
d’infraestructures de distribució, amb un pressupost de 15.280€, i la renovació d’escomeses
de plom al C/ Nord i C/ Raval, amb un pressupost de 10.435€.
 Sol·licitud d’ajut al Departament de governació per les despeses aiguats juny 2013,actuació
sol·licitada Reparació Camins Municipals malmesos.
 Llicència ambiental: Resolució Llicencia ambiental sol·licitada per Excavacions Casanovas
SLU, consistent en l’ampliació residus a gestionar en quantitat i tipologia fins a 56.200
t/any, dins de la planta recollida i valorització de residus no especials de contenidors
d’obra.
 Sol·licitud ajut catàleg programació oferta cultural 2013 a la Diputació de Lleida.
 Sol·licitud ajut Diputació de Lleida en la convocatòria del programa d’ajuts per al
funcionament de les Llars d’infants públiques de titularitat municipal, curs 2012-2013.
 Denegació llicència urbanística sol·licitada per Repsol Butano SA per instal·lació dipòsit
emmagatzematge i distribució gas liquat del petroli (GLP), pel subministrament de dos
habitatges en el Polig 7 parc.41, zona inclosa dintre del Sud 2.



RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ CLASSIFICADA DE LES OFERTES
PRESENTADES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE ““Projecte
d’Urbanització Camí dins del sector PMU-1b de Rosselló”, segons la qual l’oferta que ha
obtingut la millor puntuació, amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques
aprovats al seu dia, és la presentada per l’empresa EXCAVACIONS CASANOVAS, SL
(Societat Unipersonal), pel preu de 63.513,90. € i 13.337,92. € d’IVA,

Seguidament l’Alcaldia informa dels següents assumptes:
Informes:
 Informa de les previsions per l’inici de les obres adjudicades, Camp de Futbol i Vial PMU
1B, al gener de 2014.
 Informa de la instal·lació de una caldera nova a la Llar de Jubilats, i comenta el esdevenir
de dita situació, des de que van prendre possessió en l’ajuntament, ja que només en tenien
una i era una caldera bastant limitada, per el que és la llar de jubilats; produint-se, cada dos
per tres avaries, i per preveure i evitar aquests inconvenients, vaig aportar una meva, sense
cap cost per l’Ajuntament, per suplir i sortir del pas en cas d’avaries. Tot i així ens adonem
que la caldera existent es inestable i no dona garanties de fiabilitat i per no tornar-nos a
quedar amb una sola caldera, hem considerat la compra d’una caldera de mes qualitat,
sobre-dimensionada i que ens doni la tranquil·litat, de que els nostres majors no es quedin
sense calefacció.
 Tanmateix Informa de la instal·lació en la Colònia d’Alkanis d’un nou parc infantil, en
substitució del que hi havia, que era obsolet i no reunia les condicions mínimes de
seguretat.
 Informa de la senyalització d’entrada al municipi, indicant les diferents zones de major
rellevància e interès.
 Informa dels contactes periòdics que es mantenen amb l’Empresa concessionària de
l’abastament d’aigua pel consum humà, Aqualia, envers el tema de instal·lar comptadors
de pas, en diferents indrets pel control de les fuites d’aigua, fuites que realment son
importants i que paguem entre tots, Aqualia no perd, i d’aquesta manera sectoritzan la
xarxa, detectar les mateixes, minimitzant les molèsties als usuaris.
 També informa de l’adequació del cementiri municipal per part de la brigada i que les
obres mes importants executades, ha estat la pavimentació de tot l’accés central per accedir
en bones condicions i s’ha instal·lat una nova placa amb el nom corresponent.
 També informa de la visita efectuada el dia 27 de novembre, a la Unitat de Carreteres de
l’Estat a Catalunya, amb el Cap de la unitat Sr. Romero, visita profitosa, on es van tractar
diferents temes entre d’altres:-es va comunicar l’inici de les obres del vial provisional
sector PMU 1B (Makato fins a la cooperativa). –Autovia, amb motiu de l’inici de les obres
per part del Ministeri de Foment, i atès que no es preveu cap enllaç a Rosselló, s’ha
demanat que un tram d’uns 300m aproximadament que va des d’on surt l’autovia fins que
no enllaça al camí de la costa dels carros, que sigui pavimentat o enquitranat, ja que
almenys, si no tenim enllaç directe amb l’autovia aquest tram estigui enquitranat. Es va
comprometre a incloure en l’execució.- Uns altres temes venen referits als passos de
peatons que creuen la Carretera i els diversos informes respecte a figures de planejament en
tramitació, coma ara el SUD 4, el PMU-1B i el posicionament de l’ajuntament al respecte,
per evitar els perjudicis d’aprofitament i de configuració del sector.
 En un altre ordre, Informa de les diverses subvencions que s’han anant justificant pel seu
cobrament, a destacar, Socorristes 2013, sistema de desinfecció piscines i consum humà,
addicionals mobiliari consultori, línia de subministrament PUOSC 2013 de la diputació,
equipament instal·lacions esportives. etc











També comenta que s’està executant la climatització del Casal Municipal, amb un sistema
innovador, es tracta de tubs radiants a gas, aquest canvi està motivat perquè, la que hi ha
ara, ha de funcionar moltes hores abans per que quan es necessita el casal estigui apunt, li
costa molt recuperar, tot hi haver aïllat la teulada és insuficient, hi ha un consum molt
elevat de gas, el casal s’utilitza durant moltes hores, degut a tota la sèrie d’activitat que es
duen a terme i tenim un consum molt elevat de gas, i aquest és un dels motius pel qual
s’està canviant, primer per que no recupera i li costa molt i segona per estalviar un consum
molt important de gas. Comenta que abans de instal·lar aquest sistema es va fer valorar a
uns tècnics (enginyers), que valoressin els avantatges e inconvenients i l’estalvi energètic i
si, l’estalvi és realment brutal, passem de 140Kw a 40Kw i amb un període d’escalfament
entre 8 i 15 min la sala, és un estalvi, més el temps que ens evitarem de posar-la abans en
funcionament. Suposo que passat reis es posarà en funcionament, i si realment funciona
com ha de funcionar i així ho esperem, desmuntaríem tot el sistema antic.
Informa de l’organització del Parc de Nadal, comenta la bona acollida que ha tingut, amb
una assistència d’uns 250/260 nens aproximadament i també comenta la col·laboració
desinteressada de l’empresa que han deixat els dos inflables de forma gratuïta durant tots
aquestes dies.
També informa de la pressa de contactes mantinguda, entre els tècnics de l’empresa
adjudicatària del Camp de Futbol (Selprats /Servidell) i els nostres tècnics que en aquesta
obra son els del consell comarcal del Segrià, per tal de començar a planificar les actuacions
a dur a terme, per què al mes de gener es comencin les obres del camp de futbol i siguin
una realitat, i ara a principis d’any es procedirà a aixecar l’acta de replanteig i es
començarà.
Tema PUOSC, ha sortit l’edicte de informació publica de la planificació anualitats per al
2014-2017, podem dir que respecte a les primeres xifres, que giraven sobre 140.000€ i les
que finalment ens han atorgat provisionalment, ha estat un salt important, i hem passat de
140.000 a 310.000 € i aquest fet ho valorem de forma positiva, ja que les gestions dutes a
terme han donat el resultat que demanaven, una millor financiació; tenint en compte que el
tema PUOSC no serà ni molt menys el que era, ja que, les quanties han disminuït
globalment.
Del fons de corporació local anualitat 2013,de la previsió pressupostaria, dels 70.000 €
aproximadament, finalment ens arribarà 39.000, no ho hem perdut tot tampoc.

Finalitzat el torn d’informes, i obert el torn per aclariment o resoldre dubtes, pren la paraula el
Regidors Sr. Jaume Fernàndez, i pregunta: De la cèlebre calefacció del Casal, exactament el que es
farà és?
Contesta l’Alcalde i afegeix que funciona amb gas igualment, però és un sistema amb infrarojos,
ara el sistema que tenim és escalfar m3 i amb aquest sistema és que escalfi a les persones i no tota
la sala, tu tindràs una sensació dins de 20, 21, 22.. ºC, el que se li vulgui posar i això no vol dir que
la sala estigui a aquests graus. El que passa és que vam estar mirant de reforçar el sistema que hi
ha actualment i se’n anava a un pressupost total d’uns 23 o 24.000 € que s’havia de posar, per
augmentar la potència que hi ha actualment, també implicava canviar els conductes i les
respectives sortides d’aire s’havien de desplaçar al mig de la sala per poder fer un repartiment més
homogeni i tot això se’n anava per uns 24.000€ i llavors van pensar altres alternatives i aquesta
que s’instal.la és un sistema nou americà, per aquí hi ha molt poca cosa instal·lada, a més a més el
consum és molt més reduït. Aquest sistema s’assembla al de les estufes amb aquelles barretes que
es posaven roges, però això no es veu roig i escalfa tots els cossos, lògicament si això funciona,
desmuntarem tot el sistema antic que tenim, almenys els tubs aquells, ja que no hi ha l’espai
suficient per si s’hagués d’evacuar la sala.

Torna a intervenir el Regidor Sr. Jaume Fernàndez i pregunta: Si s’ha mirat el tema de la biomassa?
Respon l’Alcalde que actualment la biomassa és caríssim, el problema és el que et dic, intentar
adequar el que teníem se’n anava a la quantia comentada, amb biomassa, aquest pressupost que jo
et dic és posant una caldera més potent i una turbina més potent i traslladar les sortides d’aire al
mig de la sala, la caldera de la biomassa vol dir que has d’entrar a la sala de turbines desmuntar-ho
tot i posar una caldera nova i unes turbines noves, és a dir, no es pot aprofitar res del que hi ha.
El sistema que hi ha ara, tot i havent fet l’aïllament de la sala s’hi ha notat però tot i així és una
sala que les parets no estan aïllades i les portes tanquen com tanquen.
Amb aquest nou sistema a part del l’estalvi considerable, amb 15-20 min, tindrem la sala en
condicions. Sistema americà nou amb un cost total amb Iva inclòs de 13.000 i si funciona
desmuntat lo altre.
Seguidament intervé la Regidora Sara Vila i comenta adreçant-se a l’Alcalde: Com ho has dit tu
mateix el problema del Casal majoritàriament és un tema d’aïllament, les portes, les finestres, les
parets, etc... està claríssim que fiquem el sistema que fiquem és una despesa energètica
absolutament insostenible tant a nivell econòmic com a nivell mediambiental, considero que no té
massa sentit, amb tot el que ens hem gastat amb despesa energètica, segurament s’hagués pogut
aïllar 4 cops molt millor les parets i les portes del Casal; valdria la pena que ens plantegéssim
primer tenir un Casal ben aïllat i després potser, la part energètica i llavors es quan la biomassa
surt a compte.
Respon l’alcalde: La biomassa surt a compte depenent de la situació, ja que, tenim un estudi fet per
les escoles, a part, degut a la meva activitat professional, i com a granger, fa anys que el tema de la
biomassa el conec, per tant sé el que és, el problema de la biomassa és quan t’has d’embolicar a
canviar les calderes, aquí és on és el problema, per que tu tens un cost inicial molt alt, que aquest
cost en teoria l’has d’estar amortitzant amb 5, 6 o 7 anys depenent de la caldera que has de muntar.
Aquí al Casal Municipal, la despesa per muntar biomassa, independentment de la necessitat de un
millor aïllament, que en això estem d’acord, però tot i així el que no podem fer és tindre com està
ara, amb una calefacció que està gastant moltíssim, i que no escalfa, la gent té fred, puntualment la
sala pot estar plena, o les temperatures exterior son primaverals, però si tens un dinar de jubilats o
alguna cosa amb temperatures a fora al carrer de 0 o 1ºC al Casal fa moltíssim fred. No s’hi pot
estar, a tall d’exemple la Coral cantaven amb abrics, això no implica, que no es tingui que
continuar aïllant i posar en les millors condicions el tema de l’aïllament, sense cap mena de dubte,
però si que urgeix estalviar per tindre i poder fer les actuacions d’aïllament, tindre aquest estalvi el
més aviat possible i continuar aïllant, canviant les portes i tot el que sigui necessari.
Seguidament intervé la Regidora Maria Carme Vidal i comenta: Respecte a la calefacció estic
d’acord en tot el que heu dit i crec que el que hauríem de fer és creure en el que diuen els tècnics i
que després no vingui la assabenta’t de tot i digui el que s’hauria de fer, a més a més tenim el casal
que no està ben aïllat.
Intervé l’Alcalde i diu: Clar i la sort és d’haver aïllat la teulada, s’ha notat molt, però tot i així no
n’hi ha prou.
En un altre ordre la Regidora Maria Carme Vidal, pregunta respecte el finançament de l’obra
Urbanització vial provisional PMU-1B, Makato /Cooperativa Fru-Rose, contestant l’Alcaldia que
el seu cost es de 80.000 Euros i la Subvenció de la Diputació 40.000 Euros.

Finalment intervé el Regidor Musicco Pasquale, i comenta que veient les coses en retrospectiva,
potser, realment el problema són els tècnics, no sé quina és la qualificació i com arriben fins aquí i
si realment són gent competent. Com ha passat amb el camp de futbol.
Comenta l’Alcalde que si, en la instal·lació de la calefacció que hi ha actualment, també hi van
haver uns tècnics, que van informar i a dia d’avui per vial judicial li estem reclamant pels danys; el
informe que van fer no és correcte, ja que, deien que hi havia una sala aïllada amb sostre aïllat
quan només hi ha uralita i prou.
Torna a intervindré la Regidora Maria Carme Vidal i manifesta que suposem en un principi que no
tots els tècnics son igual de “chapuces” i que n’hi haurà de bons.
Finalment pren la paraula l’Alcalde i manifesta el seu convenciment de que el sistema de
calefacció instal·lat funcionarà i a més a més suposarà major celeritat i un i l’estalvi d’un 70% del
que s’està gastant avui. A mes a mes, també es canviaran les llums, ja que actualment, hi ha 18
bombetes de 400W, són 4.000W/h que s’està gastant al casal amb les llums enceses, s’està posant
un altre tipus d’enllumenat semblant al que es farà al carrer, on ja tenim la proposta feta, i de
400W baixarem a uns 230-240W, meitat de consum. És tot, si podem continuant fent coses, a
nivell d’ajudes i de subvencions la cosa està cada cop més fotuda i pitjor del que està ara, la
manera de poder fer les diferents actuacions al municipi és estalviar, sinó és impossible, si hem de
portar la mateixa despesa que vuit anys enrere és totalment inviable i segurament vindrà pitjor. És
com una casa.
VII.- LLICENCIES D’OBRES
Vist els expedients instruïts a l’efecte i els informes emesos per l’arquitecte Municipal i la
Comissió Municipal d’obres, en el tràmit d’informe previ de la sol·licitud de llicència
municipal presentades, la Corporació Municipal acorda aprovar i ratificar les següents:
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIO
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

57/2013
SALVADOR CORAL BERDIELL
C/ Raval, 15
25124-ROSSELLO.Obres de manteniment magatzem existent (repassar coberta i paret que es troba malmesa
com a conseqüència de les tempestes) al Pol.2 parc. 15, d’aquest Municipi
No consta
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 30-09-2013
58/2013
CONCEPCION CACHO SERRANO
C/ Colonia Al-kanis, 9
25124-ROSSELLO.Pintar façana de la vivenda de la Colònia Al-kanis, 9, d’aquest Municipi
No consta
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 03-10-2013
59/2013
JOAN FERNANDEZ FERNANDEZ (en representació Gemma Fernàndez Escuer)
c/ Major, 30
25124-ROSSELLO.-

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ

Reparació de goteres i del sostre de la cuina (danyat per aquestes), de la vivenda del
carrer Major, 30, d’aquest Municipi
Construccions Fernàndez Guillaumet, S.L.
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 17-10-2013
61/2013
JAUME BULLICH PORTA
C/ Carrasco i Formiguera, 4 B
25124-ROSSELLO.Arranjament de la façana i pintar-la, de la vivenda del carrer Major, 77, d’aquest
Municipi

CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO

Construccions Enric Ribes Fernàndez
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 22-10-2013

Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

62/2013
STEFANIA TIMAR
Blocs Sant Pere, 2, 2n 1a
25124-ROSSELLO.Col·locar una porta a l’interior de l’habitatge del carrer Blocs Sant Pere, 2, 2n, 1a,
d’aquest Municipi
No consta
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 04-11-2013

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME

63/2013
ANTONIA HORTET GORGUES
c/ Trull, s/n.
CORÇA (Lleida)
Repàs i neteja de coberta de la vivenda del c/ Major, 1, d’aquest Municipi
Construccions Josep Pociello
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 04-11-2013
64/2013
XAVIER OROBITG PUÑAL
c/ Major, 151
25124-ROSSELLO.Arranjament coberta de la vivenda del c/ Major, 151, d’aquest Municipi
Construccions Gorgues, S.A.
FAVORABLE
Decret d’Alcaldia 18-11-2013
65/2013
SARA VILA GALAN (en representació Sergi Vila Casanovas)
c/ Almogavars, 1
25124-ROSSELLO.Reformes cuina i bany a la vivenda del carrer Travessera Nova, 1, 3er 1a, d’aquest
Municipi
Construccions Zosimo Repiso
FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’ Alcaldia 21-11-2013

Nº EXPEDIENT

66/2013

NOM / DOMICILI

CONTRATISTA

MERCE LLUIS PLATERO
C/ Passeig Lluis Companys, 109
25124-ROSSELLO.Col.locació de xemeneia en coberta (reforma interior) per estufa de llenya a la vivenda del c/ Passeig Lluis
Companys, 109, d’aquest Municipi
No consta

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’ Alcaldia 21-11-2013

Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

67/2013
FRANCISCA SEGURA VIDAL
c/ Sant Antoni,11
25124-ROSSELLO.Enderroc de l’envà de rebost existent, a la vivenda del carrer Sant Antoni,11, 1er,
d’aquest Municipi
Construccions Enric Ribes Fdez.
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 21-11-2013

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO

68/2013
MARIA JOSE TASCA FLORENSA
c/ Passeig Lluis Companys, 107
25124-ROSSELLO.Col.locació de xemeneia en coberta (reforma interior) per estufa de llenya a la vivenda
del c/ Passeig Lluis Companys, 107, d’aquest Municipi
No consta
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 05-12-2013

Primer. –
a) 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.
VIII.- CORRESPONDENCIA OFICIAL I ASSUMPTES DE TRAMIT
Seguidament es dona compte de la correspondència rebuda, essent de destacar per la seva
importància:
 Generalitat de Catalunya, Departament Territori i sostenibilitat, Notificació Suspensió
aprovació definitiva Pla Millora Urbana Sector PMU-3 La Noguera.
 Generalitat de Catalunya, RESOLUCIÓ, de distribució als municipis de Catalunya de la
participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de cooperació local de









Catalunya, any 2013, corresponent al municipi de Rosselló, 39818 euros, quantitat que ha
baixat respecte a la previsió que es va consignar al pressupost.
Edicte d’informació publica de la planificació del pla d’obres i serveis de Catalunya 20132017, el termini d’al·legacions finalitza el 31/01/2014.
Ordre del ministeri d’hisenda, que publiquen els límits dels diferents tipus de contracte a
efectes de la contractació del sector públic amb efectes 1 de gener de 2014.
Escrit del ministeri d’hisenda, comunicant que aquest ajuntament de Rosselló està inclòs
dins del municipis en el que s’actualitzarà el valors cadastrals, d’acord amb el que
determini la Llei de Pressupost de l’Estat per a 2014.
En els assumptes de tràmit es comenta la llei orgànica 9/2013 del control del deute
comercial del sector públic que és d’aplicació immediata en alguns aspectes i altres a partir
del 2014, essent els seus aspectes mes rellevants l’ampliació de l’abast del principi de
sostenibilitat financera, incorporant-se el deute comercial, se introdueix l’obligació de
publicar el període mig de pagament als proveïdors, la obligatorietat de disposar de un pla
de tresoreria i es dona nova redacció a l’article 32 LOEPSF i la DA 6 estableix les regles
pel destí del superàvit pressupostari, que soluciona una mica la problemàtica que es va
plantejar en els expedients de suplement que vam tenir anteriorment.
Es comenta les justificacions de diverses subvencions, també es comenta que està previst
que en breu sortirà una convocatòria per actuacions de millora energètica del document que
es va aprovar IRE i PAES.
També es comenta la llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, que
acaba de sortir publicada, i que sens dubte marcaré el esdevenir de les Entitats Locals.

LEGISLACIO D’INTERES
Reglament (UE) núm. 1336/2013 de la Comissió de 13 de desembre de 2013 pel qual es modifiquen les
Directives 2004/17/CE, 2004/18/CE i 2009/81/CE del Parlament Europeu i del Consell en el que
concerneix als llindars d'aplicació en matèria de procediments d'adjudicació de contractes.
Objecte: Substituir en la Directiva 2004/18/CE els imports de:
- 200.000 euros per 207.000 euros (llindar en contractes de serveis i subministraments)
- 5.000.000 euros per 5.186.000 euros (llindar en contractes d'obres)
Així mateix, respecte a la Directiva 2004/17/CE (contractes en sectors exclosos) se substitueixen els
imports de 400.000 euros (llindar en contractes de serveis i subministraments) i de 5.000.000 euros (llindar
en contractes d'obres) pels de 414.000 euros i 5.186.000 euros, respectivament.
Data en què entra en vigor: Aquest Reglament entrarà en vigor l'1 de gener de 2014 i serà directament
aplicable en els Estats Membres.
Publicació oficial: DOUE núm. L 335/18, de 14 de desembre de 2013.
…………………………………………………oOo………….......... . . . . .
Ordre HAP/2308/2013, de 5 de desembre, per la qual s'estableix la relació de municipis als quals resultaran
d'aplicació els coeficients d'actualització dels valors cadastrals que estableixi la Llei de Pressupostos
Generals de l'Estat per a l'any 2014.
Objecte: Aprovar la relació de municipis, a l'efecte de l'aplicació dels coeficients d'actualització dels valors
cadastrals dels béns immobles urbans per a l'any 2014, que estableixi la Llei de Pressupostos Generals de
l'Estat per a aquest exercici, de conformitat amb l'article 32.2 del text refós de la Llei del Cadastre
Immobiliari.
Data que entra en vigor: La present Ordre entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació al BOE.
Publicació oficial: BOE núm. 296, d'11 de desembre de 2013.
……………………………………………………………………………oOo…………
Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.
Objecte: Establir les bases que han de regir l'avaluació ambiental dels plans, programes i projectes que
puguin tenir efectes significatius sobre el medi ambient, garantint en tot el territori de l'Estat un elevat nivell
de protecció ambiental, amb la finalitat de promoure un desenvolupament sostenible.

D'acord amb la DF Vuitena, aquesta norma (inclosos els annexos) té el caràcter de bàsica en el seu conjunt,
amb les excepcions que es detallen en la pròpia DF 8a.
Data en què entra en vigor: L'endemà de la seva publicació al BOE.
No obstant això, també s'ha de tenir en compte allò que estableix la DF onzena sobre l'entrada en vigor en
relació a la normativa autonòmica de desenvolupament.
Publicació oficial: BOE núm. 296, d'11 de desembre de 2013.
……………………………………………………………………………oOo…………
Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat.
Objecte: Establir les disposicions necessàries per fer efectiu el principi d'unitat de mercat al territori
nacional. En particular, té per objecte garantir la integritat de l'ordre econòmic i facilitar l'aprofitament
d'economies d'escala i abast del mercat mitjançant el lliure accés, exercici i l'expansió de les activitats
econòmiques en tot el territori nacional garantint la seva adequada supervisió, de conformitat amb els
principis continguts en l'article 139 de la Constitució.
Es modifica, entre d'altres, la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del
comerç i de determinats serveis.
Data en què entra en vigor: Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació en el «Butlletí
Oficial de l'Estat».
No obstant això, l'article 20, els apartats 2 i 3 de l'article 21 i l'article 26 entraran en vigor als tres mesos de
la publicació d'aquesta Llei excepte pel que fa a aquells serveis regulats en la Llei 17/2009, de 23 de
novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.
Publicació oficial: BOE núm. 295, de 10 de desembre de 2013.
……………………………………………………………………………oOo…………
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Objecte: Ampliar i reforçar la transparència de l'activitat pública, regular i garantir el dret d'accés a la
informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els
responsables públics així com les conseqüències derivades del seu incompliment.
Es modifiquen els articles 35 i 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Data en què entra en vigor: L'entrada en vigor d'aquesta llei es produirà d'acord amb les següents regles:
- Les disposicions previstes en el títol II entraran en vigor l'endemà de la seva publicació en el «Butlletí
Oficial de l'Estat.
- El títol preliminar, el títol I i el títol III entraran en vigor a l'any de la seva publicació en el «Butlletí
Oficial de l'Estat».
- Els òrgans de les Comunitats Autònomes i Entitats Locals disposaran d'un termini màxim de dos anys per
adaptar-se a les obligacions contingudes en aquesta Llei.
Publicació oficial: BOE núm. 295, de 10 de desembre de 2013.
……………………………………………………………………………oOo…………
Reial decret 960/2013, de 5 de desembre, pel qual se per el qual es modifiquen el Reglament de l'Impost de
societats, aprovat pel Reial decret 1777/2004, de 30 de juliol; el Reglament de l'Impost sobre la Renda de
les Persones Físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març; el Reglament de l'Impost sobre la
Renda de no Residents, aprovat pel Reial decret 1776/2004, de 30 de juliol; el Reglament General de les
actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes
dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, i el
Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol.
Objecte:
Modificar
diversos
Reglaments
en
matèria
tributària
i
de
recaptació.
Data d'entrada en vigor: El dia següent al de la seva publicació al BOE.
Publicació oficial: BOE núm. 292, de 6 de desembre de 2013.
……………………………………………………………………………oOo…………
RESOLUCIÓ GRI/2475/2013, de distribució a les entitats municipals descentralitzades dels municipis de
Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de cooperació local de
Catalunya, any 2013
Objecte: Distribuir a les entitats municipals descentralitzades de Catalunya la participació en els ingressos
de la Generalitat, integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2013.
Data d'entrada en vigor: El mateix dia de la publicació al DOGC.

Publicació oficial: DOGC núm. 6510, de 27 de novembre de 2013.
……………………………………………………………………………oOo…………
Resolució de 27 de novembre de 2013, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual
s'estableix el calendari de dies inhàbils en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat per a l'any 2014, a
l'efecte de còmputs de terminis.
Objecte: Aprovar el calendari de dies inhàbils corresponent a l'any 2014, per a l'Administració General de
l'Estat i els seus organismes públics, als efectes del còmput de terminis.
Són dies inhàbils:
a) En tot el territori nacional: els diumenges i els dies declarats com a festes d'àmbit nacional no
substituïbles, o sobre les quals la totalitat de les Comunitats Autònomes no ha exercit la facultat de
substitució.
b) En l'àmbit territorial de les Comunitats Autònomes: Aquells dies determinats per cada Comunitat
Autònoma com a festius.
c) En els àmbits territorials de les Entitats que integren l'Administració Local: els dies que estableixin les
respectives Comunitats Autònomes en els seus corresponents calendaris de dies inhàbils.
Data en què entra en vigor: El mateix dia de la seva publicació oficial.
Publicació oficial: BOE núm. 286, de 29 de novembre de 2013.
……………………………………………………………………………oOo…………
Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control de la deute comercial en el sector Público.
Objecte: Modificar la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera per ampliar el concepte del principi de sostenibilitat financera, que inclou també el control del
deute comercial, per evitar posar en risc a mig termini l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat de les
finances públiques.
Per aquest motiu, es crea l'obligació de les Administracions Públiques de fer públic el seu termini mig de
pagament als proveïdors, així com hauran d'incloure en els seus plans de tresoreria aquesta informació.
En el cas dels ens locals, s'estableix que serà l'òrgan interventor l'encarregat de controlar el compliment del
termini mig de pagament. S'inclouen també altres modificacions destinades a millorar l'automatisme en el
seguiment i control del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic, i la regla de
la despesa.
Modifica també la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les Comunitats Autònomes,
i estableix un nou límit, més flexible, a les retencions o deduccions mensuals que pot fer l'Estat sobre els
recursos del sistema de finançament, en cas d'incompliment del termini mig de pagament als proveïdors.
S'inclou una disposició addicional quarta que modifica l'apartat k) de l'article 48 de la Llei 7/2007, de 12
d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, i amplia el període d'assumptes particulars a quatre dies cada
any.
Aquesta Llei Orgànica és aplicable, entre d'altres, als ens locals.
Data en què entra en vigor: Aquesta Llei Orgànica entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació al
BOE, amb l'excepció de la disposició transitòria i la disposició final segona que entren en vigor a partir de
l'1 de gener de 2014.
Publicació oficial: BOE número 305 de 21/12/2013
……………………………………………………………………………oOo…………
Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar
la empleabilidad de los trabajadores.
Objecte: Aquest Reial decret-llei 16/2013, de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació
estable i millorar l'empleabilidad dels treballadors estableix una sèrie d'ajustos menors en la normativa
laboral per tal de potenciar la contractació estable i l'ocupabilitat dels treballadors.
Aposta per la simplificació administrativa dels contractes de treball a través d'una molt important reducció
del nombre de models de contractes actualment existents. A més, es du a terme una reordenació normativa
dels incentius a la contractació en relació amb la cotització a la Seguretat Social, reunint en un sol text les
bonificacions i reduccions actualment disperses.
Amb aquest Reial decret llei es modifiquen els apartats 4 i 5 de l'article 12 del text refós de la Llei de
l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, els apartats 2, 4, 5 i 9
de l'article 4 de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, els
articles 6.2, 7.1 i 10.2 de la Llei 14/1994, d'1 de juny, per la qual es regulen les empreses de treball

temporal, l'apartat 2 de l'article 9 de la 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 i s'afegeix un nou paràgraf al final de l'apartat 1 de la
disposició addicional setzena de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització
del sistema de Seguretat Social.
Data en què entra en vigor: Aquesta Llei entra en vigor el dia després de la seva publicació al BOE.
Publicació oficial: BOE núm. 305 de 21 de desembre de 2013.
……………………………………………………………………………oOo…………
Llei 23/2013, de 23 de desembre, reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l'Índex de Revalorització del
Sistema de Pensions de la Seguretat Social.
Objecte: Aquesta llei té per objecte definir el factor de sostenibilitat només a efectes de la pensió de
jubilació, i mantenir la proporcionalitat entre les contribucions al sistema i les prestacions esperades, de
manera que es garanteixi a les generacions presents i futures la percepció de pensions adequades i suficients.
Aquest factor de sostenibilitat serà d'aplicació a les pensions de jubilació que es generin a partir de l'1 de
gener de 2019.
I modifica també l'article 48 de la Llei General de Seguretat Social, aprovada per Real Decret Legislatiu
1/94, de 20 de juny, pel que fa a la revalorització de les pensions del Sistema de Seguretat Social.
Data que entra en vigor: al dia següent de la seva publicació.
Publicació oficial: BOE núm. 309, de 26 de desembre de 2013.
……………………………………………………………………………oOo…………
Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2014.
Objecte: Es publiquen els pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2014 que, com sempre, tenen
incidència en l'àmbit local.
Data que entra en vigor: 1 de gener de 2014.
Publicació oficial: BOE núm. 309, de 26 de desembre 2013.

IX.- RELACIO FACTURES
S’aprova la relació de factures detallada i en poder dels regidors que ascendeix a la quantitat de
363.384,18 € (s.e.u.o).
Relació de Factures-PLE 30/12/2013
Factures Registrades del 21 de setembre al 19 de desembre de 2013
D. Factura
27/08/2013

Imp.Factura (Euros)
292,76

Nom tercer
AMBI JARDINS SCP *

D. Registre
28/09/2013

D. Pagament
09/09/2013

Pagat
Sí

30/07/2013

444

TORRES GUILLAUMET, MANUEL

28/09/2013

09/09/2013

Sí

01/09/2013

127,05

ACENS TECHNOLOGIES, SL **D

23/09/2013

17/09/2013

Sí

31/08/2013

462,45

CORREOS Y TELEGRAFOS SA-S.E.

24/09/2013

13/09/2013

Sí

23/08/2013

764,03

ENDESA ENERGIA, SAU *

26/09/2013

01/10/2013

Sí

04/09/2013

420

RESTAURANT MODERNO-EL TEULE *

23/09/2013

01/10/2013

Sí

04/09/2013

630

RESTAURANT MODERNO-EL TEULE *

23/09/2013

01/10/2013

Sí

23/09/2013

1.200,00

BAÑERES PORTA, NOEMI *

23/09/2013

27/09/2013

Sí

11/09/2013

5,2

ENDESA ENERGIA XXI, SL

23/09/2013

01/10/2013

Sí

11/09/2013

3,69

ENDESA ENERGIA XXI, SL

23/09/2013

01/10/2013

Sí

11/09/2013

5,19

ENDESA ENERGIA XXI, SL

23/09/2013

01/10/2013

Sí

11/09/2013

5,53

ENDESA ENERGIA XXI, SL

23/09/2013

01/10/2013

Sí

16/09/2013

2,64

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

24/09/2013

01/10/2013

Sí

16/09/2013

22,69

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

24/09/2013

01/10/2013

Sí

16/09/2013

2.632,70

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

24/09/2013

01/10/2013

Sí

16/09/2013

14,6

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

24/09/2013

01/10/2013

Sí

16/09/2013

22,69

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

24/09/2013

01/10/2013

Sí

16/09/2013

220,55

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

24/09/2013

01/10/2013

Sí

16/09/2013

15,41

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

24/09/2013

01/10/2013

Sí

16/09/2013

0,83

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

24/09/2013

01/10/2013

Sí

16/09/2013

14,6

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

24/09/2013

01/10/2013

Sí

16/09/2013

3,3

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

27/09/2013

01/10/2013

Sí

16/09/2013

17,03

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

27/09/2013

01/10/2013

Sí

16/09/2013

15,98

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

27/09/2013

01/10/2013

Sí

24/09/2013

16,23

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

24/09/2013

01/10/2013

Sí

16/09/2013

14,6

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

24/09/2013

01/10/2013

Sí

16/09/2013

25,38

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

24/09/2013

01/10/2013

Sí

16/09/2013

0,99

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

24/09/2013

01/10/2013

Sí

16/09/2013

54,7

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

24/09/2013

01/10/2013

Sí

16/09/2013

44,66

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

24/09/2013

01/10/2013

Sí

16/09/2013

91,45

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

24/09/2013

01/10/2013

Sí

16/09/2013

16,97

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

24/09/2013

01/10/2013

Sí

16/09/2013

5,1

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

24/09/2013

01/10/2013

Sí

16/09/2013

44,5

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

24/09/2013

01/10/2013

Sí

16/09/2013

46,22

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

24/09/2013

01/10/2013

Sí

16/09/2013

55,2

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

24/09/2013

01/10/2013

Sí

16/09/2013

3,47

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

24/09/2013

01/10/2013

Sí

16/09/2013

0,17

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

24/09/2013

01/10/2013

Sí

16/09/2013

1,65

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

24/09/2013

01/10/2013

Sí

16/09/2013

126,39

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

24/09/2013

01/10/2013

Sí

12/09/2013

346,16

CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA

24/09/2013

01/10/2013

Sí

30/08/2013

2.947,62

CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA

24/09/2013

01/10/2013

Sí

30/08/2013

291,1

CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA

24/09/2013

01/10/2013

Sí

17/09/2013

253,53

ZORELOR,SA

24/09/2013

18/10/2013

Sí

163,35

MOBLES L'EBENISTA *

24/09/2013

01/10/2013

Sí

29/08/2013

10,72

FORN DE PA GIRIBET, SCP

24/09/2013

01/10/2013

Sí

14/08/2013

10,56

FORN DE PA GIRIBET, SCP

24/09/2013

01/10/2013

Sí

11/09/2013

528

FORN DE PA GIRIBET, SCP

24/09/2013

01/10/2013

Sí

14/09/2013

226,79

FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D

24/09/2013

22/10/2013

Sí

14/09/2013

350,03

FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D

24/09/2013

22/10/2013

Sí

25/09/2013

44,05

TORRELSA, SA **D

25/09/2013

12/10/2013

Sí

20/09/2013

7.822,23

SOLUCIONES VIALES SEÑALIZACION SLU

25/09/2013

08/11/2013

Sí

26/09/2013

123,21

LIDL SUPERMERCADOS

26/09/2013

04/10/2013

Sí

21/09/2013

41,34

AGROPIENSO SCCL *

27/09/2013

08/11/2013

Sí

27/09/2013

6,75

TORRELSA, SA **D

27/09/2013

16/10/2013

Sí

18/09/2013

25,97

QUIMICA SERO SL **D

27/09/2013

27/09/2013
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RIUS HERNANDEZ, MARGARITA *

27/09/2013

08/11/2013

Sí

27/09/2013

102,85

PUBLICITAT Y GESTION NAVARRO, SL

27/09/2013

08/11/2013

Sí

25/09/2013

159,72

PXJ PIFARRE S.L *

27/09/2013

08/11/2013

Sí

26/09/2013

2.238,50

AMBI JARDINS SCP *

30/09/2013

08/11/2013

Sí

27/09/2013

679,38

AMBI JARDINS SCP *

30/09/2013

08/11/2013

Sí

No

30/09/2013

427,05

MN CATERING 2003 SL *

01/10/2013

08/11/2013

Sí

28/09/2013

1.028,50

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

01/10/2013

01/10/2013

Sí

28/09/2013

211,51

SALTOKI LLEIDA, SA

01/10/2013

08/11/2013

Sí

30/09/2013

416,51

TALLERS ROSSELLO

01/10/2013

08/11/2013

Sí

23/09/2013

169,49

HIBET KILOTELA

23/09/2013

23/09/2013

Sí

01/10/2013

127,05

ACENS TECHNOLOGIES, SL **D

02/10/2013

16/10/2013

Sí

30/09/2013

899,59

JFESPAIS (JESUS M. FIUZA CIBEIRA)

02/10/2013

29/10/2013

Sí

30/09/2013

100

ALCALDE CAÑIZARES, LAURA

02/10/2013

08/11/2013

Sí

30/09/2013

495,3

EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. *

02/10/2013

08/11/2013

Sí

30/09/2013

258,96

EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. *

02/10/2013

08/11/2013

Sí

01/10/2013

276,88

TELEFONICA MOVILES, SERVICIO MOVILINE

15/10/2013

08/10/2013

Sí

02/10/2013

4.356,00

ARTECNIA INGENIERIA, SL

02/10/2013

08/11/2013

Sí

02/10/2013

7,5

COPISTERIA L'ORIGINAL (SONIA PRIMS)

02/10/2013

02/10/2013

Sí

02/10/2013

118,4

ABACUS, SCCL *

02/10/2013

02/10/2013

Sí

COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA

24/09/2013

24/09/2013

Sí

INSPECCIO I MANTENIMENT DE L'ENTORN URBA

03/10/2013

08/11/2013

Sí

QUIMICA SERO SL **D

03/10/2013

03/10/2013

Sí

CORREOS Y TELEGRAFOS SA-S.E.

03/10/2013

03/10/2013

Sí

FRANCESC BARO NOGUERO

03/10/2013

03/10/2013

Sí

ARTESEY IBERICA, SL *

04/10/2013

08/11/2013

Sí

30/09/2013

60

10/09/2013

2.509,54

01/10/2013

597,55

02/10/2013

16,24

03/10/2013

477,95

01/10/2013

600

30/09/2013

108,9

LYRECO ESPAÑA, SA *

04/10/2013

08/11/2013

Sí

01/10/2013

57,02

UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD **D

04/10/2013

01/11/2013

Sí

30/09/2013

341,04

RAMELL, SCCL

04/10/2013

09/10/2013

Sí

01/10/2013

314,6

BNP PARIBAS LEASE GROUP SA

04/10/2013

08/10/2013

Sí

10/09/2013

-10,56

PORT CANTO, SL *

04/10/2013

08/11/2013

Sí

03/10/2013

25

COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA

04/10/2013

08/11/2013

Sí

15/09/2013

260

BOTARGUES MIERA, PILAR *

04/10/2013

08/11/2013

Sí

03/10/2013

11,9

ABACUS, SCCL *

04/10/2013

04/10/2013

Sí

03/10/2013

-13,56

ABACUS, SCCL *

04/10/2013

04/10/2013

Sí

30/09/2013

605

SERVEIS CARANYUT, SCP

03/10/2013

08/11/2013

Sí

ATELIER LIBROS SA.

04/10/2013

05/11/2013

Sí

PUBLICITAT Y GESTION NAVARRO, SL

07/10/2013

08/11/2013

Sí

02/10/2013

66,02

04/10/2013

2.837,81

07/10/2013

42,72

FORN DE PA GIRIBET, SCP

07/10/2013

08/11/2013

Sí

06/10/2013

149,76

FORN DE PA GIRIBET, SCP

07/10/2013

08/11/2013

Sí

30/09/2013

535,63

ILERDENC DE CONSTRUCCIO, SL *

08/10/2013

08/11/2013

Sí

05/07/2013

700

ESBART ROSSELLO

08/10/2013

08/11/2013

Sí

30/09/2013

202,67

CORREOS Y TELEGRAFOS SA-S.E.

08/10/2013

12/10/2013

Sí

30/09/2013

1.584,66

SERVEIS LIC 1999, SLU *

08/10/2013

08/11/2013

Sí

27/09/2013

101,61

SEGRE SERVEIS,S.A.

08/10/2013

08/11/2013

Sí

25/09/2013

71,69

NOGUERA LAX, WIFREDO

08/10/2013

28/11/2013

Sí

08/10/2013

45,98

MEDIA MARKT LLEIDA, SA

08/10/2013

08/10/2013

Sí

08/10/2013

11,22

INSTAL·LACIO COMERCIALS RAL, SL

08/10/2013

08/10/2013

Sí

07/10/2013

129,64

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

09/10/2013

10/10/2013

Sí

30/09/2013

2.562,40

GRUPO ELECTRO STOCKS, SL *

09/10/2013

08/11/2013

Sí

03/10/2013

169,4

JF. ASCENSORS SCP

09/10/2013

09/10/2013

Sí

28/09/2013

393,25

CANALES LARIOS, ROBERT *

09/10/2013

08/11/2013

Sí

28/09/2013

228,8

CANALES LARIOS, ROBERT *

09/10/2013

08/11/2013

Sí

08/10/2013

594,01

PXJ PIFARRE S.L *

09/10/2013

08/11/2013

Sí

09/10/2013

13,5

TORRELSA, SA **D

09/10/2013

01/11/2013

Sí

08/10/2013

668,15

CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA

10/10/2013

08/11/2013

Sí

09/10/2013

1.391,50

FRANCESC BARO NOGUERO

10/10/2013

10/10/2013

Sí

01/10/2013

518,57

VODAFONE ESPAÑA,S.A.

10/10/2013

12/10/2013

Sí

30/09/2013

134,96

FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D

10/10/2013

06/11/2013

Sí

30/09/2013

13,52

FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D

10/10/2013

06/11/2013

Sí

10/10/2013

185,96

PXJ PIFARRE S.L *

14/10/2013

08/11/2013

Sí

01/10/2013

11.800,00

TREN MAGIC MADI, SLU

14/10/2013

08/11/2013

Sí

08/10/2013

389,58

SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA, SL *D

14/10/2013

16/10/2013

Sí

10/10/2013

383,57

SOLUCIONES VIALES SEÑALIZACION SLU

14/10/2013

08/11/2013

Sí

GUARRO CALLIZO, JOAN M.

14/10/2013

14/10/2013

Sí

QUALITY COLORS,SCP *

14/10/2013

08/11/2013

Sí

FORN DE PA GERMANS RIBES *

18/10/2013

08/11/2013

Sí

11/10/2013

6,8

30/09/2013

1.221,01

14/10/2013

144,91

02/10/2013

31,5

HOFMANN, SL

14/10/2013

15/10/2013

Sí

02/10/2013

31,5

HOFMANN, SL

14/10/2013

15/10/2013

Sí

02/10/2013

31,5

HOFMANN, SL

14/10/2013

15/10/2013

Sí

02/10/2013

31,5

HOFMANN, SL

14/10/2013

15/10/2013

Sí

02/10/2013

31,5

HOFMANN, SL

14/10/2013

15/10/2013

Sí

03/10/2013

31,5

HOFMANN, SL

14/10/2013

15/10/2013

Sí

10/10/2013

1.800,00

ESBART ROSSELLO

15/10/2013

08/11/2013

Sí

28/09/2013

211,75

FLORENCIO GILI PUJOL *

15/10/2013

08/11/2013

Sí

13/10/2013

44,15

FORN DE PA GIRIBET, SCP

15/10/2013

08/11/2013

Sí

13/10/2013

414,96

FORN DE PA GIRIBET, SCP

15/10/2013

08/11/2013

Sí

09/09/2013

139,65

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA *

15/10/2013

08/11/2013

Sí

13/09/2013

185,88

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA *

15/10/2013

08/11/2013

Sí

09/09/2013

1.977,54

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA *

15/10/2013

08/11/2013

Sí

09/09/2013

131,67

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA *

15/10/2013

08/11/2013

Sí

11/10/2013

131,55

CASA BADIO, S.L. *

15/10/2013

08/11/2013

Sí

13/10/2013

665,5

LA CREMALLERA TEATRE,SL *

15/10/2013

08/11/2013

Sí

06/06/2013

63,53

VALDIVIA ORTEGA, MIGUEL

15/10/2013

15/10/2013

Sí

05/10/2013

8,46

ABACUS, SCCL *

15/10/2013

15/10/2013

Sí

08/10/2013

81,05

EUROALIMENT,S.L

15/10/2013

15/10/2013

Sí

10/10/2013

1.689,94

TRANSELEC MONTBEA, SL

15/10/2013

15/10/2013

Sí

14/10/2013

1.876,71

FARRA SOLSONA, SL

16/10/2013

08/11/2013

Sí

14/10/2013

677,6

PROTECCIO INTEGRAL LLEIDATANA, SL

16/10/2013

08/11/2013

Sí

23/09/2013

778,76

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/10/2013

08/11/2013

Sí

23/09/2013

1.091,03

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/10/2013

08/11/2013

Sí

23/09/2013

225,74

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/10/2013

08/11/2013

Sí

23/09/2013

1.775,99

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/10/2013

08/11/2013

Sí

23/09/2013

609,32

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/10/2013

08/11/2013

Sí

23/09/2013

760,86

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/10/2013

08/11/2013

Sí

23/09/2013

980,23

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/10/2013

08/11/2013

Sí

23/09/2013

275,24

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/10/2013

08/11/2013

Sí

24/09/2013

369,21

ENDESA ENERGIA, SAU *

24/10/2013

08/11/2013

Sí

23/09/2013

60,03

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/10/2013

08/11/2013

Sí

25/09/2013

246,34

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/10/2013

08/11/2013

Sí

24/09/2013

39,41

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/10/2013

08/11/2013

Sí

24/09/2013

128,16

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/10/2013

08/11/2013

Sí

23/09/2013

25,64

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/10/2013

08/11/2013

Sí

24/09/2013

148,83

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/10/2013

08/11/2013

Sí

23/09/2013

23,76

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/10/2013

08/11/2013

Sí

24/09/2013

70,97

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/10/2013

08/11/2013

Sí

23/09/2013

11,4

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/10/2013

08/11/2013

Sí

20/09/2013

90,19

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/10/2013

08/11/2013

Sí

23/09/2013

14,41

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/10/2013

08/11/2013

Sí

03/10/2013

1.761,87

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/10/2013

08/11/2013

Sí

23/09/2013

417,12

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/10/2013

08/11/2013

Sí

23/09/2013

404,31

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/10/2013

08/11/2013

Sí

15/10/2013

223,37

VOLUNTARIS DE PROTECCIO CIVIL CIUTAT DE LLEIDA *

16/10/2013

08/11/2013

Sí

14/10/2013

170,36

FONTANET,C.B. *

14/10/2013

08/11/2013

Sí

11/10/2013

60,25

FONTANET,C.B. *

17/10/2013

08/11/2013

Sí

28/09/2013

28,38

FONTANET,C.B. *

17/10/2013

08/11/2013

Sí

02/10/2013

7,06

FONTANET,C.B. *

17/10/2013

08/11/2013

Sí

05/10/2013

7

FONTANET,C.B. *

17/10/2013

08/11/2013

Sí

05/10/2013

41,4

FONTANET,C.B. *

17/10/2013

08/11/2013

Sí

05/10/2013

176,81

FONTANET,C.B. *

17/10/2013

08/11/2013

Sí

15/10/2013

12,1

SALAZAR GREGORI, ANGEL

17/10/2013

08/11/2013

Sí

31/07/2013

526,47

BUFETE GONZALO GESTION S.L D**

17/10/2013

18/10/2013

Sí

31/08/2013

576,32

BUFETE GONZALO GESTION S.L D**

17/10/2013

18/10/2013

Sí

30/09/2013

372,08

BUFETE GONZALO GESTION S.L D**

17/10/2013

18/10/2013

Sí

30/09/2013

165,77

BUFETE GONZALO GESTION S.L D**

17/10/2013

18/10/2013

Sí

17/10/2013

188,92

LARA NARBONA, VIRTUDES

17/10/2013

08/11/2013

Sí

228,86

ROSEVADA ALIMENTACIÓ ROSSELLÓ, SCP *

17/10/2013

08/11/2013

Sí

MAQUINARIA AGRICOLA INDUSTRIAL(MAQUINSA) *

18/10/2013

08/11/2013

Sí

14/10/2013

907,5

14/10/2013

4.332,91

AULOCE, SA (ES PUBLICO) *

18/10/2013

11/10/2013

7.124,95

CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA

18/10/2013

08/11/2013

Sí

17/10/2013

42,35

PUBLICITAT Y GESTION NAVARRO, SL

18/10/2013

08/11/2013

Sí

20/10/2013

275

ARUM SERVEIS AMBIENTALS, SCP *

21/10/2013

08/11/2013

Sí

16/10/2013

300,57

THOMANN

21/10/2013

30/10/2013

Sí

19/10/2013

86,59

SALTOKI LLEIDA, SA

21/10/2013

28/11/2013

Sí

15/10/2013

276,17

PLAMECA SA *

21/10/2013

28/11/2013

Sí

30/09/2013

8.160,76

LIMPIEZAS PIRINEO SL *

21/10/2013

08/11/2013

Sí

30/09/2013

816,27

LIMPIEZAS PIRINEO SL *

21/10/2013

08/11/2013

Sí

30/09/2013

379,25

LIMPIEZAS PIRINEO SL *

21/10/2013

08/11/2013

Sí

No

22/10/2013

360

ARROYO DELGADO, DOLORES *

21/10/2013

28/11/2013

Sí

15/10/2013

144,55

FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D

22/10/2013

21/11/2013

Sí

17/10/2013

1.162,99

FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D

22/10/2013

21/11/2013

Sí

21/10/2013

256,04

SOLUCIONES VIALES SEÑALIZACION SLU

22/10/2013

28/11/2013

Sí

21/10/2013

411,42

CASA BADIO, S.L. *

22/10/2013

28/11/2013

Sí

23/09/2013

52,93

CASA BADIO, S.L. *

22/10/2013

28/11/2013

Sí

WURTH ESPAÑA,S.A. *

23/10/2013

28/11/2013

Sí

TOLDOS TORRENTE, S.L. *

23/10/2013

28/11/2013

Sí

MUSICALIA LLEIDA, SL

23/10/2013

28/11/2013

Sí

VALERI MAS BOLDU

23/10/2013

30/10/2013

Sí

17/10/2013

389,67

15/10/2013

1.022,45

17/10/2013

193,6

30/09/2013

960

10/10/2013

1.796,85

GLS CONSORCIO DEL HORMIGON, SLU *

24/10/2013

28/11/2013

Sí

17/10/2013

3.347,35

CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA

24/10/2013

08/11/2013

Sí

11/10/2013

74,8

BAR "EL RETOC" *

24/10/2013

28/11/2013

Sí

14/10/2013

363

JOSEP MARIA TARRAGO FONTANALS *

24/10/2013

28/11/2013

Sí

09/10/2013

394,32

PORT CANTO, SL *

24/10/2013

28/11/2013

Sí

18/10/2013

87,12

PORT CANTO, SL *

24/10/2013

28/11/2013

Sí

10/10/2013

308,85

CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA

24/10/2013

08/11/2013

Sí

10/10/2013

2.273,21

CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA

24/10/2013

08/11/2013

Sí

28/10/2013

250

ESBART ROSSELLO

24/10/2013

28/11/2013

Sí

15/10/2013

28,85

GARCIA SORIANO, CARME *

25/10/2013

28/11/2013

Sí

15/10/2013

167,5

GARCIA SORIANO, CARME *

25/10/2013

28/11/2013

Sí

20/10/2013

980,1

GLS CONSORCIO DEL HORMIGON, SLU *

25/10/2013

28/11/2013

Sí

24/10/2013

25

COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA

25/10/2013

28/11/2013

Sí

25/10/2013

217,8

PUBLICITAT Y GESTION NAVARRO, SL

25/10/2013

28/11/2013

Sí

27/09/2013

499,13

PUBLICITAT Y GESTION NAVARRO, SL

25/10/2013

28/11/2013

Sí

24/10/2013

42,35

MARBRES I GRANITS LLUIS SIMO, SL D**

25/10/2013

08/11/2013

Sí

24/10/2013

726

ALCO GRUPO EMPRESARIAL, SL *

28/10/2013

28/11/2013

Sí

23/10/2013

43,56

COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA

28/10/2013

28/11/2013

Sí

25/10/2013

72,6

NEXICA (COM 2002, SL)

28/10/2013

08/11/2013

Sí

23/10/2013

239,58

PACO GARCIA, PRENDAS Y ARTICULOS DE UNIFORMIDAD, SA

29/10/2013

28/11/2013

Sí

ILER-SO, SCP

29/10/2013

28/11/2013

Sí

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

29/10/2013

29/10/2013

Sí

INFOUNIO, SL *

29/10/2013

28/11/2013

Sí

PENYA BLAUGRANA DE ROSSELLO *

29/10/2013

28/11/2013

Sí

AIGE MAJOS, Mª SAGRARI

29/10/2013

28/11/2013

Sí

ESBART ROSSELLO

29/10/2013

28/11/2013

Sí

23/10/2013

726

28/10/2013

1.028,50

29/10/2013

372,27

15/10/2013

750

28/10/2013

191,6

28/10/2013

250

08/10/2013

1.200,00

AVENTIN HUGUET, ADORACION *

29/10/2013

08/11/2013

Sí

04/10/2013

2.902,48

SEGURIDAD MARXAN, SL

29/10/2013

28/11/2013

Sí

25/10/2013

76,23

COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA

30/10/2013

28/11/2013

Sí

22/10/2013

6,9

L'HORT DE CA LA BARBARA

30/10/2013

28/11/2013

Sí

22/10/2013

210,63

L'HORT DE CA LA BARBARA

30/10/2013

28/11/2013

Sí

28/10/2013

-130,68

PACO GARCIA, PRENDAS Y ARTICULOS DE UNIFORMIDAD, SA

30/10/2013

28/11/2013

Sí

23/10/2013

71,39

VODAFONE ESPAÑA,S.A.

31/10/2013

23/11/2013

Sí

31/10/2013

9,75

FOTO LLUM **D

31/10/2013

31/10/2013

Sí

01/11/2013

304,26

TELEFONICA MOVILES, SERVICIO MOVILINE

31/10/2013

05/11/2013

Sí

31/10/2013

17,23

SALTOKI LLEIDA, SA

04/11/2013

28/11/2013

Sí

30/10/2013

99,83

PXJ PIFARRE S.L *

04/11/2013

28/11/2013

Sí

28/10/2013

112,74

TOT ALIMENT ROSSELLO, SL

04/11/2013

28/11/2013

Sí

13/10/2013

561,79

CANALES LARIOS, ROBERT *

31/10/2013

28/11/2013

Sí

13/10/2013

182,18

CANALES LARIOS, ROBERT *

31/10/2013

28/11/2013

Sí

RIUS HERNANDEZ, MARGARITA *

04/11/2013

28/11/2013

Sí

NOGUERA LAX, WIFREDO

04/11/2013

28/11/2013

Sí

UNI-HER (PINTURAS TERRAFERMA, SL) *

29/10/2013

29/10/2013

Sí

AUSA CENTER, SLU

05/11/2013

28/11/2013

Sí

MN CATERING 2003 SL *

05/11/2013

28/11/2013

Sí

04/11/2013

168

25/10/2013

143,38

14/10/2013

19,1

31/10/2013

691,2

31/10/2013

936,72

27/10/2013

1.086,58

AMBI JARDINS SCP *

05/11/2013

28/11/2013

Sí

27/10/2013

2.238,50

AMBI JARDINS SCP *

05/11/2013

28/11/2013

Sí

05/11/2013

314,6

BNP PARIBAS LEASE GROUP SA

05/11/2013

07/11/2013

Sí

01/09/2013

2.300,00

ESCOLA DE FUTBOL MIG SEGRIA *

05/11/2013

28/11/2013

Sí

31/10/2013

1.105,99

EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. *

05/11/2013

28/11/2013

Sí

31/10/2013

1.944,02

EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. *

05/11/2013

28/11/2013

Sí

31/10/2013

1.375,04

EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. *

05/11/2013

28/11/2013

Sí

31/10/2013

455,24

EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. *

05/11/2013

28/11/2013

Sí

31/10/2013

524,39

EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. *

05/11/2013

28/11/2013

Sí

31/10/2013

464,39

EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. *

05/11/2013

28/11/2013

Sí

31/10/2013

665,5

RUBINAT TARRAGONA, JAUME

06/11/2013

28/11/2013

Sí

31/10/2013

157,3

RUBINAT TARRAGONA, JAUME

06/11/2013

28/11/2013

Sí

16/10/2013

25

PXJ PIFARRE S.L *

16/10/2013

28/11/2013

Sí

22/10/2013

73,44

L'HORT DE CA LA BARBARA

30/10/2013

28/11/2013

Sí

28/10/2013

25,97

QUIMICA SERO SL **D

06/11/2013

01/11/2013

685,44

QUIMICA SERO SL **D

06/11/2013

03/12/2013

Sí

31/10/2013

160,69

SAINT GOBAIN IDAPLAC, SL **D

06/11/2013

03/12/2013

Sí

11/10/2013

1.452,00

BERGADA VALLS, GEMMA

06/11/2013

28/11/2013

Sí

13/10/2013

5.203,00

ESPECTACLES LA TRACA S.L. *

06/11/2013

28/11/2013

Sí

11/10/2010

6.655,00

MUSICS DE CATALUNYA SCCL

06/11/2013

28/11/2013

Sí

31/10/2013

181,5

DIARIO LA MAÑANA, SA D**

06/11/2013

06/11/2013

Sí

13/10/2013

4.719,00

ESPECTACLES LA TRACA S.L. *

06/11/2013

28/11/2013

Sí

13/10/2013

4.356,00

ESPECTACLES LA TRACA S.L. *

07/11/2013

28/11/2013

Sí

13/10/2013

968

ATIPIC 2007, SL

06/11/2013

28/11/2013

Sí

21/10/2013

6.050,00

ZARAGOZA MANAGEMENT, SL

06/11/2013

28/11/2013

Sí

18/10/2013

968

PRODUCCIONS EL GRAN XOU, SL

06/11/2013

28/11/2013

Sí

31/10/2013

684,26

COPI IMPRES (PERE JOAN VIDAL RIPOLL) *

06/11/2013

28/11/2013

Sí

04/11/2013

129,64

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

06/11/2013

08/11/2013

Sí

31/10/2013

85,51

JFESPAIS (JESUS M. FIUZA CIBEIRA)

06/11/2013

19/11/2013

Sí

31/10/2013

239,79

COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA

11/11/2013

11/11/2013

Sí

31/10/2013

70

COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA

11/11/2013

11/11/2013

Sí

24/10/2013

840

CORREOS Y TELEGRAFOS SA-S.E.

24/10/2013

21/10/2013

Sí

01/10/2013

24,99

ACENS TECHNOLOGIES, SL **D

08/10/2013

08/10/2013

Sí

No

06/11/2013

242

MAR CONSULTORA DE COMUNICACIONS, SCP *

07/11/2013

28/11/2013

Sí

31/10/2013

245,03

GESTIO PUBLICITAT SEGRE, SLU

07/11/2013

07/11/2013

Sí

01/11/2013

127,05

ACENS TECHNOLOGIES, SL **D

07/11/2013

16/11/2013

Sí

01/11/2013

600

ARTESEY IBERICA, SL *

08/11/2013

28/11/2013

Sí

01/11/2013

24,99

ACENS TECHNOLOGIES, SL **D

08/11/2013

16/11/2013

Sí

27/06/2013

387,2

PUBLICITAT Y GESTION NAVARRO, SL

07/11/2013

28/11/2013

Sí

07/08/2013

12,1

PUBLICITAT Y GESTION NAVARRO, SL

07/11/2013

28/11/2013

Sí

31/10/2013

48,4

QUALITY COLORS,SCP *

08/11/2013

08/11/2013

Sí

15/10/2013

31

ABACUS, SCCL *

08/11/2013

28/11/2013

Sí

31/10/2013

45,75

HIDRO LLEIDA,S.A.

08/11/2013

28/11/2013

Sí

04/11/2013

57,02

UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD **D

08/11/2013

03/12/2013

Sí

31/10/2013

110

UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD **D

08/11/2013

03/12/2013

Sí

12/10/2013

1.537,20

GLOBAL TEACHING, SL (MISTER ENGLISH) *

08/11/2013

28/11/2013

Sí

06/11/2013

700

AESFORM, SLL (L'ESCOLA CENTRE DE FORMACIO) *

08/11/2013

28/11/2013

Sí

04/11/2013

700

AESFORM, SLL (L'ESCOLA CENTRE DE FORMACIO) *

08/11/2013

28/11/2013

Sí

11/11/2013

350

AESFORM, SLL (L'ESCOLA CENTRE DE FORMACIO) *

11/11/2013

28/11/2013

Sí

11/11/2013

9.222,04

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

19/11/2013

No

12/11/2013

14.599,01

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

12/11/2013

No

01/11/2013

533,84

VODAFONE ESPAÑA,S.A.

11/11/2013

13/11/2013

Sí

08/11/2013

374,51

SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA, SL *D

11/11/2013

15/11/2013

Sí

30/10/2013

1.584,66

SERVEIS LIC 1999, SLU *

11/11/2013

28/11/2013

Sí

04/11/2013

169,4

JF. ASCENSORS SCP

11/11/2013

11/11/2013

Sí

ALCO GRUPO EMPRESARIAL, SL *

11/11/2013

28/11/2013

Sí

FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D

11/11/2013

06/12/2013

Sí

TREN MAGIC MADI, SLU

11/11/2013

28/11/2013

Sí

SALTOKI LLEIDA, SA

12/11/2013

28/11/2013

Sí

ESBART ROSSELLO

12/11/2013

28/11/2013

Sí

RAMELL, SCCL

12/11/2013

12/11/2013

Sí

TALLERS ROSSELLO

12/11/2013

28/11/2013

Sí

31/10/2013

397,67

31/10/2013

1.257,83

01/11/2013

11.800,00

09/11/2013

510,87

28/10/2013

1.440,00

31/10/2013

50

12/11/2013

711,58

23/10/2013

800

RESTAURANT EL JARDI D'ALGUAIRE, S.L. *

12/11/2013

28/11/2013

Sí

23/10/2013

250

RESTAURANT EL JARDI D'ALGUAIRE, S.L. *

23/10/2013

28/11/2013

Sí

25/11/2013

1.200,00

BAÑERES PORTA, NOEMI *

25/11/2013

28/11/2013

Sí

30/10/2013

48,4

ALFAGRAF GRAFIQUES SCP *

13/11/2013

28/11/2013

Sí

30/10/2013

116,16

ALFAGRAF GRAFIQUES SCP *

13/11/2013

28/11/2013

Sí

30/10/2013

203,28

ALFAGRAF GRAFIQUES SCP *

13/11/2013

28/11/2013

Sí

07/11/2013

484,35

INGENIERIA CONSTRUCCION Y TECNICAS DE ILUMINACION, SL *

07/11/2013

28/11/2013

Sí

31/10/2013

589,94

CORREOS Y TELEGRAFOS SA-S.E.

13/11/2013

13/11/2013

Sí

31/10/2013

93,98

SEGRE SERVEIS,S.A.

13/11/2013

28/11/2013

Sí

FOTO LLUM **D

13/11/2013

13/11/2013

Sí

UNI-HER (PINTURAS TERRAFERMA, SL) *

13/11/2013

13/11/2013

Sí

COPI IMPRES (PERE JOAN VIDAL RIPOLL) *

14/11/2013

28/11/2013

Sí

13/11/2013

21

13/11/2013

19,2

14/11/2013

108,9

12/11/2013

219,25

TALLERS ROSSELLO

12/11/2013

28/11/2013

Sí

14/11/2013

106,93

TORRELSA, SA **D

14/11/2013

04/12/2013

Sí

08/11/2013

1.497,31

ART BRODATS DELFINA *

14/11/2013

28/11/2013

Sí

07/11/2013

60,5

BENZI SHOP, SL

14/11/2013

28/11/2013

Sí

31/10/2013

2.086,48

GRUPO ELECTRO STOCKS, SL *

14/11/2013

28/11/2013

Sí

31/10/2013

1.418,63

LIMPIEZAS PIRINEO SL *

15/11/2013

28/11/2013

Sí

31/10/2013

8.160,76

LIMPIEZAS PIRINEO SL *

15/11/2013

28/11/2013

Sí

31/10/2013

401,87

LIMPIEZAS PIRINEO SL *

15/11/2013

28/11/2013

Sí

31/10/2013

1.554,93

LIMPIEZAS PIRINEO SL *

15/11/2013

28/11/2013

Sí

14/11/2013

181,5

RAMON NUIN, OSCAR

15/11/2013

28/11/2013

Sí

15/11/2013

21,18

INFOUNIO, SL *

15/11/2013

28/11/2013

Sí

15/11/2013

175,96

INFOUNIO, SL *

15/11/2013

28/11/2013

Sí

31/10/2013

140,06

FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D

15/11/2013

06/12/2013

Sí

06/11/2013

1.413,09

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/11/2013

28/11/2013

Sí

05/11/2013

221,24

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/11/2013

28/11/2013

Sí

05/11/2013

166,19

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/11/2013

28/11/2013

Sí

22/10/2013

764,24

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/11/2013

28/11/2013

Sí

22/10/2013

254,93

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/11/2013

28/11/2013

Sí

22/10/2013

730,59

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/11/2013

28/11/2013

Sí

22/10/2013

512,35

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/11/2013

28/11/2013

Sí

24/10/2013

438,44

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/11/2013

28/11/2013

Sí

23/10/2013

64,17

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/11/2013

28/11/2013

Sí

30,96

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/11/2013

28/11/2013

Sí

07/11/2013

539,21

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/11/2013

28/11/2013

Sí

07/11/2013

560,41

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/11/2013

28/11/2013

Sí

07/11/2013

273,48

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/11/2013

28/11/2013

Sí

05/11/2013

125,03

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/11/2013

28/11/2013

Sí

22/10/2013

357,17

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/11/2013

28/11/2013

Sí

22/10/2013

469,59

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/11/2013

28/11/2013

Sí

22/10/2013

522,7

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/11/2013

28/11/2013

Sí

12/11/2013

295,37

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/11/2013

28/11/2013

Sí

11/11/2013

18

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/11/2013

28/11/2013

Sí

23/10/2013

103,43

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/11/2013

28/11/2013

Sí

22/10/2013

166,21

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/11/2013

28/11/2013

Sí

23/10/2013

1.157,21

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/11/2013

28/11/2013

Sí

22/10/2013

876,68

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/11/2013

28/11/2013

Sí

23/10/2013

1.266,22

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/11/2013

28/11/2013

Sí

25/10/2013

324,66

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/11/2013

28/11/2013

Sí

23/10/2013

211,88

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/11/2013

28/11/2013

Sí

23/10/2013

128,83

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/11/2013

28/11/2013

Sí

09/10/2013

251,74

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA *

18/11/2013

09/10/2013

2.601,21

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA *

18/11/2013

28/11/2013

Sí

13/11/2013

2.324,60

CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA

18/11/2013

28/11/2013

Sí

13/11/2013

313,85

CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA

18/11/2013

28/11/2013

Sí

15/11/2013

150

CENTRE CULTURAL DE BALAGUER

19/11/2013

28/11/2013

Sí

25/11/2013

150

CENTRE CULTURAL DE BALAGUER

25/11/2013

28/11/2013

Sí

15/11/2013

76,23

JFESPAIS (JESUS M. FIUZA CIBEIRA)

19/11/2013

10/12/2013

Sí

No

15/11/2013

63,38

CASA BADIO, S.L. *

19/11/2013

28/11/2013

Sí

15/11/2013

85,25

FONTANET,C.B. *

19/11/2013

28/11/2013

Sí

15/11/2013

37,54

FONTANET,C.B. *

19/11/2013

28/11/2013

Sí

15/11/2013

100

FONTANET,C.B. *

19/11/2013

28/11/2013

Sí

15/11/2013

12,91

FONTANET,C.B. *

19/11/2013

No

13/11/2013

98,8

SOUNDERS S.A *

19/11/2013

No

08/11/2013

349

ELECTRO CALBET, S.A.

19/11/2013

No

23/10/2013

160

RESTAURANT MODERNO-EL TEULE *

20/11/2013

No

23/10/2013

1.457,50

RESTAURANT MODERNO-EL TEULE *

20/11/2013

No

23/10/2013

660

RESTAURANT MODERNO-EL TEULE *

20/11/2013

No

20/11/2013

8,79

GOMA ROCA, NURIA *

20/11/2013

No

20/11/2013

955,9

G3 DESNVOLUPAMENT TERRITORIAL, SL

20/11/2013

No

15/11/2013

665,91

FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D

22/11/2013

No

15/11/2013

652,06

FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D

22/11/2013

No

22/11/2013

52,03

MANDRAGORA FLORS DOS MIL TRES, SL

22/11/2013

22/11/2013

Sí

22/11/2013

145,2

TALAMONTE, SL

22/11/2013

22/11/2013

Sí

20/11/2013

44,61

TOT ALIMENT ROSSELLO, SL

25/11/2013

06/10/2013

847

EVENTOS VINAROZ, SL

12/11/2013

25/11/2013

143,38

NOGUERA LAX, WIFREDO

25/11/2013

No

22/11/2013

95,4

MAXCANU, SL *

25/11/2013

No

25/11/2013

12.463,00

AMBI JARDINS SCP *

26/11/2013

No

25/11/2013

2.238,50

AMBI JARDINS SCP *

26/11/2013

No

No
28/11/2013

27/11/2013

Sí

27/11/2013

6,8

UNI-HER (PINTURAS TERRAFERMA, SL) *

27/11/2013

27/11/2013

900

TORRES GUILLAUMET, MANUEL

27/11/2013

Sí

21/11/2013

3.521,83

AUSTRAL AIR *

27/11/2013

25/11/2013

78,65

ACUSTIELEC SL *

26/11/2013

28/11/2013

1.028,50

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

28/11/2013

05/11/2013

81,06

INFOUNIO, SL *

28/11/2013

No

65,19

INFOUNIO, SL *

28/11/2013

No

28/09/2013

94,74

FONTANET,C.B. *

19/11/2013

No

14/09/2013

416,24

ATLANTIDA DARO,S.A. D**

03/12/2013

30/11/2013

Sí

29/11/2013

30

PXJ PIFARRE S.L *

29/11/2013

29/11/2013

Sí

19/11/2013

9,87

SCHLECKER, SAU

19/11/2013

19/11/2013

Sí

23/11/2013

23,43

AGROPIENSO SCCL *

29/11/2013

No

23/11/2013

22,5

GARCIA SORIANO, CARME *

29/11/2013

No

29/11/2013

24,97

TALLERS ROSSELLO

29/11/2013

No

27/11/2013

129,81

SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA, SL *D

29/11/2013

20/11/2013

872,47

SAINT GOBAIN IDAPLAC, SL **D

29/11/2013

31/10/2013

881,22

MN CATERING 2003 SL *

02/12/2013

29/11/2013

63,09

INSTAL·LACIO COMERCIALS RAL, SL

02/12/2013

02/12/2013

Sí

01/12/2013

274,99

TELEFONICA MOVILES, SERVICIO MOVILINE

29/11/2013

03/12/2013

Sí

02/12/2013

16

QIU UN, JUNHAI

02/12/2013

02/12/2013

Sí

02/12/2013

30

REGALS EUROPA

02/12/2013

02/12/2013

Sí

28/11/2013

38,58

APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL

02/12/2013

02/12/2013

Sí

No
29/11/2013

Sí
No

01/12/2013

12/12/2013

Sí

Sí
No
No

30/11/2013

26,33

SALTOKI LLEIDA, SA

02/12/2013

No

29/11/2013

466,33

INFOUNIO, SL *

02/12/2013

No

30/11/2013

555,39

ROSA RUBIO COM360, SL

03/12/2013

No

03/12/2013

127,05

ACENS TECHNOLOGIES, SL **D

03/12/2013

29/11/2013

1.232,73

AVENTIN HUGUET, ADORACION *

03/12/2013

No

15/10/2013

115,75

QUALITY COLORS,SCP *

03/12/2013

No

15/11/2013

134,07

QUALITY COLORS,SCP *

03/12/2013

No

01/12/2013

641,49

QUIMICA SERO SL **D

03/12/2013

No

28/08/2013

130,76

PORT CANTO, SL *

03/12/2013

No

06/09/2013

61,12

PORT CANTO, SL *

03/12/2013

No

03/12/2013

129,64

SERRA SULLA CONSULTORS

04/12/2013

09/12/2013

Sí

30/11/2013

375,55

COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA

04/12/2013

04/12/2013

Sí

30/11/2013

60

COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA

04/12/2013

04/12/2013

Sí

02/12/2013

314,6

BNP PARIBAS LEASE GROUP SA

05/12/2013

06/12/2013

Sí

30/11/2013

95,25

LYRECO ESPAÑA, SA *

05/12/2013

No

30/11/2013

538,3

EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. *

05/12/2013

No

30/11/2013

401,56

EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. *

05/12/2013

No

05/12/2013

793,52

AUSTRAL AIR *

05/12/2013

No

05/12/2013

33,94

INSTAL·LACIO COMERCIALS RAL, SL

05/12/2013

30/11/2013

165

UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD **D

09/12/2013

No

02/12/2013

57,02

UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD **D

09/12/2013

No

05/11/2013

235,95

INSPECCIO I MANTENIMENT DE L'ENTORN URBA

09/12/2013

No

17/12/2013

Metalic

Sí

Sí

09/12/2013

24,99

ACENS TECHNOLOGIES, SL **D

09/12/2013

No

30/11/2013

1.584,66

SERVEIS LIC 1999, SLU *

09/12/2013

No

30/11/2013

1.480,74

GRUPO ELECTRO STOCKS, SL *

09/12/2013

No

09/12/2013

47,81

INSTAL·LACIO COMERCIALS RAL, SL

09/12/2013

09/12/2013

Sí

05/12/2013

12,1

TALAMONTE, SL

09/12/2013

09/12/2013

Sí

30/11/2013

-49,01

GRUPO ELECTRO STOCKS, SL *

09/12/2013

No

08/12/2013

374,51

SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA, SL *D

10/12/2013

No

29/11/2013

96,91

SEGRE SERVEIS,S.A.

10/12/2013

No

RAMELL, SCCL

10/12/2013

No

VODAFONE ESPAÑA,S.A.

20/12/2013

No

JF. ASCENSORS SCP

11/12/2013

No

30/11/2013

50
273,86

02/12/2013

169,4

30/11/2013

326,57

FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D

11/12/2013

No

30/11/2013

1.694,38

FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D

11/12/2013

No

30/11/2013

263,25

CORREOS Y TELEGRAFOS SA-S.E.

11/12/2013

No

09/12/2013

23,88

L'HORT DE CA LA BARBARA

11/12/2013

No

16/11/2013

24

L'HORT DE CA LA BARBARA

11/12/2013

No

22/10/2013

2,4

L'HORT DE CA LA BARBARA

11/12/2013

No

30/08/2013

201,11

L'HORT DE CA LA BARBARA

11/12/2013

No

09/12/2013

28,8

L'HORT DE CA LA BARBARA

11/12/2013

No

11/12/2013

28,62

INSTAL·LACIO COMERCIALS RAL, SL

11/12/2013

01/12/2013

600

ARTESEY IBERICA, SL *

10/12/2013

No

12/12/2013

46,27

INSTAL·LACIO COMERCIALS RAL, SL

12/12/2013

No

11/12/2013

Sí

10/12/2013

953,64

COMUNITAT REGANTS CANAL ARAGO CATALUNYA **D

12/12/2013

No

01/12/2013

11.800,00

TREN MAGIC MADI, SLU

12/12/2013

No

15/11/2013

93,89

FORN DE PA GIRIBET, SCP

13/12/2013

No

29/11/2013

514,85

LIMPIEZAS PIRINEO SL *

16/12/2013

No

29/11/2013

8.160,76

LIMPIEZAS PIRINEO SL *

16/12/2013

No

29/11/2013

232,66

LIMPIEZAS PIRINEO SL *

16/12/2013

No

29/11/2013

281,69

CASTELO DE PEDREGOSA, SL *

16/12/2013

No

12/12/2013

42,35

MARBRES I GRANITS LLUIS SIMO, SL D**

16/12/2013

No

09/12/2013

33,81

SOLUCIONES VIALES SEÑALIZACION SLU

16/12/2013

No

10/12/2013

3.630,51

CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA

17/12/2013

No

10/12/2013

7.124,95

CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA

17/12/2013

No

25/11/2013

669,48

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/12/2013

No

25/11/2013

217,58

ENDESA ENERGIA, SAU *

17/12/2013

No

25/11/2013

717,61

ENDESA ENERGIA, SAU *

17/12/2013

No

25/11/2013

461,39

ENDESA ENERGIA, SAU *

17/12/2013

No

25/11/2013

590,87

ENDESA ENERGIA, SAU *

17/12/2013

No

25/11/2013

449,14

ENDESA ENERGIA, SAU *

17/12/2013

No

26/11/2013

66,24

ENDESA ENERGIA, SAU *

17/12/2013

No

30/11/2013

1.273,85

ENDESA ENERGIA, SAU *

17/12/2013

No

25/11/2013

604,15

ENDESA ENERGIA, SAU *

17/12/2013

No

25/11/2013

609,08

ENDESA ENERGIA, SAU *

17/12/2013

No

26/11/2013

149,59

ENDESA ENERGIA, SAU *

17/12/2013

No

25/11/2013

117,88

ENDESA ENERGIA, SAU *

17/12/2013

No

26/11/2013

246,31

ENDESA ENERGIA, SAU *

17/12/2013

No

17/12/2013

226,48

ENDESA ENERGIA, SAU *

17/12/2013

No

27/11/2013

553,07

ENDESA ENERGIA, SAU *

17/12/2013

No

25/11/2013

1.376,92

ENDESA ENERGIA, SAU *

17/12/2013

No

25/11/2013

1.014,69

ENDESA ENERGIA, SAU *

17/12/2013

No

25/11/2013

1.516,26

ENDESA ENERGIA, SAU *

17/12/2013

No

10/12/2013

205,7

RUBINAT TARRAGONA, JAUME

18/12/2013

No

ROSEVADA ALIMENTACIÓ ROSSELLÓ, SCP *

18/12/2013

No

ACUSTIELEC SL *

19/12/2013

No

TOLDOS TORRENTE, S.L. *

19/12/2013

No

17/12/2013

770

16/12/2013

177,51

15/12/2013

87,12

16/12/2013

472,29

TALLERS ROSSELLO

19/12/2013

No

10/11/2013

263,07

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA *

19/12/2013

No

10/11/2013

147,34

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA *

19/12/2013

No

10/11/2013

966,17

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA *

19/12/2013

No

10/11/2013

242,7

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA *

19/12/2013

No

363384,18

363.384,18
251.947,66
111.436,52

En aquest punt de l’ordre del dia intervé la Regidora Mª Carme Vidal i comenta que: Després
d’haver donat un cop d’ull a totes aquestes factures, veiem que l’ajuntament de Rosselló paga bé,
un mes i de vegades fins i tot abans, però veiem factures del jutge de pau que estan facturades en el
mateix dia que estan pagades, i és lleig, i és un greuge comparatiu de cara als altres. Per tothom
s’hauria de seguir els mateixos criteris. S’hauria d’establir un mateix criteri per tothom. Suposo
que són de pintura les factures.
Respon el Regidor i Portaveu del Grup de CiU, Manel Plana i previ els aclariment a les factures
referides, comenta s’ha de tenir en compte i diferenciar entre persona jurídica i persona física, com
has dit, el jutge, no, és la empresa que té aquest senyor jutge suposo, en la qual ha estat contractada,
estava una mica descol·locat. I respecte a que s’ha de seguir els mateixos criteris, ho tindrem en
compte, però de la de la mateixa manera que tu demanes jo també et demano que sigui més curosa
alhora de dir segons quines paraules, i no equivocar el càrrec d’ aquesta persona, respecte a
l’activitat professional com a autònom.
X.- MOCIONS.
No es presenta cap.
XI.- PRECS I PREGUNTES
Intervé primerament el Sr. Jaume Fernàndez i comenta que finalitzat l’any, he repassat la llibreta
de notes d’aquest any, i al final, crec que hem fet el mínim de plens ordinaris que marca la llei, que
són 4, llavors, més enllà del compromís de bona voluntat per part de l’equip de govern, la llei no
us obliga a fer-n’hi més, aquest d’avui està fora de termini, si no vaig equivocat l’últim va ser el 26,
per tant per pocs dies està fora de termini, això, el que fa és aglutinar moltes coses que vols
preguntar o vols comentar o vols que consti en acta, en un ple, i algunes són coses que volia
preguntar de quan feia calor, ara com que ja fa fred sembla que queda una mica fora de lloc, no ho
allargaré, però hi ha algunes coses que m’agradaria anar preguntant-te, adreçant-se a l’Alcalde:
Per començar aquest any per la Festa Major van tornar a succeir incidents greus, que va acabar
amb un noi ingressat per una pallissa, fora del recinte de la Festa Major i resulta que aquest noi el
van apallissar davant mateix del recinte i que es veu que el guàrdia de seguretat no va fer res al
respecte, jo la pregunta que tinc, es si Això és així de cert?, perquè (a mi em va arribar una versió
de la família d’aquest noi, casualitats de la vida, les terres de Lleida no són molt grans i aquí ens
coneixem tots)
Contesta l’Alcalde que No t’ho ser dir.
Afegeix el Sr Jaume Fernàndez, què si això és cert, ho trobo molt greu i com no ho sé, ho pregunto.
Afegeix l’Alcalde que si es així com dius, si es molt greu i continua dient que, nosaltres el informe
que tenim, si el vols esta a la teva disposició, per que vegis quin és tot el tema d’incidents. Ja sabeu
el que representa econòmicament la seguretat, val molts diners, al recinte de les penyes, el lloc més
problemàtica de cara a baralles i incidents, de tindre un vigilant n’hi havia 3, i el que era el
coordinador feia el quart. Nosaltres ens podem fer responsables del que passi dins del recinte, el
que passa fora, ni aquest ajuntament ni qualsevol té responsabilitat; el que tu m’estàs dient que el
van apallissar davant el guàrdia de seguretat i el guardià es va quedar tan tranquil i no va fer res,
ho dubto.

Replica el Regidor Jaume Fernàndez i diu que, ho pregunto per que em va arribar la versió aquesta
de la família i em vaig quedar parat, per què em sembla que l’auxili no cal ser guàrdia de seguretat
només cal ser una persona, i si sabíeu alguna cosa al respecte.
Afegeix l’Alcalde que: Dubto molt, que sigui així, perquè hi va haver uns descerebrats que es van
dedicar a saltar per damunt dels cotxes que hi havia fora del recinte i la seguretat del recinte va
sortir i els va fer marxar de damunt dels cotxes, dubto que fessin fora aquests i que davant una
pallissa no faci res. Ara, si t’ho va dir la part de la família del nen, es pot dubtar, però suposo que
cadascú escombra cap a casa seva.
Torna a intervenir el Regidor Sr. Jaume Fernàndez i manifesta que evidentment que l’ajuntament
no té la culpa ni pot assumir-la del que passa a l’espai públic, però si que llenço una idea, i potser
si que valdria la pena de reflexionar del model de festa major, si sistemàticament sempre acaben
amb baralles i potser hauríem de reflexionar de com fem les festes, jo no tinc la solució, però clar,
ara portem una temporada que cada festa major hi ha una “tangana” d’aquestes. Això no dona una
bona imatge, la seguretat del jovent que va amb aquests llocs, penso que ha de fer patir als pares i
no crec que s’arregli posant enlloc de 4 guàrdies 10, potser hem d’estudiar de com se fa el model.
Només era aquesta qüestió.
En un altre ordre el Regidor Jaume Fernàndez pregunta: és cert que les associacions de les bitlles
continuen fent menjars dins del menjador escolar?
Contesta l’alcalde: Que si, amb autorització de l’ajuntament.
Comenta el Regidor Jaume Fernàndez de que no dubta de que no hi hagi autorització, però
nosaltres en el seu moment, per que enteníem que era incompatible l’autorització de menjadors
escolars per qüestions higièniques, on es mengen els nens, que mengin altre tipus de gent,
vosaltres això ho enteneu com a bé?
Comenta l’Alcalde: Com a bé no, si nosaltres continuem deixant aquesta autorització és per què
lògicament veiem que quan van la canalla després a menjar això està en perfectes condicions, i
sinó, has de tenir en compte, que tenim una directora que a la més mínima ja fa un escrit. Si això
no estès bé, no es faria.
Replica el Regidor Sr. Jaume Fernàndez i diu que en el mandat anterior no ho vam deixar fer, ara
m’han dit que es tornava a fer i volia preguntar-ho, i si això era cert si era amb consentiment vostre.
Torna a manifestar l’Alcaldia que Si, amb, consentiment nostre i corroborat per la directora del
centre, i amb el seguiment dels que pertoca, I encara més, et diré que no hi ha hagut cap tipus de
queixa que ho han trobat brut o malament.
Continua la seva intervenció el Regidor Sr Jaume Fernàndez i aclarit el tema anterior, pregunta:
Heu canviat el parc infantil de la colònia, l’altre dia hi vaig passar, fa molt de goig, que se’n ha fet
dels gronxadors vells?
Contesta l’Alcalde: Els tinc jo, els vaig anar a recollir jo, eren molt grossos, s’havien de tallar i
llençar-los a les escombraries, jo vaig agafar el meu remolc i els vaig anar a carregar, els vaig
restaurar, els vaig pintar i els tinc jo.
Replica el Regidor Sr. Jaume Fernàndez i comenta, m’ho van dir, no m’ho acabava de creure.

Torna a aclarir l’Alcalde: anaven a les escombraries, i ara quan acabin de netejar tot els baixos de
l’Ajuntament per què aquí d’escombraries n’hi ha molta, em vaig comprometre amb la Brigada
que s’enviaria tot aquesta ferralla a un escombraire que ho arreplegués, i entre el que donaria
l’escombraire i la col·laboració meva, es pagaria un dinar a tots els treballadors de l’ajuntament.
Comenta el Regidor Jaume Fernàndez, per centrar el tema, que el que hagis de fer, no m’interessa,
només que em van explicar això i vaig quedar parat.
Torna a intervenir l’Alcalde i afegeix, és que es veuen, si vens de la carretera els tinc allí, davant
de casa.
Comenta novament el Regidor Jaume Fernàndez: no m’hi fixo si tenies uns gronxadors abans o no,
no se el que tens dins de casa teva. Em va sorprendre, no passa res.
Afegeix l’Alcalde: que si, si, són aquests, el motiu era aquest, havien d’anar a les escombraries i
s’havien de tallar, el volum era excessiu i els vaig anar a carregar i els tinc a casa.
Continua el Regidor Sr Jaume Fernàndez i pregunta, sobre el tema de les cistelles de Nadal, que
aquest any no sé si dir-li cistella o dir-li bossa, una pregunta al respecte, quantes se’n han fet?
Podríem saber-ho?
Contesta l’Alcalde La quantitat no te la ser dir, tot i així el pressupost és inferior al de l’any passat,
la diferència d’aquest any, és què, els que son treballadors directes d’aquí de l’ajuntament és
exactament el mateix, per contra s’ha fet detalls a personal de la diputació, delegats Generalitat i
altre gent que l’any passat no van tenir. Continua i comenta, que sempre s’ha intentat fer en
empreses del municipi, però a vegades es necessari canviar per no complir les expectatives,
enguany les bosses es van encarregar al Badio i el pernil es de l’empresa Portal. I el que sí que s’ha
fet, en comptes de centralitzar-ho tot en empreses distribuïdores, s’ha repartit per les botigues de
Rosselló, aquest any ho ha fet Caprabo. i al Dia, per poder donar una mica més de negoci a les
botigues del municipi. És aquesta la raó. Si que se’n ha fet més, però amb pressupost més baix que
l’any passat.
Intervé novament el Regidor Jaume Fernàndez i pregunta: Portal és una empresa de Rosselló? I
d’on és aquesta empresa?
Contesta l’Alcalde: Que no, però ens va donar garanties del pernil, aquesta només ha fet el pernil.
D’on és ara no t’ho sé dir, és una que cada any porta els prospectes.
Intervé el Regidor Lluis Rodrigo i comenta que a Rosselló hi ha més gent que també fa pernils,
potser no calia anar-ho a buscar fora.
Contesta l’Alcalde: Si, sense cap dubte.
Seguidament el Regidor Sr Jaume comenta el tema dels cartells i els rètols, està força bé, la veritat
que sobretot els rètols interiors que tenim nous, us he de felicitar sobre aquest tema, està força bé,
potser al nostre modest gust, al rètol del cementiri no haguéssim posat llum, ja que a la nit dona un
cert aire tètric, però en tot cas dir-vos que està força bé.
Continua i pregunta sobre una qüestió que l’estem allargant, crec que, des de la primavera, i et
vaig fer la pregunta de quantes multes havien ficar els agents municipals.

Contesta l’Alcalde: ho tinc, ho tinc al despatx, però per que et facis una idea, quan hi éreu
vosaltres van posar unes 150 multes a l’any, més o menys, sent-hi nosaltres potser n’han ficat 18.
Ho portem d’una manera diferent, aquí lo principal va ser treure la marquesina de la Plaça Nova,
va descongestionar molt el tema trànsit, llavors la política que portem nosaltres, des d’aquí, a més
també s’ha de dir que d’aquestes sancions aquí no entra ni un duro, això suposo que la gent ho ha
de saber, tota la sanció que es pugui posar des d’aquí l’ajuntament és de trànsit per tant va a les
arques de fora d’aquí. La política que portem nosaltres, va ser primer, posem uns avisos, avisos
n’hi ha molts i ells porten uns llistats, i lògicament quan aquesta persona és repetitiva, 3, 4 avisos,
se’l sanciona. Si estan aparcats veritablement en llocs no poden aparcar, jo soc el primer que els hi
dic, aneu allí i multa’l. El que no farem és multar a un que hagi parat a la farmàcia o a buscar
qualsevol cosa i ho tingui en línia groga, les ordres que tenen, és de no sancionar, per que et facis
la idea, de les 150 multes vostres, nosaltres a l’any 18-20.
Comenta el Regidor Jaume Fernàndez: només volia saber-ho, ja en tenia la impressió veient-ho. si,
només confirma la impressió que tenia al respecte, només dir-vos que en el seu moment nosaltres
vam demanar a la Diputació de Lleida que fes una cosa que ja fa anys la Diputació de Barcelona,
que és que els cobraments de les multes de Barcelona les gestionen ells i a diferència el Servei
Català de Trànsit una part revertia a l’ajuntament, no sé per què, la Diputació de Lleida
històricament i independentment dels colors que l’hagin governat, el seu nivell de servei als
municipis sempre ha deixat molt que desitjar en comparació a altres, és una de les coses que s’ha
de batallar. En tot cas vosaltres teniu el vostre punt de vista.
Jo sobre preguntes no vull fer-ne cap més, però segurament n’hi ha alguna més, ja que en tres
mesos dona per tindre-les, però els companys també tenen dret a fer les seves qüestions, però el
que si que voldria fer ara, ja no sé si és un prec o com definir-ho i, aquest prec si que va destinar a
tu Josep, directament, excloc a tots els companys teus de govern, i va sobre un altre tema que
també ha passat quan feia calor, potser és un tema mort, però crec que s’ha de tocar, i nosaltres i jo
en particular no estic gens content; les opinions són lliures, només faltaria, estem en una
democràcia, quan un opina i opina en públic llavors, en certa manera un ha de ser consegüent, si
ens remetem al cèlebre discurs que vas fer el dia de la Festa Major, el discurs que vas fer al Casal,
el pregó, tu vas fer una intervenció, una intervenció que em va arribar per moltes persones, jo no hi
era, però em va arribar, en aquest discurs tu et vas referir a què les festes majors tal i com es
muntaven en aquest poble les festes, i ara no sé si només les festes o com funcionava el poble, era
una “Can Pixa”. Aquí a la sala hi ha testimonis.
Contesta l’Alcalde: i adreçant-se al regidor manifesta que si hi haguessis estat, segur que no
m’haguessis preguntat el que m’estàs preguntant o com ho estàs preguntant.
Jo, en l’escenari del Casal, si que vaig dir que era “Can Pixa”, però estava parlant del casal, el que
passa és que de vegades volem mal interpretar segons quines paraules per a poder o intentar fer
mal, i jo em torno a reafirmar amb el que vaig dir, nosaltres quan vam entrar el Casal era “Can
pixa”, i si voleu que consti en acta que hi consti; avui el Casal està controlat, per que teníem un
Casal que ens hagués caigut al cap, per que no sabíem qui entrava, qui sortia, ni què s’hi feia, per
que a m’ha arribat comentaris de tot el que s’ha arribat a fet dins del Casal, de tot, i no ho dic per
que és un ple Municipal, estem parlant de jovent de 12, 14 i 16 anys, a dins del Casal, es feia de tot,
i per això, quan vam entrar el Casal era “Can Pixa”, no hi havia control, avui al Casal, sabem qui
entra, que s’hi fa i per a què serveix, i avui tenim un Casal que quan va venir el delegat ens va
felicitar, per que es pot ensenyar i se’n pot està orgullós d’aquest Casal. Que hi hagi gent que li
vagi bé i vulgui interpretar-ho de diferent manera, m’és igual, torno a dir el mateix, em vaig referir
al Casal, i com molt bé tu has dit abans, nosaltres estem governant i tenim aquesta política de com
fer les Festes Majors i d’aquí un any i mig quan entri algú altre, tindrà una altra manera, com quan
hi estàveu vosaltres que teniu la vostra. I tot és respectable, la qüestió és que funcioni i que més o

menys la gent del municipi es trobi mínimament a gust. Però et torno a repetir Jaume, me’n
cuidaré molt de faltar a la feina d’alguna persona, per que això d’estar aquí és molt difícil, i
cadascú s’ho sap i no es sap fins que hi ets. Suposo que lo del Casal no tens res a dir per que allò
era com he dit.
Contesta el Regidors Sr Jaume Fernàndez, no tinc res a dir, si el comentari es va produir mentre
parlaves del Casal, soc del parer des del seu inici i des del inici de l’esbart que sempre ha tingut
una gestió molt complicada, i tu saps perfectament que fins hi tot durant molts anys, s’hi ha
discutit la propietat d’aquest, que és un tema molt complicat. Quan nosaltres hi vam estar, allò era
un caos, així ho vam heretar i no va deixar de ser un caos, si ara vosaltres això ho controleu i ho
porteu bé, ja que mig poble tenia claus, si ara això ho porteu bé i endreçat, us felicitaré. La meva
intervenció només és aquesta, si tu vas dir això, “can pixa” sobre el Casal, no tinc res més a dir-te,
si ho vas dir sobre com gestionàvem nosaltres tindria moltes coses a dir.
Replica l’Alcalde no home no, al contrari, jo ho vaig dir per que estava parlant del Casal, ara,
potser es va mal interpretar; ni molt menys i me’n cuidaré molt de faltar o perdre el respecte a un
ex-company de l’ajuntament o a un futur company de l’ajuntament, per que sé lo difícil que és
estar aquí al davant, i igual que ho ha estat per mi, ho ha set pels anteriors i ho serà pels posteriors.
Lo primer que vam fer al Casal, ja que tot déu tenia claus, va ser, treure el pany, avui has d’entrar
amb una targeta magnètica. Que sabem qui entra, a l’hora que entra i a l’hora que surt, d’acord?
I l’altre dia que vam fer pintar l’escenari, per que et facis una idea, resulta que ens trobem dos
ratlles grogues damunt de l’escenari, l’escenari acabat de pintar, mirem vam buscar qui era, i els hi
vam dir que ho arreglessin. Està controlat.
Finalment el Regidor Sr. Jaume Fernàndez: Em sembla fantàstic, en tot cas anava sobre aquest
tema, jo no hi era aquell dia, per tant, no et puc dir de la meva opinió exacta, però si que em va
arribar per tot arreu. Queda clar.
Alcalde: anava amb referència del Casal.
Seguidament intervé la Regidora Sara Vila, i comenta que Per finalitzar l’any crec, que s’hagué
tingut d’aprofitar aquest ple per fer una mica de balanç, per part de l’ajuntament, no sabem
exactament, aquesta seria una pregunta, quins pressupostos teniu per al 2014, quina estratègia
econòmica seguirà l’ajuntament, a nosaltres ens preocupa això, ja que tothom sap quines són les
dificultats que actualment estan passant totes les administracions públiques, per què creiem que
s’estan prioritzant un altre tipus d’activitats i despeses que potser ara no son necessàries, i una
mica la pregunta va per qui. Quina serà l’estratègia de l’ajuntament de cara a l’economia i les
finances per al 2014?
Contesta l’Alcalde i comenta que més o menys, t’ho he explicat abans amb els informes d’alcaldia,
si no som capaços d’aconseguir un estalvi, els pressupostos o l’economia per l’ajuntament al 2014
és 0, d’acord?, des de el primer moment que varen entrar és el que vam intentar, parlar amb tots els
proveïdors i totes les persones que tenien relació comercial amb l’Ajuntament, per ajustar costos i
es va aconseguir una rebaixa a prop de 8.000 € cada mes. Per l’any 2014, les línies fonamentals,
per reduir despesa es produiran en l’àmbit d’eficiència energètica, substitució calefacció de
l’escola, de caldera de gas a biomassa, avantatges estalvi en consums i rapida amortització,
inconvenient, la inversió inicial a realitzar. Una altre, actuació és, l’enllumenat dels carrers, tenint
propostes i estudis diversos, la tecnologia LED, o no, el que intentem es que amb la mínima
inversió, ens permeti un important estalvi de forma immediata, aquestes tecnologies avancem

ràpidament, i sobre aquest eixos i el control de les despeses fitxes de l’ajuntament, ens ha de
permetre tancar uns pressupostos per al 2014.
Intervé novament la Regidora Sara Vila i pregunta: Quan els podreu presentar aquests
pressupostos?
Contesta l’Alcalde: Que a principis de gener estaran, Al pròxim ple que el faran la quinzena de
gener, tindrem els pressupostos tancats, però encara estem esperant a tindre una reunió amb el
tema PUOSC a efectes de determinar aspectes de inversió importants.
Comenta la Regidora, que a nosaltres, se’ns farà difícil poder discutir els mateixos, si no tenim els
pressupostos davant.
Contesta l’Alcalde que el tindreu, quan fem la reunió amb PUOSC, per a veure si ens deixen
canviar o modificar alguna cosa, que de cara a pressupost és important.
Torna a prendre la paraula la Regidora Sara Vila i continuant el seu torn de preguntes, fa una
reflexió també, que per nosaltres és una queixa i una demanda o un prec al mateix temps. Hi ha
diverses coses que han anat passant durant l’any que ens està deixant, i s’observa que respecte a la
participació democràtica i a la democràcia en si mateixa creiem que anem a pitjor, i això és una
preocupació pel nostre grup, és a dir, en comptes d’obrir i tenir més transparència i intentar que la
ciutadania participi més de les decisions que es prenen dins de l’ajuntament ha anat a pitjor, tenim
queixes, ja les teníem l’any passat de com s’estan adjudicant segons quines compres a través de
l’ajuntament, sense cap tipus de criteri objectiu que no sigui el fet de ser de Rosselló, això té un
perill molt clar, s’entén que es vulgui afavorir a la gent de Rosselló, però sembla que gairebé
sempre s’afavoreix a la mateixa gent, i això també pot crear diferències i problemes entre els
mateixos ciutadans de Rosselló per tant, té una part de perill força gran, i creiem que els concursos,
és a dir, no només han de servir per a obres majors, sinó que també s’hauria de fer processos més
públics pel que fa a la contractació de personal de l’ajuntament, per la contractació d’activitat i per
les compres públiques del propi ajuntament, tampoc sabem per que no s’ha fet junta de portaveus
en aquest ple, i aquesta queixa va en la mateixa línia, i això també és falta de democràcia per als
propis grups polítics de la oposició i per la gent que representem els propis grups, el fet que no
tinguem tota la informació abans d’un ple i que no tinguem la oportunitat de debatre sobre el
contingut del ple amb l’alcalde o qui sigui de l’ajuntament sobre aquest ple; no podem participar
encara i és una queixa del PSC des dels inicis, no podem participar amb la ràdio municipal i això
fins hi tot és denunciable, és denunciable, per que estem parlant d’una ràdio pública i el fet que els
grups de l’oposició no puguin participar i no siguin convocats mai en una ràdio municipal, també
és una falta de democràcia avui en dia greu, per que els propis estatus de la mateixa ràdio
municipal, diuen què: cal garantir la pluralitat ideològica i per tant tots hem de tenir les mateixes
oportunitats.
No m’ha semblat gens bé l’episodi aquest dels gronxadors, no em sembla ètic i parlo també des del
nostre punt de vista, que un alcalde es quedi encara que sigui ferralla, d’un antic parc.
Intervé l’Alcaldia i comenta preguntant: Per què no me dones les gràcies que vaig ficar una caldera
de 1.600€ a baix als jubilats gratis? Això no ho dieu.
Continua la Regidora Sara: Si us plau, deixa’m acabar, t’estic parlant de la falta de democràcia i
falta de transparència que crec que hi ha en la presa de decisions d’aquest ajuntament i estic
intentant justificar, crec que l’episodi dels gronxadors no s’està donant bon exemple com a alcalde
en aquest sentit, potser hi hauria gent d’aquest municipi que també hi estarien d’acord amb aquests

gronxadors, ves a saber, potser s’hauria de donar l’oportunitat que l’altra gent hi pugui optar, no
ens acaba de semblar prou ètic i digne per part de l’alcalde que faci això encara que sigui i
entenem que intenta fer veure que està aprofitant ferralla, però aquesta ferralla té un preu i
evidentment tothom ha de poder tenir accés i opció.
El tema dels lots de Nadal, des del nostre punt de vista, no s’aguanta per enlloc, ara mateix amb les
necessitats que hi ha, amb la pobresa que s’està vivint en el nostre municipi, no entenem que es
regalin lots de Nadal a delegats, funcionaris que no tenen fins hi tot res que veure amb el poble de
Rosselló i només han tingut participació, què és la seva obligació, desenvolupar aquesta feina en el
poble i ja cobren per això, nosaltres, jo mateixa, he renunciat al meu lot de Nadal i renuncio a
despeses supèrflues d’aquest ajuntament, per que no em fan cap falta, gràcies a déu, però hi ha
molta gent que en aquets moments està passant molta penúria, i aquests lots de Nadal, farien molta
més falta en altres cases de Rosselló, que no pas a les butxaques d’aquests funcionaris, delegats i
aquests càrrecs polítics que precisament ja tenen les necessitats cobertes, i no entenem amb quin
objectiu es fa i es regalen aquests lots de Nadal i es fan aquestes “carantonyes” diguéssim a amb
aquests funcionaris, no sabem quin és l’objectiu. La pregunta és: Quin és precisament, aquest
objectiu? I la demanda i el prec és, necessitem més democràcia en aquest ajuntament, necessitem
més processos participatius i menys favoritismes de cara a segons qui i segons què.
Contesta l’Alcalde, començaré pel tema dels gronxadors que veig que és tant important, no sé si
abans no ho he dit prou clar, a baix n’hi ha 3 o 4 més, enlloc que els vingui a recollir algun
escombraire, farem un pregó a veure qui els comprarà. I si no se’ls haurà d’endur l’escombraire.
Replica la Regidora i pregunta a l’alcalde tu els has comprat?
Contesta l’Alcalde, que no, ja ho he dit abans, per anar a les escombraries i trencar-los, vaig anar
amb el remolc gros per que són molt grans, enlloc de tallar-los i destruir-los, i el que vaig dir a la
brigada, tota la brossa que hi ha als baixos de l’Ajuntament, vam quedar que faríem vindre un
escombraire, s’ho emportaria i ens ho pagaria a preu d’escombraries, i amb el que trauríem i el que
faltaria que ho posaria jo de la meva butxaca es pagaria un dinar als treballadors de l’ajuntament. I
aquí entra la compensació d’agafar aquests gronxadors de les escombraries.
Continua l’Alcaldia i comenta que en canvi, no ho dieu que en el seu dia l’alcalde va donar
gratuïtament una caldera de 1.600 € per què els jubilats s’estaven pelant de fred, això no ho dieu,
això no, que l’alcalde va regalar la caldera que és la que està funcionant actualment a baix als
jubilats, per que sinó estarien sense calefacció, això no es diu, ara dos gronxadors que valen 40 €
que em va costar més la pintura que els gronxadors això si, però lo de la caldera no ho diu ningú,
però és igual.
Respecte a la participació, jo crec, que si alguna cosa ha millorat aquest ajuntament, o la manera
que hem tingut de fer, és que hi ha una participació brutal a tot arreu i una transparència brutal i
claríssima a tots els llocs, amb una col·laboració impressionant per totes les parts, obrir? encara
hem d’obrir més les portes de l’ajuntament? No sé què més vols que obrim, decisions de
l’ajuntament, adjudicar?, hi ha obres que per desgràcia hi ha moltes empreses del municipi que no
poden optar, una altra cosa es que un paleta o un constructor normal i corrent d’aquí de Rosselló,
no podrà fer, és per que, per sort estem fent molta obra per administració, amb la brigada, i això
implica un estalvi i al mateix temps tindre ocupats a unes quantes persones, essent el paro una de
les majors preocupacions socials.
Respecte el tema de l’Emissora, es tracta de un Consorci, al que nosaltres ens troben adherits, hi ha
uns estatuts, les queixes s’han posat damunt la taula i és el Consorci Emun, el que ha de establir els
criteris, no ens culpis que la oposició no pot anar a parlar a la ràdio per que no pot anat ni aquesta
legislatura ni 40 legislatures anteriors i està damunt d’Emun, el dia que Emun cregui oportú o

valori que es poden canviar els estatuts la oposició podrà parlar, doncs parlarà, però no culpis a
l’ajuntament per que no és culpa nostra.
Respecte a els lots de Nadal, des de que he entrat aquí, la primera prioritat que he tingut és l’estalvi,
a tall d’exemple poden comentar, el dinar de Nadal, amb anterioritat el dinar que es feia aquí a
l’ajuntament costava de 4.000 a 5.000 €, avui es fa, i costa a 25€ el plat, si tu vols mirar
pressupostos anteriors, jo encantat, jo no ho criticaré, cadascú té les seves maneres d’enfocar les
coses, jo per mi, crec que fer un dinar de Nadal i gastat aquest disbarat de diners és absurd, i si
avui miréssim el que costaven els lots de Nadal i tot el que es pagava amb històries de Nadal avui
hi ha fins a un 50% d’estalvi, del que es gastava al que es gasta. I el fet de donar lots depenent a
quines personalitats, jo si els hi dono, és per que considero que l’Ajuntament tindrà un millor
tracte, son despeses necessàries i que pertanyent a la idiosincràsia del país, independentment,
respecto altres posicionaments.
Respon la Regidora i comenta que: Precisament d’aquesta manera de funcionar és de la què ens
queixem, no es pot funcionar així, intentar aconseguir coses per a l’ajuntament de Rosselló,
comprant a la gent amb lots de Nadal, perdoneu, em sembla escandalós.
Respon l’Alcalde que no es una compra, mes be es una tradició, estem parlant de detalls que no
tenen cap intenció de comprar a ningú.
Replica la Regidora i afegeix que, és més típic de la política de Rita Barbera que d’una democràcia
avançada.
Contesta l’alcaldia que si el municipi, algun dia te la sort, de que tu governis, podràs fer-ho de la
manera que vulguis.
Torna a intervenir la Regidora i afegeix que segurament comptant amb processos participatius, que
ja veig que no teniu idea del que és, per que quan us parlo d’això em contesteu a tres quarts de
quinze, un procés participatiu és agafar el tema del camp de futbol i durant mesos obrir a debat a la
gent, agafar tècnics que son entesos amb participació ciutadana i a través de la mateixa gent del
poble arribar a la conclusió de si aquell camp de futbol s’ha de fer o no s’ha de fer, i no prendre les
decisions unilateralment com a ajuntament sense comptar amb l’oposició ni amb la gent del
municipi, no que les associacions participin o no participin.
Respon l’Alcalde que nosaltres som aquí per què ens ho va demanar el poble, i la legitimació de
nostres actuacions, venen de la majoria del poble, això es la democràcia, o no ?, em penso que per
alguna cosa hi ha les votacions.
Replica la Regidora Sara Vila que si, però no és un xec en blanc durant 4 anys i poder fer el que
em dona la gana sense comptar amb la gent del poble, però això també a la llarga es pot arribar
pagant. I després la gent no sap per què ha perdut les eleccions amb lo bé que ho havien arribat a
fer i perden les eleccions d’un dia per l’altre i potser és per que no han comptat amb la gent durant
4 anys.
Comenta l’Alcalde cada vegada falta menys per que hi hagi eleccions, llavors ho valorarem.
Intervé la Regidora i comenta que haurien d’ Intentar emmirallar-nos amb països que van més
avançats, nosaltres democràticament anem enrere i això ens preocupa.
Continua la seva intervenció i realitza dos precs més, el primer que ens agradaria que costés amb
acta que els plens fossin tots els divendres, que s’estipulés un dia i que fossin tots els divendres,

ens és igual si és el primer divendres de cada dos mesos o el segon o el tercer, ens és igual, però la
qüestió és que s’estipuli un dia com es fa a tots els ajuntaments de tot arreu, de tots els pobles de la
bora, de l’ajuntament de Lleida, per que això pugui donar una certa capacitat d’organització per
tots els grups municipals, per igual, que hi hagi igualtat de condicions alhora d’estipular un dia i un
horari que sigui decent per que la gent hi pugui participar, per nosaltres aquest fet es una altra
mostra de manca de democràcia en aquest ajuntament, i finalment com ha sortit el tema avui,
creiem que presentarem una moció per que s’aïlli el Casal abans de que es posi la calefacció, no té
cap sentit continuar ficant pegats, continuar apostant per energies que no son netes avui en dia, i
per tant si s’ha de tancar un mes, per aïllar i fer una despesa de diners per aïllar i després tenir una
estructura energètica rendible i segura i s’ha de fer una inversió inicial que sigui una mica més cara
però que després el manteniment resulti més barat per nosaltres és essencial i crec que totes les
associacions i gent del poble ho podrà entendre que no val més la pena ficar pegats i apostar per
altres estructures energètiques mentre no s’aïlli adequadament el Casal.
Seguidament i finalitzada la intervenció de la Regidora Sara Vila, pren la paraula el Regidor
Manel Plana i realitza envers dita intervenció dos puntualitzacions al respecte, en primer lloc m’ha
grinyolat tot el tema de més democràcia i menys democràcia i emmirallar-nos a segons quins llocs,
no s’ha comentat que aquí l’únic increment de taxes que s’ha fet en aquest ajuntament va ser presa
la decisió un cop convocats tots els pares i mares, en aquest cas de l’escola de música, per tant,
quan es fan aquestes manifestacions, està molt bé que es facin aquests proclames, i que es diguin
fins hi tot aixecant la veu, i explicant segons quines fonamentacions i segons quines
representacions en segons quins escenaris, però aquí parlem de coses, parlem de coses aquí i amb
això va amb la línia de respondre una mica sobre quina línia aconseguirem a nivell pressupostari,
en principi s’ha parlat avui de l’IBI i per tant hi haurà una rebaixa de la càrrega impositiva als
ciutadans i ciutadanes de Rosselló i l’únic increment de taxes que hi ha hagut ha estat el de
l’Escola de Música el qual s’ha fet de la forma més clara i més oberta i participativa possible, per
tant, quan es diuen segons quines coses en segons quins escenaris està molt bé, i segons quina
representació es vulgui fer, però aquí som a casa i tots ens coneixem i cal que les coses es diguin
pel seu nom, pel seu nom, per que tu no pots dir i no vull que m’incloguis a mi, que em falta
qualitat democràtica, val? per tant, ha de quedar molt clar això, tots fem el que podem, potser
segons quines decantacions polítiques democràticament son més pures i potser els altres no ho som
tant, però després hi ha uns processos participatius, que a part dels 4 anys, hem intentat obrir-nos
al màxim a la ciutadania perquè és pogués participar, i torno a repetir, l’únic increment de taxes
que s’ha fet, l’únic amb el vist i plau de tots els pares i mares. Diguem les coses pel seu nom i no
fem aquestes proclames, que jo crec, des de el meu punt de vista, ara ja és, apreciació subjectiva,
fins ara era descripció de la realitat, des de el meu punt de vista, són totalment fora de lloc i
extemporànies. Allò que es diu vulgarment que: “es pixa fora de padellaç... ” doncs així, ara bé, ha
quedat molt bé?, si, ja et dic que és així, ha quedat molt bé, s’ha fet el discurs típic, doncs està molt
bé, nosaltres, i amb aquest cas, jo com a responsable el que vaig fer, va ser reunir-me amb els
directors, treballadors de l’escola de música i els pares i mares, explicar-los la situació tal i com
està a nivell econòmic, vam fer una explicació clara, diàfana, oberta a la qual tothom va poder dir,
per tant, no em vinguis a donar lliçons de democràcia. I que quedi amb acta.
Pren la paraula l’alcalde e incidint en el tema de la participació ciutadana comenta que respecte a
la circulació en determinats carrers, a títol indicatiu al C/ Raval i Guillem de Rosselló, teníem un
problema molt serio, que no s’acabava d’aclarir com es circulava en aquell carrer i es va fer vindre
aquí a tots els veïns i veïnes del carrer i van decidir ells, ells, per votació, com volien que es
circules al seu carrer, això considero es participació i democràcia, i em pregunto encara hem
d’obrir més l’ajuntament?.

Tanmateix comenta que no entén, que es faci critica de que estem fent a nivell econòmic, quan
avui obrir aquest ajuntament costa de 9.000 a 10.000 € menys cada mes.
Seguidament es produeix un diàleg entre l’Alcaldia i la Regidora Sara Vila, envers la proposta de
determinar els divendres com a dia per celebrar plens, comentant la possibilitat de compaginar el
càrrec de Regidora, con el de diputada al parlament, manifestant l’Alcalde que es valorarà i es
tindrà en compte, dir-te ara que farem tots els plens en divendres, doncs potser, algun divendres
anirà bé i d’altres que no. No ho sé. No t’ho puc dir ara.
A continuació pren la paraula la Regidora Maria Carme Vidal, portaveu del Grup PSC/PM i
manifesta en col·lació a la celebració dels Plens, que si pot ser el dilluns no.
Seguidament la regidora comenta només una cosa, ja que ara s’acaba el 2013 i començarem aviat
el 2014, el començarem celebrant el tri centenari, i em sembla que es comença a celebrar-ho al
gener a Lleida, demanaré si us plau, que aquest any per l’11 de setembre al màstil de l’ajuntament
hi hagi la senyera, que no es brodi, si us plau, aquest any no, que siguem un municipi més d’aquest
país que anomenem Catalunya, la persona que hissa la bandera, com ja sap el que s’ha fet per ell o
per ella o per la institució ja és un honor, si us plau, la senyera sense brodar, que no es brodi el
nom de la persona, no vull dir res més.
Finalment intervé el Portaveu de ERC, Musicco Pasquale i adreçant-se a l’Alcalde: dos preguntes i
un prec, pregunta, a la ràdio s’emet un programa que es diu: Pal i Gol, portat per en Roger
Botargues, la pregunta és si en Roger percep retribució dinerària o en espècie d’Emun Fm ràdio o
ho fa per que li agrada o alguna cosa semblant.?
Respon el Regidor de l’àrea de comunicació Sr. Jaume Borrero i diu que: En Roger està contractat
per Emun, porta tot el tema de publicitat d’Emun, fa de comercial i a més a més fa unes hores a la
ràdio, tot això ho gestionen des de Emun.
Afegeix aquí estem parlant de l’emissora, l’emissora, quan sigui ràdio Rosselló només, gestionada
per aquest ajuntament o regidor o Equip de govern, es podrà decidir envers el que s’hagi de fer, en
aquest cas, la gestió es porta des de el Consorci, què vull dir amb tot això? Que avui la seu d’Emun
està en Alguaire i com Alguaire no té instal·lacions d’emissora, s’estan utilitzant els nostres
estudis, però que quedi clar que avui per avui el que tenim a dalt és Emun i ho gestiona Emun, a
traves dels òrgans corresponent, Comissions, Junta d’Alcaldes etc, llavors, si teniu algun prec o
alguna cosa a dir, es fa arribar a Emun, independentment de que pugueu adreçar-vos directament al
consorci d’Emun.
Replica el Regidor Musicco Pasquale i comenta al Regidor Sr Borrero, que estàs contestant als
altres, jo et preguntava una altra cosa, del demés crec que ja ho has explicat en altres ocasions com
s’ha de fer o parlar amb els diferents membres del consorci.
Intervé l’Alcalde i sobre el tema d’Emun, comentà que, quan es va fer el traspàs que va acabar a
Corbins, hi havia un dèficit molt important en la seva gestió i si que també et puc dir, que ara
Emun, un cop cada dos mesos ens trobem tots els alcaldes que som els que realment estem
gestionant econòmicament Emun. Actualment l’ aportació de l’ajuntament ha baixat, només és
6.000€, cosa que abans ni es sabia el que s’acaba portant, per que, com que hi havia dèficit
s’acabava ficant des de els ajuntaments i ara això està controlat. El Roger, si cobra és de publicitat.
Contesta el Regidor Musicco Pasquale i comenta que per poder contestar ha de tindre informació,
perquè a vegades es parla per parlar i la gent posa molta imaginació.

Continua la seva intervenció el Regidor Musicco Pasquale i fa un prec, respecte a la parada del bus
i la marquesina, el problema és que a la marquesina de la parada del bus, hi ha dos contenidors, el
verd més l’orgànic, son a dos metres, i evidentment això dificulta l’aparcament dels autobusos i el
prec era per si es podia traslladar aquests contenidors després del ressalt i fins hi tot com es fa en
molts municipis assenyalar al terra la seva ubicació.
I per últim comenta si em podeu fer cinc cèntims del tema de paperera, si se’n sap res, com està el
tema ?
Contesta l’alcalde i diu que el més important a ressaltar sobre aquest tema és que les coses i
actuacions que s’han anat fent, no tan sols a nivell ajuntament, sota el meu punt de vista com a
alcalde, crec que han estat correctes, s’ha fet el que s’havia de fer i com s’havia de fer, com està
avui Alier? Suposo que ja sabeu tots que estan tots amb un ERO, en teoria estan tots, la avantatja
és que així com ja n’hi hauria d’haver alguns que ja estarien al carrer almenys de moment són tots
dins a la bossa i aniran rotant els torns, on és lo que jo crec que potser la part positiva, en que estan
tenint unes converses, i a nivell d’institucions s’està molt involucrat, juntament amb la empresa i
els mateixos Aliers i el mateix gerent, per adreçar la seva situació i poder continuar l’activitat, avui
segons diuen ells, degut a la cogeneració i degut a altres històries que van explicant la empresa
avui té pèrdues. Els treballadors estan actuant amb responsabilitat, s’ha d’elogiar la manera que
han tingut de fer i comportar-se en tot aquest procés i crec que l’empresa està responent
positivament, es comenta que vindrà un inversor i posarà aquesta quantitat de diners sobre la taula,
jo avui per avui, no soc ningú per dir-ho, hi ha altres persones molt per damunt meu que son les
que porten a terme aquestes negociacions, com l’empresa que serà la que decidirà si vindrà aquest
inversor i si tanca l’empresa. El que si que et puc dir és que a nosaltres com a ajuntament ens
representarà, una manca d’ingressos important, aproximadament de 200.000 euros anuals, el IAE
el paguen aquí, el conveni etc...
Pregunta el Regidor: Han deixat de pagar ja?
Contesta l’Alcalde que: no, l’any passat la vam cobrar i ara estem a l’espera, de l’últim trimestre,
jo allargo tot el que puc a l’hora de renegociar el Conveni i estic esperant a que es clarifiqui una
mica la situació, si puc aconseguir mantenir un 50% del Conveni serà tot un èxit, per això
m’espero tot el que pugui per re-negociar aquest conveni que a la fi són ells els que han de decidir
si volen tornar a signar o no, l’Ajuntament va allí amb el cap abaixat i són ells els que acaben
decidint si ho tornen a donar o no, estic esperant a veure si arriba aquest nou inversor o persona
que tingui de tirar endavant l’empresa Alier i anar a parlar amb ell, l’any passat ho vam cobrar.
Intervé la Regidora maria Carme Vidal i pregunta si ara faltaria el 4t trimestre doncs?
Respon l’Alcalde si, però el dubte està amb els més o menys 70.000 euros de l’any que ve.
Torna a preguntar la Regidora Maria Carme Vidal, si l’empresa a l’ajuntament ja han demanat la
finalització d’alguna cosa?
Es comenta per Secretaria, que han presentat només una modificació de la llicència ambiental, a
efectes de l’activitat. De liquiditat no suposa res en principi.
Intervé l’Alcalde i diu que confia que al mes de febrer la cosa quedarà prou resolta, la preocupació
és que si al mes de febrer no hi ha res, doncs, no et vull dir que acabarien tancant, però què, no hi
ha massa bona perspectiva, i això com be indica la Regidora Maria Carme, s’ha de reflectir en els
pressupostos, perquè la quantitat és considerable. Depenent de com vagi l’activitat de l’empresa,

de quin activitat acabi tenint aquesta, representarà una minva d’ingressos, es una situació que
afectar a tot el municipi i a tots els nivells.
Avui l’única noticia bona respecte a ALIER, es que als treballadors se’ls hi pagarà tot el que es
deu amb data d’avui, nòmina més endarreriments, a data d’avui els treballadors han cobrat tot el
que tenien de cobrar.
En resum és el que t’he dit, crec que s’ha fet les coses amb coherència, amb educació i sobre tot
amb respecte, això està donant el seu fruit. La primera reunió que vaig tenir aquí amb els de
comissions, van vindre aquí per que talléssim la carretera i els hi vaig dir que no, l’ajuntament
estarà aquí per ajudar, mediador entre les dues parts, però passar al davant per fer una manifestació
tallant la carretera i fer soroll no ho tindreu. Ni els de comitès ni comissions ni ningú. Si s’ha
d’ajudar als treballadors o a la empresa a tenir els contactes i fer d’intermediaris, cap problema, el
que faci falta i més, com a Alcalde i veí de Rosselló que és el que em toca. La manera d’actuar
amb coherència espero que doni els seus fruits. Espero no equivoca’m.
A continuació el Regidor de Festes Sr Jaume Borrero, demana la paraula i manifesta l’agraïment a
l’ajuntament anterior en la persona del ex alcalde Jaume Fernàndez, què poguéssiu tancar el
recinte, de Festes ja que, gracies a això, la feina dels Cossos de Seguretat, es més eficient i precisa,
i de la meva part i com a regidor he d’agrair que estigui tancat i es pugui utilitzar tal i com està,
simplement aquest comentari.
Pel Regidor Sr Jaume Fernàndez, s’agraeix la intervenció del Sr Jaume Borrero.
Finalment l’Alcalde dona les gràcies a tots, a tots els assistents, i els desitja una entrada d’any el
més bona possible i ha poder ser que el 2014 no sigui tan dur o si més no que no sigui tan dolent
com aquest 2013. Gràcies a tots i bon any nou.
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

