
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 28 DE NOVEMBRE DE 2014

Data: 28 de Novembre de 2014
Horari: 13,30 a 16,15 hores.
Lloc: Rosselló. Sala d’actes de la casa consistorial.
Regim: Ordinària

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

Excusa la seva assistència Pasquale Musicco.

Secretari:
S. Fèlix Ruiz Martínez

ORDRE DEL DIA
Lectura i aprovació acta anterior.
Aprovació Provisional Ordenances Fiscals per a 2015.
Acords d’aplanament a la pretensió d’anul·lació de l’ordenança Fiscal num 26,formulat per France
Telecom España SA i Telefònica Moviles España SA.
Aprovació Conveni d’encàrrec de Gestió de determinats serveis d’assistència tècnica informàtica
per la Diputació de Lleida.
Aprovació Conveni Marc entre el Consell Comarcal del Segrià i l’ajuntament de Rosselló per la
prestació del servei de recollida de residus
Proposta Atorgament Subvencions 2014.
Expedient Modificació Crèdits 5/2014.
Decrets e Informes Alcaldia i Regidories.
Llicencies d’obres.
Correspondència Oficial i assumptes de tràmit.
Factures i comptes,.
Mocions.
Precs i Preguntes.

Declarat obert l’acte per la Presidència, demana guardar un minut de silenci en memòria del Sr.
Oriol Rodrigo, ex-regidor de l’ajuntament, que va morir el dia 2/ d’aquest mes de novembre, de
forma inesperada i mostrar el condol a la seva família i al seu fill, regidor actual en l’Ajuntament
Lluis Rodrigo Galan



Tots els regidors de l’Ajuntament es sumant a aquest minut de silenci.
Finalitzat el minut de silenci es procedeix a conèixer els assumptes inclosos a l’ordre del dia.

I.- LECTURA I APROVACIÓ ACTES ANTERIORS
Per Secretaria es pregunta si algun membre de la Corporació ha de formular alguna observació a
les actes anteriors i no produint-se cap son aprovades per unanimitat dels membres assistents les
actes següents:
Ple Ordinari de 26/09/2014.

II.- APROVACIÓ PROVISIONAL ORDENANCES FISCALS PER A 2015.
ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS
TRIBUTS MUNICIPALS (APROVACIÓ PROVISIONAL)

D I C T A M E N
EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació
de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

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

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

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi
de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina normativa
fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.

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

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

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

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



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

A C O R D S
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2015 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
a) Ordenança Fiscal núm. 1, reguladora de l´Impost de Béns Immobles:
Article 8. Tipus impositiu i quota
1. La quota íntegra de l'impost serà el resultat d’aplicar a la base liquidable els tipus impositius
següents:
Béns immobles de naturalesa urbana: 0,74
Béns immobles de naturalesa rústica: 0,56 per cent.
Béns immobles de característiques especials: 1,30 per cent.

2. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra amb l'import de les bonificacions que
siguin d'aplicació.

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

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

Tercer.- Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici de 2015 i
següents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:

Es publicaran íntegrament els apartats dels articles que hagin estat objecte de modificació i que facin
referència als elements tributaris de determinació obligatòria per part de l’ajuntament.

En el torn obert de intervencions, el Regidor i Portaveu del Grup Manel Plana comenta i argumenta
la necessitat d’aquest augment i la necessitat que s’arribi a un mínim consens, tenint en compte que
és l’única font de finançament que tenim els ajuntaments actualment, a tot això si afegim la
reducció d’ingressos directes que teníem per les aportacions de l’1.5% de consum de gas i
electricitat que ens venia d’Alier, a més de l’aportació efectiva que feia mitjançant un conveni, i de
la reducció de la recaptació neta que hem tingut. Aquesta situació de la que tots sou coneixedors,
crea la necessitat de augmentar el tipus, tot i que des de aquest equip de govern a instàncies dels
diferents grups polítics es va fer de l’adequació de les bases de l’Ibi, mitjançant l’aplicació dels
coeficients reductors per adequar els valors al mercat en lo possible i reduir la pressió fiscal als
veïns en altres impostos com ara successions, plus vàlues etc, que no tenen una repercussió directa
a les arques municipals.

Afegeix l’Alcalde, que la proposta era aplicar un tipus del 0,75, i augmentar la recaptació en uns
30.000 euros, ja que les taxes i altres impostos no han tingut cap augment. Continua i comenta
diversos exemples pràctics per mirar la incidència de la pujada en habitatges tipus.



Pren la paraula el Regidor Sr Jaume Fernandez i manifesta que el seu grup ja es va posicionar en la
Junta de Portaveus i diu que l’ajuntament té un greu problema amb el tema finançament i afegeix
que en l’anterior legislatura, es va fer l’adequació de l’IBI urbà i es recaptava sobre els 300.000€.
Abans l’aportació de l’estat als Pressupostos, a traves dels Fons Municipals era la més gran; ara és
la segona a molta distància.; ara bàsicament vivim de l’Ibi,
Nosaltres ens abstindrem per que som conscients que no hi ha gaire més camí. Però això és un bon
problema i depèn el que feu amb l’IBI el poble se’n ressentirà i se’n recordarà de vosaltres.
Pren la paraula l’Alcalde: i diu que a partir d’ara no es podrà demanar una altra actualització de les
bases, perquè al final no es tindrà cap marge. El que si es cert es que del l’any 2009 al 2013 han
minvat els ingressos uns 640.000€ de menys, entre obres, Alier, etc.

A continuació pren la paraula la Regidora Sara Vila i comenta que no va poder assistir a la junta de
portaveus, i comprendreu que amb tan poca antelació és impossible preveure les reunions i els
plens i tindre un mínim d’agenda per poder-te organitzar i poder assistir a les reunions i als plens.
Són tres anys i mig repetint la mateixa cançó, no ens heu volgut fer cas en cap moment, tot i que és
dels pocs municipis que passa això, la resta són més considerats amb l’oposició alhora de
planificar les reunions de portaveus i plens.

Continua la intervenció i diu en la línia del Jaume, que la gent ho està passant força malament, i
cada cop hi ha més problemes per pagar les despeses més immediates., És cert, que no és culpa
vostra que hagi hagut tanta retallada i que els ingressos s’hagin retallat i que la Generalitat no
pagui l’escola de musica i la bressol, i les del camp de futbol ni les pagarà, ho hem dit per activa i
per passiva.

Per això davant això contenció de despesa per part de l’ajuntament amb despeses de l’ajuntament
pròpies que s’haurien pogut estalviar i no s’ha fet., per tot això el meu vot serà en contra.
Seguidament s’obre un petit intercanvi de opinions entre l’Alcaldia i la Regidora Sara Vila
respecte a les despeses que s’han fet amb postures molt distants.

A continuació pren la paraula la Regidora Maria Carme Vidal, i torna a repetir el comentat a la
Junta de Portaveus i que estava a favor del 0.70 i que el 0.05 restant ho repercuteixi l’ajuntament,
en fer retallades, i revisar contractes, es a dir anar a buscar l’euro, i demanaria una mica de
sacrifici a l’equip de govern, perquè la gent esta malament i tanta pressió fiscal no es bona.

Intervé el Regidor Sr Manel Plana i comenta que hi ha serveis deficitaris com ara escola bressol,
de musica i si be creiem que és un servei que s’ha de donar i subvencionar i és una de les coses
principals pel que fa al dèficit que es genera, dic dèficit, però per mi és inversió en persones, no
s’ha incrementat quota, però si que s’ha reduït despesa en base als alumnes matriculats.
Seguidament s’obre un petit debat entre el Regidor Manel Plana i la Regidora Maria Carme Vidal i
es comenten les incidències en els ingresso i les despeses d’aquest serveis.

Continua la intervenció el Regidors Sr. Manel Plana i diu que el missatge és que curosos amb les
despeses hem estat, ja que hem tingut una reducció d’ingressos molt gran., i tot i que la proposta
inicial era d’augmentar el tipus el 0.80, nosaltres hem partit de 0.75,una vegada vistos els diferents
punts de vista, per que poguéssim arribar a un punt d’acord i que no hi hagués un impacte tan gran
a la ciutadania, és a dir, veïns i veïnes de Rosselló, si entre tots poguéssim arribar a fixar un
coeficient, ja no, del 0.80 però que s’arribés a un 0.74 enlloc d’un 0.75, no sé com ho veuríeu per
que no fos aquest impacte el més fort possible per que el que no volem, tornem a repetir, el que no
volem és que la gent de Rosselló hagi de pagar més del que està pagant per que ja sabem en les
situacions i les dificultats en les que es troben.



Seguidament pren la paraula l’Alcalde e incideix en que els pressupost son tant acurats, que no
deixen espai de maniobra i si es vol mantenir els serveis que nosaltres considerem basics, tot
reduint la despesa en les àrea de festes, consum energètics i també en el personal de brigada, s’ha
de pujar l’IBI.

Intervé a continuació la Regidora Maria Carme Vidal i comenta que ja sabem que els
ajuntaments estan assumint moltes despeses que no els hi pertoca, però sempre anem a parar al
ciutadà. A nosaltres ens importa Rosselló igual que a vosaltres, però tenim punts de vista diferents
i en vosaltres esta la decisió, jo dic establir el tipus en el 0.70, tu 0.75 o 0,74 doncs d’acord, però et
torno a demanar que sou vosaltres els que heu de fer l’esforç de no augmentar la pressió fiscal, i
reduir despesa, no se si de la festa major o una altra cosa, no és tot igual d’important i s’han de
marcar prioritats, convenis que s’hagin signat coses que havien de pagar i no s’han pagat, estar-hi
al damunt..

Intervé novament l’Alcalde i comenta que tot té importància,; si aquest ajuntament no hagués
aconseguit l’actualització de l’Ibi avui n’hi pagarien 30 de més, això també s’ha de dir, i dic, que
més esforç que s’està fent des d’aquest consistori, no es pot fer, i no voldria que un altre es trobés
amb lo que nosaltres ens estem trobant per que és de bojos, increïble, i si fem això és per que no
tenim cap altra sortida., perquè per quadrar el pressupost em falta 90.000 de despesa corrent, ja no
t’estic dient d’inversió, d’aquests 90.000, quaranta mil € sortiran de l’IBI i els altres 50.000 de
retallades i de suprimir coses que avui les estem fent i al 2015 no les podrem fer. I no hi ha res més,
ja t’ho pots mirar com vulguis i les vegades que vulguis, no hi ha res més, si tu vols fer un
pressupost acurat i matemàtic, els números són aquests, i van a missa i no hi ha més. Em sap molt
de greu, i tant de bo pogués dir no apugem el IBI, el baixem!, tan de bo, però no podem, i t’ho dic
amb el cor a la mà però és així Mª Carme, no podem! I la crua realitat és aquesta, no arriba un duro
de cap lloc i per fer el que s’està fent la única solució és aquesta, que el 0.80 és una barbaritat si,
però hem d’estar sobre el 0.74. Cadascú prendrà la decisió que vulgui, i la nostra postura és
aquesta, al 0.74. i tot el que pugueu dir tindreu raó perquè tots coincidirem en lo mateix.

Intervé el Regidor Jaume Fernandez i diu que si és el 0.74 millor que el 0.75, i també us llenço
una idea, i es negociar el premi de la recaptació de la Diputació sobre el IBI; se’ls hi hauria de
demanar ja que ells reben 106 milions d’€, la Diputació de Lleida, tenint la de personal que tenen
que ens ho facin el més proper a lo gratis, per que al final la constitució Espanyola crec recordar
que diu que les Diputacions estan per auxiliar als municipis. Ja se que ens ho cobren, però si més
no que ens ho facin el més barat possible. Una cosa que podeu llençar vosaltres amunt.

Contesta l’Alcalde que sort en tenim de la Diputació.

I el Regidor Sr. Jaume Fernandez, diu que no et dic que no ho facin bé, no hi vull entrar, però
ja que ells tenen un pressupost important, ells per fer aquesta feina cobren un tan %, i tal com
estem els ajuntaments que s’esforcin al màxim en reduir els costos.

Una vegada finalitzats els torns d’intervencions es passa a votació la proposta del coeficient, 0.74.i
s’aprova amb: Sis vots a favor del Grup de CIU, (Josep Abad; Elisa Torrelles, Jaume Borrero;
Manel Plana; Silvia Olmo i Joan Fontova). Un vot en contra: Del grup de IpR de Sara Vila i tres
abstencions, dos del Grup de End Ro (Jaume Fernandez i Lluis Rodrigo) i un del grup del
PSC/PSOE. (Maria Carme Vidal)



Finalment a petició del Regidor Manel Plana i aquiescència dels assistents es fa constar que els
treballadors de l’Ajuntament, fan la seva tasca de la millor manera possible amb els mitjan del que
disposen, agraint les el seu esforç..

Pren la paraula el Regidor Sr Jaume Fernandez i jo com ex- alcalde que consti en acta, que me
van enganyar veïns d’aquest poble, ja que em van dir que pagarien i finalment no van pagar. Vaig
ser molt ruc i beneït. Ho fas amb bona fer i després la gent no paga.

III.- ACORDS D’APLANAMENT A LA PRETENCIÓ D’ANUL.LACIÓ DE L’RDENANÇA
FISCAL NUM 26,FORMULAT PER FRANCE TELECOM ESPAÑA SA I TELEFONICA
MOVILES ESPAÑA SA.
Vista la proposta presentada i davant la petició per part de varis Regidors, de posposar la seva
aprovació per un millor estudi, per unanimitats dels presents, s’acorda posposar dit punt a la
propera sessió que es celebri.

IV.- APROVACIÓ CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE DETERMINATS SERVEIS
D’ASSISTÉNCIA TÈCNICA INFORMÀTICA PER LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA.
Atès que en el BOE núm. 150 de 23 de juny de 2007, es va publicar la Llei 11/2007, de 22 de juny,
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics que, segons preveu en el seu article 1.1 te per
objecte reconèixer el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les administracions públiques per
mitjans electrònics i regula els aspectes bàsics de la utilització de les tecnologies de la informació
en l’activitat administrativa, en les relacions entre les administracions públiques, així com en les
relacions dels ciutadans amb aquestes amb la finalitat de garantir els seus drets, un tractament
comú davant les administracions i la validesa i eficàcia de l’activitat administrativa en condicions
de seguretat jurídica,

Atès que en el BOE de 28 de desembre de 2013, es va publicar la Llei 25/2013, de 27 de desembre,
d’impuls de la factura electrònica i de creació del registre comptable de factures en el Sector
Públic,

Atès que l’article 4 de la Llei 25/2013, relatiu a obligacions de presentació de factura electrònica,
no entrarà en vigor fins el dia 15 de gener de 2015,

Atès que a aquests efectes i, per part de la Diputació de Lleida, s’ha proposat des del servei de
Noves Tecnologies, l’aprovació d’un model de CONVENI D’ENCARREC DE GESTIÓ DE
DETERMINATS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA INFORMÀTICA PER LA
DIPUTACIÓ DE LLEIDA, que s’ha de formalitzar durant el present mes d’octubre, per tal que es
duguin a terme les substitucions de programaris, i formació corresponents adreçades a les
Corporacions Locals, als efectes de poder disposar del suport tècnic extern que permeti una gestió
informatitzada de les seves funcions com a Administració i de les relacions amb els ciutadans, i tot
això, també dins el marc de la normativa establerta per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,

Atès que l’objecte del conveni que s’ha tramés, amb una vigència que es preveu indefinida, preveu
la regulació de la forma i abast de l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Rosselló a la Diputació
de Lleida, en relació a la gestió i l’assistència tècnica necessària per a l compliment de les serves
competències establint que, amb caràcter exhaustiu i no limitatiu la prestació d’assistència tècnica
anirà encaminada a donar suport a les següents àrees:

 Gestió informatitzada del Padró d’Habitants
 Gestió tributària



 Recaptació voluntària
 Registre d’Entrada i Sortida
 Gestió d’Expedients iniciats a l’Ajuntament

I amb caràcter general, qualsevol altra actuació que requereixi l’assistència tècnica, en matèria
informàtica, que li pugui proporcionar

Atès el que preveu l’art. 15.1 de la Llei 3071992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en relació als encàrrecs de
gestió,

Vistos els antecedents exposats i les competències atribuïdes a l'alcaldessa de la Corporació a
l’empara de l'art. 21. 1 de la Llei de Bases del Règim Local, així com l’art. 53.1 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, pel present,

DISPOSO:
Primer.- Aprovar el model de conveni elaborat per la Diputació de Lleida, com a “CONVENI
D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE DETERMINATS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA
INFORMÀTICA PER LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA A L’AJUNTAMENT DE ROSSELLO”,
que s’incorpora de forma adjunta, en els termes que consten en el contingut del mateix i d’acord
amb els antecedents exposats.

Segon.- Sotmetre aquest acord a la ratificació expressa del Ple de la Corporació, en la propera
sessió que celebri.

Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a la Diputació de Lleida, per al seu coneixement i als
efectes que siguin adients.

Sotmès a votació es ratificat per unanimitat dels assistents.

V.- APROVACIÓ CONVENI MARC ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ I
L’AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA
DE RESIDUS
ANTECEDENTS
En sessió plenària del Consell Comarcal del Segrià de data 7 de novembre es va proposar l’aprovació del
text del conveni a signar entre el Consell Comarcal del Segrià i els ajuntaments per la prestació del servei
de recollida de residus, del qual es va informar en sessió del Consell d’Alcaldes del 31 d’octubre.

A aquest Conveni, es van fer esmenes ja incorporades i la seva intenció es establir un sistema
diferent de recollida de residus, posant illes amb cinc contenidors de ferro per cada una de les
fraccions;. Les illes es situen aproximadament a 150 metres l’una de l’altra. El preu variarà en funció
del número de municipis que deleguin al Consell la prestació del servei, però està al voltant del 23
euros per habitant i any. Els camions portaran incorporat un sistema de pesatge que permetrà establir
bonificacions als ajuntaments que facin bé la recollida selectiva i penalitzacions a qui no ho faci bé.

El document genèric del nou text del conveni de recollida de RSU a signar entre el Consell
Comarcal del Segrià i els ajuntaments d’encàrrec de gestió del servei de recollida de residus el text
íntegre del qual es reprodueix a continuació:



“CONVENI MARC ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ I L’AJUNTAMENT DE
XXX PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS

A Lleida, a la seu del Consell Comarcal del Segrià, el dia

Es reuneixen:

D’una part el senyor president del Consell Comarcal del Segrià, senyor Pau Cabré Roure, en
l’exercici de les competències que li són pròpies, assistit per la secretària general de la
corporació, la senyora Lídia Carbonell Figuerola

I d’altra banda, el senyor/a         , alcalde/essa de l’Ajuntament , autoritzat/da per la firma
d’aquest conveni per acord del ple               , assistit/da pel secretari/a general de la corporació,
el senyor/a

MANIFESTEN

PRIMER
La Llei 7/1985 del 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local estableix en l’article 25.1b)
la competència dels municipi en medi ambient i dins d’aquesta competència la gestió dels residus
urbans i l’article 26.1.b) estableix que els municipis han de prestar en tot cas la recollida de
residus i la neteja viària.

SEGON
L’article 51 del decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, que aprova el text refós de la Llei
reguladora dels residus diu en l’apartat primer que correspon a la comarca la gestió dels residus
municipals, en els supòsits de dispensa municipal del servei, de delegació dels municipis i
d’assumpció d’aquest servei municipal per altres títols d’acord amb la legislació de règim local.
L’article 52 del mateix text legal diu en relació al servei de deixalleria que els municipis de més
de cinc mil habitants de dret, independentment o associadament i, si escau, els consells comarcals
i l'Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus han d'establir el
servei de deixalleria mitjançant la instal·lació de la planta o les plantes necessàries per a la
recollida dels residus explicitats en l'annex d'aquesta Llei.

TERCER
L’article 53 apartats 1 i 2 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, que aprova el text refós de
la Llei reguladora dels residus diu el següent:

Amb l’objectiu d’afavorir el reciclatge i la valorització material dels residus municipals tots els
municipis han de prestar el servei de recollida selectiva de les diverses fraccions de residus. Els
municipis han de prestar el servei de recollida selectiva fent servir els sistemes de separació i
recollida que s’hagin mostrat més eficients i que siguin més adequats a les característiques de llur
àmbit territorial.

En el cas que els municipis de menys de cinc mil habitants de dret no puguin prestar el servei de
recollida selectiva per si mateixos o en col·laboració amb altres municipis, la recollida selectiva
pot ser assumida pel consell comarcal o ens consorciat corresponent., d’acord amb la legislació
de règim local aplicable a Catalunya.



QUART
L’art. 25 del DL 4/2003, de 4 de novembre que aprova el text refós de la Llei d’ organització
comarcal de Catalunya estableix que els consells comarcals podran exercir competències, entre
d’altres, en aquelles matèries que li deleguin o li encarreguin de gestionar els municipis; l’article
26 estableix que els consells comarcals han de vetllar perquè en els municipis del seu àmbit
territorial es duguin a terme, amb nivells de qualitat homogenis, els serveis, les activitats i les
prestacions que d’acord amb els articles 66 i 67 del text refós de la llei municipal i de règim local
de Catalunya, són de competència local.

CINQUÈ
La transferència de funcions o activitats, qualsevulla que sigui la forma que adopti (delegació o
altres fórmules de col·laboració interadministrativa requereix un acord plenari qualificat de
majoria absoluta a tenor del que disposa l’article 47.2 h) de la Llei de bases; 114.3 e) del DL
2/2003 i 309.2 del DL.179/1995 de 13 de juny.

SISÈ
En el Programa d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Segrià (PAC), 2013-2017 consta
com a servei que presta el Consell Comarcal la recollida selectiva dels residus.

Les parts intervinents es reconeixen capacitat legal suficient per obligar-se i de mutu acord,
accepten el contingut de les següents clàusules:

P A C T E S

PRIMER
L’Ajuntament de   encomana al Consell Comarcal del Segrià la prestació dels següents serveis:
La recollida selectiva de paper-cartró, de vidre i d’envasos, recollida de residus sòlids urbans,
fracció orgànica de residus municipals i fracció vegetal i el seu transport a una planta
gestora/transferència o un dipòsit controlat autoritzat.
El servei de deixalleria mòbil i deixalleries fixes.
Servei de recollida de voluminosos

SEGON
El Consell Comarcal del Segrià accepta la prestació material d’aquests serveis mitjançant
empreses externes i/o gestió directa incloent la gestió de les fonts de finançament d’aquests
serveis (aportacions econòmiques de la Generalitat de Catalunya i ingressos dels ajuntaments).

TERCER
El Consell Comarca del Segrià s’obliga a prestar aquests serveis de conformitat amb la normativa
reguladora expressada als antecedents.

QUART
L’ajuntament abonarà l’ingrés de dret públic que correspongui per al finançament del servei que
aprovarà el Ple del Consell Comarcal previ informe del Consell d’Alcaldes. El preu màxim serà
de 25,32€ /habitant/any (preu que prové dels 23€/habitant/any més el 10% d’IVA que actualment
s’està aplicant) i es fixarà el definitiu en funció del nombre de municipis/nombre d’habitants que
encomanin la prestació del servei definit al pacte primer al Consell Comarcal.



CINQUÈ
A final de cada exercici es farà la liquidació del servei aplicant-se bonificacions i/o penalitzacions
en funció del percentatge de recollida de les fraccions reciclables de cada municipi.

SISÈ
La transferència de les funcions previstes al conveni que s’aprova en aquest mateix acte, abasta la
potestat d’organització del servei.

SETÈ
Amb la signatura d’aquest conveni l’ajuntament de XXX manifesta al Consell Comarcal la
voluntat de delegar a l’ens comarcal la gestió i recaptació en voluntària de la taxa de recollida
d’escombraries.

VUITÈ
Aquest conveni té una vigència de 12 anys

NOVÈ
Cada una de les parts podrà acordar la resolució d’aquest conveni, comunicant-t’ho a les altres
parts amb una antelació mínima de d’1 any, pel seu coneixement i efectes corresponents. Caldrà
abonar prèviament les despeses del servei i la totalitat dels costos corresponents a la inversió
(camions i contenidors). L’ajuntament cedeix l’espai públic necessari per la instal·lació de les
illes de contenidors.

DESÈ
La signatura d’aquest conveni deroga els anterior acords subscrits entre el Consell Comarcal del
Segrià i l’Ajuntament, si bé quedaran subsistents les obligacions a les quals no s’hagi donat
compliment.

I, com a prova de conformat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat, en el lloc i
la data indicats a l’encapçalament.”

Segon. Publicar el text íntegre del conveni al Butlletí Oficial de la Província.

Tercer. Facultar el president per la signatura dels convenis específics entre el Consell Comarcal i
els ajuntaments interessats en la prestació del servei.

Quart. Trametre còpia d’aquest acord i del conveni a la Direcció General d’Administració Local.

Cinquè. Fer constar que el preu de 25,32€ /habitant/any (preu que prové dels 23€/habitant/any més
el 10% d’IVA que actualment s’està aplicant) no correspon als 12 anys de vigència del conveni,
sinó que aquest estarà supeditat a les revisions que s’acordin.

Sisè. Comunicar aquest acord als ajuntaments.
. .........................................o00o................................................................................
L’article 26.1a) de la Llei de Bases de Règim Local, amb les modificacions introduïdes per la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració Local i l’article
67.a) del Text refós de la Llei Municipal de Catalunya, estableixen la competència municipal sobre
els serveis mínims de recollida de residus urbans, en el mateix sentit l’art. 66 de la llei municipal
reconeix les competències municipals pel que fa a la recollida i tractament dels residus.



La transferència de funcions o activitats, qualsevol que sigui la forma que adopti requereix un
acord plenari qualificat de majoria absoluta a tenor del que disposa l’article 47, 2,h) de la Llei de
Bases de règim local.
La normativa recull la possibilitat d’exercici de la competència municipal sobre la recollida i
tractament dels residus urbans mitjançant l’ encomanda de gestió.
En aquest sentit l’article 15 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, regula el procediment
d’encomanda de gestió, així com l’article 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, respecte a la col·laboració
entre les administracions.

Fonaments Jurídics
1.Articles 26.1a), 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local amb les
modificacions introduïdes per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració Local.
2.Article 191 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de Règim local de Catalunya.
3.Articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,
activitat i serveis del ens locals.
4.Article 15 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, que regula el procediment d’encomanda de
gestió.
El secretari de l’Ajuntament manifesta que el present acord requereix la majoria absoluta del
nombre legal dels membres de la Corporació.

Per tot això, el Ple adopta per majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació,
els següents

ACORDS
PRIMER.- Aprovar l‘encomana de gestió del servei de recollida i tractament de residus
del municipi de Rosselló al Consell Comarcal del Segrià

SEGON.- Aprovar el conveni CONVENI MARC ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL
SEGRIÀ I L’AJUNTAMENT DE ROSSELLOPER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA
DE RESIDUS

TERCER.- Facultar el Sr. Alcalde, amb el poder tan ampli i necessari com en dret sigui
necessari per a portar a terme la signatura del conveni esmentat.

En el torn obert de intervencions, pel Regidor Sr Jaume Fernandez comenta que les Illes de
contenidors, es difícil de portar-ho a terme en certs llocs del municipi, comentari que es
comparteix per la resta de regidors.

VI.- PROPOSTA ATORGAMENT SUBVENCIONS 2014
Per la Regidoria de Joventut, Associacions i Recursos Humans, es presenta la proposta, per a
l’atorgament de subvencions municipals destinades a associacions locals per fomentar les activitats
culturals, esportives, de solidaritat i cooperació; i de promoció de les dones corresponents a
l’exercici 2014.
Les subvencions atorgades són, a tots els efectes, despeses de dret públic; tenen caràcter propi,
voluntari i eventual.



Els criteris de valoració han estat per les activitats culturals actes populars i gratuïts, els que
fomentin i contribueixin a enriquir la programació cultural del poble. i que, pel seu caràcter, siguin
de difícil finançament.
Respecte a les subvencions esportives s’ha valorat les peticions de clubs o entitats que tinguin com
a únic objectiu la pràctica de l’esport i que, com a conseqüència d’això, els seus practicants no
rebin cap tipus de retribució econòmica.
Es fomenta l’esport de base i s’intenta potenciar les entitats que realitzin un major nombre
d’activitats i que facilitin la participació del major nombre de persones possible.

La proposta d’atorgament es la següent:
ENTITATS NOM REPRESENTANT NIF SOL.LICITAT ATORGAT

AMPA LA ROSSELLA Toni Bosch G-25253493 4.575,00 1.800,00

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

CLUB BITLLES ROSSELLÓ Llibert Roque Gillaument 1.200,00 800,00

CLUB BITLLES S.ANTOLI Agusti Gorgues Magri G-25249046 1.200,00 800,00

SOCIETAT CAÇADORS S. PERE Jose Mena Contreras 5.000,00 500,00

CORAL FLOR D’ESPIGOL Annabel Pellejero Garcia G-25524505 7.600,00 2.200,00

ASS. DONES ALKANISSIA Lidia Irigaray Galeano G-25306564 2.000,00 2.000,00

ASS. JUBILATS S. ANTOLI Josep Bañeres Pique 3.000,00 1.800,00

CLUB CICLISTES ROSSELLÓ Eulalio Pareja Fernandez 2.000,00 1.000,00

ESBART ROSSELLONES Jaume Gorgues Mayench G-25056896 3.500,00 2.250,00

FUTBOL BASE MIG SEGRIA Salvador Abad Fernandez G-25420886 4.600,00 4.600,00

FUTBOL,VETERANS 720,00 720,00

AMPA ESCOLA BRESSOL Laura Pastor Estapé - 200,00

CLUB FUTBOL ROSSELLÓ Juan Mari Botargues G-25332180 4.000,00 3.000,00

CLUB DE VOLEIBOL FEMENI Joana Pujol Carnicé 400,00 300,00

CLUB TRIATLÓ LLEIDA Oscar Ramon Ibañez - 200,00

CLUB BÀSQUET Pau Capell Gasol 1.000,00 300,00

TOTAL 23.070,00

Essent aprovada dita proposta.

En el torn obert d’intervencions, l’Alcaldia comenta que és igual que l’any anterior, amb petites
diferencies, com ara el veterans de Futbol i la dissolució de les majorets.

Per la Regidora Maria Carme Vidal es pregunta si la societat de caçadors rebia la mateixa quantitat,
contestant l’alcaldia que no s’ha incrementat quantitat a cap associació.
Intervé seguidament el Regidor Sr, Jaume Fernandez i comenta que independentment de la
quantitat, es una qüestió de filosofia, es el cas dels veterans, i considero que els "hobbies" te’ls pot
arribar a pagar tu i mes el cas de veterans, es una altra filosofia.



Contesta l’Alcalde que el Club de veterans no és un hobby. És un Club de Rosselló que ajuda a
promocionar el municipi i per part de l’ajuntament estem molt contents amb les associacions,
doncs moltes coses de les que es fan si no fos per la participació d’ells no es podrien fer.

VII.- EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDITS 5/2014.
Expedient número 5/2014, 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 17 de Novembre de 2014, 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 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).
5. Segons l’art. 32 de la LO 2/2012 de 27 d’abril, recentment modificat per l’art. 1.11 de la Llei
Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, i la disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012
que marca els requisits per determinar el destí del superàvit.

Per tant,

PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:

Primer. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari número 5/2014, que cal
finançar mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals de lliure disposició.

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 amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals de lliure
disposició, altes en pressupost d’ingrés pel les subvencions corresponents a part de les inversions



que es recullen en aquesta modificació de crèdit, del pressupost vigent de la corporació, amb
subjecció a les disposicions vigents i d’acord amb el següent detall:

Despeses que cal finançar:
1/ Suplements de crèdit:

Partida Nom Consignació
inicial

Proposta
d’increment

Consignació
definitiva

16300-13000-01 Laboral Neteja
Viaria

10.100,00 2.000,00 12.100,00

16900-13100-02 Laboral
Temporal
Brigada
(Tempestes)

14.500,00 2.500,00 17.000,00

16500-21003-01 Reparació
Enllum. Public.

7.000,00 3.500,00 10.500,00

16900-21000-01 Manteniment
Vials

20.000,00 7.000,00 27.000,00

16900-21006-01 Senyalització
Viaria

2.000,00 4.500,00 6.500,00

16900-22199-01 Altres
Subministram.

10.000,00 8.000,00 18.000,00

16100-22600-01 Canon Servei
Aigua/Claveg.

6.000,00 2.000,00 8.000,00

16200-46500-01 Servei
Recollida RSU
CCSegria

99.000,00 2.000,00 101.000,00

16200-46700 Consorci
Residus Segrià

30.000,00 3.000,00 33.000,00

16900-62203 Obres Drenatge
aigües
Tempestes

30.000,00 7.000,00 37.000,00

33200-13000 Laboral
Biblioteca (Punt
Edu)

8.100,00 500,00 8.600,00

33700-13100 Personal
Temporal Espai
Jove

8.000,00 1.000,00 9.000,00

33700-16000 S.S. Personal
Espai Jove

2.350,00 1.200,00 3.550,00

32100-21200 Reparació i
mant. Escola
Bressol

3.000,00 2.000,00 5.000,00



32100-22700 Neteja Escola
Bressol

16.000,00 5.000,00 21.000,00

32101-22100 Energia
elèctrica La
Rosella

13.000,00 4.000,00 17.000,00

33800-22609 Festa Major 69.000,00 10.000,00 79.000,00

34200-61901 Adequació
Camp de Futbol
Vell

15.000,00 10.000,00 25.000,00

34200-62202 Addicionals
Camp de Futbol
Nou

60.000,00 6.150,00 66.150,00

49100-22700 Serveis Externs
Emissora

6.000,00 1.800,00 7.800,00

92000-22400 Assegurances 13.000,00 1.650,00 14.650,00

92000-22100 Energia
elèctrica,
oficines i pisos

14.000,00 7.000,00 21.000,00

92000-22102 Gas, oficines i
pisos

15.000,00 2.500,00 17.500,00

Total Suplements de crèdits: 94.300,00

2/ Crèdits extraordinaris:

Partida Nom Proposta de consignació

01100-31000-01 Operacio de Tresoreria 2.800,00

16200-46501-01 CCSegria Conveni Gossos 1.750,00

33000-62500-01 Mobiliari Casal 700,00

Crèdits Extraordinaris: 5.250,00

Total altes crèdits: 99.550,00

Finançament que es proposa:
1/ Romanent líquid de tresoreria:

Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible 99.550,00

Total finançament: 99.550,00

Segon. 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.



Dita proposta es aprovada per unanimitat.

En el torn d’intervencions l’Alcaldia comenta la proposta i fa una breu descripció dels motius, i
comenta que hi ha moltes partides com ara la partida de Laboral neteja viària, i Laboral tempesta
temporal brigada i Manteniment de vials, ha estat amb el tema de les tempestes, i aquestes
despeses extraordinàries intentarem que siguin subvencionades via Diputació, o via Generalitat, i
el dissabte aprofitarem la visita de la Vicepresidenta per poder intentar recuperar aquests 60.000
euros gastats.

Respecte a altres subministraments, aquí estan incloses principalment les noves cadires del casal.
De la partida senyalització viària, a destacar la del nou camp de futbol, les senyals que hi ha dels
gossos, i també la senyalització de les urbanitzacions de la Noguera, Al-kanís, la Tossa,, son
senyals homologades i no són barates.
En inversions, tenint les Obres de drenatge aigües tempesta, es tracta dels murs de contenció que
es van fer al C/ la llum, C/ del Sol i camp de futbol vell.
Intervé el Regidor Sr. Jaume Fernandez i pregunta: Les despeses de les tempestes per quan ens ha
sortit finalment?
Contesta l’Alcalde que per uns 60.000€ i s’ha demanat i enviat a Diputació i ara s’enviarà a la
Generalitat. A veure si recuperem alguna cosa. No som els únics. No em pensava que fos tants
diners.
La única satisfacció és que tots aquests dies que porta plovent al C/ Unió que és dels més afectats
ni una gota. Ha funcionat i si a més a més podem recuperar aquests 60.000 € ens vindrà molt be.
Seguidament pels regidors es comenta el tema dels consums de les instal·lacions municipals i la
necessitat de conscienciar als usuaris de les mateixes, principalment el Col·legi Públic, explicant-
se certes circumstancies de falta de consciència.
Continua l’Alcaldia la seva intervenció, explicant les modificacions pressupostaries i diu que la
Festa Major, s’ha suplementat amb 10.000 euros, tema del teatre i la seguretat, per prevenir
aldarulls, a tal d’exemple, en seguretat, de tindre dos vigilants, es vàrem contractar a 7, sobre tot a
la zona de les penyes i ha estat efectiu.

Intervé el Regidor Sr. Lluis Rodrigo i comenta que està d’acord en previndre aldarulls i tenir
seguretat però potser hauríem de fer un plantejament, ja que, si finalment només ho podem
solucionar ficant cada vegada més seguretat, serà insostenible..
Contesta l’Alcalde que si crees uns hàbits, arriba un moments que aquests hàbits automàticament
es porten a terme. A Rosselló tenim la foto que tot val i venim a beure i a fer destrosses, la gent de
l’entorn et vindrà. I això es el que es vol canviar, si saben que aquí hi ha un control potser ja no
vindran. Crec que es millor invertir de mes 2000 € de seguretat que quedar-me curt. Si bé també
s’ha de mirar i valorar fins a on n’hi ha prou.
Intervé novament el Regidor Sr Lluis Rodrigo i diu que esta d’acord, però em refereixo a que no
sigui una norma. La gent que porta les penyes també se’ls hi haurà de deixar una mica les coses
clares, el que no pot ser és que aquí tot val.
Continua l’Alcaldia. argumentant la modificació de crèdits i diu que altres inversions a destacar
son l’adequació camp de futbol antic. El fet de les casetes que s’han ampliat i les noves, i
l’adequació per tal de treure les bitlles de l’escola i així evitem un altre problema serio del damunt.
Les casetes han costat amb la brigada entre materials i tot uns 13.000€, amb els lavabos inclosos.
Adequació addicional camp de futbol nou, és a conseqüència d’una bomba d’aigua que s’ha tingut
d’adequar i actualitzar de cara a tot el tema de vestidors que ja pujava 4000 euros i la seva
senyalització amb lletres inoxidables que s’han ficat al davant.

Intervé la Regidora Maria Carme Vidal i pregunta com es rega el camp?



Contesta l’Alcaldia que ara es rega amb aigua de boca. Les instal·lacions per tal que es pugui regar
amb aigua del canal estan fetes, però vam tindre de deixar-la d’utilitzar per que ens ocasionava
molts problemes amb els filtres, ja que baixa molt bruta.
Comenta la Regidora Maria Carme Vidal que l’aigua de boca és molt cara, si sempre s’ha de regar
així.
Contesta l’Alcalde que aquest camp en teoria no es rega, en teoria. A proporció gastava més aigua
el camp antic que el nou. Però no hi ha cap altra solució.
Torna a intervenir la Regidora Maria Carme Vidal i pregunta l’augment en la partida de l’Emissora,
en 1800 € ?
Contesta el Regidor Sr Jaume Borrero, , aquests són del que es va pressupostar per fer l’aportació a
Emun i com quan es va començar com Emissora pròpia no ho teníem molt clar, és la diferencia
que s’ha de pagar a la nova contractació, al Ricard, enlloc dels 6000.
Pregunta la Regidora; però el Ricard no hi era al pressupost no?
Contesta el Regidor que no, havia consignació a Emun, i amb el canvi els hem destinat a la
contractació dels serveis de Ricard.
Continua l’Alcaldia, i comenta l’augment de les assegurances, enguany s’han obert moltes
reclamacions.
Finalment es comenta
Intervé seguidament el Regidor Portaveu Sr. Manel i Manel: i comenta que aquesta modificació
esdevé perquè fem uns pressupostos ajustadíssims tot i que des de diferents punts de vista es vegi
que hi hagi despeses prescindibles o que no toquen, si a més tenim aquestes situacions i
circumstàncies inesperades i afegint que la situació a nivell d’ingressos és la que és, ens veiem
obligats a fer això. Ens hi trobem nosaltres i es troben tots els ajuntaments. Més enllà de les
modificacions de crèdit per que toca en funció de les circumstàncies.

VIII.- DECRETS E INFORMES ALCALDIA I REGIDORIES.
Seguidament per l’alcalde es dona compte dels següents decrets a fi de donar compliment al
precepte legal que obliga a l’alcalde de donar compte d’aquestes resolucions a la Corporació (art.
42 del R. O. F,):

Decret Adjudicació obra Rehabilitació Façana de l’Església S. Pere a Construccions Fernandez
Guillaumet SL.
Decret transmissió Llicencies del Bar Racó de l’Aina a Restaurant Cal Pep.
Decret Transmissió Llicencia de Selecció Recicling a Excavacions Casanoves. SLU.
Decret ocupació via publica mb taules i cadires a Restaurant Cal Pep.

INFORMES.
Petició OAGRTL, avançament liquidació 2014.
Expedient R. Patrimonial d’Alex Porcel Castellote, estat de tramitació.
Això és el nen que es va fer mal a l’ull en el parc infantil al costat del consultori., reclamen uns
3.000€.
Reunió tècnics Consell Comarcal del Segrià, envers la Recollida de Residus Urbans. Es va tractar
les illetes dels contenidors. La proposta que ens van passar l’hem desestimat, ja que, no ho trobem
correcte. I estem fent valoracions nosaltres per veure com ho podem col·locar.
Reunió mantinguda en Urbanisme el dia 13 de novembre per tracta diversos assumptes, entre altres
el Pla de Millora Urbana PMU 1B i la possibilitat de portar la fibra òptica a peu de municipi, en un
sector que està per desenvolupar, que és el sector Sud 4, i lògicament el dubte era si havia de
passar pels camins existents o s’havia d’adequar als nous camins previstos dins del sector, ens van
donar l’opció que dins del sector no pot passar pels actuals hauria de passar pels dibuixats i sinó ho
haurien de fer aèria. Això es proposar amb aquesta empresa i segurament ho tiraran endavant. Si



no passa res amb pocs mesos podríem tenir la possibilitat que alguna altra es volgués llençar i tirar
fibra òptica dins al municipi.
Informe del 9/N. Des de l’ajuntament es va facilitar el casal Municipal, teníem algun suggeriment
des de Generalitat que intentéssim evitar que això es poses en ajuntaments o llocs semblants per
que l’últim dia busquessin la manera de fer-ho tancar. Doncs es va creure que el millor lloc per fer-
ho era aquest. A partir d’aquí valorar molt positivament la participació i la gent que va vindre a
votar, tots sabeu el recompte com va anar, realment va ser molt valorable inclús com unes
municipals i un immillorable resultat del que realment va votar la gent. A partir d’aquí com a
ajuntament i crec que tots hi coincidirem un gran vot a favor de l’assemblea Nacional per tota la
feina feta i pel comportament cívic de la gent. Felicitar al voluntaris, Assemblea Nacional i la gent
que va participar.
Diputació de Lleida, adjuntant valoració danys tempestes.
Són els 60.000 € que parlàvem abans, per intentar recuperar via Diputació o via Territor i.
Urbanització La Noguera, Aprovació definitiva e Informe d’Aeroports.
Camp de Futbol, tramesa documentació PUOSC pel cobrament de la subvenció.
Justificació subvencions joventut i dones 2014.
Commemoració del 10 Aniversari de Segrià Corals, amb una gran participació i per tant, felicitar a
totes aquestes corals i aquests grups que ho fan possible.
Informa igualment de diferents cursos que s’han fet totalment subvencionats, d’anglès, informàtica,
Zumba, Balls de saló, etc.....
En el àmbit esportiu informa de la celebració de la duatló que va acollir més de dos-centes
persones.
Comenta la finalització dels murs de contenció, per previndre episodis de pluja abundant i
tempestuosa. S’ha vist que és una gran obra i ha beneficiat al municipi.
Informa de la il·luminació del cementiri de Rosselló i remarcar el baix consum.
També informa de la Il·luminació del pas de zebra que faltava. Arrel de l’accident carreteres ens
va il·luminar el pas de zebra de davant de casa del Pere Joan, i ara s’ha aconseguit que ens
autoritzessin a il·luminar el pas de zebra del mig, que també faltava una mica de llum.
S’ha posat en marxa el dipòsit nou, a dalt de la serra del pla, ha millorat la pressió que arriba
d’aigua a moltes cases del poble, passant de 0.5 kg a 2.5kg.
Informa del nou conveni amb Alier, i de les converses mantingudes amb els nous gerents i
descendents de la família que està al capdavant, ells venien amb la intenció de pagar 0€, acollint-se
a la situació actual de l’empresa, en concurs de creditors i a base de negociar es va arribar a un
acord que tot el que fos obra menor es mantindria, i els 72000€ del conveni per l’abocador, es
quedaran a la meitat, al 50%, és el que cobrem ara aquests 36000€ anuals, i també se’ls va facilitar
que el pagament seria únic a final d’any, que per a ells és més beneficiós fiscalment. Amb la
particularitat que veien l’esforç que fèiem des d’aquí de baixar a la meitat d’ingressos, es van
comprometre a millorar el finançament municipal si els temps i l’empresa surt de aquesta situació.
Els pròxims ajuntaments hauran d’anar renegociant. També tindrem un altre plus que ens ajudarà a
compensar una mica la baixada d’aquest 50% que són les obres que tenen pensats fer en aquest
any 2015/15, aquests permisos d’obra major pot ser que vingui a compensar aquesta pèrdua.
Informa de les obres realitzades en el Carrer Nord, substitució dels tubs i connexions, dins la línia
de concessió d’ajuts als ens locals per a inversions per a la millora en la gestió de l’aigua d’ús
públic.
Informa de les conversacions mantingudes amb Foment i responsables de l’empresa Benito Arno i
l’Enginyer Sr Zurita, respecte a les obres per recollida d’aigües pluvials de la Rotonda Central de
la Crtra N-230, amb afectacions a veïns “ i al respecte s’ha sol·licitat autorització a la Comunitat
General de Regants del Canal de Pinyana, pel vessament de les aigües a braçal



Informa de l’adjudicació de les obres de la façana de l’església, subvencionada per l’IEI, en la
quantitat de 10.000€, essent el seu cost 17.000€. i comenta que s’han mantingut converses amb el
nou Mossèn i en principi el seu compromís es aportar la diferencia. També comenta en tractar-se
de un Contracte menor, de les empreses invitades i criteris seguits al respecte..
En un altre ordre informa de les gestions que es porten a terme amb el nou Mossèn per tal de
utilitzar el local parroquial per activitats municipals i la contraprestació monetària que això
comportarà. Ara amb aquell local no hi va ningú i s’està deteriorant a marxes forçades,
Intervé seguidament el Regidor Sr Jaume Fernandez i pregunta: En què consistirà exactament la
rehabilitació de la façana?
Contesta el Regidor d’Urbanisme Sr. Joan Fontova i diu que s’arreglen les motllures de l’entrada,
el campanar ja està fet, les humitats que hi ha a la teulada i reposar part de les pedres de part baixa.
I amb aigua a pressió o arena es netejarà tota la façana.
Continua l’Alcaldia e informa que aquest dissabte es fa l’acte sobre la violència de gènere envers
les dones, es fa al de matí, a les 10:30h es farà un mural i us a convido a totes les forces polítiques
del poble.
També informa de l’inici de la marató de tv3, que està fent any rere any Rosselló; ja hi ha els
tiquets a la venda
I finalment recorda que demà dissabte a la tarda, esta prevista la inauguració del nou camp de
futbol amb la presència de la Vicepresidenta Joana Ortega i aprofito a convidar-vos.

IX.- LLICENCIES D’OBRES.
Vist els expedients instruïts a l’efecte i els informes emesos per l’arquitecte Municipal i la
Comissió Municipal d’obres, en el tràmit d’informe previ de la sol·licitud de llicència
municipal presentades, la Corporació Municipal acorda aprovar i ratificar les següents

Nº EXPEDIENT 42/2014
NOM / DOMICILI GUILLERMO MACIA VALLES

c/ del Sol, 25
25124-ROSSELLO.-

DESCRIPCIO Reparació sòcol façana de la vivenda del c/ del Sol, 25 i c/ la Llum, d’aquest Municipi

CONTRATISTA Agustin Montero Gonzalez

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 02-10-2014

Nº EXPEDIENT 43/2014

NOM / DOMICILI ELVIRA PALLEJA HERNANDEZ
c/ Murcia, 6, 1er
25002-LLEIDA.-

DESCRIPCIÓ Fer caseta de reg, al Pol.1 parc.38, paratge Pedrera Salat, d’aquest Municipi

CONTRATISTA Ells mateixos

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 02-10-2014

Nº EXPEDIENT 44/2014

NOM / DOMICILI Gemma Fernandez Escuer (en representació de Josep Flo / Dorita Gracia)
c/ Major 9
25124-ROSSELLO.-

DESCRIPCIÓ Reformes de cuina i bany a l’habitatge existent al c/ Major, 9 d’aquest Municipi

CONTRATISTA Construccions Fernandez Guillaumet, SL.

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 16-10-2014

Nº EXPEDIENT 45/2014



NOM / DOMICILI Gemma Fernandez Escuer (en representació de Francisco Fernandez Huertas)
c/ Av.Guillem de Rosselló, 10, 1er 3a
25124-ROSSELLO.-

DISCRIPCIO Canvi de plat de dutxa a la vivenda de l’Av.Guillem de Rosselló, 10, 1er 3a. d’aquest Municipi

CONTRATISTA Construccions Fernandez Guillaumet, SL.

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 16-10-2014

Nº EXPEDIENT 47/2014

NOM / DOMICILI PERE FERNANDEZ GILI
c/ Raval, 46
25124-ROSSELLO.-

DESCRIPCIÓ Reparació canalera de la coberta de la vivenda del c/ Sant Antoni, 5, d’aquest Municipi

CONTRATISTA Ells mateixos

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 16-10-2014

Nº EXPEDIENT 48/2014

NOM / DOMICILI ESTEVE LLADOS PORTA
c/ Major, 31
25124-ROSSELLO.-

DESCRIPCIÓ Arranjament de coberta i façana (canvi de canal) degut a la tempesta del dia 5-9-2014

CONTRATISTA No consta

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 16-10-2014

Nº EXPEDIENT 50/2014

NOM / DOMICILI JAUME FERNANDEZ GONZALEZ
c/ Major, 91
25124-ROSSELLO.-

DESCRIPCIÓ Reparació de filtracions de la coberta de la vivenda del c/ Major, 91, d’aquest Municipi (degut a la tempesta)

CONTRATISTA Construccions Gorgues, SA.

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 16-10-2014

Nº EXPEDIENT 51/2014

NOM / DOMICILI BLAI JOFRE RUIZ
c/ del Sol, 31
25124-ROSSELLO.-

DESCRIPCIÓ Reparació desperfectes de sostre i coberta a la vivenda del c/ del Sol, 31, d’aquest Municipi (degut a la
tempesta)

CONTRATISTA Construccions Enric Ribes Fernandez

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 16-10-2014

Nº EXPEDIENT 52/2014

NOM / DOMICILI Josep Abad Fernandez (en representació de Ignaci Abad e Hijos, SCP)
Ctra. Vall d’ Aran, 6
25124-ROSSELLO.-

DESCRIPCIÓ Reparació desperfectes de teulada granja de la partida Miralbó, Pol.6 parc.1, d’aquest Municipi (degut a la
tempesta)

CONTRATISTA No consta

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 16-10-2014

Nº EXPEDIENT 53/2014

NOM / DOMICILI MARIA CARME VIDAL TORRUELLA



c/ Major, 13
25124-ROSSELLO.-

DESCRIPCIÓ Reparació desperfectes vidres i fusteria (finestres), de la vivenda del c/ Major, 13, d’aquest Municipi (degut a la
tempesta)

CONTRATISTA Construccions Gorgues, SA.

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 16-10-2014

Nº EXPEDIENT 55/2014

NOM / DOMICILI ANTONIO TORRELLES FERNANDEZ
c/ Major, 65
25124-ROSSELLO.-

DESCRIPCIÓ Reparar diversos desperfectes teulada i una paret de la vivenda del c/ Major, 65, d’aquest Municipi (degut a
la tempesta)

CONTRATISTA Construccions Enric Ribes Fernandez

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 05-11-2014

Nº EXPEDIENT 56/2014

NOM / DOMICILI CRISTINA MOIX SEGURA
c/ Major, 67
25124-ROSSELLO.-

DESCRIPCIÓ Fer paret, (uns 15 cm.), per que no entri l’aigua quan plou (tempestes) a la porta de darrera la vivenda del c/
Major, 67 (degut a la tempesta)

CONTRATISTA Germans Diaz Fdez.

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 17-11-2014

Nº EXPEDIENT 57/2014

NOM / DOMICILI JOSEP BAÑERES PIÑOL
c/ Major, 59
25124-ROSSELLO.-

DESCRIPCIÓ Pintar façana de la vivenda del c/ Major, 59, d’aquest Municipi

CONTRATISTA No consta

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 06-11-2014

Nº EXPEDIENT 41/2014

NOM / DOMICILI ISMAEL JOVE CASANOVAS
C/ Unió, 6
25124-ROSSELLO.-

DESCRIPCIÓ Reparacions puntuals de la coberta d’edificació (magatzem) existent, al Pol.8 parc.23, d’aquest Municipi (degut
a la tempesta 5-9-2014)

CONTRATISTA Construccions Fernandez Guillaumet, S.L.

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 06-11-2014

Nº EXPEDIENT 59/2014

NOM / DOMICILI COMUNITAT DE PROPIETARIS AV.PONENT, 4 (en representació Ramon Tomas Gruas)
Av.Ponent, 4, 1er 4a.
25124-ROSSELLO.-

DESCRIPCIÓ Reparació de teulada existent (impermeabilització i Aïllament) a l’edifici de l’ Av.Ponent, 4, d’aquest Municipi

CONTRATISTA Construccions Fernandez Guillaumet, S.L.

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 06-11-2014

Nº EXPEDIENT 49/2014

NOM / DOMICILI COMUNITAT DE PROPIETARIS TRAVESSERA NOVA,1 (en representació Ingrid Ingles Ibars, presidenta



comunitat)
Travessera Nova, 1, 2n. 1a.
25124-ROSSELLO.-

DESCRIPCIÓ Col.locació ascensor + reparació mitgera + modificació dipòsit + reparació cornisa façana i pintura escala a
l’edifici del carrer Travessera Nova, 1, d’aquest Muniicpi

CONTRATISTA Construccions Fernandez Guillaumet, S.L.

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 11-11-2014

Nº EXPEDIENT 46/2014

NOM / DOMICILI ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA,S.L.
Ctra.N-240 Km. 88,5 (barri Magraners)
25001-LLEIDA.-

DESCRIPCIÓ Obertura de rasa per arranjament d’avaria en xarxa al c/ Muntaner, Centre de transformació W 3006 al carrer
Muntaner, s/n.d’aquest Municipi.

CONTRATISTA Cobra

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 17-11-2014

Nº EXPEDIENT 61/2014

NOM / DOMICILI PASQUALE MUSICCO
Av. Catalunya, 16
25124-ROSSELLO.-

DESCRIPCIÓ Reparació desperfectes de tanca pati posterior de l’ habitatge de l’ Av.Catalunya, 16 (darrera vivenda),
d’aquest Municipi. (degut a la tempesta del 5-9-2014)

CONTRATISTA Ell mateix

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 20-11-2014

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.

En el torn obert d’intervencions la regidora Maria Carme Vidal, aclareix respecte a la petició de
llicencia d’obres sol·licitada que va demanar permís només per reparació desperfectes, vidres i tot
això de fusteria no ho es va fer. Va ficar més coses. Deixo constància. Són vidres i el marc és
d’obra.

X.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I ASSUMPTES DE TRÀMIT.
Seguidament es dona compte de la correspondència rebuda, essent de destacar per la seva
importància:

Escrit del Consell Comarcal del Segrià, comunicant aportacions municipals per la prestació dels
servei comarcals.



Escrit del Ministeri de Foment, autoritzant unes obres per la millora de desguàs aigües pluvials en
el creuament Camí Benavent /Crtra N-230.
Escrit del Departament de Territori i Sostenibilitat, comunicant aprovació el pla de millora urbana
PMU3,. No obstant això resta pendent per la seva executivitat l’aportació de l’aval del 12% de les
obres d’urbanització.
Escrit comissió de preus de Catalunya autoritzant les tarifes de subministrament d’aigua.

Comunicació de el Canal de Pinyana de els talls d’aigua del canal, amb motiu de les obres de
reparació i neteja i que seran del 9 al 19 de desembre del 2014 i del 2 al 15 de febrer del 2015.
Escrit de la Xarxa Audiovisual Local SL, comunicant la Resolució 55/2014 d’aprovació de
l’adhesió de l’Ajuntament de Rosselló al Protocol general del Serveis de la Xarxa i al seus annexos.
Escrit Serveis Territorials Transport a Lleida, donant trasllat petició de modificació horaris
Empresa Miguel Gamon, concessió V-2285 L-57.
En els assumptes de tràmit es comenta que els plans e informes d’aeroports, estan retardant molt
tota les figures de planejament que es tramitant ja que tenen 6 mesos per evacuar-ho i com és un
informe vinculant va passant de comissió en comissió.

Legislació interès
Resolució de 17 de novembre de 2014, 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
2015, a l'efecte de còmputs de terminis.
Objecte:
Aprovar el calendari de dies inhàbils corresponent a l'any 2015, 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 als seus corresponents calendaris de dies inhàbils.
Data d'entrada en vigor:
L'endemà de la seva publicació oficial.
Publicació oficial:
BOE núm. 287, de 27 de novembre de 2014.
.........................................................................................................................................................
Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració
i l'homologació dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el procediment per a la
seva tramitació conjunta
Objecte:
Aquest Decret té per objecte principal que els municipis, atès el principi d'autonomia local
constitucionalment garantida i les competències en matèria de protecció civil recollides a l'article
84.2.f) de l'Estatut d'autonomia, puguin elaborar, aprovar i incloure tots els riscos, d'acord amb els
corresponents plans o figures de planejament, en un únic document, fet que ha de facilitar i fer més
àgil l'elaboració i tramitació dels plans d'emergència dels municipis.
Data d'entrada en vigor:
Aquest Decret entrarà en vigor al cap d'un mes de la seva publicació oficial.
Publicació oficial:
DOGC núm. 6759, de 27 de novembre 2014.



.........................................................................................................................................................
Descripció: Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels
pressupostos de les entitats locals.
Objecte: Aprovar l'estructura, les normes i els codis als quals s'hauran d'adaptar els pressupostos
de les entitats locals.
La normativa continguda en aquesta Ordre serà d'aplicació tant per a les entitats locals com per als
seus organismes autònoms.
Data en què entra en vigor: Entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al BOE i serà
d'aplicació als pressupostos de l'exercici 2010 i següents.
Publicació oficial: BOE núm. 297, de 10 de desembre de 2008.

.........................................................................................................................................................
Acord GOV/151/2014, d'11 de novembre, sobre el punt general d'entrada de factures
electròniques de Catalunya
Objecte:
Declarar el servei e.FACT del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya com a punt general
d'entrada de factures electròniques de la Comunitat Autònoma de Catalunya, d'acord amb l'article
6.1 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre
comptable de factures.
Data d'entrada en vigor:
L'endemà de la seva publicació oficial.
Publicació oficial:
DOGC núm. 6749, de 13 de novembre de 2014
.........................................................................................................................................................
Descripció:
Ordre HAP/2075/2014, per la qual s'estableixen els criteris de càlcul del cost efectiu dels serveis
prestat pels ens locals.
Objecte:
La regulació dels criteris de càlcul del cost efectiu dels serveis locals en desenvolupament del
previst en l'article 116 ter de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Data d'entrada en vigor:
L'endemà de la seva publicació oficial.
Publicació oficial:
BOE núm. 270, de 7 de novembre de 2014.
.........................................................................................................................................................
Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat
Objecte:
a) Establir les condicions d'accessibilitat necessàries perquè els espais d'ús públic, els edificis, els
mitjans de transport, els productes, els serveis i els processos de comunicació garanteixin
l'autonomia, la igualtat d'oportunitats i la no-discriminació de les persones amb discapacitat o amb
altres dificultats d'interacció amb l'entorn.
b) Integrar en el marc normatiu de Catalunya les condicions bàsiques d'accessibilitat, d'acord amb
les directrius internacionals i estatals.
c) Promoure la utilització de productes de suport a l'accessibilitat que millorin la qualitat de vida
de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d'interacció amb l'entorn.
Aquesta llei atorga una sèrie de competències als ens locals regulades a l'article 5.
Data d'entrada en vigor:
L'endemà de la seva publicació oficial.
Publicació oficial:
DOGC núm. 6742, de 4 de novembre 2014.



.........................................................................................................................................................
Descripció:
Resolució de 17 d'octubre de 2014, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es publica la
relació de festes laborals per a l'any 2015.
Objecte:
Establir el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2015.

Data d'entrada en vigor:
El mateix dia de la seva publicació oficial.
Publicació oficial:
BOE núm. 258, de 24 d'octubre de 2014.
.........................................................................................................................................................
Descripció:
Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i
l'eficiència.
Objecte:
Modificació de normativa diversa per, d'acord amb l'exposició de motius, assolir els objectius de
millora de l'ocupació i de les vendes, l'augment de la capacitat productiva del país, el foment de la
inversió empresarial per mantenir l'obertura dels establiments, la dinamització del consum privat i
el volum de negoci del sector.
La present Llei estableix diverses modificacions d'afectació a l'àmbit de les administracions
públiques i, en concret, a l'àmbit local:
- Préstecs a les entitats locals pel fons per al finançament dels pagaments a proveïdors -article 3--
Comerç minorista-article 4 a 6-- Horaris comercials -article 7- (modificació de la Llei 1/2004, de
21 de desembre, d'horaris comercials)
- Mesures fiscals en relació a l'IIVTNU (arts. 122 a 124)
Data d'entrada en vigor:
El present reial decret llei entra en vigor el dia de la seva publicació, és a dir, el 5 de juliol de
2014.
Per altra banda, els articles 92, 98 i 100 de la Llei 21/2003, de 7 de juliol, conservaran la seva
eficàcia fins avui d'aplicació del primer Document de Regulació Aeroportuària (DAURA), a
l'efecte aquesta de la qual data es publicarà en el «Butlletí Oficial de l'Estat» per resolució del
Secretari d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge.
Finalment, l'article 73 de la Llei 21/2003, de 7 de juliol, conservarà la seva eficàcia fins avui
d'aplicació de l'ordre del titular del Ministeri de Foment prevista en l'article 32.3 d'aquest reial
decret llei.
Les mesures previstes en aquesta llei són d'aplicació, en els supòsits en què així s'especifica, des de
l'entrada en vigor del Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al
creixement, la competitivitat i l'eficiència.
Publicació oficial:
BOE núm 252, de 17 d'octubre de 2014.

XI.- FACTURES I COMPTES,.
S’aprova la relació de factures detallada i en poder dels regidors que ascendeix a la quantitat de
449.417,49 (s.e.u.o)

N.Reg.
Fac. D. Factura

Imp.Factura
(Euros) Nom tercer D. Registre D. Pagament Pagat

970 02/09/2014 1.210,00 LA CREMALLERA TEATRE,SL * 02/09/2014 07/11/2014 Sí

971 02/09/2014 28,5 FORN DE PA GIRIBET, SCP 02/09/2014 02/10/2014 Sí



972 25/08/2014 18,87 AGROPIENSO SCCL * 02/09/2014 07/11/2014 Sí

973 01/09/2014 277,9 TELEFONICA MOVILES, SERVICIO MOVILINE 02/09/2014 02/09/2014 Sí

974 01/09/2014 11.869,00 TREN MAGIC MADI, SLU 02/09/2014 02/10/2014 Sí

975 26/08/2014 103,5 FONTANET,C.B. * 02/09/2014 02/10/2014 Sí

976 30/08/2014 175,4 FONTANET,C.B. * 02/09/2014 02/10/2014 Sí

977 1.452,29 SALTOKI LLEIDA, SA * 02/09/2014 07/11/2014 Sí

978 02/09/2014 314,6 MUSICS DE GIRONA S.C.C.L * 02/09/2014 07/11/2014 Sí

979 02/09/2014 83,3 BAZAR ORIENTAL 02/09/2014 02/10/2014 Sí

981 01/09/2014 1.900,00 MUSIFOLK 03/09/2014 07/11/2014 Sí

982 31/08/2014 251,08 GESTIO PUBLICITAT SEGRE, SLU D** 03/09/2014 10/09/2014 Sí

983 01/09/2014 126,25 NOVOQUIMICA ECOLOGICA, SL 03/09/2014 07/11/2014 Sí

984 31/08/2014 1.349,66 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 03/09/2014 07/11/2014 Sí

985 31/08/2014 1.665,26 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 03/09/2014 07/11/2014 Sí

986 31/08/2014 842,16 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 03/09/2014 07/11/2014 Sí

987 31/08/2014 888,84 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 03/09/2014 07/11/2014 Sí

988 1.089,45 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 03/09/2014 07/11/2014 Sí

989 03/09/2014 1.815,00 FLORES VERA, BARBARA 03/09/2014 07/11/2014 Sí

990 25,39 TORRELSA, SA **D 04/09/2014 01/10/2014 Sí

991 14/08/2014 35,5 SEGRE SERVEIS,S.A. 04/09/2014 01/10/2014 Sí

992 14/08/2014 175,26 MIQUEL ALIMENTACIO GRUP SAU 04/09/2014 01/10/2014 Sí

993 18/08/2014 26,62 VIDAL GRACIA, JOSEP Mª 04/09/2014 01/10/2014 Sí

994 22/08/2014 70,5 CORPORACIO ALIMENTARIA GUISSONA, SA 04/09/2014 01/10/2014 Sí

995 01/09/2014 600 ARTESEY IBERICA, SL * 04/09/2014 02/10/2014 Sí

996 01/09/2014 660,74 QUIMICA SERO SL **D 04/09/2014 02/10/2014 Sí

997 22/08/2014 370,21 TRABERMAN, SL 04/09/2014 07/11/2014 Sí

998 31/08/2014 830,67 SAINT GOBAIN IDAPLAC, SL **D 04/09/2014 01/10/2014 Sí

999 31/08/2014 169,96 COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA 04/09/2014 07/11/2014 Sí

1000 31/08/2014 323,25 COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA 04/09/2014 30/09/2014 Sí

1001 31/08/2014 70 COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA 04/09/2014 - Sí

1002 05/09/2014 314,6 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA D** 05/09/2014 05/09/2014 Sí

1003 161,58 GRUPO ELECTRO STOCKS, SL * 05/09/2014 07/11/2014 Sí

1004 31/08/2014 181,5 HOLDER SOLUTIONS, SL *D* 05/09/2014 05/09/2014 Sí

1005 30/08/2014 118,5 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D 12/09/2014 08/10/2014 Sí

1006 30/08/2014 1.892,86 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D 05/09/2014 07/10/2014 Sí

1007 02/09/2014 57,18 UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD **D 08/09/2014 01/10/2014 Sí

1008 31/08/2014 289,59 LYRECO ESPAÑA, SA * 08/09/2014 07/11/2014 Sí

1009 25/08/2014 96,58 ABACUS, SCCL * 08/09/2014 02/10/2014 Sí

1010 26/08/2014 34,96 ABACUS, SCCL * 08/09/2014 02/10/2014 Sí

1011 01/09/2014 24,99 ACENS TECHNOLOGIES, SL **D 08/09/2014 16/09/2014 Sí

1012 31/08/2014 189,16 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS I TELEGRAFOS, SA D** 09/09/2014 22/09/2014 Sí

1013 08/09/2014 129,89 LOCAL PROM (SERRA-SULLA CONSULTORS, S.L. D** 09/09/2014 11/09/2014 Sí

1014 03/09/2014 486,26 SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA, SL *D 09/09/2014 13/09/2014 Sí

1015 09/09/2014 158,26 L'HORT DE CA LA BARBARA 09/09/2014 02/10/2014 Sí

1016 10/09/2014 77,91 INFOUNIO, SL * 10/09/2014 07/11/2014 Sí



1017 10/09/2014 476,34 INFOUNIO, SL * 10/09/2014 07/11/2014 Sí

1018 09/09/2014 300 BULLICH MIÑANO, Mª TERESA 10/09/2014 07/11/2014 Sí

1019 29/08/2014 549,23 SEGRE SERVEIS,S.A. 10/09/2014 07/11/2014 Sí

1020 08/09/2014 168,61 SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA, SL *D 10/09/2014 13/09/2014 Sí

1021 31/08/2014 3.544,70 GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS, SL 10/09/2014 07/11/2014 Sí

1022 31/08/2014 56,68 ALCO GRUPO EMPRESARIAL, SL * 10/09/2014 02/10/2014 Sí

1023 03/09/2014 4.433,82 TOTAL INSTANT, SL 15/09/2014 No

1024 09/09/2014 52,93 CASA BADIO, S.L. * 10/09/2014 07/11/2014 Sí

1025 12/09/2014 175,2 FONTANET,C.B. * 12/09/2014 07/11/2014 Sí

1026 10/09/2014 11 FONTANET,C.B. * 15/09/2014 07/11/2014 Sí

1027 10/09/2014 50 PXJ PIFARRE S.L * 12/09/2014 07/11/2014 Sí

1028 08/09/2014 157,25 CASA BADIO, S.L. * 12/09/2014 07/11/2014 Sí

1029 08/09/2014 21,5 COMERCIAL PINTURES 12/09/2014 02/10/2014 Sí

1030 31/08/2014 85,25 RAMELL, SCCL 15/09/2014 15/09/2014 Sí

1031 09/09/2014 26,74 QUIMICA SERO SL **D 12/09/2014 10/10/2014 Sí

1032 01/09/2014 169,4 JF. ASCENSORS SCP 12/09/2014 12/09/2014 Sí

1033 13/09/2014 2.198,80 SALTOKI LLEIDA, SA * 15/09/2014 07/11/2014 Sí

1039 28/07/2014 128,89 ACENS TECHNOLOGIES, SL **D 15/08/2014 15/08/2014 Sí

1042 31/08/2014 370,26 ROSA RUBIO COM360, SL 16/09/2014 07/11/2014 Sí

1043 30/08/2014 1.589,41 SERVEIS LIC 1999, SLU * 16/09/2014 07/11/2014 Sí

1044 28/08/2014 129,2 ACENS TECHNOLOGIES, SL **D 16/09/2014 No

1045 16/09/2014 175 FOTO LLUM **D 17/09/2014 No

1046 17/09/2014 36,75 FOTO LLUM **D 17/09/2014 No

1047 13/06/2014 236,56 LEFEBVRE-EL DERECHO, SA 17/09/2014 07/11/2014 Sí

1048 25/08/2014 692,39 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/09/2014 23/10/2014 Sí

1049 25/08/2014 966,05 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/09/2014 23/10/2014 Sí

1050 25/08/2014 322,83 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/09/2014 23/10/2014 Sí

1053 26/08/2014 585,05 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/09/2014 23/10/2014 Sí

1054 26/08/2014 603,15 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/09/2014 23/10/2014 Sí

1055 25/08/2014 211,97 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/09/2014 23/10/2014 Sí

1056 26/08/2014 224,9 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/09/2014 23/10/2014 Sí

1057 25/08/2014 73,35 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/09/2014 23/10/2014 Sí

1058 25/08/2014 174,31 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/09/2014 23/10/2014 Sí

1059 22/08/2014 105,33 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/09/2014 23/10/2014 Sí

1060 25/08/2014 43,58 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/09/2014 23/10/2014 Sí

1061 22/08/2014 56,18 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/09/2014 23/10/2014 Sí

1062 25/08/2014 51,12 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/09/2014 23/10/2014 Sí

1063 05/09/2014 66,26 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/09/2014 23/10/2014 Sí

1064 04/09/2014 108,26 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/09/2014 23/10/2014 Sí

1065 05/09/2014 22,91 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/09/2014 23/10/2014 Sí

1066 04/09/2014 38,7 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/09/2014 23/10/2014 Sí

1067 09/09/2014 11,5 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/09/2014 23/10/2014 Sí

1068 08/09/2014 16,09 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/09/2014 23/10/2014 Sí

1069 05/09/2014 46,4 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/09/2014 23/10/2014 Sí



1070 04/09/2014 75,6 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/09/2014 23/10/2014 Sí

1071 09/09/2014 8,22 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/09/2014 23/10/2014 Sí

1072 08/09/2014 11,48 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/09/2014 23/10/2014 Sí

1073 04/09/2014 233,65 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/09/2014 23/10/2014 Sí

1074 04/09/2014 328,61 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/09/2014 23/10/2014 Sí

1075 04/09/2014 1.460,34 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/09/2014 23/10/2014 Sí

1076 25/08/2014 372,93 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/09/2014 23/10/2014 Sí

1077 25/08/2014 315,34 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/09/2014 23/10/2014 Sí

1078 25/08/2014 2.327,13 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/09/2014 23/10/2014 Sí

1079 25/08/2014 931,03 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/09/2014 23/10/2014 Sí

1080 15/09/2014 3.034,14 PROMOCION DE PREFABRICADOS, SL 19/09/2014 07/11/2014 Sí

1081 01/09/2014 15,62 VODAFONE ESPAÑA,S.A.U. 17/09/2014 No

1082 11/09/2014 123,6 GARCIA SORIANO, CARME * 01/10/2014 07/11/2014 Sí

1083 11/09/2014 324 GARCIA SORIANO, CARME * 17/09/2014 07/11/2014 Sí

1084 11/08/2014 122,25 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA * 18/09/2014 07/11/2014 Sí

1085 05/09/2014 1.542,00 CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA 18/09/2014 07/11/2014 Sí

1086 05/09/2014 50 CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA 18/09/2014 07/11/2014 Sí

1087 13/08/2014 5.409,11 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA * 18/09/2014 07/11/2014 Sí

1088 10/09/2014 1.176,33 SAINT GOBAIN IDAPLAC, SL **D 18/09/2014 11/10/2014 Sí

1089 17/09/2014 385 AESFORM, SLL (L'ESCOLA CENTRE DE FORMACIO) * 18/09/2014 07/11/2014 Sí

1090 17/09/2014 700 AESFORM, SLL (L'ESCOLA CENTRE DE FORMACIO) * 18/09/2014 07/11/2014 Sí

1091 10/09/2014 556,6 GLS CONSORCIO DEL HORMIGON, SLU * 24/09/2014 07/11/2014 Sí

1092 19/09/2014 228,09 BEXBE SERVEIS, SLU 19/09/2014 07/11/2014 Sí

1093 19/09/2014 534,44 BEXBE SERVEIS, SLU 19/09/2014 07/11/2014 Sí

1094 18/09/2014 149 FORN DE PA CAPDEVILA (JOAN CAPDEVILA PUIG) 19/09/2014 16/10/2014 Sí

1095 11/09/2014 750 ASSOCIACIÓ GRUP HAVANERES VEUS DEL SEGRIA 19/09/2014 07/11/2014 Sí

1096 18/09/2014 70 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS I TELEGRAFOS, SA D** 22/09/2014 22/09/2014 Sí

1097 12/09/2014 33,06 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS I TELEGRAFOS, SA D** 22/09/2014 22/09/2014 Sí

1098 18/09/2014 27 MUSICAL MOLLERUSSA,SL 22/09/2014 07/11/2014 Sí

1099 15/09/2014 82,28 QUALITY COLORS,SCP * 22/09/2014 07/11/2014 Sí

1100 16/09/2014 12.371,04 GRUPO ELECTRO STOCKS, SL * 23/09/2014 07/11/2014 Sí

1101 16/09/2014 174,24 GRUPO ELECTRO STOCKS, SL * 23/09/2014 07/11/2014 Sí

1102 16/09/2014 -12.545,28 GRUPO ELECTRO STOCKS, SL * 23/09/2014 07/11/2014 Sí

1103 15/09/2014 1.448,02 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D 23/09/2014 21/10/2014 Sí

1104 15/09/2014 709,04 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D 23/09/2014 21/10/2014 Sí

1105 20/09/2014 6.899,21 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 24/09/2014 07/11/2014 Sí

1106 02/01/2014 304,92 MARTI MIRO ALEJANDRO 24/09/2014 07/11/2014 Sí

1107 19/08/2014 2.221,56 MARTI MIRO ALEJANDRO 24/09/2014 07/11/2014 Sí

1108 01/07/2014 609,84 MARTI MIRO ALEJANDRO 24/09/2014 07/11/2014 Sí

1109 23/09/2014 1.715,18 GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS, SL 24/09/2014 07/11/2014 Sí

1110 01/01/2014 1.200,00 AVENTIN HUGUET, ADORACION * 24/09/2014 07/11/2014 Sí

1111 12/09/2014 1.006,72 ARCA ESCENARIS 24/09/2014 07/11/2014 Sí

1112 16/09/2014 866,48 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 24/09/2014 07/11/2014 Sí

1113 23/09/2014 99,5 PA I PASTISSERIA MARQUES, SL * 07/10/2014 07/11/2014 Sí



1114 25/09/2014 56,08 INFOUNIO, SL * 25/09/2014 07/11/2014 Sí

1115 25/09/2014 81,14 INFOUNIO, SL * 25/09/2014 07/11/2014 Sí

1116 25/09/2014 94,38 INFOUNIO, SL * 25/09/2014 07/11/2014 Sí

1117 31/08/2014 5.395,78 LIMPIEZAS PIRINEO SL * 25/09/2014 07/11/2014 Sí

1118 31/08/2014 1.712,69 LIMPIEZAS PIRINEO SL * 25/09/2014 07/11/2014 Sí

1119 31/08/2014 300,67 LIMPIEZAS PIRINEO SL * 25/09/2014 07/11/2014 Sí

1121 01/10/2014 196,02 FONTOVA MIQUEL, ANTONIO 01/10/2014 15/10/2014 Sí

1122 02/10/2014 1.936,00 AMBI JARDINS SCP * 02/10/2014 07/11/2014 Sí

1123 10/09/2014 1.381,05 NETEGES CAMARASA (XAVIER CUESTA CAMARASA * 02/10/2014 No

1124 18/09/2014 15,64 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 25/09/2014 07/11/2014 Sí

1125 18/09/2014 1,23 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 25/09/2014 07/11/2014 Sí

1126 18/09/2014 1,77 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 25/09/2014 07/11/2014 Sí

1127 18/09/2014 39,99 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 25/09/2014 07/11/2014 Sí

1128 18/09/2014 0,35 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 25/09/2014 07/11/2014 Sí

1129 18/09/2014 14,31 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 25/09/2014 07/11/2014 Sí

1130 18/09/2014 4,24 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 25/09/2014 07/11/2014 Sí

1131 18/09/2014 6,71 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 25/09/2014 07/11/2014 Sí

1132 18/09/2014 15,64 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 25/09/2014 07/11/2014 Sí

1133 25/09/2014 17,49 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 25/09/2014 07/11/2014 Sí

1134 18/09/2014 0,18 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 25/09/2014 07/11/2014 Sí

1135 18/09/2014 123,66 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 25/09/2014 07/11/2014 Sí

1136 18/09/2014 15,64 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 25/09/2014 07/11/2014 Sí

1137 18/09/2014 146,03 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 25/09/2014 07/11/2014 Sí

1138 18/09/2014 15,64 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 25/09/2014 07/11/2014 Sí

1139 18/09/2014 44,69 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 25/09/2014 07/11/2014 Sí

1140 18/09/2014 63,6 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 25/09/2014 07/11/2014 Sí

1141 18/09/2014 23,47 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 25/09/2014 07/11/2014 Sí

1142 18/09/2014 3,48 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 25/09/2014 07/11/2014 Sí

1143 18/09/2014 53,9 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 25/09/2014 07/11/2014 Sí

1144 18/09/2014 20,85 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 25/09/2014 07/11/2014 Sí

1145 18/09/2014 9,71 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 25/09/2014 07/11/2014 Sí

1146 18/09/2014 320,74 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 25/09/2014 07/11/2014 Sí

1147 18/09/2014 3.223,95 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 25/09/2014 07/11/2014 Sí

1148 18/09/2014 9,19 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 25/09/2014 07/11/2014 Sí

1149 19/08/2014 11,84 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 25/09/2014 07/11/2014 Sí

1150 18/09/2014 3,36 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 25/09/2014 07/11/2014 Sí

1151 19/08/2014 123,66 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 25/09/2014 07/11/2014 Sí

1152 18/09/2014 15,64 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 25/09/2014 07/11/2014 Sí

1153 18/09/2014 0,18 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 25/09/2014 07/11/2014 Sí

1154 18/09/2014 9,89 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 25/09/2014 07/11/2014 Sí

1155 19/09/2014 800 RESTAURANT EL JARDI D'ALGUAIRE, S.L. * 25/09/2014 07/11/2014 Sí

1156 23/09/2014 242 TALAMONTE, SL 26/09/2014 07/11/2014 Sí

1157 20/09/2014 25,34 SAINT GOBAIN IDAPLAC, SL **D 26/09/2014 26/09/2014 Sí

1158 23/09/2014 103,46 PUBLIDER, SCP 26/09/2014 07/11/2014 Sí



1159 25/09/2014 2.047,32 AMBI JARDINS SCP * 26/09/2014 07/11/2014 Sí

1160 22/09/2014 381,15 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 29/09/2014 07/11/2014 Sí

1161 29/09/2014 75 RIUS HERNANDEZ, MARGARITA * 29/09/2014 07/11/2014 Sí

1162 25/09/2014 71,69 NOGUERA LAX, WIFREDO 30/09/2014 07/11/2014 Sí

1163 26/09/2014 55,27 TALLERS ROSSELLO 30/09/2014 07/11/2014 Sí

1164 19/09/2014 1.640,80 RUBINAT TARRAGONA, JAUME 30/09/2014 No

1165 19/09/2014 169,4 RUBINAT TARRAGONA, JAUME 30/09/2014 No

1166 29/09/2014 96,8 RUBINAT TARRAGONA, JAUME 30/09/2014 07/11/2014 Sí

1167 29/09/2014 665,5 RUBINAT TARRAGONA, JAUME 13/10/2014 No

1168 15/09/2014 235,95 ALBERCH,S.A. 30/09/2014 14/10/2014 Sí

1169 20/09/2014 861,52 GLS CONSORCIO DEL HORMIGON, SLU * 30/09/2014 No

1171 01/10/2014 283,45 TELEFONICA MOVILES, SERVICIO MOVILINE 30/09/2014 01/10/2014 Sí

1172 30/09/2014 4,22 BRODATS MERCERIA, SL 30/09/2014 30/09/2014 Sí

1174 30/09/2014 151,72 LIDL SUPERMERCADOS 30/09/2014 30/09/2014 Sí

1175 30/09/2014 33,95 TORRELSA, SA **D 30/09/2014 30/09/2014 Sí

1176 30/09/2014 9 COPISTERIA TECNICA, SA 30/09/2014 30/09/2014 Sí

1177 30/09/2014 29,98 MEDIA MARKT LLEIDA, SA 30/09/2014 30/09/2014 Sí

1178 25/09/2014 405,24 BUFET GONZALO SLP 01/10/2014 01/10/2014 Sí

1179 01/01/2014 428,34 ARA PRODUCCIONS, SL * 01/10/2014 07/11/2014 Sí

1180 01/10/2014 600 ARTESEY IBERICA, SL * 02/10/2014 07/11/2014 Sí

1181 02/10/2014 31,5 HOFMANN, SL 03/10/2014 03/10/2014 Sí

1182 02/10/2014 31,5 HOFMANN, SL 03/10/2014 03/10/2014 Sí

1183 02/10/2014 31,5 HOFMANN, SL 03/10/2014 03/10/2014 Sí

1184 02/10/2014 31,5 HOFMANN, SL 03/10/2014 03/10/2014 Sí

1185 01/10/2014 660,74 QUIMICA SERO SL **D 03/10/2014 01/11/2014 Sí

1186 30/09/2014 162 FALCON QUINTO, ANTONIO 03/10/2014 No

1187 30/09/2014 308,55 FLORENCIO GILI PUJOL * 07/10/2014 No

1188 30/09/2014 320 COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA 07/10/2014 No

1189 30/09/2014 68 COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA 07/10/2014 No

1190 30/09/2014 45,06 LYRECO ESPAÑA, SA * 07/10/2014 No

1191 30/09/2014 174,24 M y J GRUAS S,A 07/10/2014 No

1192 30/09/2014 101,31 TRABERMAN, SL 07/10/2014 No

1193 30/09/2014 121,15 GRUPO ELECTRO STOCKS, SL * 07/10/2014 No

1194 30/09/2014 1.388,03 GRUPO ELECTRO STOCKS, SL * 07/10/2014 No

1195 01/10/2014 583,46 PLAMECA SA * 07/10/2014 No

1196 30/09/2014 341,87 MN CATERING 2003 SL * 07/10/2014 07/11/2014 Sí

1197 01/10/2014 24,99 ACENS TECHNOLOGIES, SL **D 07/10/2014 14/10/2014 Sí

1198 05/10/2014 314,6 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA D** 08/10/2014 08/10/2014 Sí

1199 17/09/2014 267,93 AMBIENTAL, E.I.C., S.L.U. 08/10/2014 No

1200 06/10/2014 1.881,94 ENVELATS ELIAS, SL 08/10/2014 10/10/2014 Sí

1201 30/09/2014 1.060,18 INSTALACIONES Y PROYECTOS DE VANGUARDIA, SL 08/10/2014 No

1202 09/10/2014 67,16 PUBLIDER, SCP 08/10/2014 No

1203 08/10/2014 416,54 PUBLICITAT Y GESTION NAVARRO, SL 09/10/2014 No

1204 105.313,54 UTE SERVIDEL, SLU 03/09/2014 13/11/2014 Sí



1205 30/09/2014 150,36 ABACUS, SCCL * 30/09/2014 07/11/2014 Sí

1206 26/09/2014 114,21 TORRELSA, SA **D 30/09/2014 16/10/2014 Sí

1207 08/10/2014 129,47 PXJ PIFARRE S.L * 08/10/2014 No

1208 30/09/2014 1.491,33 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 09/10/2014 13/11/2014 Sí

1209 30/09/2014 239,58 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 09/10/2014 No

1210 30/09/2014 735,88 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 09/10/2014 No

1211 30/09/2014 966,34 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 09/10/2014 No

1212 30/09/2014 2.882,81 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 09/10/2014 13/11/2014 Sí

1213 04/10/2014 422,24 FORN DE PA GIRIBET, SCP 09/10/2014 07/11/2014 Sí

1214 04/10/2014 152,26 FORN DE PA GIRIBET, SCP 09/10/2014 07/11/2014 Sí

1215 11/09/2014 541,2 FORN DE PA GIRIBET, SCP 09/10/2014 07/11/2014 Sí

1216 30/09/2014 1.589,41 SERVEIS LIC 1999, SLU * 09/10/2014 No

1217 08/10/2014 168,61 SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA, SL *D 09/10/2014 09/10/2014 Sí

1218 01/10/2014 57,18 UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD **D 09/10/2014 01/11/2014 Sí

1219 08/10/2014 129,89 LOCAL PROM (SERRA-SULLA CONSULTORS, S.L. D** 09/10/2014 13/10/2014 Sí

1220 06/10/2014 3.543,00 AULOCE, SA (ES PUBLICO) * 09/10/2014 No

1221 09/10/2014 669,66 SOLUCIONES VIALES SEÑALIZACION SLU 09/10/2014 No

1222 30/09/2014 449,03 GLS CONSORCIO DEL HORMIGON, SLU * 09/10/2014 No

1223 01/10/2014 247,26 VODAFONE ESPAÑA,S.A.U. 09/10/2014 09/10/2014 Sí

1224 13/10/2014 70,42 SEGRE SERVEIS,S.A. 13/10/2014 No

1225 29/09/2014 1.177,29 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES * 13/10/2014 No

1226 30/09/2014 455,06 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D 13/10/2014 06/11/2014 Sí

1227 30/09/2014 194,98 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS I TELEGRAFOS, SA D** 13/10/2014 24/10/2014 Sí

1228 30/09/2014 50,99 ALCO GRUPO EMPRESARIAL, SL * 13/10/2014 No

1229 31/07/2014 747,09 MN CATERING 2003 SL * 13/10/2014 07/11/2014 Sí

1230 10/07/2014 1.980,00 CAPARROS CELEBRACIONS, SL * 13/10/2014 07/11/2014 Sí

1231 13/10/2014 6.655,00 MUSICS DE CATALUNYA SCCL 13/10/2014 No

1232 12/10/2014 786,5 ESPECTACLES LA TRACA S.L. * 13/10/2014 No

1233 10/10/2014 3.448,50 ESPECTACLES LA TRACA S.L. * 13/10/2014 No

1234 10/10/2014 605 ESPECTACLES LA TRACA S.L. * 13/10/2014 No

1235 06/10/2014 786,5 ESPECTACLES LA TRACA S.L. * 13/10/2014 No

1236 06/10/2014 786,5 ARCA ESCENARIS 13/10/2014 No

1237 09/10/2014 850 GOMEZ LLORENS, CARLES 13/10/2014 No

1238 15/06/2014 600 ESBART ROSSELLO 14/10/2014 No

1239 14/10/2014 128,71 FORN DE PA GERMANS RIBES * 14/10/2014 07/11/2014 Sí

1240 11/10/2014 5.687,00 REPUBLICA DE GUERRILLA, SL 14/10/2014 No

1241 06/08/2014 177,06 CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA 14/10/2014 No

1242 06/10/2014 3.685,38 CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA 14/10/2014 No

1243 06/10/2014 7.234,90 CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA 14/10/2014 No

1244 11/10/2014 5.203,00 ARTS MANAGERS S.L. 14/10/2014 No

1245 03/10/2014 169,4 JF. ASCENSORS SCP 14/10/2014 14/10/2014 Sí

1246 07/10/2014 786,5 MUSICS DE GIRONA S.C.C.L * 14/10/2014 No

1247 28/09/2014 1.400,00 ESBART ROSSELLO 14/10/2014 No

1248 02/10/2014 1.440,00 ESBART ROSSELLO 14/10/2014 No



1249 10/10/2014 1.800,00 ESBART ROSSELLO 15/10/2014 No

1250 30/09/2014 404,75 QUALITY COLORS,SCP * 15/10/2014 No

1251 15/10/2014 701,13 QUALITY COLORS,SCP * 15/10/2014 No

1252 01/10/2014 11.869,00 TREN MAGIC MADI, SLU 15/10/2014 07/11/2014 Sí

1253 15/10/2014 1.089,00 ILER-SO, SCP 16/10/2014 No

1254 10/10/2014 605 ATIPIC 2007, SL 16/10/2014 No

1255 11/10/2014 1.028,50 ATIPIC 2007, SL 16/10/2014 No

1256 10/10/2014 968 COMPANYIA + TUMACAT, SCP 41928 No

1257 03/09/2014 658,85 FARRA SOLSONA, SL 16/10/2014 No

1258 03/09/2014 127,05 PROTECCIO INTEGRAL LLEIDATANA, SL 16/10/2014 No

1259 13/10/2014 423,5 PROTECCIO INTEGRAL LLEIDATANA, SL 16/10/2014 No

1260 06/10/2014 1.815,00 ODEON LLEIDA LLUM I SO, SL * 16/10/2014 No

1261 13/10/2014 3.903,16 FARRA SOLSONA, SL 16/10/2014 No

1262 13/06/2014 89,66 PORT CANTO, SL * 16/10/2014 No

1263 29/08/2014 1.079,95 PORT CANTO, SL * 16/10/2014 No

1264 06/09/2014 -15,84 PORT CANTO, SL * 16/10/2014 No

1265 09/09/2014 380,86 PORT CANTO, SL * 16/10/2014 No

1266 27/09/2014 -5,28 PORT CANTO, SL * 16/10/2014 No

1267 09/10/2014 42,47 PORT CANTO, SL * 16/10/2014 No

1268 30/09/2014 33,53 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D 13/10/2014 06/11/2014 Sí

1269 16/10/2014 120,39 ARA PRODUCCIONS, SL * 16/10/2014 No

1270 06/10/2014 30,9 GARCIA SORIANO, CARME * 16/10/2014 No

1271 13/10/2014 201 GARCIA SORIANO, CARME * 16/10/2014 No

1272 13/10/2014 1.022,64 MAQUINARIA AGRICOLA INDUSTRIAL(MAQUINSA) * 17/10/2014 No

1273 15/10/2014 181,5 HOLDER SOLUTIONS, SL *D* 17/10/2014 17/10/2014 Sí

1274 17/10/2014 1.089,00 MOBLES L'EBENISTA * 20/10/2014 No

1275 17/10/2014 309,76 MOBLES L'EBENISTA * 20/10/2014 No

1276 20/10/2014 109,01 TORRELSA, SA **D 20/10/2014 No

1277 08/10/2014 764,16 JFESPAIS (JESUS M. FIUZA CIBEIRA) 20/10/2014 29/10/2014 Sí

1278 15/10/2014 251,08 GESTIO PUBLICITAT SEGRE, SLU D** 20/10/2014 22/10/2014 Sí

1279 15/10/2014 7.234,90 CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA 20/10/2014 No

1280 15/10/2014 177,06 CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA 20/10/2014 No

1281 07/10/2014 605 SERVEIS CARANYUT, SCP 20/10/2014 No

1282 30/09/2014 864 VALERI MAS BOLDU 21/10/2014 31/10/2014 Sí

1283 20/10/2014 288,75 ARUM SERVEIS AMBIENTALS, SCP * 21/10/2014 No

1284 18/09/2014 319,53 DECATHLON ESPAÑA, SAU 18/09/2014 18/09/2014 Sí

1286 30/09/2014 244,8 PEROY RIBES, ROSA 27/10/2014 31/10/2014 Sí

1287 22/10/2014 615,5 ANTON GODIA, RICARDO JUAN 27/10/2014 31/10/2014 Sí

1288 27/10/2014 1.200,00 BAÑERES PORTA, NOEMI * 27/10/2014 31/10/2014 Sí

1289 01/10/2014 86,97 L'HORT DE CA LA BARBARA 22/10/2014 No

1290 15/10/2014 125,59 L'HORT DE CA LA BARBARA 22/10/2014 No

1291 10/10/2014 4.059,25 GLS CONSORCIO DEL HORMIGON, SLU * 22/10/2014 No

1292 31/07/2014 563,86 BUFETE GONZALO GESTION S.L D** 22/10/2014 22/10/2014 Sí

1293 31/08/2014 592,9 BUFETE GONZALO GESTION S.L D** 22/10/2014 22/10/2014 Sí



1294 30/09/2014 569,91 BUFETE GONZALO GESTION S.L D** 22/10/2014 22/10/2014 Sí

1295 30/09/2014 165,77 BUFETE GONZALO GESTION S.L D** 22/10/2014 22/10/2014 Sí

1296 30/04/2014 150 ESBART ROSSELLO 22/10/2014 No

1297 23/09/2014 685,01 ENDESA ENERGIA, SAU * 23/10/2014 No

1298 23/09/2014 71,05 ENDESA ENERGIA, SAU * 23/10/2014 No

1299 23/09/2014 1.036,33 ENDESA ENERGIA, SAU * 23/10/2014 No

1300 22/09/2014 278,72 ENDESA ENERGIA, SAU * 23/10/2014 No

1301 23/09/2014 791,11 ENDESA ENERGIA, SAU * 23/10/2014 No

1302 23/09/2014 246,84 ENDESA ENERGIA, SAU * 23/10/2014 No

1303 24/09/2014 614,64 ENDESA ENERGIA, SAU * 23/10/2014 No

1304 24/09/2014 608,07 ENDESA ENERGIA, SAU * 23/10/2014 No

1305 24/09/2014 231,55 ENDESA ENERGIA, SAU * 23/10/2014 No

1306 08/10/2014 48,88 ENDESA ENERGIA, SAU * 23/10/2014 No

1307 19/09/2014 108,85 ENDESA ENERGIA, SAU * 23/10/2014 No

1308 23/09/2014 389,05 ENDESA ENERGIA, SAU * 23/10/2014 No

1309 23/09/2014 311,45 ENDESA ENERGIA, SAU * 23/10/2014 No

1310 06/10/2014 1.579,58 ENDESA ENERGIA, SAU * 23/10/2014 No

1311 23/10/2014 86,51 ROSEVADA ALIMENTACIÓ ROSSELLÓ, SCP * 23/10/2014 No

1312 02/09/2014 95,94 ROSEVADA ALIMENTACIÓ ROSSELLÓ, SCP * 23/10/2014 No

1313 23/10/2014 21,9 INFOUNIO, SL * 23/10/2014 No

1314 23/10/2014 117,91 INFOUNIO, SL * 23/10/2014 No

1315 23/10/2014 79,61 INFOUNIO, SL * 23/10/2014 No

1316 23/09/2014 2.007,93 PIROTECNIA IGUAL. SA 23/10/2014 No

1317 12/10/2014 3.500,00 PIROTECNIA IGUAL. SA 23/10/2014 No

1318 16/10/2014 370 RESTAURANT MODERNO-EL TEULE * 23/10/2014 No

1319 16/10/2014 1.457,50 RESTAURANT MODERNO-EL TEULE * 23/10/2014 No

1320 23/10/2014 91,3 RESTAURANT MODERNO-EL TEULE * 23/10/2014 No

1321 16/10/2014 240 RESTAURANT MODERNO-EL TEULE * 23/10/2014 No

1322 01/10/2014 74 RESTAURANT MODERNO-EL TEULE * 23/10/2014 No

1323 17/09/2014 390 RESTAURANT MODERNO-EL TEULE * 23/10/2014 No

1324 17/09/2014 70 RESTAURANT MODERNO-EL TEULE * 23/10/2014 No

1325 17/09/2014 540 RESTAURANT MODERNO-EL TEULE * 23/10/2014 No

1326 22/10/2014 180,13 CARNS PUIG-GROS, SL 23/10/2014 No

1327 20/10/2014 184,86 SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA, SL *D 23/10/2014 01/11/2014 Sí

1328 10/10/2014 62,3 FONTANET,C.B. * 24/10/2014 No

1329 10/10/2014 86,89 FONTANET,C.B. * 24/10/2014 No

1330 26/09/2014 7,42 FONTANET,C.B. * 24/10/2014 No

1331 05/10/2014 196,35 FONTANET,C.B. * 24/10/2014 No

1332 03/10/2014 208,95 FONTANET,C.B. * 24/10/2014 No

1333 15/10/2014 43,85 CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA 24/10/2014 No

1334 24/10/2014 2.558,91 CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA 24/10/2014 No

1335 15/10/2014 313,81 CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA 24/10/2014 No

1336 24/10/2014 34,82 CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA 24/10/2014 No

1337 30/09/2014 326,35 CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA 24/10/2014 No



1338 30/09/2014 2.494,97 CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA 24/10/2014 No

1339 15/10/2014 142,78 ALFAGRAF GRAFIQUES SCP * 24/10/2014 No

1340 15/10/2014 60,5 ALFAGRAF GRAFIQUES SCP * 24/10/2014 No

1341 15/10/2014 84,7 ALFAGRAF GRAFIQUES SCP * 24/10/2014 No

1342 05/10/2014 237,66 TOT ALIMENT ROSSELLO, SL 24/10/2014 No

1343 15/10/2014 344,55 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D 24/10/2014 21/11/2014 Sí

1344 15/10/2014 1.369,71 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D 24/10/2014 21/11/2014 Sí

1345 22/10/2014 423,5 MARBRES I GRANITS LLUIS SIMO, SL D** 27/10/2014 01/11/2014 Sí

1346 20/10/2014 450 LLOPART RIUS, GIL 28/10/2014 No

1347 01/09/2014 1.210,00 LA CREMALLERA TEATRE,SL * 28/10/2014 No

1348 23/10/2014 179,69 PXJ PIFARRE S.L * 28/10/2014 No

1349 20/10/2014 116,16 JFESPAIS (JESUS M. FIUZA CIBEIRA) 29/10/2014 No

1350 27/10/2014 72,6 NEXICA (COM 2002, SL) 05/11/2014 No

1351 22/10/2014 482,49 PUBLICITAT Y GESTION NAVARRO, SL 28/10/2014 No

1352 06/10/2014 1.161,60 AMBI JARDINS SCP * 28/10/2014 No

1353 01/10/2014 649,77 AMBI JARDINS SCP * 28/10/2014 No

1354 08/09/2014 133,23 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA * 28/10/2014 No

1355 15/09/2014 145,7 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA * 28/10/2014 No

1356 08/09/2014 1.248,80 GAS NATURAL SDG S.A. 28/10/2014 No

1357 15/09/2014 398,59 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA * 28/10/2014 No

1358 28/10/2014 1.028,50 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 29/10/2014 29/10/2014 Sí

1359 24/08/2014 363 CAMARASA SACASES, SANTI 29/10/2014 No

1360 30/10/2014 180 AESFORM, SLL (L'ESCOLA CENTRE DE FORMACIO) * 30/10/2014 No

1361 28/10/2014 21,78 COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA 30/10/2014 No

1362 30/10/2014 153,24 ASSOCIACIO PROVINCIAL EMPRESES TECNOELECTRONIQUES 30/10/2014 No

1363 05/10/2014 3.074,95 INSPECCIO I MANTENIMENT DE L'ENTORN URBA 30/10/2014 No

1364 27/10/2014 5.379,88 PINTURA DECORATIVA JOSEP RAMON RALUY SUAREZ * 30/10/2014 No

1365 28/10/2014 2.047,32 AMBI JARDINS SCP * 30/10/2014 No

1366 28/10/2014 22,39 PUBLIDER, SCP 30/10/2014 No

1367 30/10/2014 983,79 COPI IMPRES (PERE JOAN VIDAL RIPOLL) * 30/10/2014 No

1368 30/10/2014 330,19 NEURO LLEIDA 30/10/2014 No

1369 28/10/2014 138,78 ACENS TECHNOLOGIES, SL **D 30/10/2014 No

1370 30/10/2014 27,16 SCHLECKER, SAU 30/10/2014 30/10/2014 Sí

1371 24/10/2014 129,98 TRABERMAN, SL 31/10/2014 No

1372 31/10/2014 150 RIUS HERNANDEZ, MARGARITA * 31/10/2014 No

1373 31/10/2014 150 RIUS HERNANDEZ, MARGARITA * 31/10/2014 No

1374 03/11/2014 1.500,00 AESFORM, SLL (L'ESCOLA CENTRE DE FORMACIO) * 03/11/2014 No

1375 20/10/2014 153,84 CASA BADIO, S.L. * 03/11/2014 No

1376 31/10/2014 380,73 ECA,ENTITAT COL.LABORADORA ADMON SA 03/11/2014 12/11/2014 Sí

1377 31/10/2014 811,13 MN CATERING 2003 SL * 03/11/2014 No

1378 30/09/2014 20,32 TELESA 03/11/2014 No

1379 01/11/2014 275,34 TELEFONICA MOVILES, SERVICIO MOVILINE 03/11/2014 No

1380 04/11/2014 474 MOLINE MOLINE, RAMON 04/11/2014 No

1381 31/10/2014 254,1 PUBLIDER, SCP 04/11/2014 No



1382 30/12/1899 600 ARTESEY IBERICA, SL * 04/11/2014 No

1383 04/11/2014 314,6 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA D** 04/11/2014 05/11/2014 Sí

1384 01/11/2014 11.869,00 TREN MAGIC MADI, SLU 04/11/2014 No

1385 31/10/2014 37 SALTOKI LLEIDA, SA * 04/11/2014 No

1386 31/10/2014 645,86 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 05/11/2014 No

1387 31/10/2014 910,28 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 05/11/2014 No

1388 31/10/2014 666,3 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 05/11/2014 No

1389 31/10/2014 197,82 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 05/11/2014 No

1390 31/10/2014 807,07 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 05/11/2014 No

1391 31/10/2014 4.112,44 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 05/11/2014 13/11/2014 Sí

1392 31/10/2014 321,3 PEROY RIBES, ROSA 06/11/2014 No

1393 30/10/2014 1.589,41 SERVEIS LIC 1999, SLU * 06/11/2014 No

1394 01/11/2014 660,74 QUIMICA SERO SL **D 06/11/2014 No

1395 31/10/2014 1.179,50 SAINT GOBAIN IDAPLAC, SL **D 06/11/2014 No

1396 03/11/2014 57,18 UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD **D 06/11/2014 No

1397 31/10/2014 3.393,18 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 07/11/2014 No

1398 31/10/2014 4.011,76 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 07/11/2014 13/11/2014 Sí

1399 31/10/2014 1.088,53 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 07/11/2014 No

1400 31/10/2014 6.167,72 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 07/11/2014 No

1401 24/10/2014 4.349,79 CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA 07/11/2014 No

1402 31/10/2014 82,74 RAMELL, SCCL 07/11/2014 No

1403 123,76 HIDRO LLEIDA,S.A. 07/11/2014 No

1404 01/01/2014 8.154,72 LIMPIEZAS PIRINEO SL * 07/11/2014 No

1405 01/10/2014 945,91 LIMPIEZAS PIRINEO SL * 07/11/2014 No

1406 01/10/2014 792,68 LIMPIEZAS PIRINEO SL * 07/11/2014 No

1407 01/10/2014 623,19 LIMPIEZAS PIRINEO SL * 07/11/2014 No

1408 31/10/2014 63,73 MTB DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS, SL * 11/11/2014 No

1409 01/11/2014 24,99 ACENS TECHNOLOGIES, SL **D 10/11/2014 No

1411 31/10/2014 36,86 ALCO GRUPO EMPRESARIAL, SL * 10/11/2014 No

1412 31/10/2014 378,31 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS I TELEGRAFOS, SA D** 10/11/2014 No

1413 31/10/2014 74,75 INSIGNIA UNIFORMES, SL 10/11/2014 No

1414 04/11/2014 119,79 PL 4 SEÑALIZACIONES, SL * 10/11/2014 No

1415 08/11/2014 168,61 SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA, SL *D 10/11/2014 No

1416 31/10/2014 597,43 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D 10/11/2014 No

1417 31/10/2014 846,67 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D 10/11/2014 No

1418 31/10/2014 2.067,19 GRUPO ELECTRO STOCKS, SL * 10/11/2014 No

1419 10/11/2014 -107,81 GRUPO ELECTRO STOCKS, SL * 10/11/2014 No

1420 01/11/2014 253,12 VODAFONE ESPAÑA,S.A.U. 10/11/2014 No

1421 28/10/2014 178,19 ECA,ENTITAT COL.LABORADORA ADMON SA 10/11/2014 No

1422 10/11/2014 700 AESFORM, SLL (L'ESCOLA CENTRE DE FORMACIO) * 11/11/2014 No

1423 12/10/2014 106 CANALES LARIOS, ROBERT * 11/11/2014 No

1424 12/10/2014 282,15 CANALES LARIOS, ROBERT * 11/11/2014 No

1425 31/10/2014 0,8 GLS CONSORCIO DEL HORMIGON, SLU * 11/11/2014 No

1426 31/10/2014 60,68 XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL 11/11/2014 No



1427 31/10/2014 60,68 XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL 11/11/2014 No

1428 10/11/2014 129,89 LOCAL PROM (SERRA-SULLA CONSULTORS, S.L. D** 11/11/2014 13/11/2014 Sí

1429 05/11/2014 43,68 COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA 11/11/2014 No

1430 31/10/2014 68 COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA 11/11/2014 No

1431 31/10/2014 631,33 COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA 11/11/2014 No

1432 31/10/2014 169,96 COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA 11/11/2014 No

1433 31/10/2014 149,3 LYRECO ESPAÑA, SA * 11/11/2014 No

1434 05/11/2014 20 COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA 07/11/2014 No

1435 05/09/2014 328,88 ATLANTIDA DARO,S.A. D** 27/10/2014 27/10/2014 Sí

Total Factures Registrades

449.417,49
Factures Liquidades Efectivament

256.061,46
Factures Pendents de Liquidar

193.356,03

En el torn obert d’intervencions prenen la paraula els Regidor Sr Lluis Rodrigo, Maria Carme
Vidal i Sara Vila, sobre dubtes d’algunes factures, donant-se els oportuns aclariments al respecte.

XII.- MOCIONS.
Pel Regidor i Portaveu del Grup de PSC Maria Carme Vidal hi ha una moció presentada relativa A
LA QUERELLA PRESENTADA PER LA FISCALIA GENERAL DE L’ESTAT CONTRA
EL PRESIDENT I ALTRES MEMBRES DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA, per això i a l’empara del que preveu l’article 97.3 en relació al 91.4 del Real
decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es presenta al Ple de la Corporació,, que es
transcriu en els termes següents:

MOCIÓ EN RELACIÓ A LA QUERELLA PRESENTADA PER LA FISCALIA GENERAL
DE L’ESTAT CONTRA EL PRESIDENT I ALTRES MEMBRES DEL GOVERN DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA
Catalunya està vivint una crisi econòmica i social sense precedents. A aquest fet s’uneix el
problema de fons que pateix la societat catalana i la insatisfacció profunda d’amplis sectors de la
població sobre l’actual relació entre Catalunya i Espanya.

La decepció que va suposar la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut després que el
poble de Catalunya exercís el seu dret a decidir votant i aprovant-lo, s’ha vist agreujada per la
percepció d’un tracte fiscal injust, l’erosió de l’autogovern causada per la política del govern del
PP, i les incomprensions i els atacs soferts per elements tan essencials com la nostra llengua, la
nostra cultura i el nostre sistema educatiu.

Aquest malestar s’ha expressat de manera molt significativa en les diferents manifestacions
demanant canvis profunds que permetin superar precisament aquest malestar i en l’exigència, cada
vegada més creixent, d’exercir el Dret a Decidir del poble de Catalunya.

Hem de lamentar, però, que davant d’aquest repte que és eminentment d’ordre polític, el govern
espanyol hagi respost indicant a la Fiscalia General de l’Estat la presentació d’una querella contra
el President de la Generalitat, la Vicepresidenta del Govern i la Consellera d’Ensenyament.



Per tot això, el grup del PSC-PM proposen al Ple del divendres 28 de novembre l'adopció dels
següents:

ACORDS
Manifestar que tenim el convenciment que no hi ha cap solució viable a la greu crisi institucional
actual que no passi pel diàleg, la negociació i el pacte com a condicions indispensables i prèvies a
una solució estable que, ineludiblement, haurà de ser sotmesa al vot ciutadà.

Rebutjar qualsevol intent d’exigència de responsabilitats en relació al procés participatiu del 9 de
novembre, que se situa en la línia d’actuació del govern del PP de criminalització de les
mobilitzacions ciutadanes i mostrar el suport de l’ajuntament de ROSSELLÓ al President de la
Generalitat, a la Vicepresidenta del Govern i a la Consellera d’Ensenyament

Comunicar aquest acord al President de la Generalitat, al President del Govern Espanyol, a la
Mesa del Parlament de Catalunya i als seus grups parlamentaris, a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI), a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a la Federació
de Municipis de Catalunya (FMC).

En el torn obert de intervencions el Regidor Manel Plana comenta que per part del seu grup, a la
part expositiva quan es parla de l’erosió de l’autogovern causada per la política del govern del PP,
dir que actualment per que estan a govern però anteriorment també hem patit les polítiques del
PSOE-PSC, que també han sigut erosionants per l’autonomia de Catalunya, i en aquest cas
voldríem que també es reflectís.

I un altre precisió també al punt 1 quan diu que tenim el convenciment que no hi ha cap solució
viable a la greu crisi institucional actual que no passi pel diàleg, la negociació i el pacte com a
condicions indispensables i prèvies a una solució estable que ineludiblement haurà de ser sotmesa
al vot ciutadà, suposo que diferents sensibilitats poden haver en aquest ajuntaments si hi ha pacte o
no.

Seguidament intervé el Regidor Sr Jaume Fernandez i comenta que estem a favor de l’esperit,
si voleu fer un canvi m’és igual, particularment m’és igual PP, PSOE, Podemos etc

Intervé a continuació la Regidora Sara Vila i comenta que la seva redacció em genera certa
ambigüitat.

Finalment intervé la Regidora Maria Carme Vidal i respecte a la moció presentada e
intervencions realitzades comenta que vaig intentar que fos el més neutra possible i en el temps
que estem i no en el passat.

Sotmesa a votació i en votació ordinària i per unanimitat, el Ple de la Corporació acorda aprovar
la moció presentada amb les següents precisions.:

En la part expositiva on diu “La decepció que va suposar la sentència del Tribunal Constitucional
sobre l’Estatut després que el poble de Catalunya exercís el seu dret a decidir votant i aprovant-lo,
s’ha vist agreujada per la percepció d’un tracte fiscal injust, l’erosió de l’autogovern causada per la
política del govern del PP, i les incomprensions i els atacs soferts per elements tan essencials com
la nostra llengua, la nostra cultura i el nostre sistema educatiu.
Ha de dir: per la política de governs anteriors



En la part resolutiva:
Vot a favor: 1 de la Regidora Maria Carme Vidal.
Abstencions del punt 1, nou regidors.
A favor dels dos punts restants, per unanimitat.

XIII.- PRECS I PREGUNTES.
Intervé primerament el Sr. Jaume Fernandez e inicia la seva intervenció manifestant que tal
com ha anat el 9N el resultat de participació i el resultat dins la participació de les votacions, el
nostre grup prega que la bandera espanyola sigui retirada del mastil de l’entrada a l’edifici de
l’ajuntament. És el nostre prec.

Seguidament pren la paraula la Regidora Sara Vila i manifesta que te tres precs i una
pregunta.

El primer prec és sobre ràdio Rosselló i ara que tenim l’oportunitat d’autogestionar-nos, crec que
tenim poca informació sobre l’audiència o quins son els millors o pitjors programes, què és el més
encertat, què vol la ciutadania?, per que no aprofitar el tècnic de joventut per fer una mena
d’enquesta per saber la opinió del poble sobre ràdio Rosselló.
Després una pregunta mes que un prec, se’ns va dir als regidors de l’oposició que se’ns cridaria
per participar a la ràdio i donar l’opinió, però de moment a mi com a regidora no m’han cridat però
si com a diputada.
Un segon prec es que seria interessant fer una audiència pública o una mena de sessió informativa
sobre el camp de futbol per tots aquells que tenim dubtes, i us aniria bé a vosaltres, per saber què
és exactament el que es paga i el que no, el que es cobrarà i el que no..
El Tercer prec, crec que amb el tema de l’Alier s’està fent i avui m’ho ha corroborat el Sr. Manel
Plana, s’està explicant el que no és i m’ho va corroborar el conseller Sr. Puig quan li vaig fer la
pregunta sobre l’Alier de Rosselló i quines polítiques podrien explicar i quan ell al seu retorn va
contestar, és que vostè volia tancar l’Alier de Rosselló; no és demagògia és mentir directament. Si
s’explica a la gent de Rosselló que el grup de PSC, Iniciativa i Esquerra republicana que van fer
una petició formal a aquest ajuntament per tenir la màxima informació possible sobre l’abocador
de Rosselló i l’únic que s’està demanant era informació i analítiques, en cap cas mai ningú va
demanar tancar l’abocador, ni el tancament de l’Alier ni perjudicar a l’Alier de Rosselló. I dir una
altra cosa és difamar i és greu. I fa mal i és fer mal expressament.
Continua la seva intervenció i manifesta estar preocupada per l’abocador i mes ara, sabent que no
hi ha diners per gestionar bé les coses, i també ens hem de preocupar, si s’està pagant per la cessió
de terrenys municipals és per alguna cosa, i un abocador mal gestionat pot provocar filtracions als
aqüífers i això pot provocar a la llarga afectació a la salut de les persones del municipi, i
preocupar-se per això no és cap delicte, i això no vol dir mai, voler tancar l’abocador o la paperera,
i ja n’hi ha prou de dir el que no toca.
Un altre pregunta es sobre el consorci sanitari,, i m’agradaria saber quina opinió té l’equip de
govern. Com és crear un ens jurídic a banda de l’institut català de la salut que ha de començar per
Lleida i que també afectaria a Rosselló. Gràcies.

Seguiment pren la paraula la Regidora Maria Carme Vidal i comenta i demana el següent :
Primer.- La convocatòria dels plens, si us plau, si ens ho podríeu passar el divendres abans del ple,
més que res per quadrar les agendes professionals.
Segon.- Pel que fa a ràdio Rosselló, directament demanar que l’oposició pugui parlar, fa 7 mesos
que funciona i encara no hem pogut parlar. La única participació de la oposició ha estat donar una
valoració de les europees i del 9N, i també expressar la meva queixa a la tertúlia que es va fer el



dia 9N per que faltava la pluralitat. Li vaig comentar l’endemà al director. Es tracta d’anar sumant
i no retallant, hauria de ser una emissora plural.
Tercer.- També m’agradaria saber, com funciona ràdio Rosselló. Demano informació de gestió.
Resulta que estem agafant alguns tics del passat històric, s’ha de donar més informació i les coses
clares.
En un altre ordre, comenta que ja que estem al final de legislatura, es bo repassar i posar els tics a
les coses que encara no estan fetes, si n’hi ha. Aquelles que poden estar aturades des de el juny del
2011, i no m’estic referint als problemes amb els professionals de l’ajuntament ja que, si en
tingués aniria directament a parlar-ho amb ells. És evident que entre una legislatura i una altra no
dona temps d’acabar-ho.
I per últim el darrer prec es, que les ofertes de treball de l’ajuntament sigui públic, ha de poder
optar tothom, a tots els llocs. Fins i tot a la brigada. Encara que sigui per una setmana. S’hauria de
canalitzar i fer una mica de roda.

A continuació pren la paraula el Regidor Manel Plana com Portaveu del Grup de l’Equip de
Govern i en relació a les intervencions de la Regidora Sara Vila manifesta que respecte a Alier,
el dia que vam tenir la reunió les tres persones que representàveu els diferents grups polítics i que
vau entrar aquell escrit de forma voluntària, des de aquí, de l’Ajuntament es va argumentar que hi
havia els informes corresponents de l’agència de residus de Catalunya al respecte, i la conformitat
amb el que estableix la llei, i això se’ns va negar per activa i per passiva, es ficava en dubte els
informes emesos per l’agència que té competències al respecte, es ficaven en dubte, i fins i tot
s’havia dit que es podien falsificar.. Fer aquestes acusacions i dir-ho d’una forma tan clara, és un
element de falta de la veritat, per que si hi ha una agència validada per tothom i recordo fins i tot
en uns temps pretèrits, el tema de les herències que s’han deixat gestionats pel partit que vostè
representa, si que es ficar en un cert dubte i compromís la continuïtat d’aquesta empresa i això ho
va dir i ho va manifestar per activa per passiva. Això ho poden enllaçar amb lo d’avui, el fet que la
Generalitat pagui o no les ajudes compromeses del camp de futbol, hi ha una consignació
pressupostària, i hi ha un bon professional que si no hi ha la consignació pressupostària
corresponent no es fan les coses. Per tant si vostè reclama, potser jo també m’he excedit amb les
meves expressions, jo també li demano que quan digui segons quines coses i utilitzant les xarxes
socials es tingui la màxima cura possible, i en funció del seu comportament al respecte de les seves
actuacions cadascú n’ha de ser responsable. Aquí va haver manifestacions a favor d’un cert
col·lectiu i va estar la gent que hi va estar i és un fet objectivable.

Seguidament pren la paraula a l’Alcalde, per respondre i donar complida informació als
regidors intervinents, respecte als precs i preguntes manifestades, iniciant la seva intervenció
contestant al Regidor Sr Jaume Fernandez, i diu que efectivament respecte als horaris tens
raó, respecte al tema. ,Amb el tema de la independència estic al teu favor i pensant el que tu penses.
Continua i respecto al tema de Radio Rosselló,, tema comentat per les Regidores Sara Vial i Maria
Carme Vidal us demano que ens doneu una mica de temps, és una ràdio jove, tot i tenir
experiència, es volen fer les coses bé però et pots equivocar, el número de oients, la participació,
per part meva os insto a seure amb el director i mirar com es fa tot. El que ho sap és ell, jo no tinc
coneixements de fer funcionar una ràdio. El tema de la tertúlia, tu vas parlar amb el Ramon,
Director de l’Emissora i et va donar les oportunes explicacions..

Intervé la Regidora Maria Carme Vidal i diu que li va manifestar que la tertúlia que no era amb
perfil polític, però no s’hauria de penjar el que es va penjar a la xarxa. Ho va posar ràdio Rosselló.

Intervé el Regidor Manel Plana i comenta que havia tertulians de les diferents opcions de la
pregunta de la Consulta En aquest cas era sí/sí, sí/no, o no, i va vindre gent de totes les respostes.



Respon la Regidora Maria Carme Vidal i diu que no era plural, era el dia de la ciutadania i no
dels grups polítics i el que no em pot dir el director és que era sense perfil polític. Doncs perdona,
et vas equivocar alhora de muntar-ho. Només dic el que jo vaig llegir per part de ràdio Rosselló.
Ha de ser plural.

Intervé el Regidor Sr Manel i diu que hi ha gent que participa en altres programes de ràdio i no
passa res? Oi que es crida a algunes persones i nosaltres no ens criden? Si parlem de pluralitat es
parla de tota la seva extensió, al 9N nosaltres tampoc hi estàvem representats.

Intervé el Regidor Sr. Jaume Borrero i adreçant-se a la Regidora Maria Carme diu que el
Director de l’Emissora t’ho va explicar, vas estar una hora al telèfon, per que resulta que jo
estava a l’emissora, i t’ho va explicar per activa i per passiva. Concretament aquest col·loqui li va
dir i penso que s’ho han guanyat, van trucar a l’ANC de Rosselló i els hi va dir que enviessin tres
representants de l’assemblea.

La Regidora Maria Carme Vidal intervé i diu que tot això no és cert, i que a nivell personal puc
anar on vulgui. Dic ràdio Rosselló com a regidora i em preocupa si vas estar escoltant, hi havia
coses privades.

Contesta el Regidor Sr Jaume Borrero i diu que estava treballant a l’emissora i vaig sentir com
parlava el director. Privades no en vaig sentir cap, estava treballant per poder portar avui coses al
ple.

Finament intervé l’Alcalde i dona per acabades les intervencions i acusacions mútues
respecte a l’Emissora i afegeix que hi ha un director que se li ha de donar confiança. Tu fas un
programa a la ràdio i jo soc l’alcalde i no hi vaig per res. No la polititzarem. Crec que tu vas tindre
una queixa i vas parlar amb el director i et va donar una explicació. A tu et satisfarà o no, a partir
d’aquí quan això hagi fet un rodatge valorarem com era abans i ara. I quan tinguem els números
els passarem.
Continua la seva intervenció l’Alcaldia per donar resposta als precs i preguntes i en referencia al
tema del Camp de Futbol , comenta que nosaltres com equip de govern som els primers en fer
saber la realitat d’aquest, ja que, s’està dient de tot, i el que no és. Abans de Nadal es farà córrer
una circular amb una explicació clara per que tothom sàpiga la realitat.

Intervé el Regidor Manel Plana i afegeix que la responsabilitat de l’obra l’hem portat nosaltres,
cadascú estableix les seves postures en els foros i entorns, per tant, d’aquí uns mesos la ciutadania
dirà si ho hem fet bé o no. Ens em tingut de sentir dir notícies i informacions errònies.

Reprèn la paraula el Alcalde i sobre el tema de Alier, crec que el tema Alier, a la gran majoria
del poble de Rosselló li ha quedat clar, no cal entrar. La gestió de l’abocador, crec que hi ha altres
estaments per damunt nostre que són els que s’han de vetllar i preocupar.
Respecte a coses pendents o a mig fer, manifesta la intenció de deixar les menys possibles per que
el que vingui com menys problemes millor, ja que se’ls trobarà ell solet dia a dia.
Finalment respecte a la borsa de treball, comenta que hi ha una borsa de treball a la pàgina web de
Rosselló. Vam tindre de suplementar brigada de construcció i no hi havia ningú, i els que hi havia
no volien vindre. Per que ja estaven bé a casa cobrant d’altres coses. Ho fem. Aquí tots volen
treballar i a l’hora de la veritat prefereixen estar al bar, és la realitat la vulguem veure o no. La
borsa de treball hi és.
I per últim el tema del Consorci Sanitari, ho mirarem



Per últim el Regidor Sr Lluis Rodrigo, manifesta el seu agraïment i el de la seva família, per tot el
suport rebut.

Comenta l’Alcalde que era una gran persona i per part meva i de tots els Regidors el recordarem
sempre.

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


