ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 21 DE GENER DE 2014
Data: 21 de Gener de 2014.
Horari: 13,30 a 14,45 hores.
Lloc: Rosselló. Sala d’Actes de la casa consistorial.
Regim: Extraordinària Urgent.
Hi assisteixen:
Alcalde:
Josep Abad i Fernàndez.
Regidors:
Elisa Torrelles Tormo.
Jaume Borrero Montijano.
Manel Plana Farran
Joan Fontova Vilaró.
Silvia Olmo Pareja.
Jaume Fernàndez Gonzalez.
Lluís Rodrigo Galan
Maria Carme Vidal Torruella.
Pasquale Musicco
Secretari:
S. Fèlix Ruiz Martínez
Excusen la seva assistència, Sara Mercè Vila Galan.
Ordre del dia:
Primer.- Ratificació Urgència.
Segon.- Proposta acord fixació del tipus aplicable a l’impost sobre béns immobles de naturalesa
urbana de l’exercici 2014.
Declarat obert l’acte per la Presidència, es procedeix a conèixer els assumptes inclosos a l’ordre
del dia.
PRIMER.- RATIFICACIÓ URGÈNCIA.
L’Alcaldia explica que el motiu de la convocatòria del Ple és per tal de procedir a la modificació
del tipus impositiu dels Impost de Bens Immobles de naturalesa urbana per aplicar al exercici
2014, arran que la llei 22/2013 de 23 de desembre, del pressupostos generals de l’estat per a 2014
en el seu article 73, relatiu als coeficients d'actualització de valors cadastrals de l'article 32.2 del
Text Refós de la Llei del cadastre immobiliari va determinar l’aplicació d’un coeficient
d’actualització del 0,73 al municipi de Rosselló, doncs la ponència de valors dels béns de
naturalesa urbana va entrar en vigor l’any 2008.
La disposició addicional tretzena de la Llei reguladora de les hisendes locals sobre adequació de
l'ordenança fiscal als coeficients previstos en l'article 32.2 del Text Refós de la Llei del Cadastre
Immobiliari disposa l’ampliació del termini per aprovar i publicar el tipus de gravamen de l'Impost
sobre béns immobles fins al dia 1 de març de l'exercici en què s'apliqui el corresponent coeficient.
Aquesta informació i la davallada en els ingressos del municipi, per part de la generalitat,
principalment i la nova situació creada en la empresa alier sa, immersa en un ERO, fa preveure una
disminució dels ingressos directes e indirectes que genera dita Empresa, per aital motius i degut al

escàs marge d’actuació, ha fet que l’equip de govern reconsideri la voluntat de no augmentar la
pressió fiscal, per tal de anivellar el pressupost i seguint prestant els serveis amb una mínima
qualitat, així com a procedir a la retallada en despeses no necessàries.
Finalitzada la intervenció de l’Alcaldia, i en el torn obert d’intervencions el Regidor Sr Jaume
Fernàndez, com a portaveu del Grup End-Ro, argumenta, que no ho hem fet mai, però aquest cop
estem en contra de ratificar aquesta urgència, de fet, ens sorprèn la premura, suposo que com heu
dit deu tenir una explicació i ens sorprèn, què de fet, va ser tan urgent el tema que a mi no se’m va
poder localitzar fins a les 7 de la tarda que és ja fora de tots els límits mínims, en tot cas com
entenem que és un tema important estem aquí, la ratificació d’urgència la validareu, per això teniu
els vots suficients, però nosaltres entenem que no és la forma de convocar els plens, i entenem que
és fruit de manca de previsió, però això ja ho comentarem desprès..
Seguidament pren la paraula la Regidora Mª Carme Vidal i manifesta que ja en el darrer ple vam
comentar això dels horaris dels plens i semblava que hi havia una bona voluntat per part de tots, és
evident que aquesta rapidesa com se’ns ha convocat, avui en dia; amb tanta tecnologia i mòbils,
considero, no hagués costat res enviar-nos un whatsapp, un SMS, el que fos, encara que no
haguéssim tingut el paper, ja que, amb tant poc temps es difícil organitzar l’agenda i et costa tenir
un marge de maniobra per poder solucionar la feina, i cadascú es sap les seves coses. Ja que
semblava que hi havia aquesta predisposició a ajustar les agendes, doncs que es tingués present.
Comenta el Regidor Sr Manuel Plana, com a Portaveu de l’equip de Govern i diu que avui han
sortit diferents notícies al respecte, què d’altres ajuntaments van celebrar-ho ahir, un ple com el
que estem celebrant avui, amb les mateixes característiques, entre d’altres coses, per que hi ha una
obligatorietat concreta d’establir i guardar uns terminis, i és això la urgència, entenem el vostres (si
em permeteu l’expressió) malestar pel fet de la convocatòria, també us demanem, que segur que en
el fons, si no compartir-ho, però si entendre, que aquesta normativa tan taxativa, i que ens
estableixen aquestes pautes, fa que en un moment determinat fins i tot, demanant informació als
diferents organismes corresponents al respecte, perquè ens diguessin d’una forma clara els
períodes per aquesta urgència, tornem a reiterar, en aquest cas, de l’equip de govern de demanar si
convé disculpes per aquesta urgència, suposo, que certa incomoditat us ha creat al respecte.
Torna a intervenir la Regidora Maria Carme i comenta, que utilitzant a part de les formes
convencionals (paper) les noves tecnologies (Whatsapp, E-mail), et dona un marge per organitzar,
clar que ho pots organitzar però sempre a costa d’algú que fa la teva feina. És la manera.
Respon el Regidor i Portaveu del Grup i de l’Equip de Govern Manel Plana, que ho tindrem en
compte i compartim el que ens esteu dient.
Fets aquests aclariments i sotmesa a votació la ratificació de la urgència de la sessió, a l’empara
del que preveu l’art. 79 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aquesta resta
aprovada, amb els vots a favor de 7 regidors (Grup de CIU i ERC), una abstenció del Grup del
PSC i dos vots en contra del Grup de Endavant Rosselló.
SEGON.- FIXACIÓ DEL TIPUS APLICABLE A L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
DE NATURALESA URBANA DE L’EXERCICI 2014
Antecedents
Aquest Ajuntament en data 11 de febrer de 2013, a l’empara de l’article 32.2 del text refós de la
Llei del cadastre immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, va acordar

sol·licitar a la Direcció General del Cadastre l’aplicació als valors cadastrals dels béns immobles
urbans del terme municipal, dels coeficients que establís a l’efecte la Llei de pressupostos generals
de l’estat per a l’any 2014, prèvia apreciació per part del Ministre d’Hisenda i Administracions
Públiques de la concurrència dels requisits legalment establerts.
La llei 22/2013 de 23 de desembre, del pressupostos generals de l’estat per a 2014 en el seu article
73, relatiu als coeficients d'actualització de valors cadastrals de l'article 32.2 del Text Refós de la
Llei del cadastre immobiliari va determinar l’aplicació d’un coeficient d’actualització del 0,73,
doncs la ponència de valors dels béns de naturalesa urbana va entrar en vigor l’any 2008.
La disposició addicional tretzena de la Llei reguladora de les hisendes locals sobre adequació de
l'ordenança fiscal als coeficients previstos en l'article 32.2 del Text Refós de la Llei del Cadastre
Immobiliari disposa l’ampliació del termini per aprovar i publicar el tipus de gravamen de l'Impost
sobre béns immobles fins al dia 1 de març de l'exercici en què s'apliqui el corresponent coeficient.
Proposta d’acord
Atès tot l’exposat proposo al Ple la presa dels següents acords:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2014 i següents la modificació de
l’ordenança reguladora de l’impost sobre bens immobles, amb el següent detall:
a) Modificació de l’apartat 1 de l’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: 0,60 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,
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. de Lleida.
Tercer.- Fer públic que durant el període d’exposició pública dels anteriors acords 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, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que
creguin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat
reclamacions, els acords adoptats esdevindran definitivament aprovats i es publicarà en el Butlletí
Oficial de la Província el text íntegre de les modificacions efectuades.
Obert el torn d’intervencions intervé primerament el Regidor i portaveu del Grup Endavant
Rosselló, Sr Jaume Fernàndez i comenta: bàsicament si no vaig mal entès, el que esteu proposant
és el increment del tipus del 0.55 al 0.60. La pregunta que vaig adreçar com he pogut amb el poc
temps que hem tingut a secretaria era, què suposava concretament això, com sabem que això és
una balança que es mou a dos bandes; una la base imposable, l’altre el tipus, vaig preguntar i el
Fèlix també tenia la informació que tenia al moment, si això suposa un increment dels diners que
rebrà l’ajuntament via IBI i de quina quantia suposa aquest increment? Aquesta és la pregunta que
vull tenir clara.

Contesta l’alcalde i diu que no t’ho puc explicar amb uns números exactes, per que tal com et va
dir el Secretari, si que s’ha aprovat respecte al municipi l’actualització dels valors cadastrals a la
baixa, això al 2014 ja ho veureu reflectit en tots els rebuts particulars de cadascú, aquí si que ja
podem dir unes quanties exactes, que s’ha aplicat un coeficient d’ actualització del 0,73 % a la
baixa, estem parlant del valor cadastral. Llavors, això si que ja és, i podem constatar que és així, al
igual que aquell increment del 10% que s’anava actualitzant els valors fins al 2017 també ha
quedat suprimit. Tenim aquest 27% dels valors a la baixa i aquest 10% que ha quedat suprimit.
A partir d’aquí, ens hem tingut de basar molt amb els números del Padró de ‘IBI del exercici 2013,
a efectes de determinar persones exemptes, no subjectes, desconeguts, per intentar calcular aquesta
base imposable que és la que ens pugui dir quan acabarem ingressant o no ingressant a
l’ajuntament, aquí és on anem a la pregunta que tu ens fas; nosaltres aquests càlculs els han
realitzat amb les dades del exercici 2013, per obtenir una base liquidable que ens permeti, aplicant
els tipus impositiu corresponent el rendiment de l’impost. L’any passat el tipus es va fixar en el
0.55 i així va eixugar la puja d’aquest 10% i avui amb els números que hem fet per aquest any,
hem vist que si continuàvem aplicant aquest tipus de 0,55 % hi havia un decrement en les arques
de l’ajuntament. Hem intentar fer uns càlculs més o menys aproximats amb un supòsits diferents
per veure la seva repercussió,
En les taules, veuràs que l’increment del tipus del 0.55 al 0.60 que nosaltres proposem hi ha un
increment de recaptació aproximat de 70.000. €.
Intervé novament el Regidor Sr Jaume Fernàndez i pregunta: l’any passat la xifra prevista de
cobrament al pressupost quina era? I la Regidora Maria Carme Vidal, pregunta sobre la morositat.
A petició de l’alcalde es contesta per Secretaria, i comenta la xifra prevista de cobrament era al
voltant de 663.000€, seguint el principi de caixa, i la morositat es troba al voltant del 20 %; també
es comenta que la previsió pressupostaria no coincideix amb el rendiment del tribut, ja que segons
padró la recaptació ascendeix a 813.000 Euros, i això es deu a que la Llei d’estabilitat
pressupostaria i la normativa al respecte, obliga a pressupostar seguint criteri de caixa, es a dir el
recaptat, no sobre els drets reconeguts. Sobre aquesta previsió si l’any passat teníem una base
liquidable de 153.800.000 euros; ara amb els càlculs una vegada aplicat el coeficient de decrement
i tenint en compte com es calcula els nous valors, ascendeix a 153.086.000 Euros, i es tracta de la
base liquidable bruta, on s’ha de descomptar, exempts, desconeguts, etc, i tenint en compte les
previsions del 2013, respecte a exempts, desconeguts etc, ens queda una base neta de 145.891.140,
ja que la informació que disposen ha estat via telefònica i no tenim cap referència exacta, i una
vegada calculada la BL neta, s’aplica el tipus, que es el que determina la recaptació.
Torna a intervenir el Regidor Sr. Jaume Fernàndez, i comenta: el que jo estic dient és que, en el
fons avui estem reunits aquí per que vosaltres deveu estar elaborant el pressupost i els números no
quadren, per que ens entenguem, llavors vosaltres aquí ens proposeu, que malgrat tot el que s’ha
fet respecte a la ponència de valors que va entrar en vigor a l’any 2008, i que en l’actualitat els
valors cadastrals es troben de mitja per damunt del 50% del valor de mercat, i per això s’ha
aconseguit l’aplicació de coeficients de decrement i reduir els valors cadastrals i la BI etc, etc...
ens proposeu que no hi arribem als números per a quadrar el pressupost i que ajusteu el tipus per
augmentar ingressos, que els ciutadans de Rosselló hauran de costejar via IBI, per que en el fons
pagarem més. Dependrà evidentment cadascú del que tingui.
Contesta l’Alcalde, que si, i que no s’hagués sol·licitat l’aplicació de coeficients de decrement
pagaries quinze cops més.

Replica el Regidor Jaume Fernàndez que això es correcte i evident, però si es va demanar es
perquè els valors cadastrals es trobaven per damunt del valor mercat i això no podia continuar així.
Contesta l’Alcalde que ara les circumstancies han canviat radicalment, ens trobem, amb un
decrement d’ingressos amb motiu de l’expedient de regulació d’ocupació de l’Empresa Alier, que
ens afecta en varis fronts, el conveni signat, que pot representar no ingressar res o un 50 %; la
disminució de la recaptació via indirecta dels consums energètics; per una altra banda tens la
Generalitat de Catalunya, amb la disminució del fons cooperació local; escoles bressols i de
musica, també a sofert un decrement la participació en els tributs de l’Estat, etc, tot això representa
una minva de recaptació molt considerable. Amb aquesta situació, hem cregut oportú combinar
l’augment d’ingressos via IBI, únic impost amb certa capacitat i reduir despesa corrent, a nivell de
festes, personal, etc, per poder anivellar el pressupost.
Torna a intervenir el Regidor Sr. Jaume Fernàndez i comenta que: Nosaltres (Grup End-Ro) i a
més a més el nostre grup ha estat en el govern i coneix les dificultats de tot això, nosaltres entenem
que teniu problemes, per que el país està com està, les administracions superiors estan com estan i
vosaltres heu de quadrar un pressupost i no quadra i ho entenem, això. El que passa és que vam
insistir molt durant aquests dos anys sobre el tema IBI per que veiem que la progressió de l’IBI no
anava on anaven les butxaques dels ciutadans del poble, i aquí, hi havia un cert acord, i em remeto
a les actes del any 2013; per a que, l’any 2014, els veïns del poble no paguéssim més de
contribució. Clar, la nostra queixa, és que al final, per degut a totes les falles que hi ha, els veïns de
Rosselló acabaran pagant més. Tu em dius, evidentment que podíem arribar a pagar més, però
acabem de pagar més, jo ignoro, per que no se m’ha convidat a parlar del pressupost, ignoro si
teniu possibilitats d’estalviar més en la despesa, ho ignoro, però jo, us ho dic molt en serio, i això
no ho dic per fer populisme, potser arribats on som, si no hem de fer festes majors no en fem,
abans que la gent pagui i això és una idea que us dona el nostre grup, per que la situació és
dramàtica, per que si no quadra no es pot quadrar un pressupost que no quadri, apujant impostos
Intervé l’Alcalde i diu: A veure, tenim un altre inconvenient, que el pressupost 2013, està tan
acurat i tan perfilat, què clar, quan tu una cosa l’ajustes tant, ingrés i despesa, amb el que realment
acaba sent a final d’any, arriba un moment que no tens marge de maniobra.
Contesta el Regidor Sr. Jaume Fernàndez i mes si no pots fer modificacions de crèdit amb aquesta
nova normativa per moure diners d’una banda a l’altra. Això ho entenem.
Afegeix l’Alcalde, que clar, lògicament t’he dit, s’ha de fer aquesta pujada en l’IBI, tenint present
com afectarà a la majoria de la població; el que més tindrà més li repercutirà, a la classe mitjana
pot repercutir entre 20 i 40 € anuals i torno a repetir que, no solament n’hi prou amb reajustar
aquest coeficient de l’IBI sinó que ja t’he dit abans, que s’ha de fer altres ajustos a nivell de
despesa corrent, com pot ser personal, com pot ser festes o altres coses que s’han d’acabar de
reajustar. Reajustar 180.000€ tant sols en despesa tenint un pressu post tant acurat, es quasi
impossible.
Intervé novament el Regidor Jaume Fernàndez i manifesta: Jo això, no us ho nego, només us deia
que sigueu conscients que la població ja no pot pagar gran cosa més. Nosaltres per la nostra banda
com que partíem de la base que l’IBI aquest anys pels ciutadans de Rosselló no pagarien més,
doncs us votarem en contra. Però la motivació del vot és aquest, tot i entenent els problemes que
pugueu tindre. I si que us demanem, de cara al pressupost que el deveu estar acabant, és que
limiteu la despesa en lo que pugueu, si ho pregunteu a la gent del carrer, si no fem festa major i
diem de pagar menys, penso jo, que la gent estarà d’acord.

Comenta l’Alcalde, que realment la situació és així.
Seguidament pren la paraula el Regidor Manel Plana i respecte al tema de l’IBI, comenta que si
tenint una certa memòria històrica, si ens remetem a l’any 2010, crec que el tipus aplicable estava
al 61%, amb un nivell d’ingressos molt superior amb el que tenim en l’actualitat, per tant, no és
per entrar en populismes però hem de tenir una certa memòria històrica, ja que, en aquells
moments hi havia unes certes dificultats i a nivell d’ingressos l’ajuntament de Rosselló gaudia
d’uns ingressos, que en l’actualitat no tenim.
Després a l’any 2011, es va abaixar el tipus aplicable al 0.57 que no sé si va coincidir amb les
eleccions i que es podria arribar a interpretar un cert punt electoralista. El nostre Grup en l’any
2012, ho vam ficar al 0.60%, i l’any passat amb aquesta actualització es va baixar al 0.55, per tant
tenim per un costat, reducció d’ingressos per totes bandes i per l’altre hem reduït quan hem pogut
la pressió fiscal als veïns de Rosselló, vull dir que no coincidia amb el cicle electoral, després
també permet-me que ho atribuïm, des de el primer moment, despeses supèrflues que en un
moment determinat, pel que crea o a nivell polític, a nivell programàtic o a nivell del que us
assemblés les hem reduït, les hem reduït moltíssim, per que al final, podríem arribar a ser els més
rics de l’ajuntament. És a dir, hi ha un romanent de tresoreria, i insisteixo amb una reducció
d’ingressos ens hem mantingut amb el mateix romanent de tresoreria, vol dir, que abans hem fet
una feina prèvia de reducció de despeses, ja sigui amb remuneracions, als òrgans de govern, ja
sigui amb segons quines atribucions que es poguessin fer, amb segons quines activitats, a nivell de
despesa de festes ens hem mantingut i hem mantingut la despesa social, per que hem passat dels
1.870€ que rebíem per cada alumnes per exemple de l’escola bressol a 870 i ara no en tenim cap, i
amb això, no em incrementat taxes, per tant, jo entenc que des de el vostre punt de vista, la idea a
remarcar es dir, “els veïns de Rosselló hauran de pagar més “, però també acabem-ho d’explicar
tot i mirem en conjunt tot el que ha passat, si ens mantenim amb la mateixa posició de tresoreria,
amb el mateix romanent de caixa, amb una reducció dels ingressos, vol dir que abans el que hem
fet (imagineu-vos que hi hagi una situació com l’actual d’una disminució del 15-20% d’ingressos,)
si no s’hagués fet una feina prèvia abans. No ho comparteixo però entenc l’argumentació que
pugueu fer, però també enteneu aquesta situació, ja que, entre d’altres coses, si hi hagués una
normativa que aquest romanent de tresoreria mantingut tot i la reducció d’ingressos, mantingut vol
dir que hem reduït despeses, despeses que nosaltres no creiem que fossin prioritàries, no cal entrar
en la qüestió de fons, però potser estaríem parlant d’una altra manera, i també ens correspon a
nosaltres, per equilibrar el pressupost, (i no vol dir que estiguem malament, per que els índex
d’endeutament estan dins les línies i potser en tots aquests requisits que ens demanen per part del
ministeri d’hisenda crec que els podrem aconseguir tots,) però per l’altre costat decidir
d’incrementar una mica els ingressos i reduir més les despeses, no hi ha res més, si ens
permetessin tocar el romanent de tresoreria, doncs tindríem més marge, fins hi tot ara la normativa
estableix que no es poden moure.
Intervé novament el Regidor Sr. Jaume Fernàndez, i diu: per acabar-ho, és un debat que no el volia
portar a la gestió, si es fa millor o es fa pitjor, no el vull portar aquí, tot això és opinable, el primer
que he dit és que entenem la situació, el primer que he remarcat és que entenem que la situació és
complicada, en segon lloc l’IBI, la contribució per la gent del poble, ja ens entenem, és un impost
complex, tu has volgut aportar una part de l’escenari que dius per a acabar de completar, però
tampoc és complert, el tipus és una cosa la base imposable és una altra, al 2010 la base imposable
era un 40% menys, si parléssim amb números l’any 2010 que és l’any alt que vam tenir, cobràvem
bastants menys diners que avui dia, de contribució, i això no és culpa vostra per que la previsió
d’ajustament és a 10 anys per tant incrementava un 10% cada any, la base imposable anava
augmentant, et podies permetre el luxe com la base imposable anava augmentant, de baixar el tipus
cada any i guanyar diners, Inclús podies sortir al carrer dient, he baixat els impostos però pagueu

més, era una cosa una mica ximple. No vull discutir amb això per que crec que és una cosa que ens
pot arribar a avorrir. Al final, per les necessitats, la gent de contribució paga el que paga. Escolteu,
no us envejo la situació, per que és molt complicada, i no us estic dient que nosaltres ho fèiem bé i
vosaltres malament, no ho estem dient això, només us estem dient que nosaltres us estem alertant
de que tal com va el país, l’IBI nostre de Rosselló, que és un dels pobles que es va ajustar en la
revisió al pitjor moment, que llavors era el millor, i ha acabat sent el pitjor moment, s’ha acabat
convertint en un problema, un problema que havíem arribat a l’acord de que aquest any vinent els
veïns de Rosselló no pagarien ni un duro més d’això, què al final no ho podeu mantenir perquè no
teniu diners i no surt? Ho entenem però nosaltres votarem en contra.
Replica el Regidor Sr Manel Plana i manifesta: em permetràs que com a equip de govern, els que
acabem, siguem nosaltres. Les argumentacions no és ni que ho fem pitjor ni millor, l’únic que fem
és una explicació, una explicació pel que fa a la situació i al respecte de tot plegat, hi ha hagut una
situació d’ajustament amb una davallada dels ingressos espectaculars i que per tant d’una manera o
altra s’ha de mirar d’equilibrar, no és que la situació de l’ajuntament estigui molt malament, ni
molt menys, ni molt menys, ja que la situació financera no hi és, el que passa és que amb despesa
corrent s’ha de mirar d’equilibrar, com es pot equilibrar? Per un costat amb aquest increment que
l’hem fet el més ajustat possible i el més progressiu, i torno a dir el que deies que podem arribar a
cansar amb aquests conceptes però a la fi és arribar amb uns índexs impositius amb alguns
moments inferiors als que estaven amb un període anterior, amb aquest cas és així, i per un altre
costat amb una reducció que ja s’ha fet des de el primer moment de despesa, s’hagués pogut
repercutir per exemple incrementant, fico dos elements deficitaris cabdals, a l’escola Bressol i a
l’Escola de Música, i això no s’ha fet, i la nostra intenció no era pas això, fins i tot en l’últim ple
ho vam dir, ni mol menys, però ens trobem en una situació que si per exemple ens permetessin que
el romanent de tresoreria es pogués aplicar per sufragar part de la despesa corrent no tindríem cap
problema, però torno a repetir que tot i la reducció dels ingressos, el romanent de tresoreria no va
reduint-se sinó que es va mantenint i fins i tot incrementant una mica, per tant, això implica que
abans hem fet una reducció de despesa important, que es pot rascar de tot arreu? Evidentment,
però aquí és quan entra la qüestió política i és quan decidim i prioritzem segons en quines despeses
ho volem aplicar.
Seguidament intervé la Regidora Maria Carme Vidal i comenta: jo per no repetir coses que ja
s’han dit i que estic d’acord en coses que ha dit en Jaume, només em limitaré al 2014, jo no estic
d’acord amb aquesta pujada i crec que en aquests moments, que és un moment duríssim per molta
gent, i soc conscient que s’han reduït els ingressos de l’ajuntament, però crec que el sacrifici qui
l’ha de fer és l’ajuntament i crec que a l’equip de govern, se us ha de demanar, racionalitzar al
màxim les despeses i que no estem en un moment de floritures, se us ha de demanar austeritat,
austeritat i austeritat i prioritzar, prioritzar i prioritzar, però pressió fiscal o pressió als contribuents,
no, per que la cosa està malament Evidentment que sempre qui té més sempre pagarà més i qui té
menys, menys, però això no serveix com a argument. Res més.
A continuació pren la paraula el Regidor Musicco Pasquale i comença la seva intervenció
manifestant que després de tota l’explicació, molt professional d’en Jaume, ex alcalde, que en sap
moltíssim i de l’equip de govern, no volem entrar ni vull entrar en populisme ni molt menys en
demagògia, volem només dir que en base a les argumentacions manifestades, m’abstindré, però
tornant a la realitat del país que és la que estem vivint, entenem perfectament que és una decisió
política, però és el que heu triat i anirà com sempre a que pagaran els ciutadans. Però la meva
reflexió a partir d’aquí es mirar altres fonts de finançament, i que no sigui sempre amb l’IBI, sinó
amb altres impostos o taxes, guals, per exemple, hi ha gent que el paga i gent que no, i això ja
s’havia discutit i no s’ha pres cap tipus de decisió, i potser mirant altres impostos potser hagués

pogut ajudar a no pujar l’IBI. Continua la seva intervenció i comenta que el tema de retallar en
segons quines despeses és bastant clar, que es una decisió a prendre per part de l’equip de govern;
teniu una feina difícil reflectida amb la dificultat econòmica que està vivint el país, dir només que
ha estat molt bé estar present amb alguna explicació tant ben feta entre en Manel i en Jaume.
Torna a prendre la paraula el Regidor Manel Plana i torna a incidir en la situació actual, ja dita
amb anterioritat, hi ha hagut una reducció del fons estatal de cooperació de 22.000€, de la paperera
35.000€, del fons de cooperació local 43.000, les aportacions de les Escoles Bressol que s’ha
passat de 1875 a 800, de l’escola de música ni de l’escola bressol encara no tenim el conveni ni res
que ens digui que això es podrà sufragar.
Després aquí hi ha una altra cosa que potser no toca avui, és aquest principi de subsidiarietat que
son les administracions locals que oferim uns serveis que “competencialment” no ens toquen i no
hi ha el nivell de finançament que ens pertoca, doncs hem de fer, i tenim aquesta necessitat, per
exemple a l’escola Bressol últimament s’han fet unes obres que era el tema dels dipòsits d’aigua
que teníem i no havíem vist, a l’escola la Rosella s’han fet unes actuacions que es fan sí o sí, què
podem dir? Que és competència del Departament d’ensenyament? S’ha de donar resposta a tot
això i torno a repetir i reitero, puc entendre les argumentacions que es puguin donar, però després
ens correspon a nosaltres prioritzar i intentar trobar aquest equilibri entre ingressos i despeses, per
un costat incrementant de la forma més equànime possible, que no generi més dificultats de les que
ja estant passant els rossellonencs i les rossellonenques dia a dia amb, un increment de pressió
fiscal i l’altre per la reducció de despeses, que, torno a reiterar, des de el primer moment ha estat
una de les nostres fixacions.
Seguidament intervé l’Alcalde, i afegeix, en quan a tema de la despesa teniu tota la raó del món, a
la fi un ajuntament no deixa de ser com una economia familiar, tant entra tan pots gastar, això és
així de fàcil, des de el primer dia que hem estat nosaltres a l’equip de govern, és el que hem
intentat amb la major rapidesa i contundència, la mostra és, que gràcies amb aquesta reducció de
despesa, vam aconseguir que obrir les portes de l’ajuntament s’hagi reduït de 8.000 a 10.000€
menys cada mes. És el que et deia abans, quan tu aquest pressupost ja l’has exprimit tant, ja no
saps d’on treure més per que no donar per més, hi ha altres coses com el que tu deies de festes i de
personal que s’haurà de variar, per que s’ha d’acabar d’ajustar aquest pressupost.
Això respecte a despeses, pel que fa als ingressos hem tingut molt menys ingressos dels que en
teoria podien entrar, la sort és que amb aquest ajust de les despeses avui la caixa continua sent la
mateixa o superior a la que vam entrar, gràcies amb aquesta cura de despeses, lògicament el tema
IBI és un tema que afecta principalment a la gent del carrer, als veïns i veïnes de Rosselló, però
també vull dir una cosa, si no s’hagués aconseguit aquesta actualització dels valors, potser no
estaríem parlant de 20€ que li pot representar amb una casa mitja, potser estaríem parlant de 250€,
que se li hauria anat incrementant progressivament. L’any passat vam fer l’esforç des d’aquí
d’assumir aquell 10%, d’increment; aquest any, si no hagués estat per aquestes circumstàncies
sobrevingudes, de fons local, Alier, etc, doncs no solament aquest 10%, haguessin tingut un 20 i
algo més de tant per cent de baixa, en tema IBI, el contribuent si que ara té aquest petit increment,
però si no haguéssim fet res, aquest increment hagués estat un 40 o un 45% superior al que avui
podrà ser. L’any passat el vam ajustar per assumir des d’aquí l’ajuntament aquesta actualització
del 10% que s’anava fent progressivament. Has dit (Jaume) que al 2010 els ingressos eren un 40%
menors; lògic, tu l’IBI del teu moment no s’ingressava per que ha anat augmentant
progressivament, si no haguéssim tingut aquesta actualització i l’any passat no haguéssim assumit
aquest 10% avui el contribuent probablement estaria pagant una proporció de 200 o 200 i alguna
cosa més d’€ del que acabarà pagant aquest 2014, tampoc no tot són notícies de que puja l’IBI, de
moment s’ha aconseguit frenar aquest 10% de l’actualització fins al 2017, això està abolit ja no
s’actualitzarà aquest 10% i s’ha actualitzat els valors a preus de mercat actuals, què probablement

a finals d’any continuaran baixant per que això està continuant caient, tot el que és tema
immobiliari, i a finals d’any es tornaran a actualitzar tots aquests valors, la desgràcia? Que
nosaltres com a equip de govern ens hem trobat amb una sèrie de circumstàncies que ens dona una
decalatge d’un pressupost molt ajustat que no saps d’on treure més suc, d’uns 180.000 que han de
sortit d’un lloc o un altre, treure de despesa corrent 180.000€? ja et dic que no sé d’on treure’ls,
per que és impossible, la única solució que hem tingut és intentar fer com menys mal possible al
contribuent, ja què, soc el primer que sap que l’aigua puja, el gas puja i la llum puja, l’IBI i tot està
pujant, i el contribuent cada cop més ofegat. Nosaltres som els primers conscients d’això, però clar
també soc el primer que diu que a Rosselló se li ha de donar uns serveis amb una certa qualitat, el
que no podem fer és no fer res, tanquem porta, traiem despeses; em carrego neteja, em carrego el
que sigui, i em sobraran diners per tot arreu, però hi ha coses que s’ha de fe front i has d’actuar i
s’ha de fer, a partir d’aquí s’ha intentar ser el més curos possible i si n’hi havia prou amb aquest
0,05% no hem fet un 0,07%, i a partir d’aquí, reajustar tema festes, tema despesa laboral, etc...
Això és un actuació puntual per aquest any, per exemple, l’Estado, ens està afectant moltíssim, la
Generalitat ja sabeu tots com està, que aquí no arriba res, a sobre tema Alier, el tema Alier, ha estat
impressionant com ha afectat, el conveni que hi havia signat que ja veurem com acabarem amb
aquest tema, jo, quan vaig allí i vaig amb el “cul en l’aire” i perdoneu que ho digui així en un ple,
jo vaig allí a Alier a intentar re-negociar el conveni i no tinc cap força, surto d’allí amb una cara
d’idiota que és massa, per que tenen la paella pel mànec, l’últim trimestre tampoc l’han pagat.
Intervé la Regidora Maria Carme Vidal i comenta que, estem com estem i les famílies estan pitjor
que aquest ajuntament, es poden anar reduint serveis, hi ha coses que són més prioritàries que unes
altres.
L’Alcalde comenta adreçant-se a la Regidora: Què reduiries tu?
Seguidament s’obre un petit intercanvi de opinions entre ambdós, manifestant la Regidora la
necessitat de la racionalització de la despesa i la priorització d’activats, i comentant l’alcalde que
s’està fent, perquè a vegades no es pot fer res mes. I afegeix que de vegades et surten uns
imprevists que s’ha de fer front i tu no hi compte, l’any passat es va produir una obra a les escoles
que va pujar prop de 18.000€, i no hi comptàvem, i enguany segur que sortirà algun altra cosa i
torna a incidir que la pujada de l’IBI es degut a les circumstàncies a nivell de Generalitat, a nivell
d’Estat i a nivell d’Alier, etc, per això, ens veiem obligats sabent molt de greu, a fer aquest petit
increment que repercutirà en la seva proporció a cadascú en les seves llars particulars, i em sap
molt de greu, primer per que com a persona física també m’afecta igual que tothom.
Continuant el debat la Regidora Maria Carme Vidal, manifesta que hi ha gent que ho està passant
molt malament i en aquest poble també i de vegades s’ha de tenir una mica d’amor propi, potser no
se sap ben bé, per que la gent les passa com pot i potser se’n va a demanar ajuda a un altre lloc per
que és difícil demostrar-ho.
Comenta l’Alcalde al respecte que si i et vull posar jo, un exemple del que tu em dius, el que
nosaltres estem aquí plantejant de l’IBI, per exemple una família mitjana, amb un pis de 78m² li
repercutirà amb 20 o 23€ a l’any, la puja que et faran de l’aigua el primer trimestre ja t’ho val això,
l’aigua, ja no et dic ni la llum ni el gas.
En la mateixa línia continua la intervenció la Regidora Mª Carme Vidal i diu que la morositat cada
cop va creixent i mes de la contribució urbana, és del que hi ha més morositat, és evident que
estem com estem, amb una situació límit, el que va passar abans allò ja no hi és, estem ara com
estem, com també ens alegrem d’aquesta actualització cadastral, que em sembla que jo des de el

primer ple sempre vaig demanar, aquesta revisió, i crec que d’això ens hem d’acontentar tots i és
una cosa que hem aconseguit tots plegats, uns demanant-ho i vosaltres gestionant-ho, per que per
molt que nosaltres ho demanem qui havia de fer el paperam éreu vosaltres, aquí ens hem posat
d’acord, fins hi tot gent que no podia aconseguir beques per que els seus valors cadastrals dels
immobles es passaven, tot el que reflecteix, evidentment que tots volem el millor per Rosselló, i
els que estem aquí tots plegats som uns privilegiats.
Afegeix l’Alcalde que realment es així, però suposo que ens en sortirem, per que us feu idea de lo
conscient que som en relació a la gent sense gaires recursos, em demanat i em suposo que es podrà
aconseguir, es evitar coincidències en els cobraments dels arbitris, per evitar que puguin disposar
de diners per poder passar el mes i no que els arbitris se li emporti tot el que cobra. Som conscients
això, però també ens hem trobat amb aquestes circumstàncies en la tresoreria municipal, manca
d’uns ingressos que havien d’arribar i no han arribat.
Al respecte intervé el Regidor Manel Plana i en la línia argumental de l’Alcaldia, comenta que Per
exemple, a nivell d’Alier, si ara no tinguéssim aquesta situació, doncs potser no ens haguéssim
trobat obligats a pujar l’IBI, dic aquest per que era un ingrés atípic, que hi comptaves, jo entenc
que necessitem ser molt curosos i vigilar per les circumstàncies i les situacions en les que ens
trobem totes les famílies i també entenc els arguments, però com a mínim una certa comprensió, és
a dir, no hem anat amb ànim recaptatori en aquest cas, el que anem és per que d’altres coses se’ns
demanen uns equilibris a nivell de despesa corrent i que hem de fer alguna cosa, torno a repetir el
que hem dita abans dels nivells d’ingressos que hi ha via abans i que ara no hi son. 22.000€ del
fons estatal de cooperació, 35.000 de l’Alier, 43.000 del fons de cooperació local, . el que no
aporten de l’escola Bressol, el que no aporten de l’escola de música, oi que volem l’escola Música?
Intervé la Regidora Maria Carme Vidal i comenta que de totes aquestes coses ens hauríem de
queixar tots plegats. És horrorós, i els ajuntaments estan assumint coses que no les haurien
d’assumir, aquí estem completament d’acord, però també hi ha coses que es poden prioritzar.
Replica el Regidor Manel Plana que molt bé, però potser hi ha diferents sensibilitats, si hi ha
famílies que no tenen ningú a l’escola de música, i per tant cadascú que assumeixi aquella part.
Com a exemple, i dins d’aquest ordre de prioritats que tu dius, cadascú té les seves i nosaltres a la
fi el que hem de fer és decidir, fer una reducció a la qual pertoca a nivell de despeses i per un altre
costat aquest increment que torno a dir no té un ànim recaptatori, és d’intentar quadrar. Si ens
permetessin poder aplicar alguns dels recursos que tenim de romanent de tresoreria en despesa
corrent no tindríem cap problema, però no ens ho permeten. Estem obligats per normativa, s’està
legislant aplicant criteris economicistes, que son importants però no els mes importants.
En un altre ordre la Regidora, pregunta quina repercussió tindrà la situació d’Alier, respecte al
tema del gas, que suposa un ingrés considerable?
Contesta l’Alcalde que sens dubte, repercutirà, ara de moment es la meitat del consum, no en sé
res més.
Intervé seguidament el Regidor Sr Jaume Fernàndez i pregunta: El tema pressupostos, per que no
ens sorprengueu fora de joc altre cop, quan ho tindreu previst?
Contesta el Alcalde que el proper dia 27 es celebrarà el Ple dels Pressupostos i que tindreu la
documentació per la Junta de Portaveus.

La Regidora Maria Carme Vidal, mostra un cert malestar respecte a la Convocatòria del Ple el
dilluns, per haver demanat amb anterioritat que els plens no fossin dilluns, per qüestió d’agenda i
comenta la necessitat de poder arribar a un acord entre tots per la celebració dels Plens.
Intervé l’Alcalde i comenta que si, però en teoria el pressupost s’havia d’aprovar abans del 31 de
desembre, i no s’ha aprovat per dos senzilles raons molt importants, primer; ens mancava
concretar el tema IBI, i segon; no sabíem que passaria amb Alier, si no el 31 de desembre estarien
aprovats els pressupostos, com hem fet els altres anys de la nostra legislatura. N’obstant adreçantse, a la Regidora Maria Carme diu que mirarem de que en altes ocasions no coincideixi en dilluns.
Seguidament es produeixin diverses intervencions respecte a la convocatòria dels Plens, comentant
les diverses postures, ja paleses durant la legislatura.
Finalitzades les intervencions i sotmès a votació la proposta d’acord, dona el següent resultat:
 Vots a favor sis del Equip de Govern, Grup CIU.
 Vots en contra tres: Dos del Grup de End Ro i un del PSC-PM.
 Abstencions una: Grup de E.R.C.
I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió, agraint la participació de
tots els regidors, quan són les catorze hores quaranta cinc minuts, i de tot lo dit s’estén aquesta
acta, que com a Secretari, certifico

