
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 27 DE GENER DE 2014

Data: 27 de Gener de 2014
Horari: 12,00 a 13,30 hores.
Lloc: Rosselló. Sala d’Actes de la casa consistorial.
Regim: Extraordinària.

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

Secretari:
S. Fèlix Ruiz Martínez

Ordre del dia:
Primer.- Aprovació Pressupost Municipal Exercici 2014.
Segon.- Informe Morositat 4 Trimestre 2013.

Declarat obert l’acte per la Presidència, es procedeix a conèixer els assumptes inclosos a l’ordre
del dia.

PRIMER.- APROVACIÓ PRESSUPOST 2014 I ANNEXOS.
ANTECEDENTS
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2014.

L’interventor i el secretari de l’Ajuntament han emès els informes favorables que figuren a
l’expedient.

El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

FONAMENTS DE DRET
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació vigent i els
òrgans competents han proposat prèviament els pressupostos dels organismes i empreses que
l’integren, conformement als seus estatuts o al document fundacional.

La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171 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; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i ss. de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Per tant,
S’ACORDA:
1. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2014 d’acord amb l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic; el qual, resumit per
capítols, és el següent:

RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

Operacions corrents 1.915.761,56 Euros

Capítol Denominació Import Euros
1 DESPESES DE PERSONAL. 608.085,00
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 1.095.851,56
3 DESPESES FINANCERES. 25.525,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 186.300,00

Operacions de capital 307.481,90 Euros

Capítol Denominació Import Euros
6 INVERSIONS REALS. 307.481,90

Operacions financeres 125.750,00 Euros

Capítol Denominació Import Euros
9 PASSIUS FINANCERS. 125.750,00

Total pressupost de despeses: 2.348.993,46 Euros

RESUM DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS

Operacions corrents 2.152.914,35 Euros

Capítol Denominació Import Euros
1 IMPOSTOS INDIRECTES 1.013.673,48
2 IMPOSTOS DIRECTES 20.000,00
3 TAXES, PREUS PUBLICS I ALTRES INGRESSOS 443.911,87
4 TRANSFERENCIES CORRENTS 654.829,00
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 20.500,00

Operacions de capital 196.079,11 Euros

Capítol Denominació Import Euros
6 ALIENACIO D’INVERSIONS REALS 1.000,00
7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 195.079,11

Total pressupost d'ingressos: 2.348.993,46 Euros

2. Vista la documentació que s’acompanya, aprovar el sostre de la despesa no financera per
l’Ajuntament, d’acord amb el que es detalla a l’informe de la intervenció sobre el compliment de
l’objectiu d’estabilitat, objectiu del deute públic i la regla de la despesa.



3. Aprovar la plantilla de personal que s’ha detallat.

4. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.

5. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el
qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.

6. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al
qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

En el torn obert d’intervencions pren la paraula el Regidor Sr. Jaume Fernández, com a portaveu
del grup Endavant Rosselló i manifesta respecte al pressupost, que el Grup End -Ro l’any passat, si
no recordo malament, ens vam abstenir, entenen que el pressupost l’havíeu composat, acordat
vosaltres i ens el vàreu portar cuinat al ple, tampoc no vau expressar un interès especial en
negociar-lo, però enteníem que no hi havia cap cosa fora de lloc, aquest any la posició nostra
canviarà, l’any passat ens vam abstenir, aquest votarem en contra, i justificaré la posició nostra
alhora de votar en contra, votar en contra és molt senzill de vegades i es suposa que és el que ha de
fer l’oposició, però intento argumentar-ho, nosaltres entenem que el pressupost és una eina bàsica
de tot ajuntament, i de fet avui és el ple més important que fem durant l’any, per que és quan es
decideix el que fa o deixa de fer aquesta casa, nosaltres estem en contra i explicaré el perquè, si be
hi ha coses del pressupost que estem a favor i coses en contra, com ara, estem a favor d’una
inversió que es consigna en el pressupost i us felicito si ho podeu fer aquest any, que és la re-
urbanització del carrer Unió, que ha esdevingut en un problema crònic, però per contra no estem
d’acord amb la inversió del camp de futbol, postura manifestada un munt de cops, però clar, com
no hi ha votacions per separat, haurem de fer una votació conjunta, però no votarem en contra del
pressupost per les despeses sinó pels ingressos, i m’explico; vosaltres no teniu tota la culpa, en
teniu una part, la majoria és del mal finançament que tenen els ajuntaments, fa vergonya veure
com els ingressos de la Generalitat i de l’Estat han baixat en la proporció amb la que han baixat,
quan jo vaig entrar d’alcalde en aquest poble el fons estatal era el ingrés més gran que rebia
l’ajuntament per sobre de l’IBI, avui la part de l’IBI és la més gran de totes i més que el doble dels
fons estatal, entenc que l’Estat, ens té abandonats, però també entenc que la part de l’IBI doncs ha
arribat a un punt que aquesta pressió fiscal és insostenible, tot i entenen com vam parlar en el ple
de la setmana passada, esteu patint uns decrements d’ingressos que no teniu la culpa, i això és
evident, vosaltres la setmana passada, vau proposar una modificació de l’IBI de la contribució que
suposava un alça si no vaig errat, d’aproximadament uns 70.000€, l’IBI estimat era 875.000€ i
després aplicant el concepte de caixa es redueix; però la realitat es el que hem de pagar els veïns, si
tothom paga, és això. Nosaltres pensem que haguéssiu pogut ajustar més les despeses, i us ho vam
dir, que tot i fer un esforç en qüestions com festes o associacions crec que haguéssiu pogut arribar
més lluny, i per aquesta raó us votarem en contra.

Seguidament pren la paraula la Regidora Sara Vila Galan, i manifesta que abans d’entrar en el
contingut del pressupost, realitza un prec, que avanço, i es un prec en el sentit de que m’agradaria
que s’expliquessin els pressupostos per part de l’equip de govern, em sembla molt estrany que en
un ajuntament no s’expliquin el pressupostos i a més em sembla una falta de respecte per la gent
del poble en general que no es faci, quan és el ple més important de l’any, com ja s’ha dit, no
s’explica quines prioritats hi ha, si que s’ha explicat a la junta de portaveus però el ple és per que



les coses hi constin en acta i que els ciutadans puguin precisament consultar tot allò que va fent
l’ajuntament, l’equip de govern i crec que s’hauria d’explicar i saber per què aquests pressupostos
i no uns altres, voldríem saber en què s’ha prioritzat, quines línies s’ha seguit, quins criteris, crec
que és el mínim que la ciutadania té dret a escoltar per part d’un ajuntament. Respecte al
Pressupost, votarem en contra per múltiples raons; perquè no crec que siguin maneres de presentar
uns pressupostos, tampoc crec que siguin maneres de convocar plens de pressupostos així, en un
ple extraordinari a les 12 del migdia d’un dilluns, després de múltiples peticions per part de la resta
de grups del consistori per intentar que es facin el plens en horaris més assumibles per tots plegats
i que siguin de més fàcil accés, tant per l’oposició com per la pròpia ciutadania alhora d’assistir i
poder escoltar els criteris d’aquest equip de govern. Votarem en contra també per que òbviament
no estem d’acord en pagar més interessos i pagar més, precisament aquí l’únic que ve pressupostat
son els interessos del nou préstec per fer el nou camp de futbol, i més després de veure la
davallada dels ingressos del fons de cooperació local, fons estatal, etc... i continuem encara
entossudits en construir una obra faraònica que ara mateix no necessita el nostre poble i en canvi si
tenim altres prioritats com podrien ser l’escola de música, l’escola bressol, l’escola en general,
serveis sanitaris, serveis que són bàsics per la ciutadania i que en aquests moments tenen un cost
molt elevat per l’ajuntament precisament per que la Generalitat no paga, i això ja ho havíem dit, ja
sabíem que això passaria, ja sabíem que la Generalitat no pagaria segons quins serveis, i ja sabíem
que havíem d’estalviar i ser més curosos que mai amb la despesa, precisament per fer front a
aquells serveis més bàsics per la gent de Rosselló, en canvi hem preferit doncs apujar les taxes,
matrícules en l’escola de música per exemple i continuar mantenint un preus absolutament elevats
en comparativa amb moltes altres escoles bressol de Lleida per aquesta escola bressol que creiem
que molts ciutadans i ciutadanes no es poden permetre. Votarem en contra també per que continua
havent-hi una despesa energètica brutal, la despesa energètica en aquest poble és molt gran, la
despesa en neteja també és absolutament elevada, portem tres anys de legislatura, aquest és el
tercer pressupost, només en queda un, el del 2015, si no m’equivoco i no s’han donat solucions a
aquests problemes, si que és cert que es va fer una auditoria per temes energètics precisament per
que venia finançada per un òrgan supramunicipal i gairebé és de compliment obligatori fer aquest
tipus d’auditories avui en dia, però no s’ha fet res, i continuem apostant per l’energia bruta i cara,
com l’exemple del Casal, que tornem a apostar pel gas una altre cop, tot i que la factura del gas
puja enormement en aquest ajuntament i en molts altres, quan tothom sap, que apostar per la
biomassa o energies renovables és molt més fàcil poder amortitzar en poc temps i a més a més
contribuïm a un desenvolupament global molt més sostenible. Pel que fa al tema de la neteja
continua sent una factura elevadíssima i sinó m’equivoco i tal com es va parlar en la junta de
portaveus és un tema que s’hagués pogut donar sortida i tractar abans, treure a concurs públic
precisament el tema de la neteja i mirar de canviar l’empresa i solucionar aquesta despesa tan gran,
que ens costa tants diners i que vosaltres mateixos sabeu que el que paguem no s’ho val, tot i que
ja ha passat tres anys encara no s’ha fet res respecte això. Bàsicament aquestes són les màximes
raons per les quals nosaltres votarem en contra d’aquests pressupostos.

Seguidament intervé la Regidora Maria Carme Vidal, iniciant la seva intervenció dient: Gràcies
per recorda’m que maneu vosaltres, fent el ple avui dilluns a les 12, ja m’ha quedat clar. I ara
anem als pressupostos, doncs jo el pressupostos m’abstindré, no és que m’agradin, però si que
observo respecte a la meva petició de fer retallades que algunes s’han fet, podria comentar diverses
partides, però ja han estat comentades però no vull allargar-me mes, però si voldria deixar
constància la consignació de la partida addicionals camp de futbol, i per el que sembla part de raó
teníem l’oposició, quant dèiem que devien faltar coses per que era una zona que no estava
urbanitzada, tant sols, deixar constància d’això.
També i respecte a la Emissora a mi el que em sembla greu de l’emissora és que tornem una mica
enrere, si marxem d’Emun i tenim ràdio Rosselló sembla que anem una mica a contra corrent una



cosa que teníem mancomunada i potser el dir marxarem, a mi em va venir a la ment més aviat un
provincianisme, el tancar-nos una mica en comptes de obrir-nos, ja se que fareu el que voldreu, en
disposar de la majoria absoluta..
I, per últim, vull remarcar el que vaig dir en el ple del passat dimarts, dia 21 de gener, és que
intenteu racionalitzar al màxim les despeses, marcar prioritats i no tanta floritura i més austeritat,
per que podem retallar sense eliminar serveis, no cal eliminar, i si que és veritat que algunes
partides han estat retallades, si que és veritat que es tracta també de que aquest pressupost no
pateixi desviaments.

Seguidament intervé el Regidor Musicco Pasquale i comenta que abans de posicionar-se sobre la
votació en el pressupost, manifesta que en primer lloc, s’ha de tindre ben clar la realitat del país
sobre la situació econòmica i administrativa que pateixen els ajuntaments, que crec que s’ha de
tenir molt clar i sobre aquest aspecte tenim un problema, en un altre ordre vull subratllar també per
que crec que s’ha de dir, tots aquests anys en que la situació de l’Ajuntament ha estat positiva
gracies a l’aportació del Secretari, i crec que aquesta feina s’ha de reconèixer quan es parla dels
pressupostos. Ara bé, les dificultats hi són per que són evidents, i vosaltres que teniu la majoria
absoluta sou el que acabareu decidint per molt que de vegades ens feu partícips de les decisions
però teniu majoria i crec que l’esteu exercint, és el vostre dret i no es pot dir res, se pot entendre,
però no compartir, que és el que fem. I dir que sobre els pressupostos assenyalar que hi ha unes
partides que s’haguessin pogut fer molt millor, com el tema de la jardineria que crec que realment
la nostra jardineria del poble és una herència deixada de l’ajuntament passat, creiem que és quasi
insostenible, també el tema de les rotondes que porta un elevat cost o el passeig, tenim exemple en
tota la comarca i província que el tema de les rotondes ho han solucionat posant pedres o materials
d’aquest tipus que fan que el seu manteniment sigui zero, calculant que tenim un cost de 40.000 €
de jardineria, és prou important, però tornem al fet que son decisions d’aquest equip de govern i a
partir d’aquí evidentment torno a repetir ho podem entendre però no compartir. El mateix amb el
camp de futbol cosa que nosaltres ja ens havíem abstingut i que aquí també s’ha vist amb aquests
pressupostos que hi havia unes errades que no s’havien previst d’uns 15.000€, pels temes
d’accessos, i realment és una errada que s’ha d’atribuir a l’equip de govern. Altra cosa que també
evidentment no se si està planificat o no, ja que el tema es veia venir des de fa un temps, era el
tema Alier, en quan al tema Alier tornarà a sortir en els propers pressupostos per que a nivell
d’entrada d’ingressos és un tema molt important, esperem que no passi però si passés afectarà molt
en tot això. Crec que les planificacions s’haurien de mirar una mica millor quan es fan els
pressupostos i a partir d’aquí fins hi tot el que és el tema serveis. l sobre costos de manteniment
que tenim, incloent el de la neteja que potser es poden ajustar als mínims. Dit això el nostre grup
s’abstindrà, ja que per un 50% creiem que teniu aquest problema financer però per l’altre 50%
creiem que son unes decisions que es podrien fer molt millor.

Finalitzades les intervencions dels Grup de l’oposició, pren la paraula el portaveu del l’equip de
Govern, Manel Plana, i comenta dient que sense que es vulgui utilitzar com un element de “menys
teniment” el fet de no fer la presentació dels pressupostos, doncs ja es va dir en la junta de
portaveus i en la qual es va explicar de forma ben extensa tal i com m’han comentat. Ara ens toca
a nosaltres fer algunes puntualitzacions a les argumentacions fonamentades, des del punt de vista
de cadascun dels grups polítics que formem el consistori de Rosselló. Per exemple: l’escola bressol
representa el 8.1% del total del pressupost de l’ajuntament de Rosselló, obres o el que es fa del
manteniment de l’escola la Rosella un 4%, l’escola de música un 2.6%, les activitats culturals
entre les quals hi ha el punt Edu, un 1,7%, les festes majors hi ha hagut una rebaixa del 17%
respecte a l’any passat, igual que també hi hagut una rebaixa de les aportacions dels òrgans del
govern tot i que hi ha uns elements que estan establerts des de l’inici d’aquesta legislatura que hem
començat fa tres anys com bé s’ha dit, segons les dades que disposen i a falta de tancar alguns



aspectes i en espera de la liquidació de l’exercici, per part del OAGRTL de la Diputació de Lleida,
els càlculs, donen un Romanent de Tresoreria al voltant de 850.000 Euros, per tant, és el que vam
estar parlant en l’altre ple, hi ha un romanent de tresoreria que es manté estable, crec que això
implica, que certa estabilitat hi ha, pel que fa a la gestió del dia a dia i per les previsions que es fan
de cara al futur i ho dic per que hi ha hagut una reducció d’ingressos importants, tan des de la part
estatal, nacional (Estat i Generalitat) i després d’un element importantíssim amb un conveni amb
una empresa que feia unes atribucions monetàries que ajudaven a tenir certa “folgatze”
econòmicament amb aquest aspecte. Per tant, per un costat reducció d’ingressos i per l’altre ens
mantenim amb el mateix romanent de tresoreria, hem parlat per exemple que l’escola bressol
representa un 8.1%, fa dos anys que no em pujat quotes, en l’escola de música, en un procés de
participació obert, en el qual hi van participar primer el consell escolar i després una assemblea
amb els pares i mares van pujar una taxa per que ja sabem tots que cada cop les aportacions a
nivell de la Generalitat cada cop són més minses, hem intentat mantenir al màxim les aportacions
que es fan a les associacions, per que creiem des d’aquest equip de govern que s’ha de fomentar al
màxim la participació en totes les activitats que conformen, perquè fer poble, no és única i
exclusivament aquí ens veiem i que estiguem aquí present els regidors sinó que fem que totes les
activitats i les associacions puguin per elles mateixes actuar i amb aquest cas l’equip de govern, no
ficar cap tipus d’impediment sinó que tinguin la seva pròpia capacitat i autonomia, em remeto al
romanent de tresoreria, si ens mantenim amb la mateixa situació vol dir que fa uns anys des de que
vam entrar, aquest equip de govern, el que ha fet única i exclusivament és adaptar-se i aquelles
partides pressupostàries que nosaltres creiem que es podien reduir es va reduir i el que s’havia fet
anterioritat, per criteris de decisió per part de les persones que en aquell moment tenien una
responsabilitat, doncs nosaltres no les vam assumir i vam canviar, per tant crec que aquest és un
element importantíssim. Quan es parla del resum de pressupost d’ingressos al capítol 7 es parla de
transferències de capital, hi ha 195.000€ per poder fer front a totes aquestes inversions, inversions
que no son fruit dels nostres capricis sinó que són fruit d’haver estudiat les necessitats que té el
poble i unes necessitats demanades i sostingudes en aquest cas per molta part dels veïns de
Rosselló, són aquestes obres que aquí tenim pressupostades. Per un altres costat s’ha parlat del
tema del increment de l’IBI que ens va tocar fer a l’ajuntament, també ho heu dit vosaltres, no
tenim cap altre tipus de possibilitat d’incrementar els ingressos ni cap tipus de capacitat impositiva,
però clar quan es diuen les coses i ens deixem aquella part que ha estat gràcies a les aportacions
que entre tots hem anat fent però aquest equip de govern que ha estat capaç de mantenir el que era
la base imposable i fins hi tot aquest 10% que s’havia d’incrementar de l’IBI que ho vam assumir
el propi ajuntament, doncs podem arribar a dir que en aquest cas podem dir que hem estabilitzat, si
que s’ha pujat l’IBI de manera acurada, per que hi hagués el mínim d’impacte possible a les
economies dels vilatans i vilatanes del nostre poble, però després farem un cas ben expressiu del
que arribarà a fer, no vull entrar més amb valoracions puntuals però si que he vist que hi ha alguns
tipus de discursos (ben respectables) de que aquests pressupostos no son socials, què no tenim cap
tipus de sensibilitat a nivell social etc. Que no es vulgui veure que s’ha fet una tasca fonamental a
nivell social, associatiu i a nivell d’associacions, joventut, gent gran, recolzament a les escoles
bressol i a les famílies, a nivell de fomentar l’escola de música que tenim i a nivell d’esports, que
facin d’una manera o altra incrementar les activitats que s’estan fent i s’estan duent a terme dia a
dia amb aquest poble, és negar l’evidència, evidentment que no totes les coses les fem bé i potser
hi ha coses que són millorables però dir una part de la veritat al final es transforma en una mentida
interessada i creiem que, tots els criteris imposats pel govern central estem complint-los, que hi
una romanent de tresoreria important que tot i el decrement dels ingressos l’estem mantenint, això
vol dir que les despeses no les hem incrementat, això ja ho vam fer des de el començament, entre
d’altres amb; una reducció del 20% del sou de l’alcalde per ficar un exemple. En tot cas dir-vos
què gràcies per les aportacions, per aquest debat serè, però evidentment hem presentat de la millor
manera possible aquesta proposta de pressupost de cara al 2014 que creiem que és important.



Seguidament pren la paraula l’Alcalde i afegeix que només fent una mica de ressò al que està dient
el Manel, nosaltres des de el primer dia que vam entrar a formar part d’aquest ajuntament el que si
que vam tenir molt en compte és el tema de la despesa, des de el primer dia es va tenir molta cura
en suprimir i/o reajustar al màxim tot el que son despeses d’aquest ajuntament, mostra d’això és
que avui tal i com acaba de dir, el romanent de tresoreria és el mateix que fa 3 anys, amb la
dificultat que hem tingut de la falta d’ingressos, assumir una puja d’un IBI que pertocava l’any
passat i etc, etc, altres coses. Per exemple, una altra cosa que ha sortit avui, crec que ho has dit tu
Lino, el tema de la jardineria, jo fent aquí ara 4 números, si haguéssim continuat com ho teníem i
en l’estat que estava el poble, avui la jardineria pujaria 48.000€, 8000€ més del que estem pagant
ara, i crec des de el meu punt de vista i no com a alcalde, sinó com a ciutadà de Rosselló, que el
que és la imatge a nivell de jardins ha fet una canvi, no del 100% sinó del 200%, el tema de les
rotondes, tens raó, si fiquem allò negre o les abandonem com les de Vilanova el cost és zero, però
jo m’estimo més que costi el que està costant però tindre-les com les tenim, per que m’agrada dir
que soc de Rosselló i sentir-me orgullós i m’agrada treure pit quan puc donar fe que el meu poble
millori més que uns altres.

Altres temes que heu comentat, el tema del camp de futbol, que ja veig que tots esteu molt en
contra i per sort gràcies a que en el seu dia hi va haver unes votacions i els ciutadans ens van voler
donar aquesta majoria absoluta, doncs probablement es farà el camp de futbol, per que sinó tindria
els meus dubtes si l’acabaríem fent i per tant, perdre aquest 95% de subvenció que ens estan
donant, aquí nosaltres com intentem ser curosos amb el pressupost i vist que el pressupost aquest
any ens ha estat molt difícil ajustar-lo, ja que el pressupost el 2013 ja estava molt acurat i quasi ja
no hi havia variacions amb partides, em ficat aquesta partida de 15.000€ que vosaltres heu
anomenat per la previsió que tenim de que on es fa un nou camp de futbol hi ha una zona que no
està urbanitzada, i per si passes alguna cosa, nosaltres preveiem aquests 15.000€ per si s’hagués de
fer un accés, un vial o qualsevol adequació d’aquesta zona no urbanitzada per accedir-hi, però el
que marca el projecte del camp de futbol taxant i rotundament amb aquell projecte, no hi ha cap
increment del projecte, és la previsió d’aquesta zona per urbanitzar.

Altres temes, és lògic que nosaltres hem tingut un problema molt serio, ja que de l’Estat s’ha
produït una disminució molt important d’ingressos, fons local de cooperació, tot el tema de la
guarderia de menjadors de la Generalitat encara no hem cobrat res del 2013 i la previsió és que no
la cobrarem i hem arribat a un punt que no hem tingut cap més remei, tot i fer-nos molt mal a tots
de haver de reajustar l’IBI que és el que acaba pagant cadascú del rebut de casa seva, tot i així,
abans de fer aquest reajustament de l’IBI s’ha tret molts exemples de casos, fent números del que
li podria repercutir a cada veí de Rosselló, per ficar-vos un exemple, fico el meu cas, per no tenir
que nombrar cap nom més; si nosaltres no haguéssim aconseguit l’actualització aquesta, que vam
aconseguir per al 2014, si tot això hagués seguit el seu procés, tot i que nosaltres amb aquest 2014
hem incrementat el tipus del 0.55 al 0.60, jo aquest any al 2014 estaria pagant més d’Ibi del que
acabaré pagant ara, és a dir, tot i haver incrementat al 0.60, si no haguéssim fet les actuacions que
hem fet per tal d’actualitzar els valors cadastrals, avui jo, la meva vivenda estaria pagant més d’IBI
que el que acabaré pagant ara tot i haver pujat el impost d’IBI. Torno a repetir ens ha dolgut molt
fer aquesta actuació, la mostra és que aquests altres anys tots els increments que s’anaven fent de
valor s’assumien des de l’ajuntament però aquest any degut al nivell d’Estat que tenim i
Generalitat no entra el que hauria d’entrar, no ens paguen el que ens van prometre que ens
pagarien, això és greu, doncs no hem tingut cap més remei que actualitzar aquest IBI, vull que
quedi clar, si no s’hagués fet les actuacions pertinents avui pagaríem més del que pagarem
realment ara, també em comprometo que si les coses es posen al seu lloc i tot va tal i com hauria
d’anar, aquest increment farem tot el possible per que aquest increment es repercuteixi a l’inrevés,



ha arribar un punt que des d’aquí l’ajuntament no ho podíem assumir. He de ser sincer, i la
castanya d’Alier, és seria i encara no s’ha acabat, ja veurem el que acaba passant.

Respecte al Tema Consorci Emun, quan vam agafar el consistori era una mancomunitat
d’emissores a la que pertanyia Rosselló i que tenia pèrdues, avui Emun dona benefici, però tot i
així doncs no ho tenim prou clar la continuïtat de Rosselló, amb el Consorci d’Emun, el nostre
grup volem una Emissora que sigui del municipi i per al municipi, estem veien que ara la tenim
aquí i potser ens hem de menjar coses que potser Rosselló no s’hauria de menjar, tot i així encara
que acabem sortint d’Emun, doncs el que és l’emissora de Rosselló continuarà funcionant, amb
una emissora més pròxima, de cara al poble i amb facilitat per que la gent la pugui utilitzar més del
que l’utilitzen ara, si us fixeu i escolteu Emun, publicitat d’aquí de Rosselló pràcticament no hi ha
gens, per que val molts diners fer publicitat a Emun, si arribéssim a tindre una emissora nostra,
doncs probablement quasi la majoria dels comerços del municipi acabarien fent publicitat per que
seria molt més barata. Hi havia dèficit, ja que hi havia unes pèrdues importants i ara al estar al
damunt amb un bon control ara Emun dona benefici, tot i així estem valorant la possibilitat que
Rosselló surti del consorci.

Altres temes, el primer any quan vam entrar va ser l’estalvi, ara hi ha un tema important com és
l’estalvi energètic, l’estalvi a nivell de gas, que son molts diners que costa a l’ajuntament i estem
amb això, el que passa és que per desgràcia, va tot tant lent a l’administració, que el que en una
casa podries fer en dos mesos aquí estàs dos anys, però tenim molt clar quines actuacions hem de
fer per tal de fer un estalvi amb enllumenat i molt important amb tema de gas, ho tenim tot damunt
la taula i aquest any probablement es veurà una resolució en tots aquests temes, ara mateix que ja
està funcionant per que la calefacció vella del casal ja s’ha desmuntat la nova està funcionant amb
un cost de 7 €/h quan l’antiga ho feia en 100€/h, per exemple, si que continuem consumint gas ja
que la inversió és molt més minsa que no posar una caldera de biomassa, en caldera de biomassa
tenim un projecte per l’escola i la guarderia que si no passa res que amb una amortització d’1 any i
mig ho podríem tenir amortitzat, al casal muntar una caldera de biomassa és un cost excessiu pel
que realment pots arribar a amortitzar la inversió inicial.

Tema d’enllumenat, es va fer una auditoria, per saber realment des de quin punt partíem, realment
lo bo que tenim és que des de l’any passat que teníem un projecte de 80.00€ si no recordo
malament, ara el tenim a 44.000€ i aquest any si no passa res, ja ho tenim tot, els pròxims mesos
veureu que es canvia l’enllumenat de Rosselló, amb un estalvi del 60% de la factura actual, el
problema és que a nivell d’administració que va tan lent, però s’està treballant i aquest any es
veurà un canvi molt substancial i acabarà repercutint en l’economia del municipi.

En referència als altres temes, estem aquí tant jo, com el meu grup, per intentar fer les coses el
màxim possible, que us baseu molt en el tema que tenim majoria i això, la majoria és una cosa que
ens van donar els veïns de Rosselló, jo no l’he agafat per que sí, ens la van donar, què la utilitzem?
Clar que sí, per que ells ens van donar aquesta confiança per treballar i tirar endavant el municipi, i
aquest any i alguna cosa més que queda la continuarem utilitzant, per que ens la van donar, ens
equivocarem en coses? Segurament, sense cap dubte, el que pren decisions s’equivoca, si no
féssim res, no ens equivocaríem, però si que heu de tenir clar és que tot el que fem és per que
volem per Rosselló el millor possible i que per això treballem i perdem les hores que sigui
necessari, res més, torno a repetir, ens sap molt de greu haver tingut d’ajustar aquest IBI i que per
tant amb la consciència del greu que ens sap, intentarem compensar-ho en anys posteriors, tot i
això, dir que si no s’hagués fet cap altre tipus d’actuació el contribuent avui estaria pagant més del
que està pagant realment.



Seguidament intervé el Regidors Sr. Jaume Fernàndez, respecte a les explicacions de l’ l’Alcaldia i
per que quedi clar per l’acta, el tema del camp de futbol, tal com us has dit, ja que, respons a tots i
sembla que tots tinguem la mateixa posició, nosaltres quan vam estar al govern, vam incloure al
PUOSC, vam lluitar i vam aconseguir la subvenció del camp de futbol, ho dic per que quedi clar
que nosaltres no ens oposem al camp de futbol, nosaltres volíem reformar el camp de futbol, al que
ens oposem és al construir el camp de futbol en un altre lloc, que és el projecte que heu posat
vosaltres, ho dic per que quedi clar, ja que, sinó semblaria que jo he tingut un trasbals mental i que
com a alcalde vaig demanar un camp de futbol i ara que soc a l’oposició no el vull, no és això, el
nostre projecte era reformar el camp de futbol, vosaltres és fer un camp de futbol nou en una altra
ubicació, que tot és respectable, el nostre projecte i el vostre, però que quedi clar que no estàvem
en contra d’això.
Respecte al tema de l’IBI, abans en Manel feia una reflexió que em sembla interessant que forma
part de l’art de la política o de l’art de la vida, quan un exposa una cosa, no té per què mentir, de
vegades només remarques els elements que van a favor del discurs de cadascú, i això ho fem tots,
la meva reflexió respecte a l’IBI, jo per mi ja comencem a estar al final de la legislatura és molt
senzilla, ho dic per que l’he viscut i l’he patit, quan nosaltres vam arribar a l’ajuntament, l’anterior
ajuntament encertadament, l’època en que estava en Genís, va demanar una revisió de les bases
cadastrals per que era evident que Rosselló del 2005/06 res tenia a veure amb el Rosselló de l’any
90, vam tenir la mala sort que tot això es va produir en el moment en que s’acaba el boom del
totxo i tot va cap a baix, quan jo vaig entrar d’alcalde en aquest poble, d’IBI recaptàvem sobre els
300.000 €. l’aportació de l’estat era superior, quan jo vaig deixar de ser alcalde d’aquest poble
l’IBI estava sobre els 650.000€ si no vaig errat, avui està en 875.000€, això vol dir que entre tots, i
no és una qüestió de culpar, és un fet, entre tots de l’any 2006 a l’any 2014 els veïns de Rosselló
han passat de pagar 300.000 a gairebé 900.000, i jo el que dic, per que estic preocupat de que la
font principal d’ingressos de l’ajuntament hagi de carregar-se sobre aquest impost que és
desagradable per que és un impost que aplica l’ajuntament, no és l’aportació d’impostos que et
dona l’estat que és el que ens hauria de donar, més enllà del que tu has dit, és raó, que l’acord amb
el cadastre us l’hem demanat i estem contents, hem sembla que ho hem expressat per activa i per
passiva, no és que nosaltres ho haguem aconseguit, vosaltres ho heu anat a demanar, penso que
heu fet una bona feina per que com has dit tu, la base cadastral afecta a moltes altres coses, però la
meva advertència, el meu crit, avís, si vols al desert, és que la pressió fiscal que està provocant
l’IBI al veïns de Rosselló des del 2006 al 2014 i jo en soc “corresponsable” per que jo vaig ser
culpable de part d’aquesta pressió en el meu moment d’alcalde és el triple, i que en els moments
que estem vivint és preocupant, és aquest el matís, jo quan hi vaig estar ho vaig fer el millor que
vaig saber i tu suposo que fas exactament igual i el que vingui també ho farà, però en aquest
moment, penso honestament, què tot això se’ns ha anat de mare, o hi ha una revisió urgentment de
com funciona el finançament dels ajuntaments o ens trobarem en un cas que de vegades els
companys ja ho han comentat, que començarà a haver-hi molta gent que no podrà pagar els
impostos, només és això, no és una qüestió de penjar-nos medalles o no, però penseu això,
nosaltres quan vam entrar 300.000€ que era molt poc, avui gairebé estem als 900.000€, i això ha
passat en el decalatge de 8 anys, és una situació penso greu, només era aquest matís, no és qüestió,
de que en Josep o fa bé i en Jaume o feia pitjor.

Contesta l’Alcalde i comenta, del que dius Jaume en som conscients, la mostra és que l’any passat
per tal de que el contribuent no l’acabés repercutint les puges successives d’aquest rebut des d’aquí
es va assumir aquest increment, es va fer un esforç de 70 o 80 mil € que pujava, ho vam assumir,
en som conscients, jo també penso igual que tu, la manera de finançar els ajuntament s’hauria
d’enfocar d’un altra manera que no anar repercutint al contribuent final, però per desgràcia això
funciona així, si els que van per damunt nostre no en son conscients o potser ells ja ho tenen tot bé,
els que anem per sota, per desgràcia passa el que està passant en aquest país, però que en som



conscients que tot això és dolent pel contribuent final? Si, la mostra és que l’any passat vam
assumir aquest increment per que no perjudiqués als contribuents.
En quan al camp de futbol, jo sempre ho he dit, la diferència entre nosaltres i vosaltres és que
vosaltres volíeu fer-ho al camp antic i nosaltres en una zona nova. El cost és exactament el mateix,
la diferència és que es feia en un lloc (crec jo) obsolet, sense infraestructura de comunicacions i
nosaltres el fem en un lloc que a nivell de comunicació i de poder créixer algun dia la zona
esportiva és més adient que no pas el lloc antic.

A continuació pren la paraula la Regidora Sara Vila en el torn de replica comenta en tot cas, a mi
també em sobta una mica, a veure, vosaltres teniu tot el dret a presentar els pressupostos que
vulgueu i aplicar els criteris que vulgueu per descomptat, son els vostres criteris i sou l’equip de
govern, però nosaltres també tenim dret a fer oposició a explicar quines serien les nostres prioritats
i no per que més les repetim resulta que siguin mentides interessades, jo no crec que sigui mentida
que els preus per exemple de l’escola bressol siguin preus cars comparats amb altres ajuntament
perquè estem parlant de preus que oscil·len entres 200 i 300 euros depenent dels serveis que es
vulguin donar, si inclou menjador o no, quan estem parlant que altres escoles bressol de Lleida
s’està pagant 60€ mensuals, hi ha moltes famílies que no poden assumir aquest cost, no crec que
sigui una mentida interessada dir que s’han apujat les taxes de l’escola de música, fa quatre dies
que ho aprovàvem aquí al ple i que nosaltres vam votar en contra i vosaltres a favor, però no és cap
mentida interessada, és un fet que s’han apujat les taxes de l’escola de música i ens consta molt
creure, tot i que diguin que hi ha processos participatius i que els pares hi estan d’acord, que als
pares vulguin pagar més per l’escola de música, ens costa molt de creure que avui en dia la gent
cantant i ballant per que paguin més per que sí, per l’escola de música quan ja estan pagant prous
impostos, no només a nivell municipal sinó impostos de tot tipus, pel que al tema energètic molt
bé, ho reconeixem, s’ha reduït la despesa del casal però no parem compte per exemple amb els
aïllaments per exemple, potser encara es podria reduir molt més si féssim les coses com toquen,
primer s’aïlla bé un edifici fins que sigui sostenible i per que tingui el mínim de despesa possible,
però anem canviant calefaccions i altres tipus d’infraestructures sense tenir en compte si els
edificis estan ben aïllats o no, sempre comencem la casa per la teulada pel que fa a temes
energètics i aquestes no son maneres, si que vosaltres vau heretar una situació, està clar, però jo
pensava que des del principi miraríeu de fer les coses ben fetes, i començar a fer la casa pels
fonaments vol dir primer mirar els aïllaments, pel que fa a ingressos extres se’n podrien mirar, hi
ha maneres i molts municipis els estan posant en pràctica, sancions per incompliment, aquí en el
municipi poques, per no dir cap, aquí no es sancionen als veïns molts cops quan hi ha actituds
incíviques o problemes de trànsit o fins i tot pel tema de guals, que ho havíem parlat en un ple, es
podria exigir a tots els veïns per poder acabar amb molts problemes d’aparcament en que tothom
tingués gual a un preu mòdic, això es va parlar, tu mateix vas donar la idea però no s’ha fet, són
maneres d’aconseguir ingressos, impostos per als que més contaminen, impostos pels que més
despesa energètica tenen al poble sense reparar si aquesta despesa és justificada o no, impostos
pels que tenen vehicles més contaminants i els hi agrada anar amb vehicles més contaminants i els
agrada molt anar amb grans vehicles de luxe que molts cops no son necessaris i no son maquinària
per treballar, abandonament d’animals, hi ha molts municipis que sancionen per abandonar
animals que després en paguem econòmicament tots les conseqüències de la gent que no és
responsable, en aquest poble surt barat per no dir gratuït ser incívic, i això potser ho hauríem de
mirar tal i com estan ara mateix les coses. I no us confieu la majoria absoluta no us la va donar la
ciutadania, la majoria absoluta us l’ha donat la llei D’Hondt, aquí hi ha més vots a l’oposició que a
l’equip de govern, compteu-los per que hi ha més vots a l’oposició que a l’equip de govern, la
majoria absoluta us la dona la distribució dels vots, però no la gent, la gent us dona els vots només.



Contesta l’Alcalde i diu dons, que continuïn donant-me’ls, jo, encantat, tant si és pels vots com per
la llei d’Hondt.
En quan al que dius sobre l’incivisme, ja vam dir que respecte a les multes, nosaltres no
sancionaríem, per que al igual que m’esteu retraient cada cop el tema de l’IBI, el tema de les
sancions econòmiques, és a dir, les multes, em sembla que vam dir en l’últim ple que s’havia posat
5 o 7 sancions.

Seguidament pren la paraula el Regidor Sr Manel Plana i per al·lusions comentades per la
Regidora Sara Vila, comenta que s’acusa a l’equip de govern de incrementar impostos i per un
altre costat que els serveis que presten son cars. Respecte a la primera acusació de la pujada de la
taxa de la Escola de Musica, i de la trobada amb els pares, no vaig dir que estiguin contents, al
contrari, tant sols es va fer participis als usuaris del servei, de la situació i així es va entendre
majoritàriament, a ningú agrada pagar mes, tot el contrari, s’ha de recaptar el necessari.
L’Ajuntament ha de distribuir els ingressos, i sense cap ànim recaptatori, en els serveis que
considera essencials, coma ara Escola Bressol, Escola de Musica etc, . que son manifestament
deficitaris.

Seguidament i en el segon torn de intervencions la Regidora Maria Carme Vidal, comenta, que
també vol aclarir en línia a la intervenció del Regidor Sr. Jaume Fernàndez, que tampoc vaig votar
en contra del camp de futbol, vull deixar clar que vaig dir sí al camp de futbol al lloc vell, no el
camp nou de trinca i el motiu era per ser una zona nova que s’havia d’urbanitzar i el que això
implica.
En un altre ordre comenta la Regidora, en quan a ingressos, és el contracte amb correus, 900€, això
s’hauria de revisar.

Contesta l’alcalde que aquest tema, ja es va iniciar al seu dia, i encara es troba pendent, hem tingut
varis contactes, via correu electrònic i correu postal, ens han posicionat i ells encara no s’han
manifestat, perquè realment es un regal el lloguer. Però no els podem fer fora, a nosaltres també
ens interessa que hi siguin aquí baix correus.

Torna a prendre la paraula la Regidora Mª Carme i realitza una reflexió en veu alta i comenta en
quan a actituds, ara que parlàveu de civisme, estalviaríem molt si tots canviéssim una mica
l’actitud i aquest missatge gratuït de paga l’ajuntament, paga l’ajuntament, per que així se’n van
molts diners i a la llarga els diners de l’ajuntament son els diners de tots i si se’n van cap allà no
van cap un altre costat, i potser tots hauríem de fer una mica de pedagogia, i tots quan veus un que
passeja un gos i no recull els excrements, doncs un toc.
L’altre dia a la junta de portaveus quan parlàvem de l’escola, que deixen els llums i tot això,
actituds d’aquestes, entre tots hem de donar un toc, com potser la calefacció en segons quines
dependències. Potser són 20€ però de 20 en 20 arribarem a 1.000.

Contesta l’Alcalde que sense cap dubte Mª Carme, és així, conscienciació, i s’ha d’estar molt al
damunt, per que tot i que intentes transmetre-ho, ara que has dit els professors que parin calefacció,
és real, l’any passat, sort que en Josep Subirada, hi va anar, es van deixar la calefacció de l’escola
engegada totes les festes de Nadal.

Finalment intervé Musicco Pasquale i realitza un matís sobre el tema jardineria, comenta que està
lligat al concepte del cost, es tracta i es correspon al que entenen cada un, sobre el concepte bàsic
de manteniment, que segurament el tenim diferent, i comenta, em puc comprar una camisa
d’Armani però amb una camisa normal també aniré igual vestit, i no aniré despullat, això no vol
dir no estar orgullós de Rosselló, pot estar orgullós de Rosselló igualment; el que dic es que si no



em puc permetre una despesa i mes per una qüestió d’imatge, intentaré retallar-la per que és un
cost no necessari i molt alt, el concepte bàsic només és aquest, jo també estic orgullós de ser
Rossellonenc, però si no em puc permetre una cosa a nivell d’imatge l’estalviaré, el màxim
possible, dins d’uns margenes acceptables del seu manteniment.

Pren la paraula el Alcalde i respecte a la intervenció del Regidor Musicco Pasquale, comenta, que
estic d’acord amb l’argumentació, es correcta. Nosaltres a l’Empresa encarregada de la Jardineria,
cada any se li està revisant el fet de portar tota la jardineria, i per que us feu una idea, l’esporga
total dels arbres del municipi pujava uns 15.000€ i ara aquest any ho està fent per aproximadament
11.000€.

Seguidament s’obre un petit debat obre la conveniència o no, de procedir a l’esporga amb els
membres de la brigada, amb diverses intervencions i es comenta les experiències viscudes en altres
legislatures al respecte.

Finalitzades les intervencions i els torns de replica es sotmet a votació la proposta d’aprovació del
pressupost 2014 i annexes, essent aprovada, amb el següent resultat:

 Vots a favor: Sis del Grup de CIU.
 Vots en contra: 3, dos del grup End Ro i un del Grup IpR.
 Abstencions: 2 dels Grups del PSC-PM i ERC.

SEGON.- INFORME TRIMESTRAL DE TRESORERIA I INTERVENCIÓ (QUART
TRIMESTRE 2013) EN COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI
15/2010
Seguidament es dona compte de l’informe trimestral 4/t 2014, sobre morositat del tenor següent:

Període de Referència: Quart Trimestre de 2013 (Registre Comptable fins al 31/12/2013)
Proposta pel Ple del 27 de Gener de 2014.

Primer. Normativa Aplicable
-Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials, modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol.

-Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) aprovat per R.D.Leg.3/2011,
de 14 de novembre.

Segon. Antecedents De Fet.
II.1. En data 5 de juliol de 2010, es va aprovar la Llei 15/2010, de modificació de la Llei

3/2004, de 29 de desembre, establint mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials.

II.2. En aquest sentit, i des del punt de vista dels terminis de pagament del sector públic,
segons l’exposició de motius de la norma, amb la reforma es va reduir a un màxim de trenta dies el
termini de pagament, que s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2013, seguint un període transitori
per a la seva entrada en vigor. D’altra banda, es van establir mecanismes de transparència en
matèria de compliment de les obligacions de pagament, a través d’informes periòdics a tots els
nivells de l’Administració i de l’establiment d’un nou registre de factures en les Administracions
locals.



II.3. L’àmbit d’aplicació de quant antecedeix, ve referit a tots els pagaments efectuats com
contraprestació en les operacions comercials entre tercers i l’Administració d’aquesta Entitat Local,
de conformitat amb el que disposa el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP).

Tercer. Fonaments De Dret.
III.1. L’article 4 de la Llei 15/2010 estableix:
3. Els Tresorers o, si és el cas, Interventors de les Corporacions Locals, elaboraran

trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis que preveu aquesta Llei per al
pagament de les obligacions de cada Entitat local, que inclourà necessàriament el número i quantia
global de les obligacions pendents en què s’estigui incomplint el termini.

4. Sense perjuí de la seva possible presentació i debat en el Ple de la Corporació local, el
dit informe haurà de remetre’s, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i
Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les comunitats autònomes que, d’acord amb
els seus respectius Estatuts d’Autonomia, tinguin atribuïda la tutela financera de les Entitats locals.
Tals òrgans podran igualment requerir la remissió dels esmentats informes.

III.2. L’article 5.4 de la Llei 15/2010 estableix:
“La Intervenció o òrgans de l’Entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat

incorporarà a l’informe trimestral al Ple regulat en l’article anterior, una relació de les factures o
documents justificatius respecte als quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva
anotació en l’esmentat registre i no
s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagi justificat
per l’òrgan gestor l’absència de tramitació dels mateixos. El Ple, en el termini de 15 dies comptats
des del dia de la reunió en què tingui coneixement de la dita informació, publicarà un informe
agregat de la relació de factures i documents que se li hagi presentat agrupant-los segons l’estat de
tramitació.

III.3. S’afegeix una nova disposició transitòria vuitena amb la redacció següent:
«Disposició transitòria vuitena. Terminis als quals es refereix l’article 200 de la Llei.
El termini de trenta dies a què es refereix l’apartat 4 de l’article 200 d’aquesta Llei, en la
redacció que en fa l’article tercer de la Llei de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials,
s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2013.
Des de l’entrada en vigor d’aquesta disposició i el 31 de desembre de 2010, el termini en el qual
les administracions tenen l’obligació d’abonar el preu de les obligacions a què es refereix
l’apartat 4 de l’article 200 és dins dels cinquanta-cinc dies següents a la data de l’expedició de les
certificacions d’obres o dels documents corresponents que acreditin la realització total o parcial
del contracte.
Entre l’1 de gener de 2011 i el 31 de desembre de 2011, el termini en el qual les administracions
tenen l’obligació d’abonar el preu de les obligacions a què es refereix l’apartat 4 de l’article 200
és dins dels cinquanta dies següents a la data de l’expedició de les certificacions d’obra o dels
corresponents documents que acreditin la realització total o parcial del contracte.
Entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 2012, el termini en el qual les administracions
tenen l’obligació d’abonar el preu de les obligacions a què es refereix l’apartat 4 de l’article 200
és dins dels quaranta dies següents a la data de l’expedició de les certificacions d’obra o dels
corresponents documents que acreditin la realització total o parcial del contracte.»

Per tant, el termini de pagament per a l’any 2013, es fixa en els 30 dies següents a la data
d’expedició de les certificacions d’obres o dels corresponents documents que acrediten la
realització total o parcial del contracte.



III.4. La Disposició transitòria primera de la Llei 15/2010 relativa a “l’aplicació als
contractes”, estableix que “Aquesta Llei serà aplicable a tots els contractes celebrats desprès de la
seva entrada en vigor”, pel que el termini arreplegat en el paràgraf anterior s’aplicarà a tots els
contractes celebrats després de l’entrada en vigor de la Llei 15/2010.

Quart. Consideracions Tècniques.
IV.1. En el present informe s’arrepleguen els incompliments en el termini de pagament de

les Obligacions Pendents de Pagament a què fa referència l’article 4.3 de Llei 15/2010, així com
les factures o documents justificatius respecte als quals hagin transcorregut més de tres mesos des
de la seva anotació en el Registre i no s’hagi produït el reconeixement de l’obligació, tal com
assenyala la redacció de l’article 5.4 de la Llei.

IV.2. Pel que es refereix a les factures o documents justificatius respecte als quals hagin
transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el Registre i no s’hagin tramitat els
corresponents expedients de reconeixement de l’obligació, en el present informe s’inclouen
aquelles que, registrades entre el 7 de juliol de 2010 (data d’entrada en vigor de la Llei 15/2010) i
el 30 de Setembre del 2013, es trobaven pendents de reconeixement de l’obligació el 31 de
Desembre de 2013.

IV.3. Pel que es refereix a les obligacions pendents de pagament, en el present informe
s’inclouen les obligacions reconegudes a partir del 7 de juliol de 2010 (data d’entrada en vigor de
la Llei 15/2010) pendents de pagament en l’últim dia del període de referència (31 de Desembre de
2013) en les que s’hagi incomplet el mencionat termini màxim de pagament.

Cinquè. Informe.
V.1. Atenent a les consideracions anteriorment exposades, i segons les dades extrets del

Programa Comptable, que s’annexen al present informe, les factures o documents justificatius
respecte als quals han transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre
comptable i no s’han tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació a data
31 de Desembre de 2013, són (tot això amb el detall que hi ha en l’expedient):

Num factures Estat Tramitació Import (€)

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

Num. Obligacions Import (€)
2 4.358,88 €

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

Vistos els antecedents exposats, el ple de la Corporació manifesta:



Primer.- Donar-se per assabentats dels informes de morositat lliurats pels serveis d’intervenció
d’aquesta Corporació corresponents al 4art trimestre de 2013.

Segon.- Acordar la tramesa d’aquest acord, amb els informes preceptius en paper i/o per mitjà del
fitxer XML generat per l’aplicació informàtic al Ministeri de Economia i Hisenda (Direcció
General de Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals) així
com al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. Secretaria General
d’Economia i Coneixement. Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor.

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


