ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 27 DE FEBRER DE 2014
Data: 27 de Febrer de 2014
Horari: 13,00 a 14,50 hores.
Lloc: Rosselló. Sala d’actes de la casa consistorial.
Regim: Ordinària
Hi assisteixen:
Alcalde:
Josep Abad i Fernàndez.
Regidors:
Elisa Torrelles Tormo.
Manel Plana Farran.
Joan Fontova Vilaró.
Silvia Olmo Pareja.
Jaume Fernàndez Gonzalez.
Lluis Rodrigo Galan
Maria Carme Vidal Torruella.
Excusa la seva assistència Jaume Borrero Montijano; Sara Mercè Vila Galan i Pasquale Musicco.
Secretari:
S. Fèlix Ruiz Martínez
Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació actes anteriors.
2. Proposta Acord recurs LRSAL al TC.
3. Proposta Aprovació Inicial Modificació Puntual POUM, Zona Casal Municipal.
4. Dona compte liquidació pressupost exercici 2013.
5. Donar Compte Decret Incorporació Romanents de Crèdits de l’exercici anterior.
6. Expedient Modificació Crèdits 2/2014..
7. Proposta Ratificació Aprovació Inici Expedient Separació del Consorci EMUN de l’Ajuntament de
Rosselló.

8. Donar compte Decret Renuncia Obra PUOS 2011, Projecte de Rehabilitació Façanes
Església Colònia Alcanis.
9. Donar compte Al·legacions PUOSC 2013/2017
10. Decrets e Informes Alcaldia i Regidories.
11. Llicencies d’obres.
12. Correspondència Oficial i assumptes de tràmit.
13. Factures i comptes,
14. Mocions.
15. Precs i Preguntes.
Declarat obert l’acte per la Presidència, es procedeix a conèixer els assumptes inclosos a l’ordre
del dia.

I.- LECTURA I APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.
Per Secretaria es pregunta si algun membre de la Corporació ha de formular alguna observació a
les actes anteriors i no produint-se cap son aprovades les actes següents:
Ple Ordinari de 30/12/2013 i Ple Extraordinari Urgent de 21/01/2014
II.- PROPOSTA ACORD RECURS LRSAL AL TC
Seguidament pel Portaveu del Grup de CIU, Manel Plana, realitza un breu resum de la tramitació
del conflicte, consensuat per tots els grup polítiques, excepte el PP, envers els passos a seguir per
a formalitzar el recurs davant el TC en defensa de l’autonomia local, fent referencia a que cal que
com a mínim 1/7 part dels ajuntaments (1.200) i 1/6 part dels habitants (7.300.000) de l’Estat
segueixin el procediment que en aquest Ple es presenta, mitjançant l’aprovació del següent acord
que diu:
“APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA
LOCAL CONTRA LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y
SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL”
Al mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels ajuntaments
democràtics. Al llarg d’aquests anys s’ha passat d’una situació en la qual van d’haver de planificar
les ciutats per a fer front a un urbanisme desarrollista, especulatiu, afavoridor d'interessos
individuals, i resoldre el dèficit d’infraestructures i d'equipaments bàsics, per afrontar noves
realitats més complexes com el medi ambient, els canvis demogràfics i socioculturals de la nostra
societat, fruits dels fenòmens migratoris, dels nous models familiars, de la dependència, de
l'envelliment de la població, de la mediació social, entre altres. Tot això ja que els municipis són
vius i cal donar resposta a les demandes i necessitats que plantegen els nostres ciutadans i
ciutadanes.
Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals de finals del
S.XX i en aquesta primera dècada del S.XXI, des de l’autonomia local, són el principal dic de
contenció contra la crisi, i el principal espai de resistència, de dignitat, de defensa dels drets de la
ciutadania i els principals espais per generar alternatives socials i econòmiques per pal·liar els
efectes de la crisi.
Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament just i adequat. Durant
aquests quasi bé trenta cinc anys les hisendes locals han estat l’assignatura pendent en la mesura
que l’aportació financera de l’Estat a les administracions locals no s’ha adequat als serveis que
presten.
El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres municipis. Davant d’això
els ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa per donar resposta a aquesta emergència social.
Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una administració més
propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat social, el govern de l’estat espanyol ha
aprovat una “Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local” (LRSAL) que
suposa, de facto, una retallada competencial sense precedents que suposarà un important retrocés,
atès que afectarà de ple als serveis que donen els ajuntaments.
Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per garantir serveis
locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el municipalisme torni a un model de fa quaranta anys
enrere amb un marc competencial raquític, i que allunya la capacitat de decisió sobre les polítiques

de proximitat, i també allunya les decisions i el control de la ciutadania acabant amb el valor de
proximitat que permet la prevenció, la detecció i l’actuació per garantir uns mínims de cohesió i
convivència en el conjunt de pobles i ciutats de Catalunya.
Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de l’estat espanyol i
recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmico-financera. Una llei que vol privatitzar els
serveis, principalment dels tres grans serveis públics locals que encara es demostren
econòmicament rendibles: l’abastament d’aigües, el tractament de residus i l’enllumenat públic.
LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de règim local, i
converteix als ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en una instància merament administrativa i
sota control en el seu funcionament, vulnerant així l’actual marc basat en el principi d’autonomia
local i principi de subsidiarietat, reconegut a la Carta Europea d’Autonomia Local com a criteri de
proximitat en l’atribució de competències i d’eficàcia en la redistribució.
Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat una campanya
d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat
de l’Administració Local, així com la defensa del món local perquè els ajuntaments som
l’administració que estem millor preparats per oferir serveis de proximitat.
Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el protagonisme en la defensa, garantia
i l'enfortiment dels drets socials i la millora del benestar de la ciutadania. En canvi aquesta llei
afecta a la quotidianitat i a les necessitats bàsiques de la gent, i redueix la capacitat de resposta dels
governs locals.
Fonaments de dret
La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració
Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013.
El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es pot plantejar quan
les normes de l’Estat amb rang de llei lesionin l’autonomia local constitucionalment garantida.
D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en defensa de
l’autonomia local és necessari l’acord del Ple de les Corporacions locals amb el vot favorable de la
majoria absoluta del número legal de membres d’aquesta. De manera prèvia a la formalització del
conflicte, s’ha de sol·licitar dictamen, amb caràcter preceptiu però no vinculant, del Consell
d’Estat.
En conseqüència, es proposa al Ple de la corporació que adopti els següents ACORDS:
PRIMER.- Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local
contra els articles primer i segon i demès disposicions afectades de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (BOE núm.
312 de 30 de desembre de 2013) d’acord amb el text que s’adjunta, segons el que s’estableix en els
arts. 75 bis i següents de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
SEGON.- A tal efecte, sol·licitar Dictàmen del Consejo de Estado, conforme a l’establert en l’art.
75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, per conducte del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a petició de l’entitat local de major població
(art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local), així com atorgar a
aquesta entitat la delegació necessària.

TERCER.- Facultar i encomanar a l’Alcalde/Alcaldessa per a la realització de tots els tràmits
necessaris per portar a terme els acords primer i segon i expressament per a l’atorgament
d’escriptura de poder tan ampli i suficient com en dret es requereixi a favor de la Procuradora Dña.
Virginia Aragón Segura, col. Núm. 1040 de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Madrid per tal
que, en nom i representació de l’Ajuntament de Rosselló, de forma solidària i indistinta interposi
conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE
núm. 312 de 30 de desembre de 2013), de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local, seguint-lo per tots els seus tràmits i instàncies fins a obtenir sentència ferma i la seva
execució.
Sotmesa a votació es aprovada pels vuit regidors assistentes, dels onze que legalment la composen.
En el torn obert d’intervencions, el Regidors Manel Plana comenta que aquesta Llei dóna cabuda
al desapoderament competencials dels Municipis, i vulnera l’autonomia local, inclou mecanismes
de tutela, condicionants i controls d' oportunitat, comenta que amb aquesta Llei s'utilitza el paper
de la Intervenció com un comissari i, com a representant del Govern central a l'Ajuntament i això
xoca frontalment en aquest país que no només reconeixen l'autonomia local sinó, a més, han
previst una organització territorial descentralitzada, també comenta que és encara més seriosa
l'amenaça de la remissió anual per l'interventor local al Tribunal de Comptes de totes les
resolucions adoptades pel president de la Corporació i pel Ple de les respectives entitats contràries
als inconvenients formulats i que la finalitat d'aquesta previsió és òbvia, considera es tracta d'un
control que, revestit de forma de control de legalitat, es transforma fàcilment en un control polític i
per últim també aquesta Llei vulnera el principi democràtic en l'àmbit local.
Seguidament pren la paraula el Regidor Sr Jaume Fernàndez, i comenta que el seu Grup, ja ho vam
dir a la junta de portaveus, dona ple suport a la lluita dels ajuntaments. Aquesta Llei, entre altres
coses, a la província de Lleida ens deixaria amb un sol ajuntament, clar els municipis de menys de
20.000 hab. som tots menys Lleida, per tant això és una salvatjada, suposo que prosperarà quan ja
no hi hagi el govern que ha fet aquest pla, suposo, al ritme que va, o que els que fem la demanda,
ja no hi siguem.
Seguidament pren la paraula la Regidora Maria Carme Vidal i també dona ple suport a aquesta
iniciativa.
III.- PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA
MUNICIPAL
DE
ROSSELLÓ.
(POUM),
“REQUALIFICACIÓ DE L’EDIFICI DEL CASAL MUNICIPAL DE SISTEMA
D’EQUIPAMENTS CULTURALS”
I.- Vista la proposta de Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanístic del municipi de
Rosselló. redactada per Dom Arquitectes Associats, té per objecte la requalificació de l’edifici del
Casal Rossellonès, de propietat municipal, com sistema d’equipaments culturals La proposta de
modificació consisteix en qualificar de sistema d’equipaments tan l’edifici actual com una part de
la placeta triangular, necessària per a completar la reforma de l’edifici. En aquest espai està previst
situar el vestíbul de l’edifici, l’escala d’accés a les llotges de la segona planta, l’escala
d’emergència, els serveis adaptats i el bar i magatzem.
En la situació actual d’aturada del creixement urbanístic, de contenció en la despesa pública i de
replanteig a curt i mitjà termini de les estratègies d’actuació municipal respecte als equipaments
d’ús públic, s’ha reconsiderat com a prioritària la millora del Casal Rossellonès com a centre de les
activitats culturals i de lleure, i en conseqüència, es fa necessari consolidar l’edifici com

equipament municipal, el que suposa en primer lloc la requalificació de l’edifici com sistema
d’equipaments culturals, clau E.
L’edifici actual del Casal, situat en la cantonada del carrer Major amb el carrer Nou, és una
construcció molt senzilla que disposa de la sala d’actes (12x18m) amb llotges laterals en dues
plantes, l’escenari, els vestidors, els serveis i el bar al fons de la sala.
L’ajuntament de Rosselló ha iniciat les obres de millora del Casal, des de les instal·lacions
(aïllament tèrmic i calefacció), fins al serveis, així com l’ampliació dels accessos.
La present modificació puntual es proposa per iniciativa de l’ajuntament de Rosselló amb la
finalitat d’ajustar el planejament vigent a les necessitats del municipi.
II.- Atès que, com es fa constar a la Memòria justificativa de la proposta, la present modificació
del Pla d’ordenació urbanística municipal es redacta i es tramita en base a l'article 6 de les normes
urbanístiques del POUM, segons el qual:
"1. En qualsevol moment es poden modificar els diferents elements i determinacions del
Pla d’Ordenació.
2. La modificació de qualsevol d’aquests elements del Pla s’ha d’ajustar a allò que
estableix la legislació urbanística vigent (article 96 TRLU) i aquestes Normes.
3. L’alteració del contingut del Pla s’ha de fer mitjançant la modificació d’algun dels
elements que el constitueixen, seguint el mateix procediment establert per a la seva formació."
La present modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal en tant que comporta l’increment
del sistema d’equipaments públics s’ha de considerar, als efectes de l’article 97.1 del Text refós de
la Llei 1/2010, que és convenient amb relació als interessos públics.
Atenent a l’article 97.1 del Text refós de la Llei 1/2010, d'urbanisme, la proposta de modificació
del POUM justifica la necessitat de la iniciativa, l’oportunitat i la conveniència amb relació als
interessos públics i privats concurrents, en base als criteris de l’article 97.2 del TRLU:
a) La modificació del POUM no comporta un increment de la densitat de l’ús residencial,
en terrenys de titularitat privada que no han format part del patrimoni públic de sòl i d’habitatge,
en compensació d’un increment de les càrregues del sector per unes majors cessions de terrenys
destinats a equipaments escolars, vialitat i aparcaments, i una major despesa d’urbanització.
b) L’ordenació proposada és coherent amb el model d’ordenació establert pel POUM i no
entra en contradicció amb els principis de desenvolupament urbanístic sostenible.
c) La modificació no comporta una actuació excepcional d’acord amb el planejament
territorial.
d) La modificació s’acorda als interessos públics per l’increment dels terrenys destinats a
equipaments culturals.
III.- Vist l’informe emès pel secretari de la Corporació.
IV.- Atès que la normativa aplicable està constituïda per: articles 85 a 100 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i articles 117 i 118 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme; arts. 22.2,
apartat c) i 47.2, ll), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, aquest
últim amb les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a
la modernització del govern local.

Es proposa ala Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Primer.- aprovar inicialment la proposta de modificació puntual del POUM del municipi de
Rosselló relativa a la Requalificació de l’edifici del casal municipal de sistema d’equipaments
culturals, i que es concreta de la següent manera:
Continguda en document annex.
Segon.- Sotmetre l’esmentada proposta de modificació del POUM a exposició pública per termini
d'un mes, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de major
divulgació al municipi i a la pàgina web de l’Ajuntament de Rosselló.
Durant aquest temps l'expedient romandrà a disposició de qualsevol persona que vulgui examinarlo, a fi i efecte que es puguin formular les reclamacions i al·legacions procedents.
Tercer.- Simultàniament al tràmit d’informació pública es sol·licitarà informe als següents
organismes: Els que la Comissió Territorial d’urbanisme de Lleida consideri adients ja que per tal
de simplificar aquesta tramitació, i amb la clara vocació d’aconseguir que aquesta sigui més àgil i
eficaç, el Departament posa a disposició dels ajuntaments de Catalunya un nou servei, que
consisteix en la sol·licitud unificada dels informes urbanístics que han d’emetre els òrgans del
Departament o els seus organismes adscrits.
Tanmateix, es donarà audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confina amb el
municipi de Rosselló, si s’escau.
Quart.- De conformitat amb l’article 8.5 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, s’haurà de garantir
pel mitja telemàtic corresponent el dret de la ciutadania a consultar i ser informada sobre el
contingut de l’esmentada modificació.
Sotmesa a votació es aprovada pels vuit regidors assistentes, dels onze que legalment la componen.
En el torn obert de comentaris e intervencions l’Alcalde comenta, com ja consta en la motivació de
la proposta d’acord es, que es tracta de requalificar el triangle de l’entrada del Casal com a
equipament municipal, a tal d’efectuar les obres del bar, a més a més, de tenir més espai dins de la
pista, i poder desallotjar amb facilitat les llotges de la segona planta, es a dir guanyar espai al casal
i guanyar seguretat.
Intervé seguidament la Regidora Maria Carme Vidal i comenta que en el futur Projecte d’execució
tinguem present donat el que va passar la darrera festa Major a la carpa, que ha de quedar tot ben
insonoritzar, ja que sinó és una olla a pressió.
Contesta l’Alcalde que el projecte que ja està redactat, reuneix totes les condicions respecte a
insonorització, i demes prescripcions tècniques d’un equipament públic, entrades, sortides
d’emergència, ha de complir la normativa, sinó no s’aprovaria el projecte.
Torna a intervenir la Regidora Maria Carme Vidal, i diu que només que es tingui present i agrairvos haver seguit els tràmits que s’han de seguir i no actuar com en l’execució de les obres al costat
del cementiri, que vàreu fer les obres sense que hi hagués un informe, ni projecte, ni res, i amb
aquestes coses hem de vigilar, ja que, l’ajuntament més que ningú ha de complir la normativa,

gràcies per fer els tràmits com s’han de fer i vigilar això i que quedi el més estètic possible no un
esquitx, que quedi bé.
IV.- DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2013.
Acte seguit i d’acord amb el que disposa l’article 90. 1 del Decret 500/1990, és competència de
l’alcalde, amb l’informe previ de la Intervenció, aprovar la liquidació del pressupost de
l’ajuntament. De la liquidació del pressupost, una vegada aprovada, se n’informarà el Ple en la
primera sessió, per l’exposat dona compte al Ple de la Resolució d’aprovació que es del tenor
literal següent:
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2013 s’obté, a 31 de desembre del mateix, el
resultat següent:
Respecte al pressupost de despeses:
1.- EXERCICI CORRENT
Pressupost inicial de despeses
Modificacions de despeses

2.247.380,14
800.049,02

Pressupost definitiu de despeses

3.047.429,16

Despeses compromeses

2.148.443,68

Obligacions reconegudes

2.148.443,68

Pagaments realitzats

2.004.057,80

Obligacions pendents de pagament ex. corrent

144.385,88

2.- EXERCICIS TANCATS
Obligacions reconegudes pend. de pagament a l’inici de l’exercici:
Modificacions de despeses ex. tancats
Pagaments realitzats
Obligacions reconegudes pend. de pagament al final de l’exercici

124.648,44
-57,24
124.591,20
0

TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT

144.385,88

Respecte al pressupost d’ingressos:
1.- EXERCICI CORRENT
Pressupost inicial d’Ingressos
Modificacions d’ingressos

2.247.380,14
800.049,02

Pressupost definitiu d’ingressos

3.047.429,16

Drets Reconeguts

2.689.287,78

Drets anul.lats
Recaptació neta
Drets pendent de cobrament a final de l’exercici

45.766,50
2.202.105,67
441.415,61

2.- EXERCICIS TANCATS
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:

900.520,26

Modificacions de despeses ex. tancats

104.779,85

Anul·lacions

82.392,90

Ingressos realitzats

369.247,71

Drets pend. De cobrament al final de l’exercici

553.659,50

TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE COBRAMENT

995.075,11

1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
DRETS
NETS

Resultat Pressupostari a 31/12/2013

RECONEGUTS

OBLIGACIONS
RECONEGUDES NETES

2.592.899,63
50.621,65
2.643.521,28
0,00
0,00
2.643.521,28

a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)
2. Actius financers
3. Passius financers
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

1.892.940,24
130.045,21
2.022.985,45
0,00
125.458,23
2.148.443,68

699.959,39
-79.423,56
620.535,83
0,00
-125.458,23
495.077,60

AJUSTOS:
4. Crèdits gastats financiats amb romanent de tresoreria per a despeses grals.

50.127,23
0,00
0,00
545.204,83

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici
6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

1.4. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 898.985,48 €. Segons la Liquidació del
Pressupost de Despeses del 2013, el Romanent de Crèdit a 31 de desembre es de:
CRÈDITS PRESSUPOSTARIS
INICIAL
MODIFICACIONS

2.247.380,14

DEFINITIU

800.049,02

3.047.429,16

OBLIGACIONS
RECON. NETES

ROMANENT
CREDIT

2.148.443,68

DE

898.985,48

Del que incorporarem 650.781,53 € al pressupost 2013. Aquesta incorporació de Romanents
correspon a les despeses amb finançament afectat.
ROMANENT COMPROMES
INCORPORABLE
NO INCORPORABLE

0,00

0,00

ROMANENT NO COMPROMES
INCORPORABLE
NO INCORPORABLE

650.781,53

Romanent de tresoreria:
El Romanent de Tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
IMPORTS ANY 2013
Romanent de Tresoreria a 31-12-2013
1.113884,15
1. (+) Fons líquids
1.120.898,94
2. (+) Drets pendents de cobrament
441.415,61
(+) del Pressupost corrent
553.659,50
(+) de Pressupostos tancats
135.853,78
(+) d'operacions no pressupostàries
10.029,95
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació
definitiva
527.603,01
3. (-) Obligacions pendents de pagament
144.385,88
(+) del Pressupost corrent
0,00
(+) de Pressupostos tancats

248203,95

IMPORTS ANY 2012

439.301,08
952.898,91
558.201,27
342.318,99
56.378,65
4.000,00
202.541,70
124.648,44
0,00

(+) d'operacions no pressupostàries
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació
definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2-3)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals

383.217,13

79.603,61

0,00

1.710,35
1.707.180,08

1.189.658,29

434.212,72

246.583,35

0,00

0,00

1.272.967,36

943.074,94

2. D’acord amb l’article 191.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del RD 500/1990, que
desenvolupa la Llei d’hisendes locals en matèria pressupostària, així com la regla 83.3 de l’Ordre
EHA 4041/2004 de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de
Comptabilitat Local i la Regla 71.3 de l’Ordre EHA 4042/2004 de 23 de novembre, per la qual
s’aprova la Instrucció del Model Simplificat de Comptabilitat Local, es preveu que per quantificar
el romanent de tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de
difícil o impossible recaptació.
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de cobrament dubtós, en 434.212,72€.
Per determinar aquesta quantia s’ha tingut en compte l’antiguitat i l’import dels deutes, la
naturalesa dels recursos i els percentatges de recaptació, tant en executiva com en voluntària. En
qualsevol cas, això no implicaria l’anul·lació del dret reconegut ni en produiria la baixa.
Els percentatges que s’han aplicat són (criteri mínim suggerit per la Sindicatura de Comptes amb
independència de la seva naturalesa):
Pendents de cobrament (amb independència de la seva (%)
estimacions
naturalesa)
*
comptabilitat
Exercici actual
15%
1r. any immediatament anterior
40%
2n. any
80%
3r. any i següents
100%

de

dubtosa

3. El pressupost general liquidat de l’exercici 2013 compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, per

la qual cosa presenta una capacitat de finançament de 439.520,28 euros.
4. La liquidació del Pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2013 compleix amb la regla de la
despesa, ja que el límit en termes totals per a l’exercici anterior es troba per sobre del pressupost
liquidat que es pretén aprovar. La diferència existent és de 50.237,00 €.
5. El pressupost general liquidat presenta un nivell de deute viu en termes consolidats de 35’01%,
per la qual cosa compleix amb l’objectiu del deute públic
6. El secretari i l’interventor han emès els corresponents informes d’acord amb l’article 191.3 del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.

2.Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i
anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del pressupost,
s’hauran de determinar:
Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre.
El resultat pressupostari de l’exercici
Els romanents de crèdit
El romanent de tresoreria
4. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost general atendrà el
compliment del principi d’estabilitat.
L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer a un
any.
5. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, abans del 31 de març de l’any
següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos
liquidats i els comptes anuals formulats pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de
Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats
complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades a
pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres
d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del
Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del
Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de
l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.
6. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons el
qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Per tant,
RESOLC:
Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2013, que en termes consolidats figura a la part
d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall.
Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi.
Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern de la
Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda i donar compliment i al que estableix l’art.15.3
de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
La Corporació resta assabentada.

En el torn de comentaris dels resultats de la liquidació intervé primerament l’Alcalde i comenta
respecte a la documentació adjunta el romanent de tresoreria, comenta la previsió de saldos de
dubtós cobrament (la morositat), que s’ha fet una previsió per damunt del que marca la normativa,
seguint un criteri de prudència, i tot així el romanent de tresoreria s‘ha incrementat respecte a l’any
2012.
Intervé el Regidor Sr. Jaume Fernàndez i comenta que també s’ha de tenir en compte els 300.000
euros, que son uns diners del camp de futbol. Faig aquest matís per que no es pensi la gent que a
l’ajuntament li ha sobrat 300.000€
Continua l’Alcalde la seva intervenció i diu que efectivament hi ha un ingrés de tresoreria pel
finançament del camp de futbol. L’endeutament és molt bo, ja que estem al 35.01%. En resum que
la situació i amb les dades de la liquidació son francament bones. Hem fet una mica de
comparativa dels Romanents de Tresoreria del període 2010-2013, i es veu una progressió any rere
any, i el increment més important ha estat del 2012 al 2013, inclús amb la previsió a l’alça del
dubtós cobrament, per tindre les esquenes cobertes per tema de impagaments. Aquest any s’ha de
remarcar que aquest increment s’ha produït entre altres coses, gràcies al cobrament de més de
160.000€ de la taxa del 1.5% de la facturació en el municipi de les Empreses Subministradores i
Comercialitzadores del gas i electricitat. Com a resum dir que dins de les circumstàncies i els
moments actuals quan els ingressos són mínims, el romanent de tresoreria no ha disminuït sinó al
contrari.
Dona a demostrar el bon exercici que s’ha anat fent en el tema d’estalvi, no solsament pocs
ingressos sinó que s’ha aconseguit un estalvi molt important en diversos apartats, i la mostra és
això i dona i mesura la solvència financera de l’entitat.
Intervé seguidament el Regidor Sr Jaume Fernàndez i pregunta a Secretaria sobre el Romanent de
Tresoreria en el canvi de legislatura, crec que voltava sobre els 800 mil i pico d’Euros i ara veig
778.000€.
Per Secretaria es contesta que es factible ja que és una magnitud “fons”, que quantifica l’excedent
de finançament en una data determinada. I aquesta és una magnitud financera que representa
l’excedent de liquiditat a curt termini. El romanent de tresoreria seria els fons líquids que tindria
una corporació si els drets pendents de cobrament a curt termini vencessin i es cobressin en data 31
de desembre, i amb el producte d’aquesta recaptació i els fons líquids en dita data se satisfessin les
obligacions pendents de pagament a curt termini, en el supòsit que també vencessin en data 31 de
desembre i que no se circumscriu al pressupost, sinó que inclou drets i obligacions pendents de
cobrament i pagament, tant pressupostaris com no pressupostaris, i fons líquids de tresoreria,
procedents tant d’operacions pressupostàries com d’operacions no pressupostàries. No obstant
això, les noves ICAL li han donat un caràcter essencialment pressupostari.
Seguidament intervé la Regidora Maria Carme Vidal i pregunta envers si es cobrava abans o no la
taxa de 1,5% dels subministres de gas i electricitat.
Es contesta que si, però a vegades es produeixen endarreriments en les declaracions i o errades i
això provoca fer les liquidacions que pertoca,
Seguidament intervé el Regidors Manel Plana i torna a incidir, en aquest principi de prudència
aplicat per part del secretari interventor, fixant al màxim aquest saldo de dubtós cobrament, que al
cap i a la fi l’únic que fa és apartar aquest romanent de tresoreria, basant-se única i exclusivament
amb el que estableix la normativa.

Seguidament s’obre un petit debat al respecte entre els assistents i sobre la normativa recent al
respecte, i sobre la ‘obligació per llei, d’aplicar aquest criteris, d’acord amb aquests controls
financers i pressupostaria mes rigorosos, es comenta que afecta a tots els capítols d’ingressos,
excepte deutes Admons Publiques i deutes garantits.
Finalment torna a intervenir el portaveu del Grup CiU i per acabar comenta: insistir primer per un
costat, que en l’anterior ple vam estar parlant d’aquesta rebaixa d’ingressos que es va tenint de
forma continuada i malauradament sense donar solució al principi d’autonomia local per part de
les Administracions Superiors, i manifestar estar contents, com equip de govern, que tinguem un
nivell de deute viu del 35.01% que és molt bo, que hi hagi aquest increment de romanent de
tresoreria tot i que és canviant i fluctua, la tendència és que va en augment; hem d’estar satisfets ja
que la situació econòmica de l’ajuntament de Rosselló, doncs és una situació prou acurada i
adaptada a la realitat i que crec que tots, hauríem d’estar suficientment contents.
També dir que aquesta noves normatives com La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
Racionalització i sostenibilitat de l’administració local.; La Llei 22/2013, de 23 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014.; La Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre,
de Control del deute comercial en el sector públic, etc... El que fa, és lligar-nos de peus i mans, tot
i que tens aquesta disponibilitat i tinguis projectes en mans, hi ha una limitació molt gran a nivell
pressupostari i que d’allí no ets pot moure. Veure aquesta progressió puntualment d’aquest
increment d’ingressos que han vingut de l’1,5% del gas i la electricitat però també per la gestió del
dia a dia, que hem d’estar suficientment satisfets.
Intervé a continuació el Regidors Sr Jaume Fernàndez, i comenta un apunt només. Aquí lo injust
d’aquesta història sempre és la mateixa, les taules rasses tracten a tots igual, en aquesta comarca,
hi ha pobles que superen el 100% d’endeutament i aquests pobles han estat les culpables per que
després la llei sigui lo dura que és amb el tema del deute dels ajuntaments, ja fa bastants anys que
hi soc a l’ajuntament de Rosselló, i la memòria que tinc és molt senzilla, en la legislatura d’en
Genís els números de l’ajuntament eren bons, quan hi vam ser nosaltres van ser bons i ara que hi
sou vosaltres son bons, aquest ajuntament senzillament no ha fet mai més del que podia fer i el
premi és que et castiguin com tots els altres, hi ha hagut ajuntaments que han fet moltíssims
excessos, només volia fer aquest matís, jo trobo raonable que analitzeu el període en que sou, però
jo us ho amplio, no només com en la legislatura quan jo vaig ser alcalde, sinó que ho amplio quan
jo vaig estar en l’oposició i també eren bons els números. L’ajuntament segueix una línia
conservadora, que ara es vol implantar, de no fer més del que pots fer.
S’afegeix l’Alcalde a aquest punt i comenta que la llàstima és que et tracten igual que el que ho ha
fet malament, i anem tots dins del sac. La llàstima és que quan es podien fer moltes coses a
Rosselló no es feia res. I avui per això estem amb mancances en comparació amb altres municipis
de l’entorn.
Intervé novament el Regidor Jaume Fernàndez i diu que Per abundar en aquesta reflexió, els
millors anys els millors no es van preveure unes infraestructures que s’havien d’haver fet, com la
zona esportiva nova o el poliesportiu. Després els que hi vam ser vam intentar ficar esment, vam
canviar algunes infraestructures però ja no ens va donar per fer-ho tot, per que a mitja legislatura
va començar el tema de la crisi, i això va ser el problema que alguns dels terrenys com per
exemple el sud 1, on l’ajuntament té la reserva de terrenys, ens va arribar la crisi un parell d’anys
abans, si l’ajuntament hagués pogut entrar a vendreu, hagués donat la capacitat com han fet molts
altres ajuntaments, que en la permuta d’unes finques li han donat un poliesportiu o el que sigui,
entre que no es va preveure i se’ns va acabar una mica d’hora, ens hem quedat amb lo que ens hem
quedat.

També la única part bona, per que tot té part bona, inclús lo tràgic, és que també no haurem de
mantenir algunes infraestructures que en moments d’eufòria es fan més grans del que toca. T’ho
has de mirar d’aquesta banda.
Torna a intervenir el Regidor Manel Plana i afegeix, quan he fet aquesta exposició gens
triomfalista, sinó adaptada a la realitat, i no és una qüestió que ens vulguem atribuir ni ficar cap
tipus de medalla, ja que, al cap i a la fi crec que tots estem aquí per treballar per al poble de
Rosselló, però si fer palesa que tot i que la situació d’equipaments que podem tenir o no podem
tenir aquí a l’ajuntament de Rosselló, en actuat amb el tarannà català, molt nostre, que és, no
estirar més el braç que la màniga, el fet es que hi hagut una rebaixa important d’ingressos palpable,
tangible i progressiva en el temps i aquest romanent de tresoreria que és un número en una data de
tancament concreta, t’està demostrant una tendència, que tot i que hi ha aquesta rebaixa
d’ingressos aquest romanent s’està incrementant cap a l’alça. Després podríem plantejar-nos, per
què no es podria utilitzar en benefici cap al poble? Per que ara la grossa és que per que algú ha
estirat més el braç que la màniga els altres ens veiem obligats a no poder fer les despeses en
equipaments que potser podríem tenir.
Comenta el Regidor Sr Jaume Fernàndez, al respecte i ja ho he dit molts cops que tenir un
interventor estricte en aquest tema és bo, comentari al que s’afegeix la resta dels regidors en
reconeixement per part del Consistori a la tasca que realitza intervenció.
V.- DONAR COMPTE DECRET INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDITS DE
L’EXERCICI ANTERIOR
Seguidament es dona compte de la següent resolució:
RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA
Atès l'expedient tramitat per a l'aprovació de la modificació de crèdits núm. 1/2013, amb la
modalitat d'incorporació de romanents de crèdits, en el qual consta l'informe favorable de
l'interventor.
En l'exercici de les atribucions que em confereixen les bases d'execució del vigent pressupost en
relació amb l'article 182 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei d'hisendes locals, i els articles 47 a 48 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril,
RESOLC
PRIMER. Aprovar l'expedient de Modificació de Crèdits per Incorporació de Romanents, amb la
modalitat de incorporació de romanents de crèdit, d'acord amb següent detall:
Altes en Aplicacions de despeses
Partida Pressupostaria
Descripció
45400-60900
PMU B1 camí cooperativa
34200-62201
Reforma Camp de Futbol
TOTAL DESPESES
Altes en concepte d'ingressos
Partida Pressupostaria
Descripció
75001
Generalitat PUOSC Camp de Futbol
76104
Diputació, Subv. PMU B1
87000
RLT per despeses generals
TOTAL FINANÇAMENT

Import
85.000,00 €
565.781,53 €
650.781,53 €
Import
565.781,53 €
40.000,00 €
45.000,00 €
650.781,53 €

SEGON. Donar compte al Ple de la Corporació de la present resolució en la primera sessió
ordinària que aquest celebri, de conformitat amb l'establert en l'article 42 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre.
La Corporació resta assabentada.
VI.- EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDITS 2/2014
Expedient número 2/2014, referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses
mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
ANTECEDENTS
Pel Decret de l’Alcaldia de data 3 de febrer de 2014, s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la
modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari com a conseqüència de
majors i/o noves despeses que s’han previst realitzar per a aquest exercici econòmic, sense que es
puguin demorar al proper, pels quals no existeix crèdit consignat en el vigent Pressupost de la
Corporació o el que existeix és insuficient i no ampliable, i considerant que es disposa dels mitjans
de finançament que es preveuen a la legislació vigent.
FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLRHL), i als articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna despesa
que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi
crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de
concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o
baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions
de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. Excepcionalment, per
aplicació de l’article 177.5 TRLRHL, també mitjançant operacions de crèdit amb els requisits que
s’estableixen al precepte de referència.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim
local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament amb
majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació als articles 3 i 11 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF).
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari número 2/2014, que cal
finançar mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals / majors i/o nous ingressos
efectivament recaptats / anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses, del pressupost
vigent de la corporació; i excepcionalment, amb operacions de crèdit segon les particularitats que
estableix l’art.177.5 del TRLRHL.

2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la consignació és
insuficient o inexistent en el pressupost ordinari actual, cal tramitar l’expedient de suplement de
crèdit i crèdit extraordinari que s’ha de finançar mitjançant romanent de tresoreria per a despeses
generals / majors i/o nous ingressos efectivament recaptats / anul·lacions o baixes dels crèdits de
partides de despeses, del pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les disposicions
vigents i d’acord amb el següent detall:
Despeses que cal finançar:
1/ Suplement de Crèdit:
Partida

Nom

34200-62201

Camp de Futbol

32100-61900

Sistema d’Extinció Incendis

Proposta de consignació
50.754,63 €
5.000,00 €
55.754,63 €

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

Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible: 55.754,63 €
Total finançament:

55.754,63 €

3. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es
presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes,
comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.
S’aprova per unanimitat.
VII.- PROPOSTA RATIFICACIÓ APROVACIÓ INICI EXPEDIENT SEPARACIÓ DEL
CONSORCI EMUN DE L’AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ.
Vist l’escrit adreçat al President del Consorci Emun Terres de Ponent, de data 4 de febre de 2014,
del següent tenor literal:
“Ates que les corporacions locals dels Ajuntaments d’Albesa, Alguaire, Almenar, Corbins i
Rosselló, van subscriure un conveni de col·laboració en data 20-2-2009, amb l’objecte d’impulsar
la constitució del Consorci d’Emissores Municipals, EMUN TERRES DE PONENT.”
Vist que L’Ajuntament en sessió ordinària de ple de data 30 de juliol de 2009 va aprovar
inicialment l’esmentada constitució i en sessió de data 18 de març de 2010 va aprovar
definitivament la constitució de l’esmentat Consorci.
Atès que l’aprovació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local; Llei
27/2013 de 27 de Desembre, en les seves Disposicions Addicionals 13a i 14 a i Disposició Final 2a,
regula el regim jurídic dels Consorcis, i obre tot un seguit d’incerteses.
Atès igualment que les circumstancies econòmiques que travessa aquest Ajuntament, no son les
mes favorables, ni les mateixes que en el moment de la seva Constitució, a títol indicatiu

l’expedient de regulació d’ocupació de l’empresa paperera ALIER, que representa una reducció
d’activitat i una minva considerable en els ingressos municipals de forma directa e indirecta.
Es per els motius exposats que aquest Ajuntament d’acord amb el que determina l’article 25,
apartats 1 i 2 dels Estatus del Consorci, demana formalment donar-nos de baixa del consorci Emun
terres de Ponent, previ als tràmits adients.
El Sr. Alcalde proposa al Ple, l’adopció del següent
ACORD:
1.- Ratificar i aprovar demanar la Baixa del nostre Ajuntament del Consorci d’Emissores
Municipals EMUN Terres de ponent i la modificació de l’Annex dels Estatuts, excloent com a
entitat integrada en el Consorci a l’Ajuntament de Rosselló
2.- Facultar al Sr. Alcalde o persona en qui delegui per tal que pugui signar qualsevol document
necessari per a l’efectivitat del present acord.
3.- Donar trasllat a totes els Ajuntament que integren el Consorci i especialment a l’ajuntament
d’Alguaire, Seu oficial del Consorci Emun.
En el torn obert d’intervencions pren la paraula el Regidor Sr Jaume Fernàndez i al respecte diu,
ens heu explicar els vostres arguments, jo soc incapaç de dir si és bo o dolent això, s’ha de veure
com totes les coses, els arguments que em va donar el Josep, són arguments que inclús jo no havia
reflexionat en el seu moment quan hi érem, però que són justos, si tothom aporta el mateix, però
un posa les instal·lacions, doncs és just reivindicar que s’hauria d’aportar menys o els altres més,
és una reflexió que nosaltres no havíem fet en el seu moment, per tant, tampoc sé si el futur serà bo
o dolent, nosaltres en aquest sentit ens abstindrem, la única cosa, és que, ja que ens vas adjuntar el
programa aquest del futur, penso que és una mica fluixet, també he de ser franc, penso que
s’hauria de treballar més, una cosa més seria, jo l’he trobar fluixet, me’l vaig estar llegint i tampoc
no acabo de saber massa bé cap a on anem, si que sabem que volem fer una ràdio local, però més
enllà d’això he vist una mica de “batiburrillo”, es la meva opinió personal, ja que no ho he parlat ni
amb en Lluís, trobo que el programa aquest de futur, s’hauria de treballar una mica més.
Seguidament pren la paraula la Regidora Mª Carme Vidal i diu el següent: ”Em sap greu que
marxem d’Emun, sobre tot per la gent que va començar a treballar a ràdio Rosselló i per tot el que
s’ha fet, això és un pur tràmit per que ja està mig decidit, però no entenc aquesta precipitació per
voler marxa d’Emun, crec que és important quan marxes d’un lloc fer les coses ben fetes, per que
l’arribada la pots fer malament però tens temps a arreglar-ho, però el marxar no, a partir de la
documentació que obra a l’expedient, i de l’escrit que t’adreces a l’alcalde d’Alguaire com a
President d’Emun el dia 4, i de les argumentacions adduïdes per marxar com ara la situació
econòmica de l’ajuntament actualment i per la qüestió Alier, em sembla més una excusa que altra
cosa, ja se que estem malament, però llavors aquest argument es podria utilitzar per altres coses.
Continua la seva intervenció i comenta que les formes són importants per que tu et dirigeixes al
president d’ Emun el dia 4 de febrer i el dia 22 de gener en Ramon Teixinè (Director de l’Emissora)
ja havia enviat un missatge a tots els alcaldes i regidors, i això em sembla una falta de respecte per
l’ajuntament de Rosselló, en qualitat de què ell explica aquests fets?, quines atribucions de
representació de l’Ajuntament s’atorga?
Que consti que em sap greu per la gent anterior a nosaltres, legislatures passades, que van fer un
esforç i ara marxem i no tenim res, tenim això que ens has donat, i ho veig fluix. Les primeres
ratlles semblaven els Teletubbies, amb tots els respectes, a més a més hi diu la base serà la radio

fórmula, la radio formula és música i publicitat, és a dir, 40 principals i Cadena 100, és allò que
vam dir, si només hem de fer música i publicitat potser que comprem Cd’s que els gravem i els
repartim pels establiments cada mes.
Abans de sortir, marxem i encara no tenim res, seria bo que potser avui ens haguéssiu ficat una
graella amb tot lo que voleu fer, és una mica fluix tot això i a més a més crec que la manera de
funcionar, no et parlaré de números, perquè potser el que tu vas dir parlant es trobaria una solució,
és a dir, Emun funciona, és evident que hi haurà gent que no li agradarà; al matí uns escoltaran una
cosa i uns altres una altra. El que facis no agradarà tampoc a tothom i no cal, per que hem de tenir
la llibertat de canviar de lloc, era una cosa que estava mancomunada, tenim clar que hem d’anar
cap a la mancomunitat per anar reduint despeses, a mi em sap greu, i sobretot per tota aquella gent
que anterior a nosaltres van fer l’esforç.
Contesta l’Alcalde i diu que hi ha coses que coincideixo amb vosaltres dos, i ja les van comentar i
parlar a la junta de portaveus. El que coincideixo amb vosaltres són dos temes, un l’actuació d’En
Ramon Teixiné, es va posar on no li tocava, per que no era ell el que tenia de fer el que va fer, sinó
que havia de ser l’alcalde, a més a més, em va posar amb un compromís fent el que va fer.
El que està clar és que l’emissora Emun des de que va començar com a consorci Emun, la
mancomunitat aquesta, era un sac sense fons on ningú sabia econòmicament el que passava amb
Emun, quan vàrem començar amb nosaltres igual que, suposo quan vas començar tu, Jaume també
et devies trobar aventures i més, vam veure que no hi havia cap tipus de control, senzillament es
feien coses i al final d’any si amb 8.000 euros no hi havia prou, se’n posava 10.000 i sinó 12.000€,
era un consorci desastrós i ruïnós. L’únic que vam aconseguir era que tot el tema econòmic posarho al dia, fins a l’extrem que avui Emun dona benefici, quan en el seu dia donava pèrdues. A partir
d’aquí ara, jo crec que és el moment de poder sortir, marxes quan has deixat una cosa arreglada i
no quan està malament, l’únic que jo entenc que mancomunar un servei com per exemple el mig
Segrià; hi ha diferents municipis que estem dins del mig Segrià i els municipis paguem tots
exactament el mateix, el que no pot ser és que Rosselló per que ho tenim nosaltres et costi molt
més que el poble del costat, això no pot ser, això no és mancomunar serveis, això és Rosselló
menjar-se tot lo “potarro” que no tenen els altres. Això no és que nosaltres ho haguem dit ara
precipitadament, això ja més d’un any i mig que ho estem dient a les juntes d’alcaldes d’Emun, i
no se’ns ha fet cas, i arriba un moment que com ja estàs fart de repetir-ho tants cops que dius: Srs.
Rosselló marxa, i ara ja us trobareu el pastís, ara es comencen a donar compte de la importància
que tenia l’emissora d’Emun.
Mancomunar un serveis és dir: Què val aquest servei? X? Que som 5 pobles?, dons x/5, no pot ser
que un poble per que no tenen res, ja que només tenen un repetidor pagui 6.000€, i Rosselló n’hi
costi 24.000€, això no és mancomunar un servei, des de el meu punt de vista, jo crec que tots
aquestes despeses que tenim de més nosaltres, s’haurien de repartir, i aquest és el motiu pel qual
marxem, deixant a part el que posa aquí, ja que, evidentment s’ha de justificar com lo d’Alier i
baixada d’ingressos, etc...
Nosaltres ens hem cansat de dir al consell d’Alcaldes d’Emun que això no és just.
Seguidament intervé Secretaria per matissar que en les argumentacions de l’escrit, es fa referencia
a la llei de racionalització, i aquesta és importantíssima, ja que regula el règim jurídic dels
consorcis, entre d’altres els extrems següents, l’obligació de determinar estatutàriament el seu
règim orgànic, funcional o financer i l’Administració a la que restin adscrits, i conseqüentment la
subjecció dels consorcis al règim pressupostari, de comptabilitat i de control de l’Administració
pública a la qual restin adscrits i el personal del consorci, funcionari o laboral, ha de procedir
necessàriament d’una reassignació d’efectius de les Administracions consorciades, llevat que es
tracti dels consorcis existents que prestin serveis mínims i també s’estableix l’obligació d’adaptar
els estatuts dels consorcis existents dins dels 5 mesos següents a l’entrada en vigor de la llei, però

amb els seus efectes diferits al dia 1 de gener de l’any següent, quan aquesta adaptació suposes un
canvi del règim jurídic del personal del consorci o del règim pressupostari, comptable o de control;
i totes aquestes qüestions creen una incertesa jurídica important.
Intervé el Regidor Manel Plana i afegeix que aquesta Llei, és un element estructural essencial. A
nivell de funcionament, ara els consorcis de per si amb aquesta nova llei s’eliminaran i
s’assignaran a un municipi concret d’aquell consorci, clar això implica carregar-te amb els deutes,
ingressos i això aniria amb detriment de qui s’ho te de quedar, imagineu-vos que això s’ho queda
l’ajuntament de Rosselló, això aniria amb detriment de les pròpies inversions i activitats
pròpiament dites de l’ajuntament. Si a més a més, hi ha l’afegit que aquí tenim les instal·lacions
que es pot continuar fent i donant aquest servei, a més a més un dels elements que també hem ficat
en aquesta junta de portaveus o representants dels municipis, és que: demanàvem per activa i per
passiva que totes les persones que estaven integrades en l’oposició poguessin tenir veu i no se’ns
donava resultat, potser ara si que és un moment partint d’aquest document de treball que pugui ser
consensuat per part de tots i que es pugui elaborar, que totes aquelles persones que estem aquí en
aquest ajuntament; equip de govern i els que conformem la pròpia organització, tinguem amb els
seus equilibris de representativitat la possibilitat de tenir veu. Doncs aquest és un altre argument
que fiquem damunt de la taula, però sobre tot hi ha una qüestió funcional i legal, que és la llei de
racionalització i simplificació de les administracions locals, que no sabem per on sortirà, i el que
no podem fer és penalitzar a la gent de Rosselló, pel fet de tenir unes instal·lacions que les hem
ofert de forma generosa i que ni hi ha hagut aquesta contraprestació per part dels ajuntaments, i ara
quan han vist aquesta situació tot és corre, corre, si que és veritat que potser les formes, no per part
nostra, ja s’ha ficat damunt la taula, no han estat les correctes, però també apel·lem al dret a
decidir, que pot tenir qualsevol ajuntament, per que hem tingut unes reaccions no gens educades,
per part d’alguns alcaldes al respecte de la nostra decisió, i recordem que hi hagut municipis que
estaven en aquest consorci que se’n van sortir i després van tornar a entrar, potser sortirà bé o no,
nosaltres creiem que sortirà bé i en sortirà beneficiat sobre tot el poble de Rosselló, entre altres
coses per aquesta amenaça de la llei de reforma de les administracions locals. I per una altra per
que es pugui donar el màxim de veu per aquelles persones que estem al municipi de Rosselló.
Pren la paraula la Regidora Maria Carme Vidal, per manifestar que el que és evident és que avui
ens hem d’obrir una mica i tu llegeixes això i sembla que només estem al voltant del nostre melic,
doncs recordeu que ens hem d’obrir a nivell d’informació, em de rebre.
Al respecte reprèn la intervenció el Regidor Manel Plana i diu que aquí ens hem de ficar una mica
en equilibri, si aquesta obertura provoca la dilució de la qüestió pròpia, i està molt bé que es parli
de la fira de Vic, per què està molt bé, però això va en detriment de potser d’algunes notícies que
es podrien donar del nostre entorn, per que quan estàs dins d’una xarxa implica unes obligacions i
aquesta xarxa és a nivell nacional, i per un costat és obrir-te i per un altre perdre una part de la teva
idiosincràsia i estic molt d’acord amb l’argument que has dit de l’esforç que s’han fet per part
d’aquelles persones que ens han precedit, però hem de ficar en balanç fins a quin punt ens interessi
que una emissora local parli de la fira de Vic com a exemple, entre altres, jo per exemple vaig
parlar del “ Som terra” que és un tema de les setrilleres, que és una qüestió d’abast estatal o
nacional, però també siguem-ne conscients, d’això.
Intervé seguidament l’Alcalde i comenta que al Consorci d’Emun actual se li està donant un altre
enfocament, jo crec que la idea de crear Emun en el seu dia no va ser fer una emissora per fer la
competència a Catalunya ràdio o una altra, i ens estem marxant cap aquí, que és el que nosaltres
vam exposar a la taula fa més de dos anys i el que passa és que la xarxa no deixa de ser un ingrés
per a l’emissora, tot ajuda, crec que s’estan marxant cap a on nosaltres veiem que no hauria de ser

la ideologia d’Emun. L’avantatja és que marxem i no deixem un buit com altres municipi van fer
en el seu dia i els problemes van quedar pels que van marxar, nosaltres marxem deixant la cosa
arreglada i amb beneficis.
En quan al document que teniu, respecte al Programa de Futur, això és un esbós, és una nova etapa
i hi ha molt a escriure i a fer.
Torna a intervenir la Regidora Maria Carme Vidal i diu que ja que marxem, si més no, marxar i
tindre les coses més clares, marxem d’aquí però anem allà i amb una cosa clara. A mi em sembla
fatal que una emissora local només fes radio formula, que és això, música i anuncis, això ho poden
fer privades, diner públic per fer això, no, torno a repetir, és més fàcil comprar cd’s gravar-los
publicitat i repartir-los en aquests trenta establiments que hi ha. Això no pot ser. És evident que el
que feu no agradarà a tothom però això ja entra en el joc, és impossible, per això tens la facilitat de
canviar de dial, hauríem de tenir una cosa més, una alternativa ja feta.
Contesta l’Alcalde i diu que l’avantatja que té Rosselló, és que partim d’una experiència que tenim
com a Consorci Emun, no anem a ficar-nos a un lloc que no sabem on anem, això és un esborrall,
de més o menys cap a on podem encarar-ho, igual que ha dit en Manel o ratifico, serà una ràdio
nova que s’ha de crear i contarem amb l’opinió de tots vosaltres, tots hem de ser partícips, avui
som nosaltres i potser d’aquí quatres dies n’hi haurà un altres. Cap a on acabarà evolucionant
l’emissora? Doncs ja ho veurem.
L’avantatja és que nosaltres marxem i ho tenim tot, cosa que altres municipis no tenen, aquesta és
una gran avantatja. Per ficar-vos un exemple; l’antena d’aquí dalt s’hauria de treure, que passa
també l’ha de pagar tota Rosselló? No som un consorci? doncs si s’ha de moure l’antena i val x
diners, doncs que ho pagui el consorci. Va arribar dos etapes de so i se les ha quedat a Alguaire.
Replica la Regidora Maria Carme que això es una mala gestió i el Alcalde afegeix que si, i per
això com no estem d’acord com s’està gestionant Emun i ho hem posat damunt la taula, fa més
d’un any i mig que consta en actes, i no ens han fet cas, doncs Rosselló no volem continuar
participant d’aquesta mala gestió, i per tant ens sortim.
Cap a on evolucionarà la nova emissora? Ho decidirem entre tots, i a mesura que anirem fent i
l’experiència acumulada anirem evolucionant.
A continuació intervé el Regidor Sr Jaume Fernàndez i arran del que es diu de com afectarà la Llei
de Racionalització en el funcionament municipal, pregunta com quedarà el Tema del Futbol Mig
Segrià.
Es contesta per Secretaria que es tracta d’un conveni de col·laboració, on de moment no s’hi posa
la llei, i afegeix que es tracta d’una llei que segueix criteris economicistes, regla de la despesa,
estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera, que és important però no el més important,
les qüestions socials les obvien, i això és una dinàmica continua últimament. Dona una sèrie de
competències a les diputacions que actualment no estan preparades per assumir-les.
Finalitzades les intervencions i sotmesa la proposta a votació dona el següent resultat:
 Vots a favor: 5 del Grup de CIU.
 Vots en contra: 1 del Grup de PSC-PM.
 Abstencions: 2 del Grup de End-Ro

VIII.- DONAR COMPTE DECRET RENUNCIA OBRA PUOS 2011, PROJECTE DE
REHABILTACIÓ FAÇANES ESGLÉSIA COLÒNIA ALCANIS.
Es dóna compte al Ple, i aquest es dóna per assabentat, de la renuncia presentada de l’obra Projecte de
Rehabilitació de façanes de l’antiga església de la colònia Alcanis, inclosa al PUOSC 2011 que es
transcriu literalment a continuació:
“Vist que en data 30 de gener de 2014, es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat núm. 6551,
la Llei 2/2014 de 27/01/2014 de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, i
atès el que estableix la Disposició Addicional vint i cinquena, que determina que els Ajuntament
que encara no hagin contractat les actuacions subvencionades de les anualitats 2011 i 2012 del Pla
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, poden renunciar a l’execució de l’obra, fins a 30 de setembre
de l’any en curs, tenint dret a la tramitació del pagament del 50% de la subvenció inicialment
atorgada, que es pot destinar al pagament de despesa corrent o a la reducció del dèficit públic i atès
que aquest Ajuntament es troba interessat en acollir-se i té pendent de contractar una obra que
s’emmarca en dit supòsit i que es la següent:
- REF 2011/945 “ Projecte de Rehabilitació de façanes de l’antiga església de la colònia Alcanis “,
amb un pressupost de 86609,25 Euros i subvencionada dita obra amb les aportacions següents:
Subvenció PUOSC-MN....................60.000,00 Euros.
Subvenció PUOSC-PG...... ..............10.000,00 Euros.
Es per l’exposat i atès el que estableix, la Llei 2/2014 de 27/01/2014 de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic, en la seva la Disposició Addicional vint i cinquena
que:
Demanen renunciar a l’execució de l’obra esmentada i a gaudir del 50% de la subvenció atorgada.
En el torn obert de intervencions i comentaris, pel Regidor Sr Manel Plana, comenta la Llei 2/2014
de 27/01/2014 de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic de la Generalitat i
una de les novetats que et proporciona és que si renuncies a aquests diners en l’obra en si mateixa
el que fan és restituir-te la meitat de la totalitat de la subvenció atorgada. que es pot destinar al
pagament de despesa corrent o a la reducció del dèficit públic. L’equip de Govern hem pres
aquesta decisió per qüestions que creiem de prioritat, sense que això impliqui que no s’hagi de fer
aquesta obra, es mes ja hi ha operaris que estan fent la feina que estava assignada a aquesta obra de
PUOSC, per tant, per un costat s’aprofiten els RRHH que tenim dins de l’ajuntament per que es
faci la restauració que estava fixada en aquest PUOSC i per altre es te un ingrés addicional.
Seguidament intervé el Regidors Sr. Jaume Fernàndez i comenta que vam estar escoltant
l’explicació que ens va fer en Josep en la Junta de Portaveus, i entenem els vostres arguments i la
situació actual, però és una obra que vam emprendre nosaltres i el Josep diu que tot i renunciar,
amb aquests diners es podrà fer amb la brigada pròpia. En el fons no deixa de ser renunciar a
35.000€, i per aquest sentit nosaltres tot i entenent el vostre punt de vista votarem en contra.
Seguidament la Regidora Maria Carme Vidal, comenta que no es pronuncia al respecte i s’absté.
Torna a intervenir el Regidor Sr Manel Plana i afegeix que també es pot mirar des de l’altra
perspectiva, el que fem és aprofitar els RRHH que ja s’estan utilitzant des de l’ajuntament, i el que
es fa és guanyar aquests 35.000€ per part de l’ajuntament.
IX.- DONAR COMPTE AL·LEGACIONS PUOSC 2013/2017
Per l’alcaldia, es comenta i s’explica el contingut de les al·legacions presentades, i que com
s’expressa en la sol·licitud bàsicament son: es demana canviar la prioritat de les actuacions e
incloure en l'anualitat 2014 l'actuació Urbanització del Carrer Unió, tram entre els carrers Major i

Mare de Deu del Pilar i per altre banda es demana incloure en l'anualitat 2015 l'actuació Ampliació
i millora del Casal Rossellonès, mantenint la subvenció atorgada per la línia de la Diputació i
afegir l'import de l'actuació "Millora en l'eficiència de la instal•lació de l'enllumenat" del PI per
import de 71.271,59, a aquesta actuació, significant la renuncia de l’actuació Millora en
l'eficiència de la instal•lació de l'enllumenat, la qual es dura a terme mitjançant altres vies de
finançament i per Administració, i en base a l’exposat es va presentar al·legacions del següent
contingut:
Vist que en el DOGC núm. 6528, del 24 de desembre de 2013, s’ha publicat l’Edicte d'informació
pública de l'aprovació inicial de la planificació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al
període 2013-2017.
Atès que en la demanda del PUOSC 2013/2017 es va sol·licitar les següents actuacions:
Ajuntament de Rosselló

Pressupost

1 2014 Millora en l'eficiència de la instal·lació de l'enllumenat
89.089,49
2 2015 Urbanització del c/ Unió, tram carrers Major i Mare de Déu del Pilar
105.069,54
3 2016 Ampliació i millora del Casal Rossellonès
225.285,51
4 2017 Col·lector d'aigües residuals sectors N-230
68.621,85
5 2017 Urbanització del carrer Canal de Pinyana, tram sud de Rosselló 138.448,00
Atès que en la planificació corresponent a la nostra Entitat han estat incloses entre d’altres la
següent actuació amb el següent finançament:
Pressupost Subvenció total
Anualitat PUOSC concedit
71.271,59
71.271,59
Millora en l'eficiència de la instal·lació de 89.089,49
2014
l'enllumena
Urbanització del c/ Unió, tram carrers Major i Mare
de Déu del Pilar
Ampliació i millora del Casal Rossellonès
182.876,38
Col·lector d'aigües residuals sectors N-230
1145.381,14
100.000,00
2011
100.000,00
Urbanització del carrer Canal de Pinyana, tram sud
de Rosselló

Títol Actuació

D’acord amb el que estableix la base 9.1 de les bases generals del Decret 155/2012, de 20 de
novembre, pel qual s’aproven les bases reguladores i d’execució del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya per al període 2013-2016, i s’obre la convocatòria única per a aquest període, modificat
pel Decret 206/2013, de 30 de juliol, mitjançant aquest Edicte se sotmet aquesta planificació
inicial al tràmit d’informació pública des de l’endemà de la publicació en el DOGC fins al dia 31
de gener de 2014, inclòs i dins del termini s’han presentat les següent s Al·legacions:
Renúncia de la subvenció de l’actuació Millora en l'eficiència de la instal•lació de l'enllumenat del
PUOSC/ PI, per import de 71.271,59 per aplicar-la a una altra actuació ja existent. Ampliació i
millora del Casal Rossellones, la qual restaria de la següent manera:
PRESSUPOST exec. material actuació: Ampliació i millora del Casal Rossellones 156.459,13
Finançament: PUOSC /DL 31.103,53
PUOSC /PI 71.271,59

Canviar la prioritat de les actuacions e incloure en l'anualitat 2014 l'actuació Urbanització del
Carrer Unió, tram entre els carrers Major i Mare de Deu del Pilar.
Canviar la prioritat de les actuacions e incloure en l'anualitat 2015 l'actuació Ampliació i millora
del Casal Rossellonès, mantenint la subvenció atorgada per la línia de la Diputació i afegir l'import
de l'actuació "Millora en l'eficiència de la instal•lació de l'enllumenat" del PI per import de
71.271,59 €, a aquesta actuació.
Es resta assabentats, ratificant les mateixes.
X.- DECRETS E INFORMES ALCALDIA I REGIDORIES.
Seguidament per l’alcalde es dona compte dels següents decrets a fi de donar compliment al
precepte legal que obliga a l’alcalde de donar compte d’aquestes resolucions a la Corporació (art.
42 del R.O. F.):
 Decret Adhesió Pla Agrupat de Formació Continua per a 2014.
 Decret Aprovació Padrons Fiscals exercici 2014.
 Modificació Conveni Cessió Javier Coral Escola, per procedir enderroc cabana, obra
Urbanització Vial PMU 1 B.
 Resolució Elevació a Definitiu el Pressupost de 2014.
 Decret Aprovació Certificació num 1 Obra Vial PMU 1B de Rosselló, per un import de
24.639,10 Euros.
 Signatura Conveni Col·laboració per la formació practica entre el Institut Castell de
Templers i l’ajuntament.
 Notificació OAGRTL de Lleida, entregues a compte mensuals per a 2014.
 Al·legacions Presentades davant el CC Segrià en el tràmit d’Audiència:
 Tràmit Audiència envers Acord Ple Consell Comarcal del Segrià, de data 10 de gener de
2014,Aprovació Inicial del conveni marc de delegació de competències i encàrrec de gestió
del servei de recollida de residus,
 Tràmit Audiència envers Acord Ple Consell Comarcal del Segrià, de data 10 de gener de
2014,Aprovació Inicial Annex Conveni prestació serveis socials bàsics, nova redacció
clàusules 5 i 6.
 Resolucions Alcaldia d’Aprovació dels Plans de Seguretat i Salut presentats en relació a les
obres Camp de Futbol i Urbanització Camí Provisional PMU 1B de Rosselló.
 Resolució Llicencia Primera Ocupació Banyeres Santallusia 2004 SL..
 Decret Canvi Nom / Transmissió Llicencia de bar cafeteria “ Lo Cau del Sorro “ en favor
de la Societat Civil Particular Lo Cau del Sorro SCP.
 Decrets Gratificació Serveis Extraordinaris Vigilants.
 Decret Admissió a tràmit i ordenació del procediment. envers Reclamació Patrimonial
presentada per. GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, SA, contra l’Ajuntament de
Rosselló pels danys causats en data 03.08.2013 sobre una canonada de subministrament de
gas natural titularitat de la societat reclamant com a conseqüència de la trenca d’una
canonada d’aigua de reg titularitat municipal a l’alçada del núm. 77 del carrer de Carrasco i
Formiguera de Rosselló, valorant-se la seva reparació en l’import de 22.169,22 €.
 Decret Devolucions Impostos i Taxes.
 Decret Aprovació PAES e IRE, redactar per Artecnia el qual es ratificat pels Assistents.
Seguidament l’Alcaldia informa dels següents:
INFORMES.
 Acta de Comprovació i de Replanteig de les obres Camp de Futbol i Camí Sector PMU 1B.





















Notificació Interlocutòria del Jutjat Instrucció num 3 de Lleida, de la reobertura a tràmit de
les diligencies prèvies incoada 1070/2013, amb motiu de l’accident i mort de Magdalena
Torrent Garrofe´.
Demanda de Judici Verbal, presentada per Marvi contra Ajuntament i citació pel proper dia
26/03/2014.
Reunió amb els Tècnics del PMU 3 la Noguera, a efectes de preparar el Text Refós.
Gestió Obra PMU 1 B, incidències amb Telefònica i Endesa.
Revocació Definitiva Subvenció IEI, Any 2010 Edició Butlletí, línia Publicacions
Periòdiques, import 336,00 Euros.
Assemblea General PMU 1B de data 25 de febrer de 2014.
Convocatòria Gestió Sostenible Energia, dins Pacte Alcaldes 2014..
Visita membres Canal Aragó i Catalunya, per actualització dades d’abastament..
Visita 15 de gener de 2014 de tècnics de l’Agencia de Salut de la Generalitat de Calalunya,
a efectes del control i seguidament del Conveni de col·laboració de prestació de serveis de
protecció de la Salut.
Inici de un nou treballador Conveni Treballs en benefici de la Comunitat Departament
Justícia Generalitat- Ajuntament, s’encarregarà de pintar tots els passos de vianants i el
carril bici.
Informe del Carril Bici.
L’obra de la guarderia, que consisteix en la substitució del dipòsit contra incendis.
Supressió passos de zebra a la rotonda central, més enjardinament.
Funcionament de la calefacció nova del casal i retirada de l’antiga
Trasllat de la caseta de so i enllumenat del Casal.
Canvis en el tema d’enllumenat per tal d’estalviar.
Tema de l’església d’Al-kanís que ja estan treballant per consolidar-la i deixar-la tancada
per que tampoc no pugui entrar ningú.
En el tema de comentaris pel Regidors d’Urbanisme es fa un petita explicació de la
reclamació presentada per la Cia Gas i dels fets esdevinguts a l’estiu de l’any passat.
Per l’Alcaldia es manifesta que està obert el corresponent expedient i que s’ha donat
audiència a la companyia d’assegurances, i a veure com acaba el tema.

Seguidament pels Regidors i, envers el particular s’obre un petit debat, i s’argumenta sobre el
control d’obres per part dels tècnics i la responsabilitats que després se’n deriven.
Respecte a la reobertura a tràmit de les diligencies prèvies incoada, amb motiu de l’accident i mort
de Magdalena Torrent Garrofé, i a pregunta dels Regidors, es comenta que en principi semblava
que la família no reclamaria i ara hi ha una interlocutòria en que s’ha donat compte al ministeri
fiscal a efectes de tipificar el, si com a delicte penal, civil o el que sigui, instat per la família.
Per la Regidora Maria Carme Vidal es pregunta si la dona es va morir per que algú li va donar un
cop o no?
Es contesta per l’Alcaldia que en principi el Sr. Salvador conduint la va atropellar, conduint el
Dumper de l’ajuntament i com a conseqüència de l’atropellament va morir, no tenint mes dades, ni
coneixen l’autòpsia. Això és un accident de trànsit on hi ha una responsabilitat via penal, que és la
del propi treballador que en teoria finalitza als 6 mesos i la responsabilitat civil per danys que en
principi és la que l’assegurança es fa responsable i això semblava que quedaria només la part de
l’assegurança però han sol·licitat la reobertura, i ara el fiscal ho ha de determinar i segons la
determinació s’haurà d’actuar, la companyia d’assegurances i subsidiàriament l’ajuntament.

Per part del Regidors Sr Jaume Fernàndez i Maria Carme Vidal, es pregunta sobre el PMU 3 la
Noguera i en quina situació es troba els propietaris que tenien assignat la part de zona verda?
Contesta a petició de l’alcalde el Regidor d’Urbanisme Sr. Joan Fontova i comenta: Està
pràcticament resolt, només resten dos informes, i respecte als propietaris de la zona verda, se
indemnitzen, s’ha arribat amb un acord d’indemnització, en la última assemblea general que vam
tenir aquí. Continua la seva intervenció i diu que ara hi ha una qüestió, que és una novetat,
urbanisme obliga amb aquest sector a que tot el sòl disponible no programat, que es programa ara,
han de deixar a favor del municipi o ajuntament un 10%, de la cessió al municipi, però pel fet que
estava consolidada ja la urbanització i es tractava d’una legalització no s’havia incorporat en
l’estudi la cessió del 10% i ara s’haurà d’incorporar, però afectarà molt poc, per que només és a les
parcel·les no edificades, el sostre de les parcel·les no edificades o l’ampliació si és superior als
400m2 que ho pogués tenir qualsevol propietari o ho demanés o ho volgués fer. S’hauria de
compensar i és molt difícil per que no anem a cap lloc, ni a favor d’ells ni de l’ajuntament, per que
les zones verdes ja estan determinades al projecte.
Intervé finalment l’Alcalde i comenta que és un dels sectors on està tirant tot més endavant i amb
ganes, tant de bo totes les urbanitzacions fessin els mateix que ells.
Respecte al Carril Bici, l’alcaldia comenta que ja està consensuat amb els ciclistes a tal que els
nens puguin anar a l’escola amb un carril delimitat i tenint la màxima seguretat possible.
Pel Regidor Sr Jaume es pregunta: quin recorregut hi ha?
Contesta l’Alcalde que aprofitem al màxim les avingudes de sorra per evitar que passin per carril
transitat per vehicles i en la rotonda central aprofitem les voreres que son amples i no fer-los
baixar a baix i des del Casal fins a les escoles farem tot el vial, tot el carrer serà prioritari per
bicicletes i vianants, tota l’Av. Ponent, i el aparcaments es conservaran, ens ho van aconsellar des
dels Serveis Tècnics, en comptes de marcar una línia es marcarà tot. Serà un Carril bici, delimitat
amb la màxim seguretat possible, aprofitem les avingudes de sorra, per evitar el trànsit dels
vehicles.
I per últim sobre la supressió passos de zebra a la rotonda central, més enjardinament per que la
gent no passi pel mig.
La Regidora Maria Carme Vidal, comenta que els passos de vianants son conseqüència de ficar
bancs i una font dins de la rotonda.
Contesta l’Alcalde que això es conserva per que només deixem el pas de vianants que va recte des
de l’Av. Que és el que menys perill ocasiona i tot i així s’enjardinarà per que sinó la gent continua
passant pel mig.
XI.- LLICENCIES D’OBRES
Vist els expedients instruïts a l’efecte i els informes emesos per l’arquitecte Municipal i la
Comissió Municipal d’obres, en el tràmit d’informe previ de la sol·licitud de llicència
municipal presentades, la Corporació Municipal acorda aprovar i ratificar les següents
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

02/2014
CORP EDIFICACIONS,S.L. (en representació Javier Tena)
Avgda. Diagonal, 463
08036-BARCELONA.-
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APROVACIO
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Reforma interior de 3 habitatges, 1er C, 1er D i 3er C, de l’edifici del c/ Carrasco i
Formiguera, 55, d’aquest Municipi
Ells mateixos
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 13-01-2014
03/2014
JOSEP ESCUER PALLAS (en representació Josep Lluis Escuer Lopez)
C/ del Sol, 27
25124-ROSSELLO.Canviar banyera per plat de dutxa a la vivenda del carrer Travessera Nova, 1, 2n 2a,
d’aquest Municipi
Construccions Zósimo Repiso
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 27-01-2014
04/2014
ANTONIO POYATOS RODRIGUEZ
C/ del Sol, 10
25124-ROSSELLO.Arranjament de local existent (previ activitat) i col.locació cartell publicitari a la façana
del carrer Major, 76, d’aquest Municipi
Reformes interiors Eloi Moreno
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 05-02-2014
05/2014
JOSEP PORTA FARRERO
C/ Verge de Montserrat, 8
25124-ROSSELLO.Reparació de terrassa i col.locació de canal de recollida d’aigües de l’ habitatge del carrer
Verge de Montserrat, 8 d’aquest Municipi
Construccions Fernàndez Guillaumet, SL
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 10-02-2104
06/2014
JOAN ANTONI MARIN RUIZ
C/ del Sol, 37
25124-ROSSELLO.Reformar sostre i parets afectades pel foc, vivenda del carrer del Sol, 37, d’aquest
Municipi
Construccions Fernàndez Guillaumet, SL.
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 10-02-2014
07/2014
ADELINA GUILLAUMET CATALA
C/ Raval, 19
25124-ROSSELLOReparació de canal de la coberta de la vivenda del c/ Raval, 19, d’aquest Municipi
Construccions Fernàndez Guillaumet, SL.
FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’ Alcaldia 24-02-2014

Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

08/2014
PASQUALE MUSICCO MARACIUOLO
Av. Catalunya, 16 B
25124-ROSSELLO
Substitució de banyera per dutxa a la vivenda del carrer Av.Catalunya, 16 B, d’aquest
Municipi
Duran Sala, C.B.
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 25-02-2014

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO

Primer. –
a) Concedir i Ratificar les llicències d’obres sol·licitades, condicionades al compliment dels
requisits que s’estableixen a continuació:
 Condicions generals: segons annex d’aquest escrit.
 Condicions particulars: Les que consten en els respectius informes tècnics. Així mateix es
fa constar que aquestes autoritzacions s’han d’entendre atorgades sens perjudici de tercers i
amb independència de qualsevol altra que sigui necessària per a la seva realització.
Segon.- Un cop acabada l’obra s’haurà demanar la corresponent llicència de primera ocupació,
sense la qual no es podrà fer ús de l’edificació, si és el cas.
Essent ratificades les mateixes.
XII.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I ASSUMPTES DE TRAMIT
Seguidament es dona compte de la correspondència rebuda, essent de destacar per la seva
importància:










Es dona compte del Reial Decret 1016/2013 del Ministeri de Economia i Competitivitat,
pel qual es declaren oficials les xifres de població a data 01/01/2013, i que acredita que la
població en el municipi de Rosselló a aquest data es de 3.084 Habitants (Homes 1578 i
Dones 1506).
Departament de Territori i Sostenibilitat, comunicant Proposta de Resolució Provisional
actualitzacions autoritzacions ambientals de Alier. SA.
Diputació de Lleida, comunicant concessió subvenció per la actuació de Millora
Infraestructures de distribució aigua potable, amb un pressupost d’actuació de 15.280
euros, i una subvenció de 13.752 euros, a executar en la anualitat 2015.
Diputació de Lleida, comunicant concessió subvenció per la actuació de Renovació
Escomeses de Plom al C/ Nord i Millora Infraestructures de distribució aigua potable, amb
un pressupost d’actuació de 10.435 euros, i una subvenció de 9.392 euros a executar en la
anualitat 2014.
Agencia Salut Publica de Catalunya, comunicant mesures sanitàries enfront tabaquisme i
reguladora de la venda, sol·licitant informació per coordinar les actuacions administratives.
Servei Català de Transit, comunicant iniciativa d’ampliació educació viaria a alumnes de
secundaria, batxillerat i formació professional, sol·licitant dades al respecte.
Es dona compte de la nota informativa del Departament d’Economia i Coneixement sobre
tutela financera dels ens locals en matèria d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat
financera.




ACM, donant trasllat carta de l’Associació Comissió Interlocutora de Protectores
d’Animals de Cia, per realitzar campanya d’identificació i/o esterilització de animals de
cia.
Diputació de Lleida, remetent càlculs entrega a compte mensuals per 2014 i diversos estats
de la liquidació de 2013.

En els assumptes de tràmit es comenta el Premi de recaptació de l’OAGRTL de Lleida i el seu
increment respecte a l’any 2012.
LEGISLACIÓ INTERÈS
Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic:
Objecte: Pel que fa als ens locals és d'especial interès el següent:
- Modificació de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats.
- Modificació del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei d'urbanisme.
- Es modifica la disposició final tercera de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació
del text refós de la Llei d'urbanisme, sobre la suspensió d'eficàcia temporal de l'article 114
ampliant la moratòria fins al 31 de desembre de 2014.
- Modificació de la Llei 9/2011 de Prevenció i control ambiental d'activitats ramaderes.
- Modificació del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei reguladora dels residus.
- Modificació del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2003.
- Modificació del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments
comercials.
- Modificació de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de Turisme de Catalunya.
- Modificació de la Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels Centres de culte.
- Modificació de la Llei 31/1991, de 13 de desembre, d'Ordenació farmacèutica de
Catalunya.
- Modificació de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.
- Modificació de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya amb relació al règim sancionador aplicable a les
entitats col·laboradores de les administracions públiques.
- Modificació de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
- Moratòria del cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció i
devolució de quotes meritades.
- Creació de la Central de Compra Pública de la Generalitat de Catalunya.
- Presentació unificada dels comptes anuals de les fundacions.
- Excepcionalment per a l'any 2014, els ens locals beneficiaris del PUOSC que tinguin
pendent d'adjudicar obres i inversions corresponents al PUOSC 2011 i 2012 (Decret
245/2007, del 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d'obres i
serveis de Catalunya 2008-2012, DOGC núm. 5005, del 9 de novembre de 2007) poden
renunciar a l'execució d'aquestes obres i inversions fins al 30 de setembre, amb la
sol·licitud prèvia adreçada al Departament de Governació i Relacions Institucionals. Els
ens locals que hi renuncien tenen dret a la tramitació del pagament del 50% de la subvenció
inicialment atorgada, que es pot destinar al pagament de despesa corrent o a la reducció de
dèficit públic. La justificació de la despesa feta s'ha d'acreditar per mitjà d'una certificació
del secretari de l'ens local corresponent.
- Habilitació del personal tècnic que ha de redactar plans de gestió de dejeccions ramaderes.

-

-

-

-

Es declaren vigents els apartats 3 i 4 de l'article 9 del Decret llei 1/2009, del 22 de
desembre, d'ordenació dels equipaments comercials, en la redacció que tenien en el
moment d'entrar en vigor el 29 de desembre de 2009, d'acord amb els criteris i els objectius
d'aquest decret llei, que es fonamenten en les raons imperioses d'interès general que el
sostenen, detallades en la seva exposició de motius.
El repartiment del Fons de cooperació local de Catalunya corresponent als ajuntaments per
a l'any 2013, per un import màxim de 37.570.998,94 euros, s'ha d'efectuar amb càrrec al
pressupost del 2014. Respecte al mateix concepte i amb relació a Aran i la resta de
comarques de Catalunya, el repartiment ha d'ésser de trenta milions d'euros, i respecte a les
entitats municipals descentralitzades, de 340.572,33 euros.
Es deroga l'apartat 1 de l'article 277 del text refós de la Llei municipal i de règim local de
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, relatiu a
l'exposició al públic dels plecs de clàusules administratives.
Regla per a la suspensió temporal de l'aplicació de les exigències en matèria de reserves de
sòl per a habitatges de protecció pública.

Data en què entra en vigor: Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver-se publicat en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, llevat de:
a) Les alteracions que tot seguit s'especifiquen de la legislació en matèria d'aigües de
Catalunya corresponents a La modificació (per via de l'article 174.13 de la llei present) de l'article
55 del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, la derogació (per via de l'article
174.13 de la llei present) de l'article 56.1.b del text refós esmentat, i la derogació (per via de
l'article 174.20 de la llei present) de l'article 40 i dels apartats V.1 i V.2 i els darrers cinc paràgrafs
de l'apartat V.3 de l'annex V del Reglament dels serveis públics de sanejament, aprovat pel Decret
130/2003, del 13 de maig, entren en vigor en l'exercici corresponent a la data de publicació de la
llei present, i en tot cas a partir de l'1 de gener de 2014
b) L'article 73, en la part que modifica el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, del 25 de juny, en el sentit
d'incloure un nou capítol XII al títol XIV, pel qual es crea la taxa per la revisió, el control i la
inspecció de certificats d'eficiència energètica d'edificis de Catalunya, entra en vigor el 3 de febrer
de 2014
c) L'article 89, pel qual es modifica el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, del 25 de juny, en el sentit
d'incloure un nou capítol XXV al títol XXI, pel qual es crea la taxa per la renovació i reposició de
la targeta sanitària individual, entra en vigor l'1de març de 2014
------------------------------O00......................................................
Ordre ESS/106/2014, de 31 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a
la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i
formació professional, contingudes en la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos
Generals de l'Estat per a l'any 2014.
Objecte: Desenvolupar les previsions legals en matèria de cotitzacions socials per a l'exercici 2014.
Data d'entrada en vigor: El mateix dia de la seva publicació al DOGC.
Publicació: BOE núm. 28, d'1 de febrer de 2014
------------------------------O00......................................................
Llei 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014
Objecte: Pel que fa als ens locals és d'especial interès el títol VI, dedicat a la participació dels ens
locals en els ingressos de l'Estat i de la Generalitat, i que regula la distribució del Fons de
cooperació local de Catalunya, d'acord amb criteris basats en les especificitats de l'organització
territorial i en les modificacions sobre el règim de les competències locals, que resulten de la
legislació de règim local i de les lleis sectorials.

Data en què entra en vigor: Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver-se publicat en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Publicació oficial: DOGC núm. 6551, de 30 de gener de 2014
------------------------------O00......................................................
Reial decret llei 1/2014, de 24 de gener, de reforma en matèria d'infraestructures i transport, i
altres mesures econòmiques.
Objecte: Pel que fa als ens locals és d'especial interès el següent:
- s'inclou una nova disposició addicional norantena en la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2014, per incorporar el límit màxim total que poden
percebre els membres de les corporacions locals per tots els conceptes retributius i assistències,
d'acord amb l'art. 75 bis de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local.- S'afegeix un
nou apartat 7 a l'article 271 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 novembre, en el qual es
preveu la subrogació de l'Administració concedit en el crèdit de l'expropiat i el correlatiu
descompte de l'import no reemborsat a les quantitats resultants d'aplicar el previst en l'apartat
primer de l'article 271.
Data en què entra en vigor: Aquest reial decret entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació
en el «Butlletí Oficial de l'Estat».
Publicació oficial: BOE núm. 22, de 25 de gener de 2014
------------------------------O00......................................................
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Objecte: Ampliar i reforçar la transparència de l'activitat pública, regular i garantir el dret d'accés a
la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de
complir els responsables públics així com les conseqüències derivades del seu incompliment.
Es modifiquen els articles 35 i 37 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Data en què entra en vigor: L'entrada en vigor d'aquesta llei es produirà d'acord amb les següents
regles:
- Les disposicions previstes en el títol II entraran en vigor l'endemà de la seva publicació en el
«Butlletí Oficial de l'Estat.
- El títol preliminar, el títol I i el títol III entraran en vigor a l'any de la seva publicació en el
«Butlletí Oficial de l'Estat».
- Els òrgans de les Comunitats Autònomes i Entitats Locals disposaran d'un termini màxim de dos
anys per adaptar-se a les obligacions contingudes en aquesta Llei.
Publicació oficial: BOE núm. 295, de 10 de desembre de 2013
------------------------------O00......................................................
Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2014.
Objecte: Es publiquen els pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2014 que, com sempre, tenen
incidència en l'àmbit local.
Data que entra en vigor: 1 de gener de 2014.
Publicació oficial: BOE núm. 309, de 26 de desembre 2013
------------------------------O00......................................................
Resolució de 23 de desembre de 2013, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la
qual s'estableix el règim per al gaudir d'un dia addicional d'assumptes particulars introduït per la
Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de Control del Deute Comercial en el Sector Públic i
s'adapta la Resolució de 28 de desembre de 2012 d'aquesta Secretaria d'Estat.
Objecte: Establir quin és el règim aplicable al gaudir del dia addicional d'assumptes particulars
introduït per la Llei Orgànica 9/2013 i adaptar la Resolució de 28 de desembre de 2012.
Entrada en vigor: L'endemà de la seva publicació al BOE.
Publicació oficial: BOE núm. 307, de 24 de desembre de 2013.
------------------------------O00......................................................

Llei 3/2014, del 19 de febrer, d'horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de
promoció
Objecte: La regulació dels horaris comercials i de determinades activitats de promoció.
El títol I regula l'horari comercial general i els supòsits d'exclusió d'aquest horari.
El títol II, es troba dedicat a les mesures en matèria d'activitats de promoció.
El títol III, amb un sol article, estableix la regulació de les infraccions
Aquesta Llei deroga el Decret Llei 4/2012, de 30 d'octubre, de mesures en matèria d'horaris
comercials i determinades activitats de promoció.
Data que entra en vigor: L'endemà de la seva publicació al DOGC.
Publicació oficial: DOGC núm 6568, de 24 de febrer de 2014
------------------------------O00......................................................
Reial decret llei 2/2014, de 21 de febrer, pel qual s'adopten mesures urgents per reparar els danys
causats en els dos primers mesos de 2014 per les tempestes de vent i mar en la façana atlàntica i la
costa cantàbrica.
Pel que respecta als ens locals, és d'afectació la DF 1a, la qual afegeix la DA 16a al Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovada pel Reial decret legislatiu 2/201. En aquesta
disposició s'inclou la definició del concepte d'inversió financerament sostenible, un dels requisits
necessaris perquè les Entitats Locals puguin fer efectiva la inversió del superàvit, d'acord amb la
DA 6a de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària afegida per la Llei Orgànica 9/2013, de
control del deute comercial.
------------------------------O00......................................................
XIII.- FACTURES I COMPTES.
S’aprova la relació de factures detallada i en poder dels regidors que ascendeix a la quantitat de
226.621,22 € (s.e.u.o)
Any 2013
Núm. Document
127732

Nom tercer
TORRELSA, SA **D

D. Registre
02/01/2014

D. Pagament
22/01/2014

Pagat
Sí

110

LA FESTA (MIQUEL LLASERA CODIA)

02/01/2014

04/01/2014

Sí

1

600

RET.CAT (JOAN RODRIGUEZ GORGUES)

03/01/2014

06/02/2014

Sí

7

399,3

FARRA SOLSONA, SL

03/01/2014

06/02/2014

Sí

1

Imp.Factura (Euros)
13,5

703446

9,1

SCHLECKER, SAU

04/01/2014

04/01/2014

Sí

1

6,5

ROSEVADA ALIMENTACIÓ ROSSELLÓ, SCP *

05/01/2014

05/01/2014

Sí

SCHLECKER, SAU

07/01/2014

24/01/2014

Sí

UNIPREUS, SL

07/01/2013

07/01/2014

Sí

TELEFONICA MOVILES, SERVICIO MOVILINE

07/01/2014

07/01/2014

Sí

726

ARTESEY IBERICA, SL *

07/01/2014

06/02/2014

Sí

1

780

BATADIP BATUCADA

07/01/2014

06/02/2014

Sí

1

4.235,00

TROYA ROJALS, CESAR

07/01/2014

06/02/2014

Sí

11.800,00

TREN MAGIC MADI, SLU

07/01/2014

06/02/2014

Sí

BNP PARIBAS LEASE GROUP SA

08/01/2014

08/01/2014

Sí

AVENTIN HUGUET, ADORACION *

09/01/2014

06/02/2014

Sí

200009
5377
491612
2

406
8483
2

43,78
133
275,65

314,6
1.452,00

14001234

57,02

UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD **D

10/01/2014

01/02/2014

Sí

110

64,58

ATELIER LIBROS SA.

13/01/2014

06/02/2014

Sí

VODAFONE ESPAÑA,S.A.

13/01/2014

14/01/2014

Sí

PINTURA DECORATIVA JOSEP RAMON RALUY SUAREZ *

13/01/2014

06/02/2014

Sí

1652732
2

218,84
1.005,51

1

PINTURA DECORATIVA JOSEP RAMON RALUY SUAREZ *

13/01/2014

06/02/2014

Sí

166

169,4

JF. ASCENSORS SCP

13/01/2014

13/01/2014

Sí

14735

254,9

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/01/2014

No

14736

191,6

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/01/2014

No

16509

128,26

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/01/2014

No

16510

128,26

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/01/2014

No

13714

1.369,45

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/01/2014

No

340,7

LOCALRET

17/01/2014

No

65

60

COSITAL *

17/01/2014

26

168

RIUS HERNANDEZ, MARGARITA *

20/01/2014

06/02/2014

Sí

25

168

RIUS HERNANDEZ, MARGARITA *

20/01/2014

06/02/2014

Sí

882630

54,6

APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL

20/01/2014

20/01/2014

Sí

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

21/01/2014

24/01/2014

Sí

ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES *

21/01/2014

No

ABS INFORMATICA, S.L. D**

22/01/2014

No

548

17

1.183,38

129,89

517

748

199

6.433,22

No

10897834

131,89

FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D

22/01/2014

21/02/2014

Sí

10898739

505,78

FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D

22/01/2014

21/02/2014

Sí

12

145,93

JFESPAIS (JESUS M. FIUZA CIBEIRA)

22/01/2014

01/02/2014

Sí

ESTABLIMENTS FERMIÑAN

22/01/2014

22/01/2014

Sí

FOTO LLUM **D

22/01/2014

22/01/2014

Sí

TORRELSA, SA **D

22/01/2014

11/02/2014

Sí

117734
10
128786

116
68
108,67

47

3.630,51

CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA

23/01/2014

No

9

7.124,95

CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA

23/01/2014

No

SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA, SL *D

23/01/2014

1700

355,15
2.823,83

29/01/2014

Sí

CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA

23/01/2014

404764

660,74

QUIMICA SERO SL **D

23/01/2014

04/02/2014

No
Sí

68

594,96

SIEF-2

23/01/2014

05/02/2014

Sí

862

637,52

WOLTERS KLUWER ESPAÑA, SA

24/01/2014

No

29866

2.407,02

INGENIERIA CONSTRUCCION Y TECNICAS DE ILUMINACION, SL *

24/01/2014

No

29863

2.305,38

INGENIERIA CONSTRUCCION Y TECNICAS DE ILUMINACION, SL *

24/01/2014

No

10

1.111,68

BAÑERES PORTA, NOEMI *

27/01/2014

SALTOKI LLEIDA, SA

27/01/2014

No

DESPATX SIMEO MIQUEL ADVOCATS ASSOCIATS

27/01/2014

No

GARCIA SORIANO, CARME *

27/01/2014

No

1.526,72

QUALITY COLORS,SCP *

27/01/2014

No

91,14

QUALITY COLORS,SCP *

27/01/2014

No

143,38

NOGUERA LAX, WIFREDO

27/01/2014

06/02/2014

Sí

130

CARRERA PARIS, RAMON

28/01/2014

28/01/2014

Sí

PUBLIDER, SCP

28/01/2014

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

28/01/2014

1942

93,21

38

585,85

24

59

6
140011

340
10
117358
12

277,45
1.028,50

Sí

No
28/01/2014

Sí

FONTANET,C.B. *

09/01/2014

No

401

1.244,80

MASICH ENGINYERS INDUSTRIALS, SLP

30/01/2014

No

70140947

2.253,30

SAINT GOBAIN IDAPLAC, SL **D

30/01/2014

GLS CONSORCIO DEL HORMIGON, SLU *

30/01/2014

30

6,56

29/01/2014

598,71

29/02/2014

Sí
No

23

1.933,38

CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA

30/01/2014

No

57

208,05

CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA

30/01/2014

No

14

2.238,50

AMBI JARDINS SCP *

30/01/2014

No

TELEFONICA MOVILES, SERVICIO MOVILINE

31/01/2014

No

TALLERS ROSSELLO

31/01/2014

No

HOLDER SOLUTIONS, SL *D*

03/02/2014

03/02/2014

Sí

ACENS TECHNOLOGIES, SL **D

03/02/2014

18/02/2014

Sí

COMUNITAT GRAL REGANTS CANAL DE PINYANA *

03/02/2014

No

BERENGUER MAYENCH, RAMON *

03/02/2014

No

TREN MAGIC MADI, SLU

03/02/2014

No

SCHLECKER, SAU

04/02/2014

COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA

05/02/2014

No

SAINT GOBAIN IDAPLAC, SL **D

05/02/2014

No

513544
3538

275,53
37,57

140501

180

116196

127,05

40
1058
408
90200010
60
70143031

1.148,01
72,6
11.800,00
17,79
319,98
8,78

04/02/2014

Sí

10

134,31

PL 4 SEÑALIZACIONES, SL

05/02/2014

No

404775

660,74

QUIMICA SERO SL **D

04/02/2014

No

28480

314,6

BNP PARIBAS LEASE GROUP SA

05/02/2014

No

4

MN CATERING 2003 SL *

05/02/2014

115327

24,99

ACENS TECHNOLOGIES, SL **D

05/02/2014

140018

90,99

PUBLIDER, SCP

05/02/2014

No

F14015773D

57,02

UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD **D

06/02/2014

No

14015774D

266,2

UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD **D

06/02/2014

No

1400

229,9

SIEF-2

06/02/2014

395

99,79

HIDRO LLEIDA,S.A.

06/02/2014

116378

24,99

ACENS TECHNOLOGIES, SL **D

07/02/2014

18,78

9020339837

755,84

No
05/02/2014

17/02/2014

Sí

Sí
No

18/02/2014

Sí

ABACUS, SCCL *

07/02/2014

No

10901840

416,23

FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D

07/02/2014

No

10899804

1.535,83

FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D

07/02/2014

No

697121856

242,44

VODAFONE ESPAÑA,S.A.

10/02/2014

1401466

173,34

RAMELL, SCCL

10/02/2014

No

ARTESEY IBERICA, SL *

10/02/2014

No

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

10/02/2014

GRUPO ELECTRO STOCKS, SL *

10/02/2014

VIVEROS VALLS, SL

11/02/2014

SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA, SL *D

11/02/2014

4
42
1140107170
20
14009051

600
129,89
3.777,51
137,2
390,68

12/02/2014

11/02/2014

Sí

Sí
No
No

14/02/2014

Sí

13172

1.589,41

SERVEIS LIC 1999, SLU *

11/02/2014

No

140084

1.057,61

EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. *

31/01/2014

No

140085

561,21

EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. *

12/02/2014

No

5

1.302,32

TOT ALIMENT ROSSELLO, SL

12/02/2014

No

39309804

1.652,38

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA *

12/02/2014

No

657054

1.037,72

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA *

12/02/2014

No

2396

144,04

SEGRE SERVEIS,S.A.

13/02/2013

No

54

113,91

SOLUCIONES VIALES SEÑALIZACION SLU

13/02/2014

No

4291

642,51

ACUSTIELEC SL *

13/02/2014

No

PUBLIDER, SCP

13/02/2014

No

100025

50

23
140091

45,5
24.639,10

PUBLIDER, SCP

13/02/2014

No

EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. *

11/02/2014

No

2364

423,5

SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA D**

17/02/2014

18/02/2014

Sí

410

169,4

JF. ASCENSORS SCP

17/02/2014

No

27

168

RIUS HERNANDEZ, MARGARITA *

17/02/2014

No

28

168

RIUS HERNANDEZ, MARGARITA *

17/02/2014

No

1540

1.070,37

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/02/2014

No

63069

1.758,57

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/02/2014

No

63070

331,56

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/02/2014

No

63072

803,84

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/02/2014

No

63071

531,03

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/02/2014

No

16500

1.134,35

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/02/2014

No

63075

1.651,14

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/02/2014

No

63074

1.073,32

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/02/2014

No

65571

70,37

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/02/2014

No

80926

378,27

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/02/2014

No

3525

210,29

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/02/2014

No

69223

150,31

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/02/2014

No

3183

83,99

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/02/2014

No

74469

182,54

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/02/2014

No

3330

96,87

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/02/2014

No

69224

86,6

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/02/2014

No

3184

48,23

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/02/2014

No

74470

111,45

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/02/2014

No

3331

58,67

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/02/2014

No

46594

26,89

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/02/2014

No

46596

24,18

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/02/2014

No

41998

328,49

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/02/2014

No

46597

17,46

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/02/2014

No

42000

570,7

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/02/2014

No

42001

778,59

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/02/2014

No

71335

44,95

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/02/2014

No

2881

293,34

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/02/2014

No

172071

1.310,66

ENDESA ENERGIA, SAU *

05/02/2014

No

119067

679,96

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/02/2014

No

119068

691,52

ENDESA ENERGIA, SAU *

18/02/2014

No

MOBLES L'EBENISTA *

18/02/2014

No

AULOCE, SA (ES PUBLICO) *

18/02/2014

No

Nom tercer
PINTURA DECORATIVA JOSEP RAMON RALUY SUAREZ *

D. Registre
19/12/2013

D. Pagament
04/02/2014

Pagat
Sí

LA FESTA (MIQUEL LLASERA CODIA)

19/12/2013

31/12/2013

Sí

20
933

459,8
2.314,80

Any 2014
Núm. Document
31

Imp.Factura (Euros)
9.673,95

207

25

337

2.338,93

PLAGUES URBANES,S.L.

23/12/2013

04/02/2014

Sí

338

350,9

PLAGUES URBANES,S.L.

23/12/2013

04/02/2014

Sí

4041

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

23/12/2013

04/02/2014

Sí

SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA D**

23/12/2013

01/01/2014

Sí

143,38

NOGUERA LAX, WIFREDO

25/12/2013

04/02/2014

Sí

4861

133,78

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

27/12/2013

04/02/2014

Sí

4032

3,96

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

27/12/2013

04/02/2014

Sí

5216

0,17

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

27/12/2013

04/02/2014

Sí

5315

1,16

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

27/12/2013

04/02/2014

Sí

4037

57,57

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

27/12/2013

04/02/2014

Sí

4031

5,43

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

27/12/2013

04/02/2014

Sí

4035

0,66

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

27/12/2013

04/02/2014

Sí

4030

1,65

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

27/12/2013

04/02/2014

Sí

4033

13,01

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

27/12/2013

04/02/2014

Sí

5316

88,81

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

27/12/2013

04/02/2014

Sí

4026

0,99

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

27/12/2013

04/02/2014

Sí

17701301P0004034

14,6

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

27/12/2013

04/02/2014

Sí

17701301P0004029

2,15

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

27/12/2013

04/02/2014

Sí

17701301P0004028

22,57

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

27/12/2013

04/02/2014

Sí

17701301P004027

49,1

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

27/12/2013

04/02/2014

Sí

17701301P0004025

4,77

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

27/12/2013

04/02/2014

Sí

17701301P0004024

14,6

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

27/12/2013

04/02/2014

Sí

17701301P0004023

26,75

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

27/12/2013

04/02/2014

Sí

17701301P0004860

19,47

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

27/12/2013

04/02/2014

Sí

1,77013E+14

17,03

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

27/12/2013

04/02/2014

Sí

17701301P0004858

678,65

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

27/12/2013

04/02/2014

Sí

17701301P0004040

40,55

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

27/12/2013

04/02/2014

Sí

17701301P0004039

14,6

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

27/12/2013

04/02/2014

Sí

17701301P0004038

0,33

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

27/12/2013

04/02/2014

Sí

17701301P0004036

16,31

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

27/12/2013

04/02/2014

Sí

17701301P0005314

14,6

AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA

27/12/2013

04/02/2014

Sí

INGENIERIA CONSTRUCCION Y TECNICAS DE ILUMINACION, SL *

27/12/2013

04/02/2014

Sí

GRUPO EL PORTAL ALIMENTACION

27/12/2013

04/02/2014

Sí

22331

29849
F13-622

71,35
1.016,40

631,14
2.346,30

B3/13169

405,24

BUFETE GONZALO CORPORACIONES Y ENTIDADES PUBLICAS, SLP

27/12/2013

27/12/2013

Sí

10.892.761

439,15

FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D

27/12/2013

21/01/2014

Sí

10.893.704

12,71

FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D

27/12/2013

21/01/2014

Sí

CASA BADIO, S.L. *

27/12/2013

04/02/2014

Sí

MN CATERING 2003 SL *

30/12/2013

04/02/2014

Sí

136317

1.934,21

110/13

654,96

2010978

263,3

AMBI JARDINS SCP *

30/12/2013

04/02/2014

Sí

2010971

2.238,50

AMBI JARDINS SCP *

30/12/2013

04/02/2014

Sí

GARCIA SORIANO, CARME *

30/12/2013

04/02/2014

Sí

SAINT GOBAIN IDAPLAC, SL **D

30/12/2013

21/01/2014

Sí

13017
VEN70133076

145,8
244,77

F001/444

312

RESTAURANT MODERNO-EL TEULE *

30/12/2013

04/02/2014

Sí

F001/447

728

RESTAURANT MODERNO-EL TEULE *

30/12/2013

04/02/2014

Sí

32839

9,55

SALTOKI LLEIDA, SA

31/12/2013

04/02/2014

Sí

2013-1307891

72,6

NEXICA (COM 2002, SL)

31/12/2013

04/02/2014

Sí

1301851

25,75

114421

127,05

0411-13
0310-13
224
0002325MSA/2013

4TR/2013
131157
820
1337967

INFOUNIO, SL *

31/12/2013

04/02/2014

Sí

ACENS TECHNOLOGIES, SL **D

31/12/2013

04/02/2014

Sí

133,1

MASICH ENGINYERS INDUSTRIALS, SLP

31/12/2013

04/02/2014

Sí

108,9

MASICH ENGINYERS INDUSTRIALS, SLP

31/12/2013

04/02/2014

Sí

BRODATS MERCERIA, SL

30/12/2013

30/12/2013

Sí

182,87

MANUEL SOLER LLUCH

02/01/2014

14/01/2014

Sí

364,91

RUBIES FARRE, MARIA EUGENIA

02/01/2014

14/01/2014

Sí

VALERI MAS BOLDU

23/12/2013

24/12/2013

Sí

685,36

EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. *

03/01/2014

04/02/2014

Sí

7.124,95

CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA

03/01/2014

04/02/2014

Sí

AGROPIENSO SCCL *

03/01/2014

04/02/2014

Sí

11

1.161,60

23,43

1146

235,19

CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA

03/01/2014

04/02/2014

Sí

1112

1.956,94

CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA

03/01/2014

04/02/2014

Sí

1047

97,19

FURGODIRECTA, SLU

03/01/2014

04/02/2014

Sí

201347

138,85

RUBIO PIQUE, ROSA *

07/01/2014

04/02/2014

Sí

98969

149,46

LYRECO ESPAÑA, SA *

07/01/2014

04/02/2014

Sí

174

100,12

L'HORT DE CA LA BARBARA

08/01/2014

04/02/2014

Sí

175

11,94

L'HORT DE CA LA BARBARA

08/01/2014

04/02/2014

Sí

187

206,86

L'HORT DE CA LA BARBARA

08/01/2014

04/02/2014

Sí

188

12,9

L'HORT DE CA LA BARBARA

08/01/2014

15

100

ANTIGUITATS P. VELASCO

09/01/2014

31/12/2013

Sí

TALLERS ROSSELLO

09/01/2014

04/02/2014

Sí

SERVEIS LIC 1999, SLU *

10/01/2014

04/02/2014

Sí

FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D

10/01/2014

05/02/2014

Sí

COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA

10/01/2014

10/01/2014

Sí

FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D

10/01/2014

05/02/2014

Sí

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS I TELEGRAFOS, SA

13/01/2014

14/01/2014

Sí

GRUPO ELECTRO STOCKS, SL *

13/01/2014

04/02/2014

Sí

ABACUS, SCCL *

13/01/2014

04/02/2014

Sí

SEGRE SERVEIS,S.A.

15/01/2014

04/02/2014

Sí

3512
13089
10896800
3251356
10894742
1253611
208195

27,83
1.584,66
343,19
345
1.099,49
136,79
2.455,59

93319

86,66

31795

131,62

No

10

96,32

FONTANET,C.B. *

16/01/2014

04/02/2014

Sí

11

35,63

FONTANET,C.B. *

16/01/2014

04/02/2014

Sí

255892

1.001,65

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/01/2014

04/02/2014

Sí

1192093

1.495,98

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/01/2014

04/02/2014

Sí

192095

473,67

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/01/2014

04/02/2014

Sí

1192097

943,93

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/01/2014

04/02/2014

Sí

1192099

1.381,64

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/01/2014

04/02/2014

Sí

1192098

1.241,63

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/01/2014

04/02/2014

Sí

1192100

456,1

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/01/2014

04/02/2014

Sí

1197263

57,96

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/01/2014

04/02/2014

Sí

1197264

206,78

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/01/2014

04/02/2014

Sí

1197566

118,5

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/01/2014

04/02/2014

Sí

1159599

581,53

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/01/2014

04/02/2014

Sí

1159600

578,95

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/01/2014

04/02/2014

Sí

1197265

230,59

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/01/2014

04/02/2014

Sí

1197267

139,05

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/01/2014

04/02/2014

Sí

1208993

566,74

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/01/2014

04/02/2014

Sí

1192094

322,48

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/01/2014

04/02/2014

Sí

1192096

657,31

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/01/2014

04/02/2014

Sí

13609

1.712,85

LIMPIEZAS PIRINEO SL *

17/01/2014

04/02/2014

Sí

13610

8.160,76

LIMPIEZAS PIRINEO SL *

17/01/2014

04/02/2014

Sí

13611

253,81

LIMPIEZAS PIRINEO SL *

17/01/2014

04/02/2014

Sí

874

668,15

CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA

17/01/2014

04/02/2014

Sí

23

181,5

RIUS HERNANDEZ, MARGARITA *

22/01/2014

04/02/2014

Sí

24

181,5

RIUS HERNANDEZ, MARGARITA *

22/01/2014

04/02/2014

Sí

693

614,8

BUFETE GONZALO GESTION S.L D**

23/01/2014

29/01/2014

Sí

781

474,8

BUFETE GONZALO GESTION S.L D**

22/01/2014

24/01/2014

Sí

846

421,56

BUFET GONZALO SLP

22/01/2014

24/01/2014

Sí

879

165,77

BUFETE GONZALO GESTION S.L D**

22/01/2014

24/01/2014

Sí

QUALITY COLORS,SCP *

27/01/2014

04/02/2014

Sí

130231

93,97

7038982

1.646,98

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA *

27/01/2014

04/02/2014

Sí

7038983

1.017,92

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA *

27/01/2014

04/02/2014

Sí

NEDERLANDEN TEXTIL

22/01/2014

04/02/2014

Sí

AUSTRAL AIR *

16/01/2014

04/02/2014

Sí

FONTANET,C.B. *

30/01/2014

No

2021
1
17

397,01
8.217,59
30

3341864

97,89

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES *

31/01/2014

No

3342875

1.546,20

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES *

31/01/2014

No

3342874

527,71

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES *

31/01/2014

No

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.

05/02/2014

117578

1.028,50

2013
Total Factures Registrades
Factures Liquidades Efectivament
Factures Pendents de Liquidar a 20/02/2014

01/01/2014

Sí

2014

144.124,9

82.496,32

33.262,86

80.294,52

110.862,04

2.201,80

Intervé la Regidora Maria Carme Vidal i comenta respecte a aquest punt que s’ha de tenir present
relació qualitat preu e intentar diversificar les compres a totes empreses de gent de Rosselló, que
no sigui el feu d’algú.
Contesta l’alcalde, que per descomptat i a part que ara és un dels grans moments per a comparar
preus. ja ho fem ara.
XIV.- MOCIONS
Pel Regidor i Portaveu del Grup de CiU Manel Plana, es comenta hi ha una moció presentada per
PSC a la Diputació de Lleida que va en la direcció de la defensa de les escoles de Música, crec que
aquí estem fent bandera i ho estem assumint de la millora manera possible amb totes les
limitacions pressupostàries que esdevenen a nivell d’ingressos però mantenim aquest compromís
tant amb l’escola Municipal de Música de Rosselló com amb la resta d’Escoles de Música, per que
a la fi és invertir en persones en educació i intentar fer una societat millor, per això i a l’empara del
que preveu l’article 97.3 en relació al 91.4 del Real decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es

presenten al Ple de la Corporació la següent moció presentada i consensuada pel grups polítics de
CIU-End Ro i PSC, en defensa de les escoles municipals de música, que es transcriu en els termes
següents:
“MOCIÓ EN DEFENSA DE LES ESCOLES MUNICIPALS DE MÚSICA”
En els darrers anys, ha estat possible consolidar a Catalunya els ensenyaments musicals
públics, gràcies a una aliança entre l’administració local i la Generalitat de Catalunya. L’any 1993
la Generalitat va signar un conveni de finançament amb els municipis com a
reconeixement de l’esforç de l’administració local per establir l’oferta pública d’aquests
ensenyaments. Paulatinament, es va anar creant una xarxa d’escoles de música a diferents indrets
del territori amb l’objectiu de socialitzar l’accés a la cultura.
Al 2008 es va dissenyar un nou model de finançament amb el mateix objectiu: facilitar
l’accés de la població a la música per contribuir així a l’educació integral de les persones, a la
formació artística al llarg de la vida i a la cohesió social en el territori.
Tanmateix, el sosteniment d’aquests centres educatius s’està veient greument afectat des del curs
2010-2011 a causa d’un descens molt considerable en l’aportació del Departament
d’Ensenyament, que ha passat dels 600 als 230 €/alumne en edat d’escolarització, i de
l’impagament dels recursos compromesos, encara que ostensiblement disminuïts. Aquest fet ha
provocat el tancament o la privatització d’escoles municipals de música, o bé l’augment del dèficit
en l’administració local i l’increment de quotes a l’alumnat en aquells casos en què continuen en
funcionament.
La demarcació de Lleida compta amb una trentena d’escoles o aules municipals de música, gairebé
500 professors i més de 5.600 alumnes.
La Generalitat de Catalunya no preveu cap ajut per a les escoles municipals de música per a l’any
2014. Davant d’aquest fet, volem manifestar la utilitat pública d’aquest servei i reclamar el
manteniment del compromís de la Generalitat de Catalunya per fer-ne possible la viabilitat.
Qualsevol retallada social, i més especialment aquelles que s’estan aplicant en el món de
l’educació, és negativa perquè fomenta l’exclusió i la desigualtat socials. L’educació musical és un
component bàsic en l’educació de l’individu, perquè conté valors educatius com les activitats en
grup, el foment del sentit de col·laboració, el respecte per les capacitats dels altres i la
responsabilitat de fer el paper assignat, així com la satisfacció de compartir emocions amb els
companys.
Pels motius anteriorment exposats, el Ple de la Corporació adopta els següents:
ACORDS
Primer.- Demanar al Departament d’Ensenyament que continuï mantenint el suport econòmic a les
escoles municipals de música, almenys en els nivells mantinguts fins ara.
Segon.- Instar al Departament d’Ensenyament a fer una planificació de futur per al finançament en
els propers anys, que garanteixi la continuïtat i qualitat de les escoles municipals de música.
Tercer.- Comunicar l’acord als ajuntaments i a les escoles de Música de la demarcació de Lleida, a
l’Associació d’Escoles de Música de Catalunya (ACEM), al Departament d’Ensenyament i als
grups parlamentaris representats al Parlament de Catalunya.”

Sotmesa a votació i en votació ordinària i per unanimitat, el Ple de la Corporació acorda aprovar la
moció presentada en defensa de les escoles municipals de música.
Respecte a les mocions presentades per IpR i comentades en Junta de Portaveus, el Sr. Alcalde diu
que no les hem portat per que la Sara Vila, portaveu del Grup IpR, ens ha demanat que com no hi
és, poder-les passar al pròxim ple..
XV.- PRECS I PREGUNTES
Intervé primerament el Sr. Jaume Fernàndez e inicia la seva intervenció recordant el parlat amb la
Junta de Portaveu, dient que, ara que heu començat la construcció del camp de futbol i per
clarificar aquest semi embolic que hi va haver amb el bancal del Sebastià Dalmau que es va agafar
que estava sembrat, si bé el que ens vas comentar és absolutament cert, que és la junta de
compensació del SUD 1 qui se’n havia de fer càrrec de tot això de comunicar-ho i ha set una mica
de mal rotllo, si que et demanaríem, és un prec, ja que l’Ajuntament és un soci majoritari en la
junta de SUD1 feu la forma que això sigui arreglat el més aviat possible. amb el pes que té
l’Ajuntament sobre el SUD1, intentar que la cosa flueixi. El que vam parlar; tens un bancal
sembrat i te’l desmunten i ningú et diu res, això no te lògica, s’ha de resoldre les desigualtats entre
els propietaris.
Contesta l’Alcalde que no és que estigui arreglat Jaume, per que properament es convocarà
l’Assemblea i per part de l’Ajuntament el que no farem és anar a ficar-nos en contra i ficar-li
problemes, s’ha de ser flexible, és una persona que té un bancal afectat que no en podrà fer ús,
cosa que els altres sí que podran fer ús, per tant, amb això s’ha de ser curós i tindre consciència.
Continua la seva intervenció el Sr Jaume Fernàndez i pregunta sobre el tema de pagament del
camp de futbol, com s’estructura, ja que l’operació de tresoreria només cobria el 50%, com serà
això? A mesura que vagin arribant les certificacions, quina idea hi ha al respecte?
Es contesta per Secretaria Intervenció que la previsió en principi, és la que marca la llei, tens 30
dies sobre certificació/ factura aprovada, 30 dies per aprovar-la i 30 per pagar-la, el que és legal és
això.
Torna a intervenir el Regidor Sr Jaume Fernàndez i diu que el que et preguntava, ja que l’operació
de tresoreria només cobria el 50% la resta de diners d’on sortiran exactament?
Respon Secretaria Intervenció que el finançament ja esta establert i que si les coses son com han
de ser, s’anirà rebent el finançament de la Generalitat i Diputació i Ajuntament sobre certificacions
aprovades, l’operació de tresoreria cobrirà els descompasaments que es puguin produir en principi.
Afegeix el Regidor que abans quan hi estàvem nosaltres això ja anava prou lent, i ara no crec que
s’hagi escurçat això, ho comento més que res per l’embolic aquest de que no ens deixen utilitzar el
romanent, és el dubte que se’m planteja, per que les empreses tenen el mal costum que quan fan
l’obra volen certificar i cobrar, i al respecte tinc l’anècdota de l’Escola Bressol, el responsable de
l’empresa quasi se’m cola dins de casa, jo crec que em va fer “mobing”, vaig anar de vacances i
em volia seguir on era jo, per que li signes les certificacions, és una via crucis, depèn com et trobes
l’empresa.
Com jo tenia clar, que la primera part amb l’operació de tresoreria ho pagarem i no hi ha res més,
el dubte era coneixent que la Generalitat quan estava bé no pagava ràpid, doncs imaginat ara com
està, és fàcilment creure que tardarà més.

Contesta Secretaria que si que les coses van molt lentes, però en principi has de confiar en que les
parts compleixin els seus compromisos, ja que un cop entra la certificació i la factura a tu ja et crea
l’obligació, i per tant si tu no pagues estàs incomplint el pagament de proveïdors. És el cicle que
hem comentat abans.
Continua la intervenció el Regidors Sr Jaume Fernàndez i pregunta, què ara l’Ajuntament de
Lleida s’està plantejant a petició de veïns, no se si dir-ne requalificacions i desqualificacions de
sòls, és a dir, hi ha gent que està demanant que té sòl qualificat com a urbanitzable, ja sigui
industrial o per a vivenda que està demanant als ajuntaments que el torni rústic, no se si aquí hi
hagut gent que ho ha demanat o no, però si això està passant a Lleida sospito que arribarà aquí, que
sabeu al respecte ?
Contesta l’Alcalde i manifesta que es va tenir reunió amb urbanisme a finals de gener per
comentar aquet tema, comenta que el sector del SUD 1, tira endavant i ja esta aprovada la
Reparcel·lació, el Sector de PMU 1B, també, tenen intenció en breu de presentar la Reparcel·lació,
el problema sorgeix en el sector Industrial SUD 4, i aquest tema es debatrà en la Assemblea, els
propietaris estan freds i mes ara amb el tema de Alier, els propietaris van per sol·licitar la
desqualificació a rústic, o crear un SUND, la diferencia entre ambdós es que el sòl urbanitzable
delimitat (SUD) és aquell sòl que el POUM considera que ha de ser desenvolupat urbanísticament
en primer lloc i en fixa les condicions de transformació i l’àmbit espacial, que es denomina sector.
El sòl urbanitzable no delimitat (SUND) és constituït per la resta de sòl que ha estat classificat com
a urbanitzable.
Es mes Urbanisme va comentar que inclús es produiran desqualificacions d’ofici, atesa la situació
de crisis en que es troben, motivada entre altres qüestions per el boom immobiliari i
conseqüentment les qualificacions de grans superfícies de terreny.
Això sens dubte, minvarà els ingressos municipals i s’ha de tenir en compte.
Seguidament intervé la Regidora Maria Carme Vidal i demana que es determini un dia fix per
celebrar les Juntes de Portaveus i Plens.
En un altre ordre la Regidora Maria Carme Vidal, adreçant a l’Alcalde li diu que segons has dit,
obrir l’Ajuntament costa 8.000 euros menys, esta be dir-ho el que demano es els desplegament
d’aquest estalvi.
Contesta l’Alcalde, que quan parlo d’estalvi, es a una data concreta, no pot ser cada mes, el que
vull dir que amb la reestructuració que van fer, al poc temps d’entrar es va aconseguir un estalvi de
8.000 euros.
En el seu torn la Regidora Maria Carme Vidal trasllada a l’Alcaldia dos preguntes La primera
respectes als canvis al Casal Municipal del so i la llum, es podria haver estalviat perquè no es no
pràctic ni funcional.
En un altre ordre sobre el tema de Multes, ja es sabut que tu com Alcalde no posaràs multes, això
vol dir que en la rotonda de la Plaça Nova o la Raval no ficaràs multes i podrem aparcar sense
mes.
Un altre tema sobre el tema de les Rotondes de la Carretera N-230, pregunta, envers el tema ja que
el Ministeri de Foment ja s’ha adreçat amb alguns veïns per que els hi donin els comptes corrents
per pagar l’ocupació de via per haver deixat àrids; Foment en altres Ajuntaments ha pagat les
rotondes, nosaltres les rotondes les ha pagat l’Ajuntament de Rosselló, com està el Tema ?

Al respecte contesta l’Alcalde i manifesta, que això ja es va comentar r fa temps, quan vam
enjardinar les rotondes; que si que hi havia un compromís de carreteres de 6.000 € per rotonda,
però això ja ho vam anar a reclamar i ens van dir que fèiem tard i que ara ja no disposaven de
diners.
Intervé novament la Regidora Maria Carme Vidal i pregunta: però si ara Foment, paga, si Foment
paga la despesa d’aquesta carretera i d’aquestes rotondes, aquests diners on van a parar?
Contesta l’Alcalde i diu adreçant-se a la Regidora, que una cosa son els diners d’expropiacions i
ocupacions temporals, que potser no s’havia liquidat del tot i un altre tema els diners compromesos
per enjardinar les rotondes i aquest tema el va negociar En Jaume i era per enjardinar.
L’Ajuntament ja va cobrar els imports de les ocupacions temporals.
Intervé novament la Regidora Maria Carme Vidal i diu no parlo d’ajuntament, dic que darrerament,
fa cosa d’un mes, foment s’ha posat en contacte amb els veïns i els hi demana el número de
compte per pagar l’ocupació d’aquell terreny, no parlo d’expropiacions, la meva pregunta es, si ho
hem pagat tot nosaltres, l’Ajuntament i dins del pressupost figurava aquesta partida d’ adequar
aquesta rotonda per fer-hi entrega a l’Ajuntament, que ha passat amb aquest diners.
Intervé el Regidor Manel Plana i comenta, que considero que potser son unes obligacions
reconegudes de temps que l’ajuntament va cobrar abans i ara el que s’està fent és pagar amb
aquests persones individualment aquests diners que l’ajuntament ja va cobrar, deu ser això, tot i
això farem pregunta escrita i que ens contesti.
Continua la intervenció el Sr. Alcalde, respecte a les preguntes de la Regidora Maria Carme Vidal
i sobre el tema del desplaçament de la caseta de llums i so al Casal Municipal, s’ha traslladat per
guanyar lloc a la part del darrera, i també per que ara està tota arreglada i ben cuidada, abans
estava tota deixada. Ara està molt ben endreçada, més ben equipada i facilita la manipulació, ja
que des de baix es pot ficar la música, amb la particularitat de que si ets a l’escenari i et convé
alguna cosa ho tens allí mateix, de l’altra manera estava a l’altra punta i semblava que estaves fent
signes.
En quan a les multes, jo mai he dit que no posaria multes, sempre he dit que el que farà una sanció
greu i se’l multarà, i s’ha estat multant, i per posat ara un exemple tot el que és tema de rotonda
que estan mal aparcats una bona estona se’l sanciona, i el C/Raval, des de que va d’any fins ara
se’n ha posat 12, el que passa és que ho fan quan els nostres agents no estan de servei, s’ha parlat
amb qui s’ha de parlar i puja la secreta i està posant multes, la última es va posar fa 1 o 2 divendres
i li caurà el pèl, per que va pujar des del RET-CAT cap dalt al C/Raval contra direcció, sense
passar la ITV, sense carnet i bufat, o sigui que aquest es quedarà servit.. Mai he dit que no es
posaria multes, es posa en casos en què s’ha de posar, com casos de guals i altres temes en què
s’han de posar.
Torna a prendre la paraula la Regidora Maria Carme Vidal i comenta, que hi hauria de constar amb
algun ple pel que fa referència a les tarifes de l’escola de música, vigents per l’any 2014, que
s’apliquen, però que estan equivocades, perquè en la publicació en el BOP, es va produir una
errada, més que res, per que ara ens en recordem però després passen els anys i els anys, i no
sabrem que va estar.
Contesta el Regidor Sr Manel Plana, que tens raó, va ser una errada això de “copiar i pegar”, les
noves tecnologies fan que de vegades fen errades d’aquest tipus, en soc conscient i està molt bé
que ens ho diguis, l’errada va estar que es va publicar el següent:

Cursos per adults
Matrícula adults (a partir de 18 anys un sol pagament a l’inici)
Instrument:
30 minuts/setmana
45 minuts/setmana
60 minuts/setmana

70,00 €
45,00 €
52,00 €
58,00 €

I es tenia que haver publicat el que es cobra que es:
Cursos per adults
Matrícula adults (a partir de 18 anys un sol pagament a l’inici)
Instrument:
30 minuts/setmana
45 minuts/setmana
60 minuts/setmana

70,00 €
50,00 €
55,00 €
62,00 €

Finalitzades les intervencions l’Alcalde dona per tancat el ple de l’ajuntament, i comentar-vos, que
esteu convidats, juntament amb els treballadors, al sopar que es farà demà, divendres a les 10 de la
nit, doncs que ho sapigueu, es finançarà amb el recaptat de la ferralla, que es va comentar en un
altre ple, i hem volgut tenir una diferència, amb les Associacions, que tant ens estan ajudant i que
també estan convidades.
I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió, agraint la participació de
tots els regidors, quan són les quinze hores i de tot lo dit s’estén aquesta acta, que com a Secretari,
certifico

