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

Data: 28 d’abril de 2014
Horari: 13,30 a 15,10 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 acta anterior.
2. Sorteig Meses Electorals, Eleccions Parlament Europeu 2014.
3. Proposta Acord d’Adhesió Pròrroga Acord Marc de Subministrament d’Energia Elèctrica

destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel consorci català pel desenvolupament local
a l’empresa Endesa energia SAU (exp. 2012/01.)

4. Aprovació projecte de conveni entre Aguas de las Cuencas de España, S.A. i la
Mancomunitat Intermunicipal per l’abastament d’aigua de Pinyana, per al finançament,
execució i explotació de les obres del projecte de construcció del abastament d’aigua a
Lleida i nuclis urbans de la zona regable del Canal de Pinyana, 3ª fase.

5. Proposta Acord Sol·licitud Coeficient d’Actualització valors Cadastrals per a 2015.
6. Ratificació Proposta Separació Consorci EMUN Ajuntament de Rosselló, aprovada pel

Consell General del Consorci.
7. Reconeixement Extrajudicial de crèdits.
8. Expedient Modificació Crèdits 3/2014.
9. Expedient de baixes i anul·lacions Drets exercicis tancats.
10. Aprovació Inicial Projecte Sala de Vetlles de Rosselló..
11. Donar compte Aprovació Plans Pressupostaris a Mig Termini..
12. Donar Compte Adjudicació Contracte Menor Arranjament Camins amb Àrids Reciclats.
13. Decrets e Informes Alcaldia i Regidories.
14. Llicencies d’obres.
15. Correspondència Oficial i assumptes de tràmit.
16. Informe de Morositat 1 Tri/2014 i estat liquidació pressupost 2014
17. Factures i comptes



18. Mocions.
19. Precs i Preguntes.

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

INCLUSSIÓ D´ URGÈNCIA.
Per part de l’Alcaldia s’informa als presents que a petició del Consell d’Alcaldes de la Comarca
del Segrià, es demana que es presenti al Ple i s’aprovi la delegació de competències en favor del
CCS en matèria d'atenció i acollida d'animals domèstics, així com el text del Conveni tramés que
regula els termes de la delegació, i atesa la urgència de l’assumpte es proposa incloure com a punt
de l’ordre del dia, d´acord amb l´article 82.3, 97.2.i 126,- del Reglament d´Organització
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals Real Decret 2.568/1986, de 28 de novembre,
L’Alcaldia demana incloure a l´Ordre del dia:

PROPOSTA DELEGACIÓ COMPETÈNCIES NECESSÀRIES EN MATÈRIA D’ATENCIÓ I
ACOLLIDA D’ANIMALS DOMÈSTICS EN EL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ

Sotmesa a votació la seva inclussió es aprovada per unanimitat.

Atès el resultat de la votació a continuació es dona compte de la delegació de Competències en el
Consell Comarcal del Segrià EN MATÈRIA D’ATENCIÓ I ACOLLIDA D’ANIMALS
DOMÈSTICS, segons segueix:
PROPOSTA DELEGACIÓ COMPETÈNCIES NECESSÀRIES EN MATÈRIA D’ATENCIÓ I
ACOLLIDA D’ANIMALS DOMÈSTICS EN EL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ

Atès que el Consell Comarcal del Segrià està en disposició de realitzar el servei d’atenció i
acollida d’animals domèstics abandonats de tots aquells ajuntaments de la comarca que els
interessi.

Atès que d’acord amb el que disposa el decret Llei 2/2008, de 15 d’abril pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de protecció d’animals, correspon als ajuntaments recollir i controlar els animals
abandonats, perduts o ensalvatgits i controlar els animals salvatges urbans.

Atès que l'Ajuntament de Rosselló, està interessat en què el Consell Comarcal del Segrià presti
aquest servei i amb aquest fi, i a l'empara del que preveu l’article 25.1 c) del Text Refós de la llei
d’organització comarcal de Catalunya, aprovat per decret legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, es
proposa adoptar aquest acord de delegació del servei d’atenció i acollida d’animals domèstics
abandonats en el Consell Comarcal del Segrià.

Atès que d’acord amb l’article 47 de la de la Llei 7/85, de 2 d’abril reguladora de les bases de
Règim Local correspon al Ple municipal l’adopció d’aquest acord.

Atès que en el present conveni es concreta la delegació al Consell Comarcal del Segrià de les
competències municipals en matèria d’atenció i acollida d’animals domèstics abandonats, i la
prestació per aquest del servei municipal d’atenció i acollida d’animals domèstics abandonats i les
obligacions que s’assumeixen, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:



Primer.- Delegar al Consell Comarcal del Segrià les COMPETÈNCIES municipals en matèria
d’atenció i acollida d’animals domèstics abandonats, i la prestació per aquest del servei municipal
d’atenció i acollida d’animals domèstics abandonats i aprovar el Conveni de delegació de
competències al Consell Comarcal del Segrià en Matèria de recollida, atenció i acollida d’animals
domèstics abandonats.

Segon.- Establir que el present conveni tindrà vigència fins al 31 de desembre de 2024, i que podrà
prorrogar-se mitjançant acord exprés adoptat per les partes, que haurà de fer-se amb una antelació
efectiva mínima de tres mesos abans de la seva finalització.

Tercer.- El Consell Comarcal del Segrià percebrà de l’ajuntament de Rosselló la quantitat de
1/Euros/Hab any, Cens actualitzat INE, mes una aportació de 50 Euros per animal portat.

Quart.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Segrià..

Cinquè.- Facultar l’alcalde per a la realització de tants actes i gestions com calguin per a
l’execució dels acords anteriors.

Sisè.- Notificar a la Intervenció i a la tresoreria el present acord als efectes pressupostaris i
comptables escaients.

Sotmesa a votació la proposta es aprovada per unanimitat dels membres assistents.

En el torn obert d’intervencions, el Regidor Manel Plana comenta la situació de la canera i que del
que es tracta es donar-li una mica de viabilitat econòmica, i s’ha arribat a un acord entre tots els
alcaldes i membres dels diferents municipis, per garantir uns mínims en funció dels habitants del
municipi, més 50€ per animal portat amb aquest centre.

Pels regidors assistents es comenta, la negativa d’algun poble a pagar, i es comenta que amb
anterioritat el sistema era molt car i no podies realitzar cap previsió del cost, ara es mes clar i de
una manera generalitzada es considera que es tracta de donar una viabilitat a una infraestructura
que es va fer en compliment d’una llei que carrega una obligació i competència més a les
administracions locals.

A CONTINUACIÓ ES PROCEDEIX A CONÈIXER ELS ASSUMPTES INCLOSOS EN
L’ORDRE DEL DIA PREFIXAT EN CONVOCATORIA.

I.- LECTURA I APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.
Per Secretaria es pregunta si algun membre de la Corporació ha de formular alguna observació a
les actes anteriors i no produint-se cap son aprovades per unanimitat dels membres assistents les
actes següents:
Ple Ordinari de 27/02/2014 i Ple Extraordinari de 27/01/2014

II.- SORTEIG MESES ELECTORALS, ELECCIONS PARLAMENT EUROPEU 2014
A fi de donar compliment amb allò que s'indica en els articles 25 i 26.4 de la vigent Llei Orgànica
5/1985, del règim electoral general, una vegada complertes totes les formalitats legals establertes,
es procedeix al sorteig públic per a la formació de la mesa electoral que es constituirà el dia 25 de
maig de 2014, per a les eleccions convocades mitjançant Reial Decret 100/2004, resultant les
persones que s'expressen i per als càrrecs que es detallen.



SECCIÓ: 1
MESA: A

TITULARS:

PRESIDENT: CARLES SEUMA, AGUSTIN DNI 43701303S

1r VOCAL: DOZ FERNANDEZ, BRIAN DNI 47678723E

2n VOCAL: BONILLA LOPEZ, JOSE MARIA DNI 40888961K

SUPLENTS:

DEL PRESIDENT: CANDAMO GONZALEZ, BEATRIZ DNI 73203479E

DEL PRESIDENT: ARIAS RODRIGUEZ, JOSEFA DNI 40881231L

DEL 1r VOCAL: CASTELL PALACIN, LAURA DNI 47681229K

DEL 1r VOCAL: BARO VILA, LAIA DNI 47902844P

DEL 2n VOCAL: FUSTER BOLEA, RICARD DNI 47696910Q

DEL 2n VOCAL: CERVERA ZARAGOZA, JOANA DNI 43715044W

SECCIÓ: 1-MESA: A

RESERVES ADDICIONALS:

DEL PRESIDENT: CAVA SUAY, JAIME DNI 85025076X

DEL PRESIDENT: BADIA CALAFELL, ANA MARIA DNI 78150948F

DEL 1r VOCAL: CUNILLERA SANCHEZ, JOSE LUIS DNI 43721412E

DEL 1r VOCAL: BOTARGUES CASANOVAS, JAIME JORGE DNI 43714730X

DEL 2n VOCAL: GILIBETS SERRA, SALVADOR DNI 77728355Q

DEL 2n VOCAL: BURGUES SALSE, JORDI DNI 40879273Q



SECCIÓ: 1
MESA: B

TITULARS:

PRESIDENT: PINTRE GRACIA, MARIA CONCEPCION DNI 17835297Q

1r VOCAL: MORAL DEL PORTA, NATALIA DNI 43749313R

2n VOCAL: ROBLES TORRELLES, ALBERT DNI 47900605T

SUPLENTS:

DEL PRESIDENT: SEUMA TARDA, MONTSERRAT DNI 43725233W

DEL PRESIDENT: MIR BAÑERES, MERCE DNI 47981652H

DEL 1r VOCAL: PEREZ GIL, SANTOS JAVIER DNI 17832756M

DEL 1r VOCAL: ROMERO BENAVENTE, CONCEPCION DNI 43736780A

DEL 2n VOCAL: MARTINEZ FERNANDEZ, SONIA DNI 43726651V

DEL 2n VOCAL: PERPIÑA POCIELLO, MARIA
MONTSERRAT

DNI 43713806Y

SECCIÓ: 1-MESA: B

RESERVES ADDICIONALS:

DEL PRESIDENT: TRABALON BRUGULAT, SALVADOR DNI 47935806B

DEL PRESIDENT: MORENO ALMANSA, JOSE DNI 46676104L

DEL 1r VOCAL: MONTOY ALBAREDA, EVA DNI 40889417V

DEL 1r VOCAL: MENA ORDUÑA, THAIS DNI 47903541S

DEL 2n VOCAL: VIVES SATORRA, ELISA DNI 47904111X

DEL 2n VOCAL: VILLAPLANA PANIZO, IVAN DNI 43737632G

Segon.- Comunicar aquest ACORD a la Junta Electoral de Zona, mitjançant certificat acreditatiu
del mateix.



III.- PROPOSTA ACORD D’ADHESIÓ PRÒRROGA ACORD MARC DE
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA DESTINAT ALS ENS LOCALS DE
CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT
LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA SAU (EXP. 2012/01.)
ANTECEDENTS
Primer.- En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat, destinat a les entitats locals
de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa Endesa Energia SAU, havent- se
formalitzat el corresponent contracte administratiu en data 19 de març de 2013 amb una durada
d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins el 31 de març de 2014 i la relació de preus unitaris que tot
seguit es detallen:

Terme d´energia Terme de potència

Preus (€/MWh) Euros/ kW i any

P1 P2 P3 P1 P2 P3

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700

152,356 Sublot 2 (2.1A) 35,517224

177,553 86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224

150,938 Sublot 4 (2.0 A) 21,893189

183,228 63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189

Segon.- En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc entre el
Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU.
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la modificació del
contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la incorporació de la tarifa de mitja tensió
3.1A i 6.1A, en els termes dels preus unitaris que tot seguit s’indiquen:

Preus terme de Potència
T.A.(*) P1 P2 P3 P4 P5 P6

3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000

6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837

(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).

Preus terme d’energia (sense Impost electricitat i sense IVA)

PREUS ENERGÍA (€/MWh)
T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6

3.1A TP-DH3C 138,231 119,319 85,149 0,000 0,000 0,000

6.1 TP-DH6B 171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 69,520

Tercer.- En data 26 d’abril de 2013 aquest ajuntament va aprovar l’adhesió a l’ Acord marc de
subministrament d’electricitat (Exp. 2012/01), adjudicat a Endesa Energia SAU.

Quart.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta d’acord relativa
a la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les
entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de



març de 2015, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga, la qual va
mostrar la seva conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.

FONAMENTS DE DRET
Primer.- Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del
subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp.
2012/01) en quan als períodes de pròrroga de la durada del contracte.

Segon.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del
subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp.
2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels contractes derivats de l’Acord marc.

Tercer.- Article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) pel que fa a la formalització dels
contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents
documents contractuals.

Quart.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels contractes.

Cinquè.- Vist el que disposa l’art. 22) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
Règim Local; així com l’art. 52. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el Sr. Alcalde formula al Ple de la
Corporació, la següent proposta d’acord:

Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment, aquest Ajuntament,

ACORDA
Primer.- Que el municipi de Rosselló prorroga l’adhesió a l’Acord marc de subministrament
d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01),
per un termini de dotze mesos, que va des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de març de 2015, amb les
següents condicions econòmiques:

Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les corresponents
actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui dictar en relació a les parts
de preu regulades en cada moment, que afectin al terme d’energia i que siguin directament
aplicables als consumidors finals de l’energia.

Terme d´energia Terme de potència

Preus (€/MWh) Preus (€/kW i any)

P1 P2 P3 P1 P2 P3

124,728 102,204 68,810 Sublot 1 (3.0A) 40,728885 24,437330 16,291555

146,765 Sublot 2 (2.1A) 44,444710

170,272 85,693 Sublot 3 (2.1 DHA) 44,444710

124,107 Sublot 4 (2.0 A) 42,043426

148,832 57,995 Sublot 5 (2.0DHA) 42,043426



Segon.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci Català pel
desenvolupament Local (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).

Tercer. Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU com empresa adjudicatària del contracte
derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat.

Sotmès a votació s’aprova per unanimitat.

IV.- PROPOSTA ACORD, APROVACIÓ PROJECTE DE CONVENI ENTRE AGUAS DE
LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. I LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER
L’ABASTAMENT D’AIGUA DE PINYANA, PER AL FINANÇAMENT, EXECUCIÓ I
EXPLOTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DEL
ABASTAMENT D’AIGUA A LLEIDA I NUCLIS URBANS DE LA ZONA REGABLE DEL
CANAL DE PINYANA, 3ª FASE.
Vistos els antecedents existents de convenis signats entre la Mancomunitat intermunicipal per
l’abastament d’aigua de Pinyana i la societat estatal Aguas de las cuencas de España, S.A. com són
el conveni d’explotació de les obres de 1ª fase de data 20 de juliol de 2005 i el de 2ª fase de data
22 de desembre de 2011.

Atès que la Iª i la IIª fase estan en funcionament essent gestionades per la Mancomunitat des de la
signatura dels convenis.

Atès que en data 2 de febrer de 2014 mitjançant la resolució de la Dirección General del Agua del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, s’aprova el projecte de construcció
del abastament d’aigua a Lleida i nuclis urbans de la zona regable del Canal de Pinyana, 3ª fase.

Atès que el municipi de Rosselló te especial interès en que es pugui dur a terme aquest projecte de
3ª fase per tal de completar l’abastament d’aigua en alta a la zona d’influència, que es va iniciar
amb les dues fases anteriors.

Es proposa:
Aprovar i donar conformitat al projecte de conveni a subscriure entre Aguas de las Cuencas de
España, S.A. i la Mancomunitat Intermunicipal per l’abastament d’aigua de Pinyana, per al
finançament, execució i explotació de les obres del projecte de construcció del abastament d’aigua
a Lleida i nuclis urbans de la zona regable del Canal de Pinyana, 3ª fase.
Assumir com a municipi membre de la Mancomunitat, la responsabilitat solidària i del pagament
plurianual de les aportacions i tarifes en funció dels percentatges de participació que es detallen a
l’annex III del citat conveni, en el cas que la Mancomunitat incompleixi les seves obligacions
plurianuals assumides respecte a aportacions i tarifes.
Facultar en tot allò que legalment sigui necessari al President de la Mancomunitat intermunicipal
per l’abastament d’aigua de Pinyana per la signatura del conveni i, si escau, per la incorporació de
modificacions sobre el text aprovat sempre i quan no afectin als elements substancials del conveni.

Sotmès a votació s’aprova per unanimitat

En el torn obert d’intervencions per l’Alcaldia es comenta la reunió mantinguda envers el
particular en el Consell Comarcal del Segrià per al finançament de l’execució i explotació de les
obres del projecte de construcció de l’abastament d’aigua a Lleida i nuclis urbans de la zona
regable del canal de Pinyana 3ª fase. També comenta que si be les aportacions aniran sobre els



consum reals, actualment l’ajuntament de Rosselló, figura amb una quantitat de consum previst
molt superior a altres municipis pel fet de la fabrica Alier i comenta el compromís de que aquets
diferencial es subsumirà per part de la Mancomunitat entre tots els Municipis e igualment el
compromís de modificar els Estatuts de la Mancomunitat en aquest sentit.

Pren la paraula la Regidora Mª Carme Vidal i pregunta si això ja està acordat que es repartirà?

Es contesta per l’alcaldia que és un compromís de la mancomunitat que s’ha de modificar els
estatuts i que aquesta part d’Alier es reassumirà entre tots els municipis.

Continua la seva intervenció la Regidora Maria Carme Vidal i comenta que aquesta fase ens
suposarà que el rebut de l’aigua pujarà bastant, i demana que a nivell d’ajuntament intentar que tot
el que s’hagi de regar es faci via canal de Pinyana i no per la mancomunitat que es aigua de boca.

Contestant l’Alcalde que completament d’acord.

V.- PROPOSTA ACORD SOL·LICITUD A LA DIRECCIÓ GENERAL DEL CADASTRE
DE L’APLICACIÓ DELS COEFICIENTS D’ACTUALITZACIÓ DE VALORS
CADASTRALS PREVISTOS AL TEXT REFÓS DE LA LLEI DEL CADASTRE
IMMOBILIARI. EXERCICI 2015
D’acord amb l’establert a la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s’adopten diverses
mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l’impuls de l’activitat
econòmica, al seu article 16.2 modifica l’article 32.2 del text refós de la Llei del Cadastre
Immobiliari (TRLCI), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, en els termes
següents:

Així mateix, les lleis de pressupostos generals podran actualitzar els valors cadastrals dels
immobles urbans d'un mateix municipi per aplicació de coeficients en funció de l'any d'entrada en
vigor de la corresponent ponència de valors del municipi.

Els Ajuntaments podran sol·licitar l'aplicació dels coeficients previstos en aquest apartat quan
concorrin els requisits següents:

a. Que hagin transcorregut almenys cinc anys des de l'entrada en vigor dels valors
cadastrals derivats de l'anterior procediment de valoració col·lectiva de caràcter general.

b. Que es posin de manifest diferències substancials entre els valors de mercat i els que van
servir de base per a la determinació dels valors cadastrals vigents, sempre que afectin de manera
homogènia al conjunt d'usos, polígons, àrees o zones existents en el municipi.

c. Que la sol·licitud es comuniqui a la Direcció general del Cadastre abans del 31 de maig
de l'exercici anterior a aquell para el que se sol·licita l'aplicació dels coeficients.

Correspon al Ministre d'Hisenda i Administracions Públiques apreciar la concurrència dels
requisits enumerats en el paràgraf anterior, mitjançant ordre ministerial que es publicarà en el
"Butlletí Oficial de l'Estat" amb anterioritat al 30 de setembre de cada exercici, en la qual
s'establirà la relació de municipis concrets en els quals resultaran d'aplicació els coeficients que, si
escau, estableixi la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici següent.
La llei 22/2013 de 23 de desembre, del pressupostos generals de l’estat per a 2014 en el seu article
73, relatiu als coeficients d'actualització de valors cadastrals de l'article 32.2 del Text Refós de la
Llei del cadastre immobiliari va determinar l’aplicació d’un coeficient d’actualització del 0,73 al
municipi de Rosselló, per l’any 2014.



El municipi de Rosselló compleix els requisits establerts a l’article 32.2 del TRLCI:

Els valors cadastrals derivats del darrer procediment de valoració col·lectiva de caràcter general
van entrar en vigor l’1 de gener de 2008, i per tant, han transcorregut més de 5 anys des d’aquesta
data.

S’han posat de manifest diferències substancials entre els valors de mercat actuals i els que van
servir de base per a la determinació dels valors cadastrals vigents, segons un estudi de mercat
elaborat durant els anys 2006 i 2007, i afecten de manera homogènia tot el municipi.

El fet que durant l’any 2007 es realitzessin els treballs de valoració cadastral, assegura que la
concordança entre la descripció cadastral dels béns immobles del municipi i la realitat física és
adequada en termes generals.

La motivació principal de la sol·licitud de reducció de valors de caràcter general respon, doncs,
principalment a la necessitat d’ajustar els valors cadastrals vigents als valors de mercat actuals,
degut a la impossibilitat de dur a terme un estudi de mercat acurat en el moment actual que
reflecteixi fidelment el valor de mercat dels béns, per manca de realització en el municipi
d’operacions immobiliàries suficientment representatives, aconsella acollir-se a la possibilitat
d’aplicar un coeficient de reducció de tots els valors cadastrals del municipi.

Tot i així, al municipi de Rosselló existeixen diferents sectors de sòl qualificat com a sòl
urbanitzable programat, en què “els valors inicials que tenen assignats a l’actual ponència i encara
més els valors de repercussió un cop aprovats els corresponents plans parcials i reparcel·lacions,
resulten uns valors cadastrals finals que no tenen cap referència amb el mercat immobiliari, més
encara en aquests moments que no hi ha mercat ni pel sòl urbà”.

És del tot necessari per tant, analitzar cadascuna de les zones de valor i ajustar-la el màxim tant
pels valors inicials de sòl brut, com per les parcel·les resultants després de l’aprovació i
reparcel·lació d’aquest sòl.

Per tot el que s’ha exposat, L’Alcalde, proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent

ACORD
PRIMER: Sol·licitar a la Direcció General del Cadastre, d’acord amb l’article 32.2 del text refós
de la llei del Cadastre Immobiliari, aprovat per Reial decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març,
l’aplicació als valors cadastrals dels béns immobles urbans del seu terme municipal, dels
coeficients que per al seu decrement estableixi a l’efecte, la Llei de pressupostos generals de l'Estat
per l’any 2015, prèvia apreciació pel Ministre d'Hisenda i Administracions Públiques de la
concurrència dels requisits legalment establerts.

Essent aprovat amb el vot favorable dels vuit membres presents en la sessió, dels onze que
legalment la componen.

VI.- RATIFICACIÓ PROPOSTA SEPARACIÓ CONSORCI EMUN AJUNTAMENT DE
ROSSELLÓ, APROVADA PEL CONSELL GENERAL DEL CONSORCI
Es proposa al Ple la ratificació de l’acord adoptat pel Consell General del Consorci EMUN Terres
de Ponent, en sessió de data 31 de març de 2014, que diu:
“PROPOSTA DE SEPARACIÓ DEL CONSORCI DE L’AJUNTAMENT DE ROSSELLO



Vista la sol·licitud presentada, en data 07 de març de 2014, per l’Ajuntament de Rosselló
sol·licitant, mitjançant un acord plenari adoptat en data 27 de febrer de 2014, la baixa de
l’Ajuntament de Rosselló en el Consorci d’Emissores Municipals EMUN Terres de Ponent.
Atès que l’article 25.1 i 2 dels Estatuts del Consorci disposa que la separació del Consorci
d’algun dels seus membres podrà realitzar-se comunicant-ho al President del Consorci, amb sis
mesos d’antelació, sempre que l’entitat que es separi estigui al corrent dels seus compromisos
anteriors i garanteixi la liquidació de les obligacions aprovades fins al moment de la separació.
No obstant això, les entitats consorciades podran, amb l’acord unànime del Consell General,
obtenir la respectiva separació del Consorci en qualsevol moment.
Atès que l’article 13.3 disposa que caldrà la majoria qualificada dels vots (2/3) dels membres del
Consell, presents o representats, per la modificació dels Estatuts, admissió de noves entitats i
separació de membres.
Atès que l’article 25.4 disposa que la separació o baixa d’entitats integrants del Consorci tindrà
la corresponent plasmació en l’annex previst a l’article 3.1 dels estatuts i seran comunicades a
aquelles administracions que legalment li pertoquin i, en qualsevol cas, al Registre d’Entitats
Locals de Catalunya.
Vist el que disposen els articles 322 i 323 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Totes les parts reunides, per unanimitat, i per tant amb el quòrum que estableixen l’article 13.3 i
l’article 25.2 dels estatuts, l’acord unànime del Consell General, adopten els següents:

ACORDS
PRIMER. Aprovar inicialment la separació del Consorci EMUN Terres de Ponent de l’Ajuntament
de Rosselló i la modificació de l’Annex dels Estatuts, excloent com a entitat integrada en el
Consorci a l’Ajuntament de Rosselló.
SEGON. Determinar la següent liquidació d’obligacions, que de conformitat amb l’article 323 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, ha de garantir l’Ajuntament de Rosselló:
Aportació de 1.600,00 euros pendents del primer trimestre de l’exercici 2014.
Indemnització de 1993,36 euros corresponent a i/6 part de l’import total de 11.960,16 euros, que
sumaria l’acomiadament de la treballadora fixa Sra Pili Garcia Sanchez, Directora de l’emissora
d’Emun Terres de Ponent.
TERCER. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant la
inserció d’anuncis al BOP de Lleida, al DOGC i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Alguaire
(seu administrativa del Consorci).
QUART. Donar trasllat de l’acord inicial a tots els membres del Consorci per tal de que
procedeixin a la seva ratificació en els termes previstos a l’article 322 del ROAS.”

Es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció del següent acord:
1.- Ratificar l’acord adoptat pel Consell General del Consorci EMUN Terres de Ponent, en sessió
de data 31 de març de 2014, relatiu a l’aprovació inicial de la separació de l’Ajuntament de
Rosselló.
2.- Donar trasllat de l’acord a tots els membres del Consorci.

En el torn obert d’intervencions el Regidor Sr Manel Plana comenta que es tracta de complir un
tràmit reglamentari, que es el fet de ratificar aquesta aprovació, i comenta que paral·lelament s’ha
presentat un escrit de disconformitat amb la liquidació, argumentant que la creació del Consorci
data de l’any 2009 i no del 2006.



També comenta que s’està treballant i es presentarà el reglament de règim intern de funcionament
de Radio Rosselló i que la nova singladura es va iniciar el dia 23 d’abril, aprofitant la data de Sant
Jordi.

Intervé seguidament el Regidor Sr Jaume Fernàndez i respecte a aquest tema, ja tractat en la sessió
anterior, manifestar que per part del Grup End-Ro el que volem fer és abstenir-nos, sobre la
qüestió aquesta, entenc que s’ha de ratificar però ens abstenim.

Seguidament intervé la Regidora Maria Carme Vidal i comenta en la mateixa línia argumental de
la sessió passada, que a mi no em semblava bé que marxéssim d’Emun, donades les circumstàncies
actuals, per creure que hem d’anar a mancomunar serveis. Continua la seva intervenció i diu que
un servei que teníem mancomunat i que funcionava prou bé, i ara ens troben el tenir que fer la
nostra pròpia emissora, potser no era el moment adequat. A més a més, marxem i no tenim una
alternativa per que el que es fa ara és música i anuncis, bàsicament, i com comenteu que, s’està
fent el reglament i la programació, crec que si havíem de marxar, potser hagués set més correcte
quan haguéssim tingut la programació del que volíem fer i el que no.
Continua i diu que sembla que pel que s’està emetin, que no hi ha una alternativa, per que encara
estem a la xarxa i si be escolto poc la ràdio, de moment només he escoltat música i anuncis, més
que publicitat, però temps al temps, el que si vull demanar per finalitzar que sigui una emissora
plural on tothom hi pugi dir la seva.

Intervé l’Alcalde i diu: hi ha altres programes a part de música, ja, hi ha un programes esportius,
programes de cuina, programes de salut, etc...

Seguidament pren la paraula el Regidor Sr. Manel Plana, com a Portaveu del Grup de CIU i
comenta que quan s’afirma que el consorci anava bé, no es del tot cert, hi va haver un període una
mica complicat per dir-ho d’alguna manera, complicat pel que fa a la referència de la seva gestió.
Després una de les coses que crec que volem ficar valor i és que cada activitat que es fes al poble
de Rosselló que pogués estar reflectida dins la pròpia ràdio, ja que, la mancomunitat que es
demanava, té les parts positives i la part negativa, que és la dilució de l’essència pròpia de ràdio
Rosselló que des de el nostre punt de vista creiem que s’havia de recuperar, i després atès que vam
parlar de la llei de Racionalització (LARSALL) que pot tenir la seva afectació pel que fa als
consorcis que s’haurà de quedar un dels municipis aquest consorci, ja veurem com acabarà de
quedar a nivell legal, atès que el poble de Rosselló era qui s’enduia la pitjor part per que era qui
havia de ficar l’estructura i eren uns costos que per part dels diferents municipis que formaven part
del consorci no es volien fer càrrec i no es visualitzava cap tipus de voluntat de poder arribar a un
punt d’acord i atès a les diferents queixes que abans no podien participar els diferents grups
polítics a el que era l’activitat pròpiament dita de la ràdio, hem cregut oportú que això es pogués
fer, creiem que és el camí que s’havia de fer. El regidor de comunicació Jaume Borrero, que
s’encarrega d’això ha anat a parlar amb la direcció de la xarxa, s’han establert i s’ha fixat els
posicionament i s’ha entès de forma molt entenedora i crec que diàfana el nostre posicionament al
respecte. Evidentment ho hem decidit nosaltres, serem responsables, que vagi en funcionament i
que vagi bé al cap i a la fi serà una responsabilitat pròpiament dita de ràdio Rosselló però creiem
que és una forma d’adaptar-se i apropar-se a totes les activitats que es feien per part de la pròpia
activitat que porta el municipi de Rosselló.

Sotmesa la proposta de ratificació a votació s’aprova amb cinc vots a favor del Grup de CIU, dos
abstencions del Grup End Ro i un vot en contra del Grup PSC.



VII.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
PROPOSTA D'ALCALDIA
Vist l'informe de Secretaria emès en data 14 d’abril de 2014, en relació amb el procediment i la
Legislació aplicable per a procedir al reconeixement extrajudicial dels crèdits.
Vist l’informe emès per la Intervenció municipal en relació amb l’expedient de reconeixement
extrajudicial de crèdits d’exercicis anteriors i als efectes de valorar els fets de contingut
jurídic/econòmic previstos en el mateix procedeix realitzar les consideracions següents:

Els pagaments pendents sotmesos a reconeixement ascendeixen a 500,32 euros i, com el seu nom
indica, es tracta de una factura de data 7 de Juny de 2011, de Construccions Fernàndez Guillaumet
SL, sense haver fiscalitzat prèviament els actes que donen lloc al reconeixement de les obligacions
derivades de tals prestacions i, per això, prescindint del procediment legalment establert.

Aquesta factura emesa en forma legal que detallen les prestacions dutes a terme, que originen una
obligació legal de procedir al seu pagament, ja que en cas contrari s'originaria un enriquiment
injust per a l'Administració.

En aquesta factura i d’acord amb l’informe obrant que s’acompanya s’ acredita la prestació
efectiva del servei.

Atès que en virtut del principi d’especialitat temporal, previst en l’art. 176.1 del R.D. Leg. 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL), només poden imputar-se als crèdits de l’estat de despeses de cada exercici les
obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis i la resta de prestacions o despeses en general
que es realitzen l’any natural del propi exercici pressupostari, no existint més possibilitat d’aplicar
les despeses realitzades en exercicis anteriors que el procediment de reconeixement extrajudicial
de crèdits, previst en l’art. 60.2 del R.D. 500/1990, de 20 d’abril, reconeixement que es reserva a la
competència del Ple de la Corporació

Fetes les anteriors consideracions, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels
acords següents:
PRIMER. Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits d’exercicis anteriors la
relació del qual figura en l’expedient, amb descripció d’import, data, partida pressupostària i
concepte.

SEGON. Aplicar amb càrrec al Pressupost de l'exercici 2014, els corresponents crèdit, amb càrrec
a la partida corresponent.

TERCER. Que es procedeixi per la Intervenció Municipal a la seva comptabilització en les
partides corresponents

VIII.- EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDITS 3/2014
PROPOSTA DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXPRAORDINARI
Expedient número 3/2014, 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 15 d’abril de 2014, s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la
modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari com a conseqüència de



majors i noves despeses que s’han previst realitzar per a aquest exercici econòmic, sense que es
puguin demorar al proper, pels quals no existeix crèdit consignat en el vigent Pressupost de la
Corporació o el que existeix és insuficient i no ampliable, i considerant que es disposa dels mitjans
de finançament que es preveuen a la legislació vigent.

FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLRHL), i als articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990.

2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna despesa
que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi
crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de
concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o
baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions
de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. Excepcionalment, per
aplicació de l’article 177.5 TRLRHL, també mitjançant operacions de crèdit amb els requisits que
s’estableixen al precepte de referència.

3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim
local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament amb
majoria simple.

4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació als articles 3 i 11 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF).

5. Segons l’art. 32 de la LO 2/2012 de 27 d’abril, recentment modificat per l’art. 1.11 de la Llei
Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, i la disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012
que marca els requisits per determinar el destí del superàvit.

Per tant,

PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari número 3/2014, que cal
finançar mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals de lliure disposició, altes de
aplicacions pressupostaries del pressupost d’ingressos, i 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.

Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la consignació és
insuficient o inexistent en el pressupost ordinari actual, cal tramitar l’expedient de suplement de
crèdit i crèdit extraordinari amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals de lliure
disposició, altes en pressupost d’ingrés pel les subvencions corresponents a part de les inversions
que es recullen en aquesta modificació de crèdit, del pressupost vigent de la corporació, amb
subjecció a les disposicions vigents i d’acord amb el següent detall:

Despeses que cal finançar:



1/ Suplements de crèdit:

Partida Nom Consignació
inicial

Proposta
d’increment

Consignació
definitiva

2014-1-33700-
22606

Actes, tallers i
conferencies

9.000,00 27.000,00 36.000,00

2014-1-33800-
22610

Altres Festes 5.000,00 4.200,00 9.200,00

2014-1-16900-
21006

Senyalització
Viaria

1.000,00 1.000,00 2.000,00

2/ Crèdits extraordinaris:

Partida Nom Proposta de consignació

2014-1-45400-60901 Addicional PMU 1B Camí 38.000,00

2014-1-15100-61903 Pavimentació Secla del Cap
(adequació carrer fins Pont
del Morer)

16.000,00

2014-1-34200-61900 Arranjament Pista Esportiva 8.500,00

2014-1-16910-63200 Arranjament Patrimoni
Arquitectònic (Església
Sant Pere)

17.500,00

2014-1-49100-46700 Aportació EMUN 3.800,00

2014-1-92000-22605 Indemnitz. Dalmau SUD1 2.000,00

Total altes crèdits: 118.000,00

Finançament que es proposa:

1/ Alta aplicació pressupostaria Pressupost Ingrés:

Partida Nom Previsió inicial Augment Crèdit Definitiu

2014-1-75005 Generalitat,
Subv. Arranj.
Pista esportiva

0,00 4.000,00 4.000,00

2014-1-76106 IEI, Subvenció
Arranjament
Església Sant
Pere

0,00 12.000,00 12.000,00

2/ Romanent líquid de tresoreria:

Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible: 102.000,00

Total finançament: 118.000,00



2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es
presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes,
comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.

S’aprova per unanimitat.

En el torn obert d’intervencions pels Regidors assistents es comenten les diferents partides a
suplementar i la seva motivació.

IX.- EXPEDIENT DE BAIXES I ANUL·LACIONS DRETS EXERCICIS TANCATS
ANTECEDENTS
1. Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i pressupostària, cal establir
si la relació de drets reconeguts procedents d’exercicis anteriors que resten pendents de cobrament
respon a drets efectivament exigibles actualment.

2. Pel Decret de l’Alcaldia de data 15 d’abril de 2014 s’inicia l’expedient per a l’aprovació i
comptabilització, si escau, de baixes de drets reconeguts en exercicis anteriors, pendents de
cobrament.

FONAMENTS DE DRET
1. Cal tenir en compte els articles 64 a 67 de la Llei general tributària, 59 a 62 del Reglament
general de recaptació, 40 a 41 de la Llei general pressupostària i 24 de la Llei de garanties dels
contribuents, en relació amb la prescripció d’ofici de drets reconeguts i liquidats.

2. Cal considerar l’article 70 de la Llei general tributària i els articles 163 a 167 del Reglament
general de recaptació, en relació amb la declaració d’insolvència del deutor.

3. Cal considerar les regles 188 de la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local i 124
de la Instrucció de comptabilitat simplificada per a ens locals de menys de 5.000 habitants.

4. Cal tenir present l’article 212.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació amb l’òrgan
competent.

Per tant,

PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament, integrats en l’agrupació de
pressupostos tancats, per import de 22.455,01 €. El detall individualitzat del qual figura a l’annex.

ANNEX
a) Prescripció de drets reconeguts en exercicis anteriors.

Num. Operació Partida Explicació Import

2008002948 36000 CCEE Obra Fancesc Macia (2ª part) 9.145,18 €

2008003216 36000 CCEE Avda. Catalunya i Altres 13.309,83 €



Explicació: Transcorregut el període establer en quatre anys segons l’article 24, per exigir el
pagament dels deutes tributaris liquidats, se declaren prescrits i se procedirà a la baixa en la
comptabilitat de l’entitat.

Total baixes de drets d’exercicis tancats. 22.455,01 €

2. Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la baixa dels drets esmentats.

Sotmès a votació la proposta s’aprova per unanimitat.

En el torn obert d’intervencions pel Regidor Manel Plana, comenta que a efectes de tenir una
imatge el mes fidel possible de la comptabilitat, s’ha de procedir a donar de baixa aquest drets, a
banda de les consideracions de uns altre tipus que es puguin esgrimir, pel fet que ja ha prescrit.

Pren la paraula la Regidora Maria Carme Vidal i comenta, que aquest fets ens ha de fer obrir els
ulls per fer un seguiment, per que son quantitats importants, i aquest deute té noms i cognoms.

Comenta l’Alcalde que s’ha parlat amb els propietaris però sembla que la seva moral no te res a
veure amb la seva butxaca.

Torna a prendre la paraula la Regidora Mª Carme Vidal i diu que no dono les culpes a ningú i li
dono a tothom, és una manera d’obrir els ulls i que els procediments administratius han de seguir
el seu curs, sense intervencions polítiques de cap tipus, son procediment reglats perquè a vegades
actuant amb bona fe, es perjudica a la resta de ciutadans, uns paguem els altres parlen.

Intervé el Regidor Sr Jaume Fernàndez i diu que dins d’aquest impagaments, hi ha persones a les
quals se’ls va fer un gran favor, l’anterior ajuntament abans que estiguéssim nosaltres, un favor
molt especial i després amb molta cara han passat de pagar, és increïble.

Intervé l’Alcalde i comenta que això ja ho van trobar així: com molt bé diu en Jaume, ell se’n va
trobar, jo me n’he trobat i el que vingui després se’n trobarà..
També es cert que hem parlat, alguns ja van dir l’any passat que procurarien pagar.

X.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE SALA DE VETLLES DE ROSSELLÓ.
Vist el projecte d’obres d’edifici destinat a Sala de Vetlles de Rosselló, redactat per l’arquitecte
Noemi Bañeres i Porta, i encarregat per l’Alcaldia, que ascendeix a 182.840,60 IVA Inclòs..

Vistos els informes que figuren a l’expedient emesos pel Secretari.

En virtut de l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, l’aprovació dels projectes d’obres correspondrà als diferents òrgans de les entitats locals,
segons la distribució de competències en matèria de contractació, a no ser que la seva execució
comporti l’expropiació forçosa, en el cas del qual correspondrà al ple de la corporació.
L’article 52.2.o) del Decret legislatiu 2/2003, estableix que serà competent el ple per a
l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o
concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos, en el mateix sentit que l’article
21.1.o) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.



D’acord amb les consideracions exposades el Ple és competent per l’aprovació de l’expedient, per
l’exposat es proposa al ple el següent:

ACORD
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obres de. d’edifici destinat a Sala de Vetlles de Rosselló,
redactat per l’arquitecte Noemi Bañeres i Porta, en el benentès que si durant el període
d’informació pública no es presentessin al·legacions quedarà definitivament aprovat sense
necessitat de posterior acord.

Segon.- En compliment del que preveu l’article 37.2 del ROAS. i l’article 57 de la Llei 20/2009,
de 4 de desembre, s’obre un termini d’informació pública de 30 dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP per tal que qualsevol persona interessada pugui
consultar el projecte a les oficines municipals tots els dies feiners entre les 9 i les 14 hores.

En el torn obert d’intervencions el Regidor Manel Plana, comenta que com bé diu el titulat
d’aquest projecte d’obres es la sala de vetlles de Rosselló, es tracta de un servei que la població
demana i creiem doncs que és una obra que quan es pugui i hi hagi la possibilitat de fer-ho s’hauria
de fer, entre d’altres coses, ens trobem que tots els veïns s’han de desplaçar fins a Lleida i doncs
que avui en dia és un servei que s’ha municipalitzat molt, gairebé tots els municipis en tenen,
creiem que és necessari.

Pren la paraula el Regidor Sr. Jaume Fernàndez i comenta envers el particular que nosaltres, dins
del nostre grup no ens posem d’acord, vull dir, ja no és nou el tema, nosaltres en l’anterior
legislatura ja no ens posàvem d’acord. Només una pregunta que m’ha fet el Lluís, ho vaig parlat
amb tu però no ho vam concretar, la idea més enllà de la ubicació que em vas comentar de
col·locar-ho on hi ha el cementiri actualment, la gestió?

Contesta l’Alcalde que s’està estudiant, ho vam comentar pel damunt, el problema és que nosaltres
tenint la il·lusió de executar l’obra, però amb tot el tema d’Alier i la minva de ingressos previstos,
serà difícil, el cost de l’obra d’execució és de 182.000€ i nosaltres tenim només 80.000€ de
Diputació, els altres 100.000 actualment no tenint finançament i estudien altres figures per poder
executar la mateixa. Avui solament es tracta d’aprovar el projecte per que la ubicació té bon accés,
no molesta a ningú, Respecte a la execució i formes de gestió, analitzarem si el millor es la gestió
directa, la indirecta, concessió d’obra publica i explotació del servei per particulars, ja veurem.

Intervé el Regidor Sr. Lluis Rodrigo, comenta que si es tira endavant el projecte les obres les
haurien de pagar aquestes empreses, per que tenen un monopoli. De totes maneres jo considero
que no fa falta una sala de vetlles per la proximitat del tanatori de Lleida i els servies que dona,
amb això, el Jaume i jo, no ens fiquem d’acord..

Contesta l’Alcalde, que jo també comparteixo la teva opinió, ara ho tenim a un pas, però també
veig que hi ha molta gent gran, que els suposa un problema els desplaçaments..

Torna a intervenir el Regidor Lluis Rodrigo i a tall d’exemple comenta que un habitant de Lleida,
de La Bordeta, ara mateix, té la funerària més lluny que nosaltres. Jo estic totalment en contra.

Torna a prendre la paraula l’Alcalde i diu, que d’acord, però en les eleccions passades tots ho
portàvem al programa.



Intervé el Regidor Jaume Fernàndez i diu que dins del seu grup en el tema dels serveis funeraris,
no ens posàvem d’acord, ni amb el cementiri, una part de l’equip de govern volia ficar el cementiri
al final del terme i jo no el volia moure de lloc. N’hi havia alguns regidors que allí volien fer una
plaça, la plaça de la pau, o del silenci i ficar el cementiri al final del terme.

Pel Regidor Sr Lluis Rodrigo, es comenta que aquest desacords, van impossibilitar fer l’ampliació,
com esta el tema de l’ampliació ara ?.

Contesta l’Alcalde que en l’actualitat: queden, entre 30 o 35 nínxols per vendre, si be les noves
tendències ens condueixin a la incineració, el que esta clar es que la ubicació de la sala de vetlles
és la que menys afecta a qualsevol veí del municipi i que la intenció es que la seva execució no
sigui gravosa pel Municipi.

Intervé novament el Regidor Sr Jaume Fernàndez, com a Portaveu del Grup End Ro i manifesta
que votarem diferenciat, jo m’abstindré i Lluis votarà en contra.

Intervé la Regidora Maria Carme Vidal i apunta la possibilitat de fer partícips a la població, sobre
la seva conveniència o no.

Seguidament s’obre un petit canvi d’impressions i es comenta que era un tema que es portava a
tots els programes, i que la gent si no els costa diners diran que si. Es comenta que es tracta d’un
servei que els joves i la gent gran ho veuen diferent i que amb la mort i el que passa amb el més
enllà hi ha una mica de diferents sensibilitats.
En un altre ordre es comenta si l’ampliació del cementiri afectarà el tanatori i la distribució del
mateix.

Sotmès a aprovació s’aprova amb els vots favorables de cinc regidors del Grup de CIU, dos
abstencions una del Grup de End Ro Jaume Fernàndez) i una del PSC (Maria Carme Vidal) i un
vot en contra del GRUP d’End Ro. (Lluis Rodrigo)

XI.- DONAR COMPTE APROVACIÓ PLANS PRESSUPOSTARIS A MIG TERMINI.
RESOLUCIÓ ALCALDIA EN RELACIÓ AMB L’APROVACIÓ DEL PLA
PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PEL PERÍODE 2015-2017.
1. ANTECEDENTS
En data 14 de març de 2014 s’emet l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del pla
pressupostari a mig termini, coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, del deute
públic i la regla de la despesa.

De conformitat amb allò que disposa la normativa vigent, s’ha elaborat el pla pressupostari a mig
termini per als exercicis 2015 a 2017, prenent com a base el pressupost liquidat de l’exercici 2013
i la previsió de la liquidació de l’exercici 2014. Així mateix, a l’informe d’intervenció es detallen
les hipòtesis que s’han considerat per la seva realització.

Alhora, es considera que aquest pla pressupostari a mig termini està alineat amb els eixos
d’actuació d’aquest mandat.

2. FONAMENTS DE DRET
2.1. L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF), modificat per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de



control del deute comercial, estableix que les Administracions Públiques elaboraran un pla
pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcarà l’elaboració dels seus Pressupostos anuals i a
través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat
pressupostària i de deute públic.

Els marcs pressupostaris a mig termini tindran un període mínim de 3 anys i contindran, entre
altres paràmetres:

- Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de la despesa de les respectives
Administracions Públiques.

- Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint en compte tant la seva
evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a modificacions, com l'impacte de
les mesures previstes per al període considerat

- Els principals supòsits en els que es basen les esmentades projeccions d'ingressos i despeses.

- Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg termini de les
finances públiques.

2.2. L’article 6 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,
determinava l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març els marcs pressupostaris.

2.3. La norma general estableix que, per aplicació de l’art. 32 de la LOEPSF, modificat per la Llei
Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, en el
supòsit que la liquidació pressupostària es situï en superàvit, aquest es destinarà, en el cas de
l’Estat, Comunitats Autònomes i Corporacions Locals, a reduir el nivell d'endeutament net sempre
amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la
reducció de deute.

La nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, que introdueix la Llei Orgànica 9/2013, de 20
de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, determina les regles especials per
al destí del superàvit pressupostari, és a dir, la possibilitat d'invertir quan es tracti d'ajuntaments
que tinguin capacitat de finançament, romanent de tresoreria positiu, ràtio del deute viu inferior al
110% dels ingressos corrents liquidats en termes consolidats i període mig de pagament inferior a
30 dies. En aquests casos, podran invertir sempre i quan es destini el percentatge de superàvit
necessari a amortitzar operacions d'endeutament per a què l'ajuntament no incorri en dèficits en
termes de comptabilitat nacional.

A la mateixa disposició, s'estableixen per a l'any 2014, les consideracions a tenir en compte en
relació a la distribució d'aquest superàvit.

Per tant en us de les atribucions que m’atorgui la legislació vigent,

RESOLC,
1.- Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2015 a 2017, d’acord amb el següent
detall:
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2.- Trametre, abans del 31 de març, el pla pressupostari a mig termini (període 2015-2017) al
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, segons el que estableix l’article 6 de l’Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament
d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012.

3.- 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 i ratifica el mateix..

XII.- DONAR COMPTE ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR ARRANJAMENT
CAMINS AMB ÀRIDS RECICLATS.
Seguidament es dona compte de la següent resolució

ANTECEDENTS.
a). Aquest Ajuntament necessita contractar les obres consistents en l’arranjament de varis camins
amb àrids reciclats al terme municipal de Rosselló

b) Aquesta actuació es troba subvencionada per l’Agencia de Residus de Catalunya, Resolució
TES/441/2012 de 28 de març, d’acord amb la proposta de Resolució del Director de l’àrea
Municipal de l’Agencia de Residus de Catalunya en data 30 de Juliol de 2012, en una quantia de
25.631,60 Euros.

1.1. El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 46.294,90 euros IVA, inclòs existint
consignació pressupostaria..

1.2. S’ha sol·licitat oferta a tres empreses, capacitades per la seva execució.

1.3. La Secretaria Intervenció municipal ha emès, en data Març de 2014, un informe sobre el
procediment a seguir i el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos
ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar.

2. FONAMENTS DE DRET
2.1. La normativa aplicable és la següent:
Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la llei de contractes
del sector públic (TRLCSP)
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP, modificat per
Reial Decret 300/2011, de 4 de març
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat per la LCSP.
Articles 273 a 281 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), en allò que no contradiguin el que
disposa la LCSP.

2.2. A l’expedient consten els documents que acrediten la capacitat i la solvència de la persona
amb la qual es formalitzarà la contractació, d’acord amb el TRLCSP.



Per tot això, RESOLC

Primer.- Dur a terme les obres relatives a l’arranjament de varis camins amb àrids reciclats al
terme municipal de Rosselló mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista
Excavacions Casanovas SLU, amb CIF número B25344714 per un import de 37.433,80 euros i
7.861,09. euros d’IVA

Segon.- En la partida pressupostària. 45400.61900 hi ha consignació suficient per a autoritzar la
despesa.

Tercer.- Que una vegada realitzada l’obra, s’incorpori la factura a l’expedient i es tramiti el
pagament si s’escau.

Quart.- Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària en el termini de deu dies a partir de
la data, fent constar que si es vol impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Lleida, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació.

Cinquè.- Donar compte d’aquest Decret en la propera sessió que celebri la Corporació, d’acord
amb el que estableix l’article 46.1 del Reial Decret 2568/1986.

La Corporació resta assabentada.

XIII.- 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.):

 Designació Representant Administració eleccions Parlament Europeu 2014.
 Compte Justificatiu Expedient Administratiu de Contractació Projecte Urbanització Camí

dins del Sector PMU 1B.
 Concessió Targeta Aparcament Gabriel Salmeron Martinez.
 Concessió Llicencia Caseta Venda Productes Pirotècnics.
 Canvi Nom Llicencia Bar Restaurant de Dorina Nicoleta Rus en favor de l’empresa El

Racó de l’Aina, Establiment Plaça Nova 9.
 Autoritzacions Terrasses Via Publica a Bar Cafeteria Ret Cat; Pastisseria marques SL; Bar

Ca l’Antonia; El Racó de l’Aina; Lo Cau del Sorro.
 Atorgament Llicencia per tinença animals potencialment perillosos a Juan Jose Lasheras

Abadias..
 Notificació Liquidacions Ingrés Directes Arbitris Municipals.
 Decret Locals Gratuïts i Espai Propaganda Electoral.
 Decrets Aprovació Certificacions d’obres Camp de Futbol i Obertura Vial PMU-1B
 Decret Adjudicació Contractació Arranjament Camins amb Àrids Reciclats.
 Sol·licitud Subvenció Patronat Promoció Econòmica actuacions destinades a la gestió

sostenible de l’energia.
 Sol·licitud Subvenció Esports, Arranjament Pista Poliesportiva



 Sol·licitud Subvenció Joventut 2014.
 Sol·licitud Subvenció IC Dones 2014
 Sol·licitud Ajut al IEI, conservatoris i Escola de musica.
 Sol·licitud Ajut IEI façana Església Sant Pere Advincula
 Sol·licitud Subvenció Tricentenari 2014.
 Substitució Renting Fotocopiadores.

INFORMES.
A continua l’alcaldia, informa a la Corporació dels següents assumptes:

Informa primerament del tema de l’Empresa Alier i dels últims esdeveniments en relació a la seva
situació. Manifesta que tots sentiu comentaris que si tallen el gas, la llum per impagament, si es
cert, la realitat es que segons les meves informacions el seu deute son 40 milions d’euros i que
s’han vist obligats a presentar Concurs de creditors per que l’ERE no es podia sostenir.
També es comenta que l’Antonio Pinos el gerent, va presentar la dimissió, encara no se els motius.
En un altre ordre i en relació amb l’Empresa comenta que en l’últim consell administratiu de
l’Empresa, es va produir un relleu generacional al capdavant, no obstant Juan Carlos Alier
continua com assessor d’aquests tres nous membres de la família Alier ja que continua sent el
major accionista, aquesta nova generació de descendents sembla es dediquen al mon jurídic, i
tenen un bufet especialitzat a Barcelona en temes concursals d’empreses. i sembla que la seva
intenció, que es complicada es que aquest concurs no sigui finalista sinó de continuïtat i de
viabilitat de Alier.

Intervé el Regidor Jaume Fernàndez i pregunta si l’empresa està en concurs de creditors, i el jutge
ha designat als fills com administradors?

Contesta l’Alcalde que no, el relleu generacional es independent de l’administrador que designi el
Jutge, si be es important que els fills, coneguin el mon concursal.
El que sembla es que el fet de parar la màquina 3 i tancar Celsum va ser un error, va ser molt
precipitat i que això ha comportat danys en la maquinaria.

Pel Regidor Sr Lluis Rodrigo es pregunta, actualment quants treballadors hi ha ara? En quan s’ha
de quedar?

Contesta l’Alcalde:, que ara n’hi ha 140 treballadors i segons el pla de viabilitat del Gerent anterior
es donava una xifra de 70.

Seguidament pels Regidors obren un petit debat i comentaris que fan referencia a deixar sense
efecte la proposta de les pre-jubilacions, les noves regles del concurs de creditors, la disminució
del sous, la cogeneració i altres, respecte a la incidència en el municipi de la situació d’Alier,
motor de l’economia local.

Finalment el Regidor Sr, Manel Plana, comenta que per part de l’equip de govern s’ha ficat tot el
esforç per minvar els efectes nocius com ara el tancament del gas, es va ficar el crit al celi es va
pressionar als estaments competents, sinó no s’hagués tornat a obrir el subministrament de gas,
vam moure tots els fills, ja que un dels problemes que tens és que si tu tens una clientela feta i no li
proporciones el que t’està demanant se’n anirà a la competència i per tornar a recuperar-los entre
que ho tornes a ficar en funcionament i tornes a recuperar aquella confiança perduda que és un
intangible que no es pot comptabilitzar, això és el fotut.



També intervé l’Alcalde i comenta que l’assemblea dels treballadors, els advocats de comissions
ho plantejaven bastant negre. Però jo els hi vaig dir, i estic convençut que Alier continuarà fent
paper, el que no se és amb quins treballadors.

Intervé la Regidora Maria Carme Vidal i comenta que si, ja que fer paper a Rosselló els hi resulta
baratíssim pel preu de l’aigua de Pinyana, és molt barat, en un altre lloc els hi resulta molt més car,
Alier lo que no es deixarà perdre és el salt d’aigua.

Seguidament informa d’ altres assumptes:
 Gestió Servei Centre Acollida Animals de Cia al Consell Comarcal del Segrià, tema ja

tractat.
 Caminada Popular a Rosselló, el 04/05/2014.
 III Edició Trenka Cames a Rosselló, diumenge 27/04/2014..
 Assumpte Judici, Accident treballador Salvador Brao.
 Reclamació Marvi, ultimes incidències..
 Reclamació Patrimonial GAS, estat de la tramitació..
 Escrit a Emun a efectes de practicar nova liquidació Separació EMUN.
 Informa de l’Assemblea del PMU 1 B.
 Assemblea del SUD 1.
 Justificació Manteniment Consultoris Locals 2013.
 Justificació Subvenció on hi ha jutjats de pau 2013.

També informa, de les actuacions de l’enllumenat públic sobre l’estalvi, ja s’està fent diferents
actuacions i confio en el pròxim ple de poder portar-vos una relació dels estalvis que s’estan
produint amb aquestes actuacions.

Informa de l’ instal·lació de llums en els passos de vianants, gràcies a la col·laboració del
Ministeri de Foment, que s’ha fet càrrec, atenent les nostres peticions, les llum ja estan funcionant.
Ara manca la instal·lació de llums en el pas de vianants de la rotonda central, aquest cost
l’assumirà l’ajuntament, i així també anirem més ràpid, almenys que es pugui veure.

Comenta el Regidor Sr. Jaume Fernàndez, que era una actuació del tot necessària, ja que s’ha
tingut ensurts, ja que no es veu res.

Continua l’Alcaldia i comenta que ara els pregons municipals que es fan pels altaveus, degut a
queixes dels veïns que no ho senten tot i tenir l’altaveu a casa, ara ja es poden escoltar des de la
centraleta telefònica, al número 8, i sentiràs lo més important.

Comenta que el carril bici ja està pintat i en poc temps es ficarà en funcionament.

També comenta els treballs de pintura del Sr Torrelles dels passos zebra, en virtut del Conveni
amb el Departament de Justícia..

Comenta que s’ha acabat l’enjardinament de la plaça nova, per que la gent s’acostumi a donar el
tom i no passi pel mig.

També comenta les actuacions dutes a terme en l’Església d’Al-kanís, dutes a terme per la brigada
consistents en el seu condicionament i el seu tancament de totes les obertures per evitar que entrin
ocells, només falta fer una capa de pintura per fora.



Informa que s’ha fet abrillantar el menjador del col·legi, degut a que era més difícil de netejar i
l’empresa l’ha abrillantat completament gratuït, els clubs de bitlles, ja no ocupen aquest espai, ja
no tenen el permís i ja no hi van i quan es pugui se’ls adequarà el camp antic.

Comenta el tema de cobrament dels arbitris, que ja han estat girats els de clavegueram i
escombraries, per evitar que coincideixin amb l’IBI del mes de maig, per repartir-ho una mica.

Comenta els addicionals soferts en l’execució de les obres del vial provisional del PMU 1B, ja
recollit en la modificació dels crèdits, amb un import de 38.000€. Comenta que la principal
desviació ha estat a causa de l’aigua subterrània, per on passa la secla fins uns 20 metres hi havia
una quantitat d’aigua impressionant i això va obligar a fer un sanejament molt més profund, per
que aquest terreny no fallés en un futur. També tocant a la Makato va passar el mateix amb la
canonada d’Aqualia, ens van dir que allò no era seu però jo estic segur que sortia del seu tub, ens
vam trobar que vam tenir de fer el mateix.

També comenta la pavimentació que s’ha fet des de el pont de morer fins al rentador de cotxes. Es
va executar per raons d’oportunitat, per que al aprofitar les màquines del vial, guanyes de seguida
4 o 5.000 € que per que ja estaven allí.

Finalitats els informes els Regidor Sr Jaume Fernàndez pregunta en relació al carril bici: Qui té
preferència al carril bici, el vianant o el ciclista?

Contesta l’Alcalde: Que les senyals que hem posat és pels dos. No es fàcil fer un carril bici fins a
les escoles, l’avda escoles és molt estret i la primera que marcaven era amb el carril dels vehicles i
era molt perillós, ho vam parlar amb el Valeri ja que ell està acostumat que a Barcelona ja es faci
això en zones on el vianant i vehicle és difícil transitar els dos i és el que ens va aconsellar.

Torna a intervenir el Regidor Sr, Jaume Fernàndez, i comenta que hi ha un problema per que si
algú cau des de la vorera, l’atropellarà el cotxe, és perillós, només hi havia una solució que era
treure les places de pàrquing però haguessis tingut un bon embolic.

Contesta l’Alcalde que si, per que aquella vorera és molt alta, però si ja els feies passar per baix,
encara ho era més. Si us fixeu la zona del Casal és tot carril bici. És peatonal i bicicleta.

Respecte a la urbanització del Vial del PMU-1B, el Regidor Sr Jaume Fernàndez pregunta sobre el
pal elèctric que hi ha, no fa molta nosa?

Contesta l’Alcalde que en teoria s’ha de ficar unes peces de formigó per marcar la trajectòria, fa
mal als ulls, però si ho mires des de la cooperativa sembla que el pal està dins del carrer, per que el
pont és molt ample, però s’ha executat tot el Pont i així evitem en un futur tindre de fer un afegit.
Si no falla res, espero obrir el trànsit divendres, marcarem la trajectòria amb aquelles peces de
formigó i el pal quedarà fora. Fecsa ens reclama que ho retirem. Però nosaltres hem argumentat
que pals així n’hi ha molts al costat dels vials.

També intervé la Regidora Maria Carme Vidal i sobre la pavimentació del vial des-de el Pont del
Morè ala Rentador de la Cooperativa, pregunta si això ho paga tot l’ajuntament?

Contesta l’Alcalde que si.



XIV.- 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 09/2014
NOM / DOMICILI TELEFONICA DE ESPAÑA

Manteniment Lleida
c/ Alcalde Sol, 7, 1a planta
25003-LLEIDA.-

DESCRIPCIO Substitució de marc i tapa arqueta “M” de formigó per degradació, al c/ Ravl, 41-43,
d’aquest Municipi

CONTRATISTA No consta

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 17-03-2014

Nº EXPEDIENT 10/2014
NOM / DOMICILI ANTONIO ARMENGOL SERRA

Av.Guillem de Rosselló, 2-6, 3er
25124-ROSSELLÓ.-

DESCRIPCIÓ Adequació de local existent per a instal.lar-hi un supermercat a la planta baixa de l’edifici
de l’ Av.Guillem de Rosselló, 2 baixos, d’aquest Municipi

CONTRATISTA No consta

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 17-03-2014

Nº EXPEDIENT 11/2014
NOM / DOMICILI ROBERT BAÑERES GASOL

C/ Passeig Lluis Companys, 99
25124-ROSSELLÓ.-

DESCRIPCIÓ Formigonar part del jardi posterior de l’ habitatge del carrer Passeig Lluis Companys, 99,
d’aquest Municipi

CONTRATISTA Construccions Enric Ribes Fernández

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 17-03-2014

Nº EXPEDIENT 12/2014
NOM / DOMICILI SALVADOR TORRELLES CATALA

c/ Unió, 20
25124-ROSSELLÓ.-

DESCRIPCIÓ Canvi de paviment de cuina, de la vivenda del carrer Unió, d’aquest Municipi
CONTRATISTA Construccions Enric Ribes Fernández

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 20-03-2014

Nº EXPEDIENT 13/2014
NOM / DOMICILI ROSARIO SERRANO AVILA

c/ Jose Olondriz Ostiz, 1, 2n 1a
25005-LLEIDA.-

DESCRIPCIÓ Reparació mur de tanca existent, al Pol.11 parc.1, d’aquest Municipi
CONTRATISTA No consta

INFORME FAVORABLE



APROVACIO Decret d’ Alcaldia 03-04-2014

Nº EXPEDIENT 15/2014 (obra major)
NOM / DOMICILI JOAN ANTONI MARIN / SILVIA SOLDUGA

c/ del Sol, 37
25124-ROSSELLÓ.-

DESCRIPCIÓ Projecte de reforma de la planta sotacoberta de l’edifici unifamiliar entre mitgeres de la
vivenda del c/ del Sol, 37 d’aquest Municipi

CONTRATISTA No consta

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 08-04-2014

Nº EXPEDIENT 17/2014
NOM / DOMICILI CAJEBEL, SLU. (en representació Jesús Torrelles)

c/ Av. Guillem de Rosselló, 1-3, 3er F
25124-ROSSELLÓ.-

DESCRIPCIÓ Tancament d’ obertures i reparació gotelleres teulada a l’edifici existent, al paratge la
Tossa, Pol.4 parc. 86, d’aquest Municipi

CONTRATISTA Excavacions Casanovas, S.L.

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 03-04-2014

Nº EXPEDIENT 18/2014
NOM / DOMICILI CANDIDA ALVAREZ OTERO

c/ Carrasco i Formiguera, 90
25124-ROSSELLÓ.-

DESCRIPCIÓ Rebaixar la rampa d’entrada al garatge de la vivenda del c/ Carrasco i Formiguera, 90,
d’aquest Municipi

CONTRATISTA No consta

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 15-04-2014

Nº EXPEDIENT 19/2014
NOM / DOMICILI MARIA ROSA FERNANDEZ MORE

Colonia Al-Kanis, 2
25124-ROSSELLÓ.-

DESCRIPCIÓ Arranjament de teulada de la vivenda de la Colonia Al-Kanis, 2, d’aquest Municipi
CONTRATISTA Almenar.Cons

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 22-04-2014

Nº EXPEDIENT 20/2014
NOM / DOMICILI IGNACI ABAD MELE

Ctra. Vall d’ Aran, 6
25124-ROSSELLÓ.-

DESCRIPCIÓ Arranjament de piscina existent amb tela especial impermeable, a la vivenda de la Ctra.
Vall d’Aran, 6, d’aquest Municipi

CONTRATISTA Construccions Ramon Ribes Fdez

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 22-04-2014



Primer. –
a) Concedir i Ratificar les llicències d’obres sol·licitades, condicionades al compliment dels
requisits que s’estableixen a continuació:

 Condicions generals: segons annex d’aquest escrit.
 Condicions particulars: Les que consten en els respectius informes tècnics. Així mateix es

fa constar que aquestes autoritzacions s’han d’entendre atorgades sens perjudici de tercers i
amb independència de qualsevol altra que sigui necessària per a la seva realització.

Segon.- Un cop acabada l’obra s’haurà demanar la corresponent llicència de primera ocupació,
sense la qual no es podrà fer ús de l’edificació, si és el cas.

Essent ratificades les mateixes.

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

 Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat: Notificació Acord
Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida de data 20/03 de 2014, suspenent la aprovació
definitiva de la Modificació del POUM Àmbit SUD 4 i Pla Parcial corresponent, fins la
presentació de un text refós verificat amb el compliment dels condicionants

 Ministeri de Hisenda i Admons Publiques, escrit comunicant proposta aplicació coeficients
valors cadastrals en el municipi per l’any 2015, amb una previsió d’actualització a
incorporar del 0,71%, prèvia petició per part de l’Ajuntament.

 Escrit de Banc de Sang i Teixits, sol·licitant permís per a dur a terme una campanya de
donació.

 Organisme Autònom de Gestió i Recaptació Tributs, comunicant plec de carrers acceptats
per recaptar en via executiva e incidències.

 Departament Territori i Sostenibilitat, comunicant resolució que s’actualitzen les
autoritzacions ambientals relacionades amb l’Annex 1, i que en aquest municipi es tracta
de l’Empresa Alier.

 Consell Comarcal comunicant renuncia a l’actuació del PUOS del Pla d’Equipaments
Urbans.

 Agencia Catalana de l’Aigua, circular informativa sol·licitant punts de desbordament del
sistema de sanejament en episodis de pluja en el Municipi. abans del 31 de desembre de
2014.

 Escrit del Ministeri de Foment requerint retirada de senyalització de urbanització la Tossa i
la Noguera en els P.K 9+975.

En els assumptes de tràmit es coment la convocatòria de l’any 2014 a efectes de fomentar la
identificació, esterilització i adopció animals de Cia, que finalitza el 25/05/2014.

També es comenta les mesures a aprovar respecte al Fons de Cooperació Local de Catalunya dels
anys 2013 i 2014, atesa la importància per la economia municipal, on es preveu una dotació
complementaria per l’any 2013 per atendre la diferencia d’aportacions produïda,

LEGISLACIÓ INTERÈS
Instrucción 1/2014, de 10 de abril, de la Junta Electoral Central sobre distribución de espacios
gratuitos de propaganda electoral en los medios de comunicación de titularidad pública y de
delegación en las Juntas Electorales Provinciales de las competencias previstas en el artículo 65.5



de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en relación con las elecciones al Parlamento
Europeo de 25 de mayo de 2014.
Objecte: Distribuir els espais gratuïts de propaganda electoral en els mitjans de comunicació de
titularitat pública i delegació de competències de la Junta Electoral Central en les Juntes Electorals
Provincials en relació amb les eleccions al Parlament Europeu, que se celebraran el 25 de maig de
2014.
Data en què entra en vigor: La present Instrucció serà aplicació a partir del dia següent al de la
seva publicació al BOE.
Publicació oficial: BOE núm. 91 de 15 d'abril de 2014.
…………………………………………………….0O0…………………………………
Llei 5/2014 DEL 8 d’Abril de mesures relatives al Fons de Cooperació local de Catalunya, anys
2013 i 2014.
Objecte: Garantir la suficiència financera tant dels ajuntaments com dels consells comarcals i
adoptar mesures conduents al restabliment de la sostenibilitat financera dels ajuntaments i els
consells comarcals.
DOGC núm. 6602, d'11 d'abril de 2014
Data d'entrada en vigor: L'endemà de la publicació al DOGC.
………………………………………….0O0…………………………………
Llei 6/2014, de 7 d'abril, per la qual es modifica el text articulat de la Llei sobre Tràfic, Circulació

de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març.
Objecte: Establir diferents modificacions del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel
qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat
Vial.
D'especial interès per als ens locals és la modificació de l'article 7 sobre competències dels
municipis. Així mateix, també es modifica la DT 2a de la Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la
qual es modifica el text articulat de la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat
Vial, aprovat pel Reial decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, en matèria sancionadora sobre la
pràctica de les notificacions en la Direcció Electrònica Vial i en el tauler d'edictes de sancions de
trànsit.
Per la seva banda, la DA 2a fa referència a la imposició de condicions especials d'execució en la
contractació de serveis de seguretat privada per les administracions públiques, en relació amb
l'article 118, del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Decret legislatiu
3/2011, de 4 de novembre (TRLCSP).
Data que entra en vigor: Al cap d'1 mes a comptar des del dia següent al de la seva publicació al
BOE, excepte l'apartat trenta-sis de l'article únic, la vigència del qual queda demorada fins a
l'entrada en vigor de la modificació del Reglament General de Circulació, aprovat pel Reial decret
1428/2003, de 21 de novembre.
Publicació oficial: BOE núm. 85 de 8 d'abril de 2014
…………………………………………………….0O0…………………………………
Reial decret llei 5/2014, de 4 d'abril, pel qual es preveu una oferta pública d'ocupació
extraordinària i addicional per a l'impuls de la lluita contra el frau fiscal i l'aplicació de les mesures
previstes en la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració Local
Objecte: Autoritzar, addicionalment a la taxa de reposició prevista en l'article 21 de la Llei
22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2014, la convocatòria
de:
- fins a 210 places en l'Escala de funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional.
- 166 places de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.



Data d'entrada en vigor: El dia següent al de la seva publicació al BOE.
Publicació: BOE núm. 83, de 5 d'abril de 2014.
…………………………………………………….0O0…………………………………
Ordre INT/529/2014, de 28 de març, per la qual es modifiquen els annexos del Reial decret
605/1999, de 16 d'abril, de regulació complementària dels processos electorals.
Objecte: Modificar determinats aspectes de l'Annex de l'Ordre INT/529/2014, el qual recull els
models de paperetes, sobres, actes i altres impresos a utilitzar en el desenvolupament d'un procés
electoral.
Data que entra en vigor: La present Ordre entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació al
BOE.
…………………………………………………….0O0…………………………………
Publicació oficial: BOE núm. 82 de 4 d'abril de 2014
Directiva 2014/23/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014,
Objecte: Aquesta Directiva té per objecte establir les normes aplicables als procediments de
contractació per part de poders adjudicadors i entitats adjudicadores per mitjà d'una concessió, d'un
valor estimat igual o superior a 5.186.000 euros.
Data d'entrada en vigor: Al cap de vint dies de la seva publicació al DOUE.
Publicació: DOUE L 94/46, de 28 de març de 2014.
…………………………………………………….0O0…………………………………
Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE
Objecte: Aquesta Directiva té per objecte establir les normes aplicables als procediments de
contractació per poders adjudicadors pel que fa a contractes públics i a concursos de projectes, el
valor estimat dels quals sigui igual o superior als llindars de l'article 4.
Data d'entrada en vigor: Al cap de vint dies de la seva publicació al DOUE.
Publicació: DOUE L 94, de 28 de març de 2014
…………………………………………………….0O0…………………………………
Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrer de 2014, relativa a la contractació per entitats que operen en
els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals i per la qual es deroga la
Directiva 2004/17/CE
Objecte: Aquesta Directiva té per objecte establir les normes aplicables als procediments de
contractació per part de les entitats adjudicadores pel que fa a contractes i concursos de projectes,
el valor estimat dels quals sigui igual o superior als llindars de l'article 15.
Data d'entrada en vigor: Al cap de vint dies de la seva publicació al DOUE.
Publicació: DOUE L 94, de 28 de març de 2014
…………………………………………………….0O0…………………………………
Reial decret 213/2014, de 31 de març, pel qual es convoquen eleccions de diputats al Parlament
Europeu.
Objecte: Convocar eleccions al Parlament Europeu, que se celebraran el diumenge dia 25 de maig
de 2014.
Data en què entra en vigor: El present Reial Decret entra en vigor l'1 d'abril de 2014.
Publicació oficial: BOE núm. 79, de data 1 d'abril de 2014
…………………………………………………….0O0…………………………………
ORDRE GAP/539/2010, de 16 de novembre, per la qual es regula la presentació telemàtica dels
qüestionaris dels pressupostos, i de les liquidacions dels pressupostos dels ens locals de Catalunya,
dels ens dependents i d'altres entitats públiques, i es crea l'Inventari públic de control del
compliment de les obligacions de tramesa de la documentació economicofinancera al Departament
de Governació i Administracions Públiques i a la Sindicatura de Comptes.



Objecte: Aquesta Ordre regula la presentació telemàtica dels qüestionaris dels pressupostos, i de
les liquidacions dels pressupostos, així com altra informació economicofinancera dels ens locals de
Catalunya, dels ens dependents i d'altres entitats públiques.
Igualment té per objecte crear l'Inventari públic de control del compliment de les obligacions de
tramesa de la seva documentació economicofinancera al Departament de Governació i
Administracions Públiques i a la Sindicatura de Comptes en compliment del que disposa l'apartat 4
de la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals,
financeres i administratives de la Generalitat de Catalunya.
Destinataris: els ens locals de Catalunya, els seus organismes autònoms, els ens públics
empresarials que en depenen, les societats mercantils, el capital de les quals els pertany
íntegrament, i els consorcis que tinguin caràcter local.
Entrada en vigor: El mateix dia de la seva publicació al DOGC.
Publicació oficial: DOGC núm. 5762, de 24 de novembre de 2010.
…………………………………………………….0O0…………………………………
Resolució de 12 de març de 2014, de l'Oficina del Cens Electoral, per la qual es crea el portal de
procediments per a l'intercanvi de dades i aplicacions del cens electoral entre l'Oficina del Cens
Electoral i altres organismes competents, per mitjans telemàtics.
Objecte: Crear l'Oficina del Cens Electoral, per la qual es crea el portal de procediments per a
l'intercanvi de dades i aplicacions del cens electoral entre l'Oficina del Cens Electoral i altres
organismes competents, per mitjans telemàtics.
Data en què entra en vigor: El mateix dia de la seva publicació al BOE.
Publicació oficial: BOE núm. 76, de 28 de març de 2014.
…………………………………………………….0O0…………………………………
Resolució de 12 de març de 2014, de la Direcció general del Cadastre, per la qual s'aprova la
forma de remissió i l'estructura, contingut i format informàtic del fitxer del padró cadastral i altres
fitxers d'intercanvi de la informació necessària per a la gestió de l'Impost sobre Béns Immobles.
Objecte: Aquesta Resolució estableix l'estructura, el contingut i el format informàtic del fitxer que
conté les dades dels padrons cadastrals, així com la forma en què aquest fitxer s'ha de trametre als
ajuntaments o a les altres entitats que tinguin delegada la gestió tributària de l'impost sobre béns
immobles.
Data que entra en vigor: El dia de la seva publicació al BOE.
Publicació oficial: BOE núm 69, de 21 de març de 2014
…………………………………………………….0O0…………………………………
Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les
entitats locals.
Objecte: Aprovar l'estructura, les normes i els codis als quals s'hauran d'adaptar els pressupostos
de les entitats locals.
La normativa continguda en aquesta Ordre serà d'aplicació tant per a les entitats locals com per als
seus organismes autònoms.
Data en què entra en vigor: Entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al BOE i serà
d'aplicació als pressupostos de l'exercici 2010 i següents.
Publicació oficial: BOE núm. 297, de 10 de desembre de 2008.
…………………………………………………….0O0…………………………………
Resolució de 21 de febrer de 2014, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local,
per la qual es desenvolupa la informació a subministrar per les corporacions locals relativa a
l'esforç fiscal i la seva comprovació en les Delegacions d'Economia i Hisenda.
Objecte: Establir indicacions per calcular l'esforç fiscal dels municipis d'acord amb la Llei 22/2013,
de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2014.



Data que entra en vigor: La present Ordre entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació al
BOE.
Publicació oficial: BOE núm. 54, de 4 de març de 2014
…………………………………………………….0O0…………………………………
Llei 1/2014, de 28 de febrer, per a la protecció dels treballadors a temps parcial i altres mesures
urgents en l'ordre econòmic i social.
Objecte: Modificar diverses normes en matèria laboral entre les que hem de destacar:
- El text refós de l'Estatut dels treballadors (RDL 1/1995)
- Llei 36/2011 reguladora de la jurisdicció social
Així mateix, també es modifica el RDL 8/2013, de mesures urgents contra la morositat de les
administracions públiques i de suport a entitats locals amb problemes financers:
- s'amplia fins el 15 de setembre de 2013, el termini del que disposaven els ens locals als quals
s'haguessin aplicat les fases anteriors d'aquest mecanisme per estar al corrent de les seves
obligacions de pagament amb el Fondo per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors per tal de
poder formalitzar una nova operació d'endeutament d'acord amb l'esmentat Fons de conformitat
amb el previst el propi RDL 8/2013.
- s'estableix un nou supòsit pel qual es poden afegir al mecanisme de pagament a proveïdors
regulat al RDL 8/2013, aquells ens locals que tot i no estar al corrent del pagament a 15 de
setembre de 2013, haguessin sol•licitat la seva entrada en les mesures addicionals de liquiditat per
a municipis amb problemes financers abans del 30 de setembre de 2013.
- es permet que es puguin atendre les obligacions de pagament pendents als proveïdors dels
consells comarcals que havien quedat exclosos d'aquest mecanisme. Encara que aquests consells
no compten amb la garantia de la seva participació en els tributs de l'Estat, serà la comunitat
autònoma, igual que s'ha fet amb les universitats, la que assumeixi el pagament del préstec al Fons
de finançament per al pagament a proveïdors.
Data d'entrada en vigor: El dia següent al de la seva publicació al BOE.
Publicació: BOE núm. 52, d'1 de març de2014.
…………………………………………………….0O0…………………………………

XVI.- INFORME DE MOROSITAT 1 TRI/2014 I ESTAT LIQUIDACIÓ PRESSUPOST
2014
A)Donar Compte Informe Morositat.
D’acord amb l’article 5.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29
de desembre, de mesures contra la morositat en les operacions comercials, la Intervenció amb
caràcter trimestral ha d’elaborar un informe per al Ple on hi ha de relacionar totes aquelles factures
que faci més de tres mesos que estiguin registrades en el registre de factures de l’entitat i sobre les
quals encara no s’hagi reconegut l’obligació.

La Intervenció té l’obligació de requerir mensualment als òrgans gestors o unitats responsables de
la comptabilitat la justificació de perquè no s’ha procedit a reconèixer les obligacions de les
factures que fa més d’un mes que es van registrar.

A l’informe que la Intervenció ha de trametre al Ple hi incorporarà, si s’escau, les justificacions
trameses pels òrgans gestors o responsables de la comptabilitat del no reconeixement de
determinades obligacions.

Per la qual cosa es dona compte al ple del següent informe del següent tenor:
Que d’acord amb l’article 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de
29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions



comercials, no hi consta factures o documents justificatius que hagin excedit el termini de tres
mesos des de la seva anotació al registre de factures de l’entitat local i el corresponent expedient
de reconeixement de l’obligació.

Aquest punt s’aprova per unanimitat dels membres assistents.

B) Donar compte al ple sobre l’estat d’execució del pressupost d’ingressos i despeses corresponent
al primer trimestre del 2014.

D’acord amb el que s’estableix a l’art. 207 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals la intervenció de l’entitat local
remetrà la ple de la corporació, mitjançant la presidència, informació de la execució dels
pressupostos y dels moviments de tresoreria per operacions pressupostaries independents i
auxiliars del pressupost i de la seva situació, en els terminis i la periodicitat que s’estableixi.

Per la qual cosa s’informa dels estat d’execució i tresoreria corresponents al primer trimestre de
2014, elaborat per a intervenció municipal.

Aquest punt s’aprova per unanimitat dels membres assistents.

XVII.- FACTURES I COMPTES.
S’aprova la relació de factures detallada i en poder dels regidors que ascendeix a la quantitat de
312.636,82 € (s.e.u.o)

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

150 13/02/2014 2.314,80 AULOCE, SA (ES PUBLICO) * 18/02/2014 06/03/2014 Sí

151 30/01/2014 599,04 EDITORIAL ARANZADI, S.A. * 18/02/2014 06/03/2014 Sí

152 10/02/2014 1.834,84 GLS CONSORCIO DEL HORMIGON, SLU * 18/02/2014 06/03/2014 Sí

153 18/02/2014 100 BRODATS MERCERIA, SL 18/02/2014 18/02/2014 Sí

154 22/02/2014 227,4 FONTANET,C.B. * 24/02/2014 06/03/2014 Sí

155 20/02/2014 30,49 CASA BADIO, S.L. * 24/02/2014 06/03/2014 Sí

156 15/02/2014 713,26 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D 24/02/2014 21/03/2014 Sí

157 15/02/2014 641,02 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D 24/02/2014 21/03/2014 Sí

158 17/02/2014 153,67 ALFAGRAF GRAFIQUES SCP * 24/02/2014 06/03/2014 Sí

159 17/02/2014 82,28 ALFAGRAF GRAFIQUES SCP * 24/02/2014 06/03/2014 Sí

160 17/02/2014 154,88 ALFAGRAF GRAFIQUES SCP * 24/02/2014 06/03/2014 Sí

162 28/02/2014 1.028,50 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 24/02/2014 01/03/2014 Sí

163 10/02/2014 190 CONSEJO GRAL.NACIONAL (CUNAL) 24/02/2014 06/03/2014 Sí

164 18/02/2014 35,09 SIEF-2 24/02/2014 06/03/2014 Sí

166 31/01/2014 88,94 QUALITY COLORS,SCP * 24/02/2014 06/03/2014 Sí

167 20/02/2012 1.139,28 QUALITY COLORS,SCP * 24/02/2014 06/03/2014 Sí

168 22/02/2014 1.452,00 LA CREMALLERA TEATRE,SL * 24/02/2014 06/03/2014 Sí

169 24/02/2014 119,79 FARRA SOLSONA, SL 25/02/2014 06/03/2014 Sí

170 31/01/2014 751,64 LIMPIEZAS PIRINEO SL * 25/02/2014 06/03/2014 Sí

171 31/01/2014 8.382,73 LIMPIEZAS PIRINEO SL * 25/02/2014 06/03/2014 Sí

172 31/01/2014 260,78 LIMPIEZAS PIRINEO SL * 25/02/2014 06/03/2014 Sí



173 23/02/2014 143,38 NOGUERA LAX, WIFREDO 26/02/2014 06/03/2014 Sí

174 24/02/2014 1.200,00 BAÑERES PORTA, NOEMI * 26/02/2014 27/02/2014 Sí

175 20/02/2014 449,03 GLS CONSORCIO DEL HORMIGON, SLU * 26/02/2014 06/03/2014 Sí

176 20/02/2014 4,4 COPI IMPRES (PERE JOAN VIDAL RIPOLL) * 26/02/2014 26/02/2014 Sí

177 26/02/2014 44,6 GARCIA SORIANO, CARME * 26/02/2014 06/03/2014 Sí

178 04/03/2014 905,93 GRUPO ELECTRO STOCKS, SL * 04/03/2014 03/04/2014 Sí

179 28/02/2014 -2.032,80 GRUPO ELECTRO STOCKS, SL * (abono fra. R000095) 04/03/2014 06/03/2014 Sí

180 26/02/2014 2.057,00 MUSICOS UNIDOS SIGLO XXI S COOP MAD 28/02/2014 03/04/2014 Sí

181 28/02/2014 166,17 INFOUNIO, SL * 03/03/2014 03/04/2014 Sí

182 28/02/2014 127,05 ACENS TECHNOLOGIES, SL **D 03/03/2014 18/03/2014 Sí

183 03/03/2014 56,5 MANUEL SOLER LLUCH 03/03/2014 03/03/2014 Sí

184 26/02/2014 2.238,50 AMBI JARDINS SCP * 03/03/2014 03/04/2014 Sí

185 28/02/2014 127,05 IMPREMTA SOL, SL 03/03/2014 03/04/2014 Sí

186 01/03/2014 314,6 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA 04/03/2014 06/03/2014 Sí

187 01/03/2014 600 ARTESEY IBERICA, SL * 04/03/2014 03/04/2014 Sí

188 01/03/2014 275,29 TELEFONICA MOVILES, SERVICIO MOVILINE 04/03/2014 04/03/2014 Sí

189 23/01/2014 1.771,59 COMUNITAT GRAL REGANTS CANAL DE PINYANA * 04/02/2014 06/03/2014 Sí

190 04/03/2014 900 VIDRIOS UTRILLA 04/03/2014 03/04/2014 Sí

191 31/12/2013 137,94 QUALITY COLORS,SCP * 04/03/2014 03/04/2014 Sí

192 14/02/2014 117,13 JFESPAIS (JESUS M. FIUZA CIBEIRA) 05/03/2014 19/03/2014 Sí

193 28/02/2014 227,82 SOLUCIONES VIALES SEÑALIZACION SLU 05/03/2014 03/04/2014 Sí

194 12/02/2014 107,69 NEDERLANDEN TEXTIL * 12/03/2014 03/04/2014 Sí

195 28/02/2014 47,09 FORN DE PA GIRIBET, SCP 05/03/2014 03/04/2014 Sí

196 22/02/2014 231 FORN DE PA GIRIBET, SCP 05/03/2014 03/04/2014 Sí

197 01/03/2014 11.800,00 TREN MAGIC MADI, SLU 06/03/2014 03/04/2014 Sí

198 03/03/2014 7.234,90 CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA 06/03/2014 03/04/2014 Sí

199 04/03/2014 129,89 LOCAL PROM (SERRA-SULLA CONSULTORS, S.L. D** 06/03/2014 11/03/2014 Sí

200 28/02/2014 947,63 MN CATERING 2003 SL * 06/03/2014 03/04/2014 Sí

201 23/01/2014 1.943,87 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES * 06/03/2014 03/04/2014 Sí

202 22/01/2014 241,4 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES * 06/03/2014 03/04/2014 Sí

204 03/03/2014 169,4 JF. ASCENSORS SCP 07/03/2014 07/03/2014 Sí

205 28/02/2014 390,01 COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA 07/03/2014 07/03/2014 Sí

206 01/03/2014 24,99 ACENS TECHNOLOGIES, SL **D 07/03/2014 18/03/2014 Sí

208 08/03/2014 426,63 SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA, SL *D 10/03/2014 14/03/2014 Sí

211 28/02/2014 234,18 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D 10/03/2014 08/04/2014 Sí

212 28/02/2014 67,68 SEGRE SERVEIS,S.A. 10/03/2014 03/04/2014 Sí

213 28/02/2014 449,03 GLS CONSORCIO DEL HORMIGON, SLU * 10/03/2014 03/04/2014 Sí

214 28/02/2014 409,26 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D 10/03/2014 08/04/2014 Sí

215 28/02/2014 299,35 HIDRO LLEIDA,S.A. 10/03/2014 03/04/2014 Sí

216 11/03/2014 189,97 QUALITY COLORS,SCP * 11/03/2014 03/04/2014 Sí

217 01/03/2014 239,96 VODAFONE ESPAÑA,S.A.U. 11/03/2014 12/03/2014 Sí

218 03/03/2014 36,00 INST. SEGURETAT PUBLIC. CATALUNYA 11/03/2014 No

219 03/03/2014 3081,4 CONFEDERACION HIDROGRAF. EBRO 11/03/2014 No



220 03/03/2014 57,02 UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD **D 12/03/2014 01/04/2014 Sí

221 15/01/2014 514,25 SONOGRAMA, SL 12/03/2014 03/04/2014 Sí

222 11/03/2014 30.032,21 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 12/03/2014 No

223 10/02/2014 1.827,10 PINTURA DECORATIVA JOSEP RAMON RALUY
SUAREZ *

12/03/2014 03/04/2014 Sí

224 06/03/2014 160,93 PINTURA DECORATIVA JOSEP RAMON RALUY
SUAREZ *

12/03/2014 03/04/2014 Sí

225 03/02/2014 570 FONTOVA MIQUEL, ANTONIO 12/03/2014 12/03/2014 Sí

226 505,4 ARA PRODUCCIONS, SL * 12/03/2014 12/03/2014 Sí

227 11/03/2014 22,75 PUBLIDER, SCP 12/03/2014 03/04/2014 Sí

228 28/02/2014 169,79 SOCIDAD ESTATAL CORREOS I TELEGRAFOS 13/03/2014 13/03/2014 Sí

229 30/01/2014 75 ARMENGOL BARALLAT, JAUME 13/03/2014 13/03/2014 Sí

230 28/02/2014 1.589,41 SERVEIS LIC 1999, SLU * 14/03/2014 03/04/2014 Sí

231 01/03/2014 660,74 QUIMICA SERO SL **D 17/03/2014 01/04/2014 Sí

232 14/03/2014 329,04 TALLERS ROSSELLO 17/03/2014 03/04/2014 Sí

233 24/02/2014 894,46 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/03/2014 No

234 24/02/2014 1.354,66 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/03/2014 No

235 24/02/2014 231,29 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/03/2014 No

236 24/02/2014 667,38 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/03/2014 No

237 24/02/2014 450,64 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/03/2014 No

238 24/02/2014 914,87 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/03/2014 No

239 24/02/2014 1.273,09 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/03/2014 No

240 24/02/2014 1.091,80 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/03/2014 No

241 24/02/2014 467,02 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/03/2014 No

242 25/02/2014 64,69 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/03/2014 No

243 26/02/2014 376,41 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/03/2014 No

244 24/02/2014 191,57 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/03/2014 No

245 25/02/2014 215,65 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/03/2014 No

246 24/02/2014 108,84 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/03/2014 No

247 25/02/2014 133,33 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/03/2014 No

248 11/03/2014 250,62 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/03/2014 No

249 11/03/2014 188,24 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/03/2014 No

250 11/03/2014 126,14 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/03/2014 No

251 10/03/2014 42,96 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/03/2014 No

252 10/03/2014 24,67 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/03/2014 No

253 10/03/2014 353,39 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/03/2014 No

254 10/03/2014 17,68 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/03/2014 No

255 10/03/2014 526,52 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/03/2014 No

256 10/03/2014 799,16 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/03/2014 No

257 11/03/2014 283,14 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/03/2014 No

258 05/03/2014 1.186,85 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/03/2014 No

259 24/02/2014 556,62 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/03/2014 No

260 24/02/2014 553,19 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/03/2014 No

261 17/03/2014 445,47 ACUSTIELEC SL * 18/03/2014 03/04/2014 Sí

262 14/03/2014 217,8 HOLDER SOLUTIONS, SL *D* 18/03/2014 18/03/2014 Sí



263 17/03/2014 66,55 IMPREMTA SOL, SL 18/03/2014 03/04/2014 Sí

264 13/03/2014 38,13 SONICOLOR SEVILLA, SL 14/03/2014 14/03/2014 Sí

265 28/02/2014 2.657,18 LIMPIEZAS PIRINEO SL * 18/03/2014 03/04/2014 Sí

266 28/02/2014 8.382,73 LIMPIEZAS PIRINEO SL * 18/03/2014 03/04/2014 Sí

267 28/02/2014 260,78 LIMPIEZAS PIRINEO SL * 18/03/2014 03/04/2014 Sí

268 10/02/2014 2.186,55 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA * 18/03/2014 No

269 10/02/2014 1.535,03 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA * 18/03/2014 No

270 19/03/2014 98,29 TORRELSA, SA **D 19/03/2014 09/04/2014 Sí

271 17/03/2014 0,33 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 21/03/2014 No

272 17/03/2014 0,17 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 21/03/2014 No

273 17/03/2014 14,77 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 21/03/2014 No

274 17/03/2014 18,83 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 21/03/2014 No

275 17/03/2014 5,32 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 21/03/2014 No

276 17/03/2014 7,82 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 21/03/2014 No

277 17/03/2014 4,17 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 21/03/2014 No

278 17/03/2014 1,17 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 21/03/2014 No

279 17/03/2014 1,17 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 21/03/2014 No

280 21/03/2014 14,72 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 21/03/2014 No

281 17/03/2014 45,82 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 24/03/2014 No

282 17/03/2014 49,18 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 21/03/2014 No

283 17/03/2014 177,07 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 21/03/2014 No

284 21/03/2014 16,39 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 21/03/2014 No

285 17/03/2014 491,11 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 21/03/2014 No

286 21/03/2014 29,48 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 21/03/2014 No

287 17/03/2014 14,72 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 21/03/2014 No

288 17/03/2014 9,65 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 21/03/2014 No

289 17/03/2014 0,17 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 21/03/2014 No

290 17/03/2014 366,7 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 21/03/2014 No

291 13/03/2014 600 AVENTIN HUGUET, ADORACION * 21/03/2014 No

292 13/02/2014 1.068,00 RESTAURANT MODERNO-EL TEULE * 24/03/2014 No

293 24/03/2014 168 RIUS HERNANDEZ, MARGARITA * 24/03/2014 03/04/2014 Sí

294 24/03/2014 168 RIUS HERNANDEZ, MARGARITA * 24/03/2014 03/04/2014 Sí

295 17/03/2014 62,89 VISOLMEDIC, SL 25/03/2014 03/04/2014 Sí

296 15/03/2014 958,7 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D 25/03/2014 22/04/2014 Sí

297 15/03/2014 588,99 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D 25/03/2014 22/04/2014 Sí

298 25/03/2014 143,38 NOGUERA LAX, WIFREDO 25/03/2014 03/04/2014 Sí

299 28/03/2014 1.028,50 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 25/03/2014 01/04/2014 Sí

300 20/03/2014 953,09 SAINT GOBAIN IDAPLAC, SL **D 27/03/2014 22/04/2014 Sí

301 20/03/2014 478,07 GLS CONSORCIO DEL HORMIGON, SLU * 28/03/2014 No

302 28/03/2014 1.418,27 ABSORSISTEM,S.L. * 28/03/2014 No

303 28/03/2014 42 GARCIA SORIANO, CARME * 28/03/2014 No

304 28/03/2014 15 GARCIA SORIANO, CARME * 28/03/2014 No

305 25/03/2014 405,24 BUFET GONZALO SLP 28/03/2014 28/03/2014 Sí



306 28/03/2014 127,05 ACENS TECHNOLOGIES, SL **D 31/03/2014 17/04/2014 Sí

307 28/03/2014 23,3 TALLERS ROSSELLO 31/03/2014 No

308 01/01/2014 275,42 TELEFONICA MOVILES, SERVICIO MOVILINE 01/04/2014 01/04/2014 Sí

309 01/04/2014 1.000,00 AVENTIN HUGUET, ADORACION * 01/04/2014 No

310 01/04/2014 1.331,00 ARTECNIA INGENIERIA, SL 01/04/2014 No

312 28/02/2014 80.904,04 UTE SERVIDEL, SLU 07/03/2014 03/04/2014 Sí

313 01/04/2014 -9,92 PORT CANTO, SL * 01/04/2014 No

314 02/01/2014 -23,76 PORT CANTO, SL * 01/04/2014 No

315 30/12/2013 212,06 PORT CANTO, SL * 01/04/2014 No

316 31/12/2013 51,17 PORT CANTO, SL * 01/04/2014 No

317 03/01/2014 88,94 PORT CANTO, SL * 01/04/2014 No

318 25/03/2014 7234,90 CONSELL COMARCAL DEL SEGRA 01/04/2014 No

319 25/03/2014 3.685,38 CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA 01/04/2014 No

320 26/03/2014 1.200,00 BAÑERES PORTA, NOEMI * 01/04/2014 No

321 31/03/2014 19,13 SALTOKI LLEIDA, SA * 01/04/2014 No

322 31/03/2014 1.008,00 VALERI MAS BOLDU 01/04/2014 No

323 25/03/2014 853,35 SOLUCIONES VIALES SEÑALIZACION SLU 02/04/2014 No

324 25/03/2014 1.428,88 SOLUCIONES VIALES SEÑALIZACION SLU 02/04/2014 No

325 31/03/2014 1.177,44 MN CATERING 2003 SL * 02/04/2014 No

326 31/03/2014 159,66 SAINT GOBAIN IDAPLAC, SL **D 03/04/2014 No

327 31/03/2014 137,94 ALFAGRAF GRAFIQUES SCP * 03/04/2014 No

328 31/03/2014 172,3 LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA (AB) * 03/04/2014 No

329 31/03/2014 100 ANTIGUITATS P. VELASCO 03/04/2014 No

330 01/04/2014 11.800,00 TREN MAGIC MADI, SLU 04/04/2014 No

331 26/03/2014 2.047,32 AMBI JARDINS SCP * 04/04/2014 No

332 26/03/2014 683,65 AMBI JARDINS SCP * 04/04/2014 No

333 31/03/2014 56,99 LYRECO ESPAÑA, SA * 04/04/2014 No

334 28/03/2014 416 FEDERACIO MUNICIPIS DE CATALUNYA 07/04/2014 No

335 03/04/2014 229 MEDIA MARKT LLEIDA, SA 07/04/2014 07/04/2014 Sí

336 01/04/2014 169,4 JF. ASCENSORS SCP 07/04/2014 No

337 31/03/2014 68 COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA 07/04/2014 No

338 31/03/2014 367,88 COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA 07/04/2014 No

339 19/03/2014 51,12 MULTIDRONET 07/04/2014 No

340 01/04/2014 314,6 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA 07/04/2014 No

341 01/04/2014 7.971,60 J.C.U.A. PLA PARCIAL SUD-1 ROSSELLO 08/04/2014 No

342 31/03/2014 467,54 BENITO ARNO E HIJOS SA 08/04/2014 No

343 31/03/2014 182,15 SEGRE SERVEIS,S.A. 08/04/2014 No

344 01/04/2014 660,74 QUIMICA SERO SL **D 08/04/2014 No

346 31/03/2014 236,27 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS I TELEGRAFOS, SA 09/04/2014 No

347 01/04/2014 24,99 ACENS TECHNOLOGIES, SL **D 09/04/2014 No

348 08/04/2014 129,89 LOCAL PROM (SERRA-SULLA CONSULTORS, S.L. D** 10/04/2014 No

349 01/04/2014 245,28 VODAFONE ESPAÑA,S.A.U. 10/04/2014 10/04/2014 Sí

350 10/04/2014 5,8 SCHLECKER, SAU 10/04/2014 10/04/2014 Sí



351 09/04/2014 22.180,50 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 10/04/2014 No

352 05/03/2014 133,65 NETEGES CAMARASA (XAVIER CUESTA CAMARASA 10/04/2014 No

353 05/03/2014 343,04 NETEGES CAMARASA (XAVIER CUESTA CAMARASA 10/04/2014 No

354 31/03/2014 1.284,51 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D 10/04/2014 No

355 31/03/2014 44,53 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D 10/04/2014 No

356 30/03/2014 1.589,41 SERVEIS LIC 1999, SLU * 10/04/2014 No

357 10/04/2014 224,14 INFOUNIO, SL * 11/04/2014 No

358 10/04/2014 52,41 INFOUNIO, SL * 11/04/2014 No

359 11/04/2014 8.283,33 BAÑERES PORTA, NOEMI * 17/04/2014 No

360 31/03/2014 466,94 LIMPIEZAS PIRINEO SL * 11/04/2014 No

361 31/03/2014 8.154,72 LIMPIEZAS PIRINEO SL * 11/04/2014 No

362 31/03/2014 190,26 LIMPIEZAS PIRINEO SL * 11/04/2014 No

363 10/03/2014 2.695,96 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA * 15/04/2014 No

364 17/03/2014 978,15 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA * 15/04/2014 No

365 11/03/2014 1.510,62 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA * 15/04/2014 No

366 11/03/2014 1.483,46 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA * 15/04/2014 No

367 31/03/2014 165,77 BUFETE GONZALO GESTION S.L D** 15/04/2014 No

368 31/03/2014 373,89 BUFETE GONZALO GESTION S.L D** 15/04/2014 No

369 28/02/2014 729,63 BUFETE GONZALO GESTION S.L D** 15/04/2014 No

370 31/01/2014 520,54 BUFETE GONZALO GESTION S.L D** 15/04/2014 No

XVIII.- MOCIONS.
Pel Regidor i Portaveu del Grup de CiU Manel Plana, es comenta hi ha una moció presentada per
L’ajuntament d’Alguaire que va en la direcció de tornar a demanar la INCLUSIÓ DEL REGADIU
DEL PLA DEL SAS DINS EL PROJECTE DE MODERNITZACIÓ DEL CANAL DE
PINYANA, petició ja tractada a l’any 2009, 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,
que es transcriu en els termes següents:

MOCIÓ PER A LA INCLUSIÓ DEL REGADIU DEL PLA DEL SAS DINS EL
PROJECTE DE MODERNITZACIÓ DEL CANAL DE PINYANA
El proppassat any 2009, els Ajuntaments dels municipis d’Alfarràs, Almenar, Rosselló, Malpartit
(Torrefarrera) i Alguaire, els quals conformen la zona regable del Pla del Sas, varen sol·licitar a la
Confederación Hidrogràfica del Ebro (d’ara en endavant CHE), la inclusió de la zona de regadiu
del Pla del Sas d’aquests municipis dins el Plan de la Cuenca del Noguera Ribagorzana,
mitjançant mocions aprovades pels respectius Plens de cadascun dels Ajuntaments.
Aquesta inclusió fou acceptada per part de la CHE.
En aquest sentit, posar de manifest el que es sol·licitava posteriorment a la CHE per part de la
Direcció General de Desenvolupament Rural, segons escrit de data registre de sortida Ref/V:
06/07/2009, on es demanava que, la zona de regadiu del Pla del Sas s’hauria d’incloure com una
part de la zona de regadiu del Canal d’Aragó i Catalunya, que quedaria pendent de desenvolupar
fins que no s’hagi executat la modernització del Canal de Pinyana i produïts els estalvis d’aigua
necessaris per a aquesta ampliació de regadiu.
S’han dut a terme varies reunions amb el vostre Departament, quedant conforme se’ns aniria
avançant tota la informació durant el procés d’elaboració d’aquest projecte.



Atès que tenim coneixement de que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
i Medi Natural (d’ara en endavant, DAAM) està duent a terme la tramitació del projecte de
modernització del Canal de Pinyana (amb l’inici de la modernització de la zona baixa),

Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Rosselló, l’adopció de la següent moció:
Primer.- Sol·licitar que es tingui en compte la nostra participació, així com la inclusió del regadiu
del Pla del Sas, dins el Projecte de modernització del Canal de Pinyana, atès que amb l’estalvi
d’aigua que es generi un cop s’implementi aquest projecte, aquesta es pugui destinar al Canal
d’Aragó i Catalunya per a poder regar el Pla del Sas.

Segon.- Insistir en que des de la Direcció General de Desenvolupament Rural s’iniciï el projecte de
reg del Pla del Sas, concretament per a que es tramitin ambdós projectes paral·lelament i puguin
finalitzar a la vegada, amb l’objectiu de no haver d’esperar a la efectiva modernització del Canal
de Pinyana per a elaborar el projecte del Pla del Sas.

Tercer.- Reiterar el nostre interès en que vagin lligats la modernització del Canal de Pinyana i el
Reg del Pla del Sas, fent avinent que l’estalvi d’aigua que suposi la modernització, amb la
disminució de la concessió d’aigua a Pinyana, ha de suposar directament la concessió d’aquesta a
les terres de secà del Pla del Sas.

Quart.- Notificar la present moció a la CHE i al Conseller del DAAM, per al seu coneixement i als
efectes pertinents.

Cinquè.- Facultar a l’Alcalde d’aquest Ajuntament per a signar tots aquells documents que derivin
dels diferents tràmits que es puguin dur a terme, arrel del desenvolupament d’aquesta moció.

Sotmesa a votació i en votació ordinària i per unanimitat, el Ple de la Corporació acorda aprovar la
moció presentada de INCLUSIÓ DEL REGADIU DEL PLA DEL SAS DINS EL PROJECTE DE
MODERNITZACIÓ DEL CANAL DE PINYANA

En el torn obert de intervencions el Regidor Manel Plana comenta que es demana entre altres coses
que es tingui en compte això que la moció es presenti a la CHE i al conseller del departament
d’Agricultura Alimentació i Medi natural, al respecte de la inclusió del pla dins el projecte de
modernització del canal de Pinyana atès que entre altres coses diuen que arribaran diners d’Europa
si hi ha una bona racionalització i gestió de l’aigua i de l’aprofitament dels recursos hídrics.

Seguidament intervé el Regidor Sr Jaume Fernàndez i al respecte diu que el canal de Pinyana ja ho
va anar a demanar això, va anar a Madrid i Barcelona per demanar-ho i el Canal de Pinyana el que
proposava era renunciar a part de la quota d’aigua a canvi de que la modernització la fessin les
autoritats públiques, ja que això volia dir, portar l’aigua a pressió a les finques, era la única forma
de no gastar tant, clar això si ho han de pagar els pagesos era un desastre total, ja que té una bona
quota d’aigua el Canal de Pinyana estaven disposats a renunciar.
El que està clar és que és una vergonya que el pla no pugui regar. Passant l’aigua per aquí. I aquest
és un bon camí, amb l’estalvi d’aigua que es faria, passar del reg a manta a reg a gota a gota a la
zona d’horta poder estalvia aigua per dalt, meravellós.

Pregunta el Regidor Manel Plana, si això es va fer al 2009?



Contesta el Regidor Sr. Jaume Fernàndez que si, el president, en Ramon Piqué va anar a Madrid a
demanar-ho, no el van fer ni cas. renunciar a part del caudal d’aigua, ara que tothom busca aigua, a
canvi de que l’obra la sostingui Europa o qui sigui, i semblava lògic, doncs ni cas.

Comenta el Regidor Sr, Manel Plana i diu que atès a aquests antecedents em comprometo a tocar
els nassos a la direcció general d’aigua.
Segueix comentant que s’ha arribat a la perversió que totes les comunitats de regants que han fet el
50% de la modernització el tracte deia que l’altre 50% se’n havia de fer càrrec l’Estat i ara hi hagut
una nova escletxa legal i diuen que no es faran càrrec del 50% que els tocava sinó del 50% que
encara no està fet, és a dir que les comunitats de regants s’hauran de fer càrrec del 75% i l’estat del
25% amb l’agreujament que és patrimoni de l’Estat i per tant hauran d’estar 50 anys que això
correspon a l’Estat i si has de moure un tub t’han de donar el permís corresponent sigui qui sigui.

Intervé novament el Regidor Sr. Jaume Fernàndez i diu que ho sé per que va vindre en Ramon a
parlar aquí, i li vaig dir: vigila Ramon per que l’horta no és una zona de grans finques, precisament
és un dels drames que te l’horta, els pagesos si han de ficar un duro no ho podran fer, per que un té
un jornal aquí, dos allà, és un drama. La idea és bona i tornant al tema d’Israel, jo ho he vist en
directe, a Israel arriba a totes les finques l’aigua a pressió i a partir d’allí tu fas el que creus, per
cert amb tub marró, la blava és aigua neta que va a les ciutats dels rius i la marró és aigua reciclada,
tota l’agricultura la fan amb aigua usada, jo els hi vaig explicar als Israelians com regàvem a
Rosselló i es ficaven les mans al cap. Jo quan vaig a regar obro la pala i aigua va, i es ficaven les
mans al cap. Seria molt interessant això i que es pogués fer però vigilar amb l’Estat perquè és un
perill.

XIX.- PRECS I PREGUNTES.
El Grup End Ro, declina intervenir.

Seguidament intervé la Regidora Maria Carme Vidal e inicia la seva intervenció felicitant a
Secretaria, agrupant dos plens, el del sorteig de les meses electorals i el ple ordinari, això suposa
un estalvi per les arques de l’Ajuntament.
Continua la seva intervenció i demana la prefixació de un dia ples Plens, el que vulgueu, estem
acabant la legislatura i estem igual que sempre amb la incertesa.

Contesta l’Alcalde que ha estat una coincidència el poder convocar i agrupar els Plens, i respecte a
fixar una data o un dia concret comenta que es dir a poder ser, de fer els plens en divendres, ja
s’estudiarà.

Continua la Regidora la seva intervenció i comenta el tema de la Empresa Alier, hi ha dues coses
que ens han de preocupar, una els diners que deixarà de percebre l’ajuntament, i l’altre el factor
humà, en el millor dels casos i haurà molta gent que se’n anirà a fora, gent que té poques
probabilitats de trobar una altra feina, per això crec que hem de tenir a nivell d’ajuntament potser
algun pla, potser la millor cosa que té l’ajuntament és la brigada, estic pensant en veu alta, potser
que sigui rotativa. El factor humà és important.

Contesta l’Alcalde que sense cap dubte, la brigada en teoria ha de ser rotativa, però lògicament
suposo que sabeu que hi ha membres de la brigada que no poden ser rotatoris, n’hi ha que si, n’hi
ha que no, tot i així lògicament hi confio i crec, ja que ara tenim una reunió amb el president de la
Diputació amb aquest tema, a tal de que ens poguessin fer una mica de plans d’ocupació, intentar
d’encabir alguna d’aquests persones que la feina serà seva de trobar una feina si el fan fora d’Alier.



Però aquest pla ha de contar amb altres ajudes d’administracions superiors ja que l’Ajuntament no
disposa de recursos per fer front d’una manera adequada aquesta problemàtica.

En un altre ordre la Regidora pregunta el tema dels conills, es una verdadera plaga, es pot caçar
fins al dia 31 de maig, s’ha d’estar alerta, ja que ara els conills ho pateixen els pagesos, però com
baixin al poble veuràs l’enjardinament i el cablejat. La Generalitat es planteja activar alguna
mesura al respecte.

Contesta l’Alcalde que verdaderament: És una plaga, si volen poden caçar tot l’any. I es
començava a veure algun de mort per la carretera, i aniran baixant, els rurals venen cada dos per
trets, fins hi tot hi ha propietaris que paguen els cartutxos de les bales per que són molts diners. En
teoria podran caçar tot l’any.
Vam estar parlant amb els Rurals i amb el Seprona per que encara que tu ampliïs la temporada de
caça no poden sortir amb gossos. Un caçador sense gos poca cosa poden fer, vam estar parlant amb
ells per que si veuen un caçador amb gos que no el sancionessin. I van dir que farien la vista grossa
i que surtin amb gossos.
És una plaga i costa.

Finalment la Regidora Mª Carme Vidal, comenta que voldria comentar una cosa pendent d’Emun,
però en no estar el Regidor encarregat ho diré al proper Ple, no em sembla correcte dir-ho sense ell.

Seguidament l’Alcalde en el seu nom i en el de tot l’Ajuntament expressa el seu condol per la mort
de un familiar de la Regidora Silvia Olmo, condol al que s’afegeixen la resta d’assistents.

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


