
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 26 DE MARÇ DE 2015

Data: 26 de març de 2015
Horari: 13,30 a 16,00 hores.
Lloc: Rosselló. Sala d’actes de la casa consistorial.
Regim: Ordinària

Hi assisteixen:
Alcalde: Josep Abad Fernandez

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

Excusa la seva assistència Musicco Pasquale

Secretari:
S. Fèlix Ruiz Martínez

ORDRE DEL DIA
Lectura i aprovació acta anterior.
Donar compte liquidació pressupost 2014.
Donar Compte Incorporació Romanents de Crèdit al Pressupost 2015.
Aprovació Inicial Expedient Crèdits 1/2015.
Aprovació Pla Econòmic Financer.
Delegació a la Diputació de Lleida, recaptació en executiva Ingressos Dret Públic.
Aprovació Esmena a l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de
Vilanova de Segrià i Rosselló.
Verificació Tex Refós per la seva aprovació provisional PMU-1B.
Modificació Estatuts Consorci ATM.
Donar compte Decret aprovació Plans Pressupostaris a mig termini 2015-2018
Aprovació massa salarial del personal laboral d’aquesta Entitat per a l’exercici 2015.
Aprovació Inicial Expedient de Modificació Concessió servei municipal de subministrament d’aigua.
Proposta d’acord d’adhesió a la pròrroga de l’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.
Acords d’aplanament a la pretensió d’anul·lació de l’ordenança Fiscal num 26,formulat per France
Telecom España SA i Telefónica Moviles España SA.
Decrets e Informes Alcaldia i Regidories.
Llicencies d’obres.
Correspondència Oficial i assumptes de tràmit.
Factures i comptes,.



Mocions.
Precs i Preguntes.

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

I.- LECTURA I APROVACIÓ ACTES ANTERIORS
Per Secretaria es pregunta si algun membre de la Corporació ha de formular alguna observació a
les actes anteriors i no produint-se cap son aprovades per unanimitat dels membres assistents les
actes següents:
Ple Ordinari de 30/01/2015.

II . - DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2014.
Acte seguit i d’acord amb el que disposa l’article 90. 1 del Decret 500/1990, és competència de
l’alcalde, amb l’informe previ de la Intervenció, aprovar la liquidació del pressupost de
l’ajuntament. De la liquidació del pressupost, una vegada aprovada, se n’informarà el Ple en la
primera sessió, per l’exposat dona compte al Ple de la Resolució d’aprovació que es del tenor
literal següent:

RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA

1. ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 s’obté, a 31 de desembre del mateix, el resultat
següent:

Pressupost de despeses:
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses: 2348993,46
Modificacions de despeses: 1076721,97
Pressupost definitiu de despeses: 3425715,43
Despeses autoritzades: 3125916,45
Despeses compromeses: 3125916,45
Obligacions reconegudes: 3075916,45
Despeses ordenades: 2800247,33
Pagaments realitzats: 2800247,33
Obligacions pendents de pagament: 275669,12

2.  Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: 144385,88
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions: 352,4
Pagaments realitzats: 144033,48
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici: 0

CREDITORS  PENDENTS DE PAGAMENT: 275669,12



1.2. Pressupost d’ingressos:
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos: 2348993,46
Modificacions d’ingressos: 1076721,97
Pressupost definitiu d’ingressos: 3425715,43
Drets reconeguts: 3031884,65
Drets anul·lats: 48256,99
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta: 2158963,85
Drets pendents de cobrament: 824663,81

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 995075,11
Rectificacions/Baixes: 128336,99
Recaptació: 293713,89
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: 573024,23

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT: 1397688,04

1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2014

AJUSTOS RESULTAT

a. Operacions corrents 2.318.494,64 1.950.259,43 368.235,21
b. Altres operacions no financeres 665.133,02 999.870,49 -334.737,47
1. Total operacions no financeres (a+b) 2.983.627,66 2.950.129,92 33.497,74
2. Actius financers 0,00 0,00 - 0,00
3. Passius financers 0,00 125.631,51 -125.631,51

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 2.983.627,66 3.075.761,43 - 92.133,77
AJUSTOS:

354021,14
0,00
0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 261.887,37

 DRETS
RECONEGUTS

NETS

 OBLIGACIONS
RECONEGUDE

S NETES

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici
6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

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



1.4. Romanent de tresoreria:

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/14
IMPORTS ANY

1. (+) Fons líquids 417.185,24
2. (+) Drets pendents de cobrament 1.432.239,54

(+) del Pressupost corrent 824.663,81
(+) de Pressupostos tancats 573.024,23
(+) d'operacions no pressupostàries 45.051,50
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 10500,00

3. (-) Obligacions pendents de pagament 362.488,19
(+) del Pressupost corrent 275.669,12
(+) de Pressupostos tancats 0,00
(+) d'operacions no pressupostàries 88.321,65
(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 1502,58

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 1.486.936,59
II. Saldos de dubtós cobrament 395689,30
III. Excés de finançament afectat 0,00
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 1.091.247,29

Les despeses pendents d’aplicació pressupostària (compte 413), són de 10.920,00€ i el compte els
creditors per devolucions d'ingressos (compte 408) no presenta saldo al tancament. Per la qual
cosa el romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat, seria de 1.080.327,01 [càlcul
RTDG-(413)-(408)]

1.5. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a 349.798,98€. Estan formats pels romanents
d’incorporació obligatòria i voluntària. Al tancament de l’exercici no hi ha romanents finançats
amb recursos afectat. En canvi si que cal incorporar el romanent de crèdit de la execució de la
Peatonalització del c/Major, despesa autoritzada i compromesa en el darrer trimestre de l’exercici.

Incorporació de Romanents:
“Ampliació voreres c/Major, tram entre Pl. Nova i Pont del Moré”, per import de 50.000,00€.

Romanents compromesos Romanents no compromesos
Incorporables No Incorporables Incorporables No Incorporables
50.000,00 0,00 0,00 299.798,98

1.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del
pressupost.
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició
d'equilibri o superàvit pressupostari.
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost s'obté, per
diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de despeses, prèvia
aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la comptabilitat nacional i la
pressupostària.

L'entitat local presenta una capacitat / necessitat de finançament per import de -61.824,54€ d'acord
amb el següent detall:



Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat
Ingressos no financers 2.983.627,66
Despeses no financeres 2.950.468,04
Superàvit no financer 33.159,62
Ajustos d'ingressos
Recaptació -121.186,78
PTE 30.822,62
Interessos 0,00
Ajustos de despeses
Compte 413 0,00
Adquis. Pagam. Aplaçat 4.620,00
Interessos 0,00
Lísings 0,00
Execució d'avals 0,00
Aportacions de capital 0,00
Ingressos ajustats 2.893.263,50
Despeses ajustades 2.955.088,04
Necessitat de finançament -61.824,54

1.7. Compliment de la regla de la despesa
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la Despesa,
caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2013 amb aquell que es desprèn de la
liquidació de 2014.

La despesa computable serà la no financera, exclosos els interessos del deute, la part de la despesa
finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions Públiques i transferències vinculades
als sistemes de finançament de les Corporacions Locals i +/- els ajustos que estableix la tercera
edició de la “Guia per la determinació de la Regla de la despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012
Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals”, de la
IGAE, a la qual aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia
espanyola que del 2013 al 2014 és del 1,5% i, si s’escau, afegirem els increments normatius amb
caràcter permanent (i anàlogament les disminucions de recaptació avalades per canvis normatius).
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del pressupost
2014 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'entitat local no compleix la
Regla de la despesa amb un marge de -148.540,22€.

Concepte Liquidació
exercici 2013

Liquidació
exercici 2014

Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos 2.013.930,54 2.927.635,95

AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el
SEC) 0,00 4.620,00

-Venda de terrenys i altres inversions reals. 0,00 0,00

+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local. 0,00 0,00

+/-Execució d'avals. 0,00 0,00

+Aportacions de capital. 0,00 0,00

+/-Assumpció i cancel·lació de deutes. 0,00 0,00

+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a
pressupost. 0,00 0,00



+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les
Associacions público privades. 0,00 0,00

+/-Adquisicions amb pagament ajornat. 0,00 4.620,00
+/-Arrendament financer. 0,00 0,00
+Préstecs 0,00 0,00
-Mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors 2012 0,00 0,00

-Inversions realitzades per la Corporació local per compte
d'altres Administracions Públiques 0,00 0,00

Altres 0,00 0,00

Despeses no financeres en termes SEC excepte
interessos del deute 2.013.930,54 2.932.255,95

-Pagaments per transferències (i altres operacions
internes) a altres ens que integren la Corporació Local 0,00 0,00

- Despesa finançada amb fons finalistes procedents
de la Unió Europea o d'altres Administracions
públiques 160.070,03 751.167,24

Unió Europea 0,00 0,00
Estat 0,00 0,00
Comunitat Autònoma 18.580,04 646.229,34
Diputacions 141.489,99 108.557,39
Altres Administracions Públiques 0,00 0,00
- Transferències per fons dels sistemes de finançament 0,00 0,00

-Despesa finançada amb superàvit de la liquidació 63.966,75

Total despesa computable a l'exercici (1) 1.853.860,51 2.103.154,21

Taxa de referència de creix. del PIB (2) 0,015
Despesa computable incrementada per la taxa de
referència 1.881.668,42

+ canvis normatius que suposen increments permanents
de la recaptació (3) 72.945,57

- canvis normatius que suposen decrements permanents
de la recaptació (3) 0,00

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4) 1.954.613,99

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE (Exercici n) (5) 2.116.938,86

Marge d'incompliment -162.324,87

% Variació de la despesa computable (5-1/1) 14,19%

1.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat
1.8.1. Deute públic:
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per al subsector de
l’administració local.
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest
percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les entitats locals
es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats (tenint en
compte el 75% dels expressats recursos que estableix la regulació especial que determina la



disposició final trentena primera de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals
de l’Estat per l’any 2013, i que és aplicable per a l'exercici 2014).

El volum de deute viu a 31/12/2014, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents ajustats
minorant els ingressos afectats, és el següent:

Nivell de deute viu Import
1 (+) Ingressos liquidats consolidats: (Cap. 1 a 5) 2.318.494,64
2 (-) CCEE 0,00
3 (-) QQUU 0,00
4 (-) ALTRES 0,00
5 Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2-3-4) 2.318.494,64
6 Deute viu a 31 de desembre a llarg termini 536.215,84
7 Deute viu a 31 de desembre a curt termini 400.000,00
8 Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4) 40,38%

1.8.2. Període mig de pagament
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 17 dies.

FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.

2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i
anul·lats, i la recaptació neta.

3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del pressupost,
s’hauran de determinar:

Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre
El resultat pressupostari de l’exercici
Els romanents de crèdit
El romanent de tresoreria

4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà el
compliment del principi d’estabilitat.

L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer durant
l'any en curs i el següent.

5. Donada la nova redacció de l'art.32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí del
superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un superàvit
pressupostari, aquest es destinarà 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 del
deute, tenint en compte la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les regles
especials per aquesta distribució i destí del superàvit.



6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen
les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que, abans del 31 de març de l’any
següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos
liquidats i els comptes anuals formulats pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de
Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats
complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades a
pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres
d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del
Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del
Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de
l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute.

7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons el
qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.

Per tant,

RESOLC:
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2014, que en termes consolidats figura a la
part.

2. Elaborar i aprovar un pla econòmic financer formulat per l'any en curs i el següent per corregir
el desequilibri.

3. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri.

4. Trametre la liquidació al departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al
Ministeri d’Administracions Públiques

La Corporació resta assabentada.

En el torn obert de intervencions, pel Regidor Portaveu de l’equip de Govern, Manel Plana es
comenta els diferents documents de l’expedient, fent una menció especial els nous ítems segons la
nova normativa establerta per l’Estat, en el qual s’estableixen uns nous criteris alhora de calcular
la situació financera.
Comenta els deutors pendents de cobrament, aquests són elevats, comenta el resultat pressupostari,
diferència de drets reconeguts nets i obligacions reconegudes netes amb una diferencia negativa de
-92.288, i explica els motius, com ara la quantitat que va deixar d’ingressar l’empresa Alier per
l’IAE en el primer semestre, entre d’altres per que estava sota concurs de creditors.
També comenta l’incompliment de la regla de la despesa, que ha esdevingut al realitzar els
ajustaments, en aplicar el principi de caixa., ajustament entre els drets reconeguts i els recaptats,
que prové de la diferència en la recaptació del IAE de l’Empresa Alier SA. durant el primer
semestre.
També fa especial menció a el romanent de tresoreria que és d’1.091.000€ i diu que tot i tindre
aquest romanent de tresoreria no podem aplicar-ho en situacions que ens podem trobar
esdevingudes.
Al 1.6 quan parla del càlcul de la necessitat de finançament derivada de la liquidació del
pressupost, tot va en la mateixa línia que us he expressat.



En compliment de la regla de la despesa, veieu que el resultat final ens diu que hi ha un marge
d’incompliment entre el que s’havia pressupostat i el tan % que et permet incrementar de 162.000€
d’aquesta quantitat la més important és la derivada del que hem parlat ara i uns 70.000€
aproximadament que vam haver d’invertir, per arranjar els danys de les situacions meteorològiques
que vam viure al poble de Rosselló.

Al punt 1.8 quan parla de l’anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat del deute públic, el rati
d’endeutament a ll/t vam parlar del 33.2% ara hi ha un venciment del deute viu a 31 de desembre a
c/t que va ser una pòlissa per part de l’Ajuntament que no s’ha tocat aquests 400.000€ que s’ha de
retornar a c/t i fa que s’elevi al 40.38% això va ser basant-nos en el principi de prudència, i en
aquesta situació que ens trobem i en cas que apareixes alguna situació de despesa imprevista com
hem tingut algunes, vam anar a buscar aquests 400.000€ que finalment no hem hagut de tocar.

A l’1.8.2 el període de pagament al 4t trimestre ha estat de 17 dies. Parlem pel nostre grup, però
crec que tots ens hauríem de sumar a la felicitació de la tasca que es fa i que gràcies a la tasca del
secretari interventor entre altres podem dir que les administracions fan una bona tasca.

Seguidament pren la paraula el Regidor Sr Jaume Fernandez, i pregunta envers l’operació de
tresoreria de 400.000€ que es va realitzar per previndre un retard en el cobrament de la subvenció
del PUOSC, això s’ha tancat?

Es contesta per Secretaria que al Juliol en principi es tancarà l’operació de tresoreria, si no es
que es renova.

Contesta el Regidor Sr Jaume Fernandez i comenta que llavors el rati d’endeutament baixarà cap
als 30 punts, i afegeix que molt be i sobretot estic satisfet de que la mitjana de pagament sigui dels
17 dies de pagament a proveïdors.

Seguidament intervé la Regidora Sara Vila i pregunta,? ara mateix de tresoreria corrent de
líquid tenim 417.000 € però es deu, s’ha de cobrar 1.432.000€? i d’aquest 1.432.000€ pendent de
cobrament, les quantitats més grosses a què es deu?

Es contesta que aquestes dades son a 31/12/2014,: Fons líquids 417.000€, pendents de
cobrament 1.432.000, dubtós cobrament 395.000€ import obtingut aplicant uns criteris superiors
als que marca la sindicatura de comptes i el que considera raonable el ministeri. També es comenta
que és una magnitud financera que representa l’excedent de liquiditat a curt termini.
El romanent de tresoreria seria els fons líquids que tindria una corporació si els drets pendents de
cobrament a curt termini vencessin i es cobressin en data 31 de desembre, i amb el producte
d’aquesta recaptació i els fons líquids en dita data se satisfessin les obligacions pendents de
pagament a curt termini, en el supòsit que també vencessin en data 31 de desembre.
És una magnitud “fons”, ja que quantifica l’excedent de finançament en una data determinada: 31
de desembre.
No se circumscriu al pressupost, sinó que inclou drets i obligacions pendents de cobrament i
pagament, tant pressupostaris com no pressupostaris, i fons líquids de tresoreria, procedents tant
d’operacions pressupostàries com d’operacions no pressupostàries. No obstant això, les noves
ICAL li han donat un caràcter essencialment pressupostari. Queda minorat en els drets pendents de
cobrament, tant els pressupostaris com els no pressupostaris, que es consideren de cobrabilitat
dubtosa. Mesura la solvència financera de l’entitat.



Aquest pendent de cobrament prové com a partides mes significatives, pla local de joventut,
anys 13 i 14 el de dones també, el fons de cooperació local també ens ho deuen. Entre tot
ascendeix a 122.000€ de la Generalitat aproximadament.

Finalment intervé el Regidor Manel Plana i conclou que la morositat es una situació que es va
donant any rere any, hi ha un petit increment de la morositat però el OAGRTL de la Diputació
realitza un treball important per minvar aquestes quantitats., si be crec que hem d’estar prou
contents tots, el romanent de tresoreria d’1.091.000€., el pagament de proveïdors a 17 dies, i el rati
d’endeutament., demostra la bona salut financera d’aquest ajuntament., ja que els indicadors de
solvència son prou bons, Estalvi net positiu., Romanent de tresoreria per a despeses generals de
signe positiu; Deute viu no superior a un 110% dels ingressos corrents i període mitjà de pagament
a proveïdors no superior a 30 dies.

III.- DONAR COMPTE INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT AL PRESSUPOST
2015.
Seguidament es dona compte de la següent resolució:

RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA
Atès l'expedient tramitat per a l'aprovació de la modificació de crèdits núm. 1/2015, amb la
modalitat d'incorporació de romanents de crèdits, en el qual consta l'informe favorable de
l'interventor.
En l'exercici de les atribucions que em confereixen les bases d'execució del vigent pressupost en
relació amb l'article 182 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei d'hisendes locals, i els articles 47 a 48 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril,

RESOLC
PRIMER. Aprovar l'expedient de Modificació de Crèdits per Incorporació de Romanents, amb la
modalitat de incorporació de romanents de crèdit, d'acord amb següent detall:
Altes en Aplicacions de despeses
Partida Pressupostaria Descripció Import
2015-1-1532-61901 Ampliació Voreres c/Major 50.000,00 €

TOTAL DESPESES 50.000,00 €
Altes en concepte d'ingressos
Partida Pressupostaria Descripció Import

76105
Diputació, Subv. Ampliació
voreres c/Major

40.000,00 €

87000 RLT per despeses generals 10.000,00 €
TOTAL FINANÇAMENT 50.000,00 €

SEGON. Donar compte al Ple de la Corporació de la present resolució en la primera sessió
ordinària que aquest celebri, de conformitat amb l'establert en l'article 42 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre.
La Corporació resta assabentada.
En el torn obert de intervencions el Regidor Manel Plana comenta que es tracta de incorporar
l’obra corresponent a l’ampliació de les voreres del C/ Major, amb motiu de la concessió de una
subvenció de la Diputació de 40.000 Euros, condicionada que la mateixa tindria que estar
adjudicada a data 31 de desembre de 2014.
Aquesta obra era un compromís d’aquest equip de govern, que millorarà el moviment de vianants.



IV.- APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT
EXPRAORDINARI 2/2015
Expedient número 2/2015, 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 16 de Març de 2015, s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la
modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari com a conseqüència de
majors i/o noves despeses que s’han previst realitzar per a aquest exercici econòmic, sense que es
puguin demorar al proper, pels quals no existeix crèdit consignat en el vigent Pressupost de la
Corporació o el que existeix és insuficient i no ampliable, i considerant que es disposa dels mitjans
de finançament que es preveuen a la legislació vigent.

FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLRHL), i als articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna despesa
que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi
crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de
concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o
baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions
de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. Excepcionalment, per
aplicació de l’article 177.5 TRLRHL, també mitjançant operacions de crèdit amb els requisits que
s’estableixen al precepte de referència.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim
local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament amb
majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació als articles 3 i 11 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF).

Per tant,

PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari número 2/2015, que cal
finançar mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals / majors i/o nous ingressos
efectivament recaptats / anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses, del pressupost
vigent de la corporació; i excepcionalment, amb operacions de crèdit segon les particularitats que
estableix l’art.177.5 del TRLRHL.

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



Despeses que cal finançar:
1/ Crèdit Extraordinari:

Partida Nom Proposta de consignació

2015-01-32301-62300 Millora eficiència
energètica Escoles La
Rosella

22.000,00

2015-1-34200-60900 Pista Pàdel Descoberta 29.000,00

2015-1-1532-62400 Vehicle treballs Brigada
Mpal.

5.000,00

2/ Suplement de Crèdit:

Partida Nom Crèdits
Inicials

Proposta de
consignació

Crèdit
Definitiu

2015-1-92000-
16000

S.S. Personal
Secretaria

46.000,00 5.000,00 51.000,00

2015-1-92000-
22401

Indemnitzacions i
franquícies

3.000,00 3.780,65 5.780,65

2015-1-15100-
60000

Quotes Urbanització 10.000,00 2.000,00 12.000,00

Total altes crèdits: 66.780,65 €

Finançament que es proposa:
1/ Altes aplicacions pressupostaries Ingressos:

Partida Nom Proposta de consignació

2015-1-76106 Diputació, Subv. Millora
energètica Escoles

10.350,90

2015-1-76107 Diputació, Subv. 27.429,75

2015-1-39211 Recàrrec Apremi 12.000,00

2/ Anul·lació aplicacions pressupostaries Despeses:

2015-1-15100-61900 Peatonalització tram
c/major

-15.000,00

2015-1-15100-27700 Indemnit. patrimonial -2.000,00

Total finançament: 66.780,65 €



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

S’aprova per unanimitat.

En el torn obert d’intervencions, i pel Regidor i Portaveu del Grup es comenta les noves despeses a
finançar, aclarint i donant complida informació dels dubtes i s’obre un petit debat entre els
Regidors assistents, principalment en relació a les següents actuacions, l’eficiència energètica de
les Escoles, Pista de Pàdel, etc, també es debat entre els regidors com es gestionarà la Pista de
Pàdel, indicant la problemàtica d’altres Ajuntaments en aquest tipus de instal·lació esportiva.

V.- APROVACIÓ PLA ECONÒMIC FINANCER.
Vist el Decret d’Alcaldia de 13 de març de 2015, d’incoació d’expedient d’aprovació del PEF.
Vist l’informe d’intervenció de 16 de març de 2015, sobre avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, de l’objectiu del deute públic i de la regla de la despesa en la
liquidació del pressupost de 2014, què posa de manifest el seu l’incompliment.
Vist que, conforme els articles 21 i 23 de la LO 2/2012, de 27 d’abril LOEPSF, és necessària la
formulació d’un Pla Econòmic Financer (PEF) que permeti en l'any en curs i el següent, assolir el
compliment dels objectius i de la regla de la despesa.
Vist el pla econòmic financer elaborat d’acord a l’article 21.2 de la Llei de referencia i l’art. 9.2 de
l’Ordre MAP/2105/2012, d/1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes en la LOEPSF.
Atès que el Pla s’ha de presentar al Ple en el termini màxim d’un mes des de que es constati
l’incompliment i que hauran de ser aprovats en el termini màxim de dos mesos des de la seva
presentació i la seva posada en marxa no podrà excedir dels tres mesos.
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:

Primer. Aprovar, en els termes de l’art.23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, el pla econòmic financer que aconsegueix l’estabilitat
durant l'any en curs i el següent, detall del qual figura a l’annex que es considera part integrant
d’aquest Acord.

Segon. Trametre còpia del pla econòmic financer a la Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor i publicar-lo, a efectes informatius, al BOP

Tercer. Tenir-lo a disposició del públic des de la seva aprovació fins a la finalització de la seva
vigència.

Annex.
MEMORIA D’ALCALDIA

1. ANTECEDENTS
L’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2014, no compleix amb l’objectiu
d’estabilitat pressupostària (en termes ajustats) i la regla de la despesa, fruit de la execució dels
projectes d’inversió que experimenta un increment important respecte al pressupost de l’exercici
anterior.



A continuació detallem els projectes d’inversió mes significatius i el finançament dels mateixos,
d’aquest quadre es desprèn, que la causa principal de l’incompliment de la regla de la despesa han
estat les despeses addicionals dels projectes originals que han sorgit en el procés d’execució, i que
al tractar-se de despeses imprevistes es molt complicat preveure la dimensió de les mateixes abans
de iniciar la obra. A mes a mes, aquest exercici s’ha destinat part del romanent de tresoreria per
despeses generals per finançar la reparació dels nombrosos desperfectes causats per les pluges i la
construcció del mur de contenció i sistema de drenatge per pal·liar els efectes de les pluges que per
les seves característiques, descarreguen un volum de aigua en un espai curt de temps i per tant els
sistemes de drenatge existents, no eren suficients.

PROJECTE
EXECUCIÓ
INVERSIÓ FINANÇAMENT

Prog
.

Eco
n.

Descripció OBLIGACIO
NS
RECONEGU
DES NETES

DRETS
NETS
RECONEGU
TS

%
FINANÇA
M.

1510
0

6000
0

Quotes Urbanització 9.119,61

1510
0

6190
3

PAVIMENT. SECLA DEL CAP
(adequació carrer fins Pont del Morer)

16.100,81

1610
0

6230
0

MILLORA GESTIO AIGUA 13.854,26 9.391,91 67,79 %

1650
0

6230
1

MILLORA ENERGENITA
ENLLUMENAT PUBLIC

9.360,00
8.049,60

39.949,36 17.409,60 43,58 %
1690
0

6220
3

OBRES DRENATGE AIGUES
TEMPESTA

36.993,79

3420
0

6190
1

ADEQUACIO CAMP DE FUTBOL
VELL

24.634,76

3420
0

6220
1

CAMP DE FUTBOL I VESTIDORS
A ROSSELLO-1aFASE

631.464,64 565.781,53 89,60 %

3420
0

6220
2

ADDICIONALS CAMP DE
FUTBOL

51.136,73

4540
0

6090
0

PMU 1B Camí Cooperativa 79.934,50 40.000,00 50,04 %

4540
0

6090
1

Addicional PMU 1B Camí
Cooperativa

24.032,25

4540
0

6190
0

ARRANJAMENT CAMINS (Subv.
ARC)

45.294,90 25.631,60 56,59 %

Aquesta circumstància, de conformitat a l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), comporta la formulació i aprovació
d’un pla econòmic financer, per l'any en curs i el següent, per tornar a l’equilibri.

2. PREVISIONS TENDENCIALS D’INGRESSOS I DESPESES.
L’objectiu del pla econòmic financer és assolir la situació d’equilibri pressupostari en un horitzó
temporal d’un any, aconseguint l’estabilitat pressupostària en aquest període atès la LOEPSF.

Les previsions tendencials dels ingressos i de les despeses s’exposen a nivell de capítol, de manera
realista i sota el principi de prudència, basades en polítiques no subjectes a modificacions.



Comparatiu Crèdits Definitius 2014 amb Inicials 2015 (per Capítols):
INGRESSOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Corrent De Capital

2014 1.013.673,48 20.000,00 465.481,09 654.829,00 20.500,00 1.000,00 816.860,64 2.174.483,57 1.251.231,86

Variació: 3,288% -80% -19,717% 2,006% 487,805% 1900% -87,176% 1,779% -84,036%

2015 1.047.000,00 4.000,00 373.700,00 667.964,88 120.500,00 20.000,00 104.752,47 75.000,00 2.213.164,88 199.752,47

DESPESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Corrent De Capital

2014 638.585,00 1.217.501,56 28.325,00 196.850,00 1.218.703,87 125.750,00 2.081.261,56 1.344.453,87

Variació: -2,17 -6,58 -11,81 0,48 -78,85 -0,28 -2,48 -71,50

2015 624.747,00 1.137.420,00 24.980,00 197.800,00 44.760,35 257.810,00 125.400,00 2.029.707,35 383.210,00

En conjunt tant els ingressos com les despeses corrents, mantenen una continuïtat amb la
liquidació de l’exercici 2014, tal com se desprèn del quadre anterior, en conjunt resulta una
variació de un 1,78% en els ingressos i un -2,48% en despeses.

Es en els ingressos i despeses de capital on se experimenten variacions mes importants, de manera
que les inversions no previstes en el pressupost inicial resten limitades a l’evolució i ritme
d’atorgament de subvencions finalistes i al propi estalvi que la corporació generi, prioritzant les de
caràcter urgent.

Vist tot el anteriorment exposat, i d’acord amb les previsions realitzades, segons annex (PR-1.0),
s’observa que a partir de l’any 2015 s’aconsegueix l’estabilitat pressupostaria i el compliment de
la regla de la despesa, per tant, tot i que no es necessari adoptar mesures extraordinàries, per
assolir aquest objectiu caldrà que la execució de la liquidació s’ajusti a les previsions.

4- CONCLUSIÓ
4.1.- D’acord amb les mesures proposades en el present pla econòmic financer, la Corporació
aconsegueix restablir la situació d’equilibri pressupostari assolint l’objectiu d’estabilitat, deute
públic i complint alhora amb la regla de la despesa, per l'any en curs i el següent, de conformitat a
l’art.21 de la LOEPSF.

4.2.- Una vegada aprovat el pla econòmic de referència, el detall del qual figura a l’annex, es
donarà comunicació a la Direcció General de Política Financera i es publicarà, a efectes informatiu,
al BOP.

4.3.- L’esmentat pla es tindrà a disposició del públic durant el seu període de vigència.

ANNEX PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PLA ECONOMIC FINANCER 2015-
2016

Model PR-1.0 Previsions d’ingressos i despeses

Data d'aprovació: 26/03/2015 Òrgan: PLE

Liquidació Previsions
Exercici Exercici Exercici

Estat d'ingressos 2014 2015 2016

1 Capítol 1 1.087.329 1.047.000 1.050.000



2 Capítol 2 17.154 4.000 4.000

3 Capítol 3 554.130 396.700 457.200

4 Capítol 4 640.757 667.965 650.000

5 Capítol 5 19.125 120.500 19.000

6 Ingressos corrents afectats a op.de capital (art.35, conceptes 396 i 397 i altres)

7 Ingressos per operacions corrents ajustats (1 + 2 + 3 + 4 + 5-6) 2.318.495 2.236.165 2.180.200

8 Capítol 6 20.000

9 Capítol 7 665.133 182.533 114.573

10 Capítol 8 75.000

11 Capítol 9

Estat de despeses

12 Capítol 1 635.579 629.747 630.000

13 Capítol 2 1.101.195 1.183.961 1.200.000

14 Capítol 3 24.156 24.980 13.500

15 Capítol 4 189.195 208.800 210.000

16 Despeses per operacions corrents (12 + 13 + 14 + 15) 1.950.125 2.047.488 2.053.500

17 Capítol 6 1.000.159 345.810 216.105

18 Capítol 7

19 Capítol 8

20 Capítol 9 125.632 125.400 86.816

Superàvit / dèficit no financer

21 Superàvit (+) / dèficit (-) no financer (6 + 7 + 8 + 9 – 16 – 17 – 18) 33.343 45.400 25.168

Estat del romanent de tresoreria

22 Romanent de tresoreria per a despeses generals 1.091.247 1.086.257 1.024.999

Deute viu

23 Deute viu a llarg termini 536.216 450.758 363.942

24 Deute viu a curt termini 400.000

25 Deute viu avalat a llarg termini

26 Deute viu avalat a curt termini

Capacitat / necessitat de finançament

27 Ingressos ajustats 2.893.264 2.448.521 2.297.931

28 Despeses ajustades 2.954.905 2.348.759 2.237.295

29 Capacitat (+) / necessitat (-) de finançament (27-28) -61.641 99.762 60.636

Estalvi corrent i resultat pressupostari

30 Estalvi corrent (7 – 16) 368.369 188.677 126.700

31 Amortitzacions d’operacions de crèdit a llarg termini (20) 125.632 125.400 86.816

32 Estalvi corrent després d’amortitzacions (30 – 31) 242.738 63.277 39.884

33 Altres despeses i ingressos no recurrents (17+18+19 –6 –8 –9 –10 –11) 335.026 68.277 101.532

34 Resultat pressupostari (32 – 33) -92.289 -5.000 -61.648

35 Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor.desp.grals. (op.corrents)

36 Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor.desp.grals. (op. de capital) 354.021 10.000

37 Desviacions de finançament negatives de l'exercici (operacions corrents)

38 Desviacions de finançament negatives de l'exercici (operacions de capital)



39 Desviacions de finançament positives de l'exercici (operacions corrents)

40 Desviacions de finançament positives de l'exercici (operacions de capital)

41 Resultat pressupostari ajustat (34 + 35 + 36 + 37 + 38-39-40) 261.732 5.000 -61.648

Ràtios financeres

42 Capacitat de retorn. Amortització anual [(32 + 35 + 37-39/ (7-39)] (%) 10,47% 2,83% 1,83%

43 Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits a l/t [(30 + 35 + 37-39) / 23] (%) 68,70% 41,86% 34,81%

44 Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits i avals a l/t [(30+35+37-39) / (23+25)] (%) 68,70% 41,86% 34,81%

45 Romanent de tresoreria [22 / (7 – 39)] (%) 47,07% 48,58% 47,01%

46 Volum de deute sobre ingressos corrents ([23 + 24 + 25 + 26] / 7) (%) 40,38% 20,16% 16,69%

Regla de la despesa. En cas d'incompliment, cal indicar:

47 Exercici de l'incompliment 2.014

48 Import de l'incompliment -162.325

Es sotmet a votació la proposta i es aprovada per unanimitat.

En el torn obert de intervencions, el Regidor Manel Plana, manifesta que i tenir aquest romanent
de tresoreria, aquest període de pagament i aquest rati d’endeutament, criteris de solvència, la
normativa estatal ens obliga, a aprovar un Pla Econòmic Financer, degut a que hi hagut aquest
increment de despeses i al incompliment de l’estabilitat pressupostaria, aquesta situació ha donat
lloc a que el govern estatal aprovi mesures per a la seva correcció. Aquest pla, tracta de realitzar
una diagnosi de la situació econòmica de l’Ajuntament de Rosselló i els motius pels quals ha
arribat a aquesta i en funció de la situació, determinar uns objectius econòmics a complir dins dels
terminis que estableixi la legalitat i planificar com aconseguir-los.

VI.- DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, RECAPTACIÓ EN EXECUTIVA
INGRESSOS DRET PÚBLIC.
El vigent Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, atribueix als municipis les facultats de recaptació voluntària i
executiva dels seus Tributs i altres Ingressos de Dret Públic.

La complexitat que la realització d'aquestes tasques suposa i així mateix la seva importància dins
el més ampli àmbit de la Hisenda Local, aconsella la utilització de fórmules que permetin un eficaç
o adequat exercici de les facultats esmentades, dins els sistemes que per a aquesta finalitat preveu
la normativa local aplicable.

Considerant convenient la delegació d'aquestes funcions a la Diputació de Lleida, a través de
l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, o forma de gestió de servei que
s’acordi, i essent conforme a Dret dita delegació, en virtut de l'establert en l'article 7 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 l’article 106.3 de la Llei 7/85 de Bases del Règim Local i en l'article 9.1 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, s'ACORDA:

PRIMER: Delegar a la Diputació de Lleida, a través de l'Organisme Autònom de Gestió i
Recaptació de Tributs Locals, o forma de gestió de servei que s’acordi, les facultats que aquest
Ajuntament, a l'empara de l'establert en l'article 106.3 de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local i
l'art. 7 Reial Decret Legislatiu 2/2004, té atribuïdes en matèria de recaptació dels ingressos de Dret



Públic que s'especifiquen a continuació, amb l'abast, el contingut, les condicions i la vigència que
s'estableixen en el present acord:

Quotes Junta de Compensació PPU SUD-1 Sector Costa dels Carros.
Quotes Junta de Compensació PMU 1b
Quotes Junta de Compensació PPU SUD-4 Sector Miralbó.
Quotes Junta de Compensació PMU 3 La Noguera.

SEGON: CONTINGUT I ABAST DE LA DELEGACIÓ
1) Les facultats de recaptació, en període executiu, tant de deutes per rebut o per liquidació
d'ingrés directe i, si de cas, autoliquidacions, corresponents als Tributs i/o Preus Públics que
s'esmenten en l’apartat primer del present acord, que comprèn quantes actuacions conté la gestió
recaptatòria d'acord a la legislació aplicable i, si de cas, les següents:

a) Practicar les notificacions col·lectives en deutes per rebut o cobrament col·lectiu i les
notificacions individuals en liquidacions per ingrés directe.

b) Liquidar interessos de demora en tots els deutes que siguin exigibles.

c) Concedir o denegar ajornaments i fraccionaments de pagament en voluntària i executiva.

d) Rebre i custodiar les garanties dels deutes o dispensar-les.

e) Ordenar la constitució d’hipoteques especials.

f) Dictar acords de derivació de responsabilitat en el procediment de recaptació.

g) Declarar l’embargament de béns i el seu aixecament, si s’escau, així com totes les actuacions
conduents a aquest fet.

h) La declaració de deutor fallit, de crèdits incobrables, de prescripció de deutes, de valor
defectuós i de qualsevol altre motiu de data de valors.

i) Efectuar peritatges i valoracions de béns embargats.

j) Autoritzar i presidir les subhastes.

k) Acordar la suspensió del procediment.

l) Entaular terceries de domini i de millor dret.

m) Proposar l'adjudicació de finques a l'Ajuntament, lliurant les certificacions necessàries per a la
seva inscripció en els Registres Públics.

n) La resolució de recursos contra les actuacions del procediment de recaptació dictades per un
òrgan de la Diputació de Lleida.



TERCER.- OBLIGACIONS DEL MUNICIPI
Atès que l’ens local solament delega la recaptació en període executiu, resta obligat a guardar la
tramitació legalment establerta de gestió tributària i de recaptació en voluntària, entre les quals es
poden detallar les següents:

 Aprovació de les liquidacions tributàries, tant si són de cobrament periòdic o d’ingrés
directe.

 Aprovació del calendari de cobrança.
 Notificació col·lectiva del padró en cas de cobrament periòdic o notificació individual en

cas de liquidacions d’ingrés directe.
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
 Lliurar la relació certificada de deutors de cada període de cobrança.
 Dictar la providència de constrenyiment.
 Confeccionar el plec de càrrecs.

QUART: CONDICIONS DE LA DELEGACIÓ
1) L'Ajuntament delegant s'obliga a utilitzar com a únic òrgan de recaptació en voluntària i en
executiva, a partir d'aquesta data, la Diputació de Lleida pels conceptes a recaptar objecte d'aquest
acord de delegació.

2) Per a l'exercici de les facultats delegades, la Diputació de Lleida s’atendrà a l'Ordenament Local
i a la legislació aplicable conforme a l'establert en la Llei reguladora de les Hisendes Locals, així
com a la normativa que en matèria de gestió i recaptació tributàries pugui dictar la Diputació
Provincial en ús de la seva potestat reglamentària prevista en l'article 106.2 de la Llei de Bases de
Règim Local.

3) Per l’exercici de les funcions encomanades en el present acord, la Diputació de Lleida percebrà
la vigent taxa pel servei de recaptació en via executiva, prevista a l’ article 6è Epígraf 4 de la
vigent Ordenança Fiscal nº 4 de la Diputació de Lleida (BOP núm. 15, de 23 de gener de 2015)
en els termes següents:

7’5 % de la quota sobre el principal, si el recàrrec és del 5 o del 10%.
15 % de la quota sobre el principal, si el recàrrec de constrenyiment és del 20 %.

100 % dels interessos a favor de l’ ajuntament.
100 % del recàrrec de qualsevol tipus (5, 10 o 20%) a favor de l’ ajuntament.

Tarifa 4ª Taxa per la gestió dels expedients dels quals s’ ha delegat únicament la via
executiva de constrenyiment.-

Grups Tipus %
1.Ajuntaments que solament deleguen la recaptació en via executiva
de taxes, impostos, preus públic i ingressos de dret públic, i que no
tenen delegada en voluntària cap de les taxes de l’ article 20 del
TRLRHL.

3’5

2.Ajuntaments que, en via voluntària tenen delegades taxes que no
son les dels apartats r),s) i t) de l’ article 20.4 del TRLRHL
(clavegueram, escombraries i aigua), i que deleguen en executiva la

2’5



recaptació de qualsevol taxes, impostos, preus públic i ingressos de
dret públic.

3. Ajuntaments que, en via voluntària tenen delegades qualsevol de
les taxes dels apartats r),s) i t) de l’ article 20.4 del TRLRHL
(clavegueram, escombraries i aigua), i que deleguen en executiva la
recaptació de qualsevol taxes, impostos, preus públic i ingressos de
dret públic.

2

Les quantitats a què donin lloc aquestes compensacions econòmiques seran retingudes per la
Diputació de Lleida de les liquidacions corresponents que es realitzin a l'Ajuntament.

4) La devolució per ingressos indeguts la realitzarà el propi Ajuntament.

5)En el mes de febrer es liquidarà la recaptació executiva obtinguda en l'exercici anterior, deduint
la compensació econòmica de l’apartat 3).
En els mesos d’abril, juliol i octubre es realitzarà una entrega a compte corresponent al 85% de la
recaptació en procediment executiu del trimestre anterior.

6) La Diputació de Lleida durant el mes de març de cada exercici facilitarà a l’Ajuntament el
compte de recaptació, integrat per la següent documentació:
- Resum de la gestió de cobrament en voluntària i en executiva per rebuts i liquidacions d’ingrés
directe.
- Resum per exercicis i conceptes dels motius de càrrec, ingrés, dates i pendent de cobrament.
- Prèvia petició de l’Ajuntament, relació individualitzada de qualsevol motiu de càrrec, de data o
de pendent.
Així mateix, trimestralment, es facilitarà a l’entitat la llista individualitzada de totes les dates que
s’hagin produït en el darrer trimestre, especificada, per motiu de data, per tal que l’entitat en tingui
coneixement i pugui sol·licitar els aclariments o objeccions que cregui oportuns.

7) D'acord amb el punt 2 de l'article 173 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, la Diputació de Lleida resta
rellevada de la prestació de fiances per a respondre a la gestió recaptatòria sens perjudici de les
garanties que l'esmentat Ens Provincial pugui exigir als recaptadors o a altres agents que
intervinguin en la gestió del servei.

8) Per cada concepte que tingui la consideració d'ingrés de Dret Públic i que sigui objecte del
present acord de Delegació, l'Ajuntament haurà de remetre a la Diputació de Lleida la següent
documentació:

a)Providència de constrenyiment.

b) Plec de càrrecs amb expressió del període, conceptes i quantitats parcials i totals.

c) Cinta magnètica o disquet, comprensiu de la cobrança a realitzar, d'acord amb el disseny del
Departament d'Informàtica de la Diputació de Lleida.

d) Certificat de l'aprovació del padró fiscal i del resultat de l'exposició al públic del padró, així
com fotocòpia de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província.



e) Certificat dels tràmits de la imposició i ordenació dels tributs d'acord a la legislació vigent, així
com fotocòpia de la publicació de l’Ordenança en el Butlletí Oficial de la Província.

f) Fotocòpia del BOP on surti publicat el calendari de cobrança, en cas de rebut de cobrament
periòdic, o fotocòpia de la notificació de la liquidació, en cas de liquidacions d’ingrés directe.

g) Fotocòpia íntegra de l’expedient en deutes derivats de contribucions especials, execucions
subsidiàries i altres supòsits.

CINQUÈ: ENTRADA EN VIGOR I TERMINI DE VIGÈNCIA
Una vegada acceptada per la Diputació de Lleida, la present delegació entrarà en vigor a partir del
dia següent a la publicació de l’acord d’acceptació de la delegació al Butlletí Oficial corresponent,
restant tàcitament prorrogada, per períodes de cinc anys, en cas que cap de les parts manifesti
expressament la seva voluntat en contra, comunicant-ho a l' altre amb una antelació no inferior als
sis mesos de la seva finalització o a la de qualsevol dels períodes de pròrroga.

SISÈ: El present acord s' haurà de notificar a la Diputació de Lleida als efectes que per la seva part
es procedeixi a l' acceptació de la delegació aquí conferida.

SETÈ: Una vegada acceptada la delegació per la Diputació de Lleida, el present acord es publicarà
en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a
coneixement general, d'acord amb el que es preveu en l'article 7.2 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Sotmès a votació la proposta es aprovada per unanimitat dels assistents.

En el torn obert de intervencions es torna a debatre entre els assistents la necessitat de revisar els
premis de cobrança que s’apliquen en la gestió executiva i voluntària i que aquesta petició
independentment dels partits i la seva ideologia hauria de canalitzar-se per tots els ajuntaments.

VII.- APROVACIÓ ESMENA A L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ
ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE VILANOVA DE SEGRIÀ I ROSSELLÓ.
Havent observat errades materials, en la descripció de les fites de delimitació i que s’han d’aprovar
de nou per Ple, pel fet de no revocar el acord de Ple, per part del Departament de la Generalitat,
mitjançant una resolució en el DOGC, i per qüestions d’economia i eficiència administrativa, es
proposa el següent acord:

ANTECEDENTS.
L’Ajuntament de Vilanova de Segrià, per acord del Ple del dia 17 de febrer de 2006 va iniciar
l’expedient de delimitació amb el municipi de Rosselló.
L’ajuntament de Rosselló, en sessió ordinària de ple de data 8 d’octubre de 2008, va constituir la
comissió representativa de l´ajuntament de Rosselló en l´operació de delimitació del terme
municipal de Rosselló i Vilanova de Segrià, integrada per Sr. Jaume Fernandez i Gonzalez -
President. Sr. Bertomeu Gorgues Gorgues, Regidor.;Sr. Pere Joan Vidal Torruella, Primer Tinent
d’alcalde i regidor d’urbanisme.;Sr. Zaida Perez Rodriguez, arquitecte municipal i Sr. Segundo
Felix Ruiz Martinez, Secretari.

El dia 4 de maig de 2010,s’han dut a terme les operacions de delimitació, que han consistit en un
reconeixement físic de la línia de terme per part de les comissions nomenades per cadascun dels



ajuntaments i pels tècnics designats en representació de la Generalitat de Catalunya i en la redacció
de la corresponent acta de delimitació, i posterior signatura

El Ple Municipal de l’ajuntament de Rosselló en sessió ordinària celebrada el dia 28 de Setembre
de 2010, va aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de
Vilanova de Segrià i de Rosselló, aixecada el dia 4 de Maig de 2010 i signada pels membres de la
comissió de delimitació municipal de cada municipi i pels representants de la Generalitat de
Catalunya.

Per Resolució GRI/558/2012 de 14 de març es dona publicitat a la delimitació entre els termes de
Vilanova de Segrià i Rosselló, DOGC num 6098 de 29/03/2012.
En data 5 de març de 2015, s’incorpora la següent esmena a l’Acta de les operacions de
delimitació entre els termes municipals de Vilanova de Segrià i de Rosselló, signada el dia 4 de
maig de 2010:

Atès que s’ha detectat una errada en la descripció de la fita F1 continguda en l’Acta de les
operacions de delimitació entre els termes municipals de Vilanova de Segrià i de Rosselló de data
4 de maig de 2010, s’esmena aquesta fita, que ha de quedar descrita de la manera següent:

Fita 1: se situa al Moreral, a la intersecció de les sèquies de l’Ullet de l’Aube, a uns cent noranta
metres del marge est del camí de la Tossa. Es reconeix una fita testimoni de pedra, de forma
prismàtica recta rectangular, de trenta per vint centímetres de costat a la base i un metre d’alçària,
situada a un metre a l’oest de la fita. Les coordenades UTM ED50 31T de la fita testimoni són: X:
301744,0 i Y: 4619310,8. Aquesta fita també és comuna al terme municipal de Benavent de Segrià.
Les coordenades UTM ED50 31T són: X: 301745,2 i Y: 4619310,6.

Atès que els secretaris dels Ajuntaments de Vilanova de Segrià i de Rosselló, i els tècnics de la
Generalitat de Catalunya han de signar de conformitat amb aquesta esmena que s’incorpora a
l’acta de data 4 de maig de 2010, i que, d’acord amb l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, i que ha de ser aprovada pels
plens respectius amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació.

D’acord amb el que disposa l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es
regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya,

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar l’esmena d’aquesta fita, que ha de quedar descrita de la manera següent:
F1: corregir la descripció de la fita i les coordenades.

Acta de delimitació:
On diu:
Fita 1: se situa al Moreral, a un metre al sud de la intersecció de dues sèquies de reg, a uns cent noranta
metres a l’est del marge est del camí de la Tossa. Hi ha una fita de pedra, de forma prismàtica recta
rectangular, de trenta per vint centímetres de costat a la base i una metre d’alçària. Aquesta fita també és
comuna amb el municipi de Benavent de Segrià. Les coordenades UTM ED50 31T són: X: 301744,0 i Y:
4619310,8.



Ha de dir:
Fita 1: se situa al Moreral, a la intersecció de les sèquies de l’Ullet de l’Aube, a uns cent noranta metres del
marge est del camí de la Tossa. Es reconeix una fita testimoni de pedra, de forma prismàtica recta
rectangular, de trenta per vint centímetres de costat a la base i un metre d’alçària, situada a un metre a l’oest
de la fita. Les coordenades UTM ED50 31T de la fita testimoni són: X: 301744,0 i Y: 4619310,8. Aquesta
fita també és comuna amb el terme municipal de Benavent de Segrià. Les coordenades UTM ED50 31T són:
X: 301745,2 i Y: 4619310,6.

FITA PUNT X ETRS89 Y ETRS89 X ED50 Y ED50

F1 Fita 301651,2 4619107,3 301745,2 4619310,6

F1test FitaTestimoni 301650,0 4619107,5 301744,0 4619310,8

Segon.- Notificar aquest acord al Departament de Governació i Administracions Públiques. i als
ajuntaments de Vilanova de Segrià.

Tercer.- Facultar l'alcalde de la corporació, o regidor en qui delegui, perquè dugui a terme les
actuacions necessàries per fer efectius aquests acords.

S’aprova per unanimitat.

VIII.- VERIFICACIÓ TEX REFÓS PER LA SEVA APROVACIÓ PROVISIONAL PMU-
1B.
A continuació es dona compte de l’expedient, relatiu a la VERIFICACIÓ TEXT REFÓS,
APROVACIÓ PROVISIONAL PLA DE MILLORA URBANA PMU 1 1B de Rosselló que té
per objecte únic la concreció de les infraestructures viàries i dels sistemes generals d’espais lliures, la
definició de les intensitats dels usos i l’ordenació de l’edificació a construir en l’àmbit del PMU-1 1 B
en el municipi de Rosselló., amb els següents antecedents:

ANTECEDENTS
El Pla de millora urbana del sector núm. PMU 1 1B, Passeig del Cementiri destinat a usos
residencials, presentat pel Sr. Sebastià Jordana i Tersa, en representació de Junta de Compensació
Provisional del Pla de Millora Urbana PMU 1B.es va aprovat inicialment per Resolució de
l’Alcaldia de data 24 de Juliol de 2009., i provisionalment en sessió ordinària de data 30 de Març
de 2012, per unanimitat dels assistent i es va suspendre per acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Lleida, en sessió de 28 de juny de 2012, fins la presentació de un Text refós,
verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat.

Atès que rebut escrit del Departament de Territori i Sostenibilitat, Comissió Territorial de
Urbanisme de Lleida de data 29 de Juny de 2012 Assumpte "Exp: 2012 / 047472 / L , Acord
Comissió Territorial d’ Urbanisme de Lleida; sessió de 28 de juny de 2012 en relació al Pla de
millora urbana PMU-1B passeig del Cementiri del terme municipal de Rosselló., comunicant que
es va adoptar la següent

RESOLUCIÓ
Primer. Suspendre l’aprovació definitiva del Pla de millora urbana PMU-1b, passeig del
Cementiri, promogut per la Junta de compensació de Pla de millora urbana núm.1B i tramès per
l’Ajuntament de Rosselló, fins que, mitjançant un Text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat
l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat, s’incorporin les prescripcions següents:



1. Cal aportar els informes favorables de la Direcció General de Comerç i de l’Agència de
Protecció de la Salut, i incloure les seves prescripcions, si s’escau.

2. Cal ajustar la densitat d’habitatges de la proposta a la densitat bruta de 25 hab./ha fixat pel
planejament vigent.
3. Cal grafiar en el plànol d’ordenació O.1 les línies d’edificació sol·licitades pel Ministeri de
Foment. Unitat de Carreteres a Lleida, emès en data 16.10.2009.

4. Cal esmenar les errades materials següents:

Cal determinar el sistema hidrogràfic gràficament en el plànol d’ordenació O.1.
En l’article 19. Zona de casc antic del PMU-1b, clau 1 (1b), cal esmenar la incoherència entre el
punt 2.c “fondària mínima edificable 15 m” i el punt 3.d “profunditat edificable màxima d’acord
amb els plànols d’ordenació (12 m)”.
En l’article 22. Zona d’edificació d’habitatge de protecció pública del PMU-1b, clau Pp (1b). En el
punt 3.d cal concretar la profunditat edificable ja sigui mitjançant els plànols d’ordenació, o fixar-
ho en la normativa.

Segon. Indicar a l’ajuntament que el Text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els
plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament de textos, en compliment de
l’article 18 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme.

Tercer. Indicar a l’ajuntament que cal aportar la justificació de que s’ha constituït la garantia
corresponent a l’import del 12% del valor de les obres d’urbanització del pla, a fi d’assegurar
l’obligació d’urbanitzar.

I atès que dit text refós ha estat redactat en el que s’incorporen les prescripcions assenyalades per
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, atès que el present text refós es dóna compliment a
les prescripcions anteriors mitjançant les propostes que figuren a la documentació presentada.

Atès que amb posterioritat a la presentació de dit text refós s’ha rebut en aquest Ajuntament,
l’informe de la Direcció General d’Aviació Civil respecte al Pla de millora urbana del sector
PMU-1b.

Per tot l’exposat es proposa el següent acord:

Primer.- Ratificar l’aprovació provisional del Pla de millora urbana del sector PMU-1, 1B Passeig
del Cementiri del terme municipal de Rosselló “ i donar- se per assabentat de les modificacions
introduïdes, verificant les mateixes, e incorporant en la documentació les prescripcions de
l’informe de la Direcció General d’Aviació Civil, si s’escau.,.

Segon.- Remetre dit Text refós diligenciat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per a la
seva aprovació definitiva i publicació al Diari Oficial de la Generalitat i consegüentment la seva
executivitat, en suport paper e informàtic en compliment del que determina l’article 17,6 del
Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme i de l’ordre
PTO/343/2005 de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments tècnics de la presentació,
en suport informàtic de les normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als
òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva.



Essent aprovat per unanimitat dels assistents.

IX.- MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI ATM.
L'aprovació de la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de la Administració Local
(LARSAL) obliga als Consorcis a adaptar els seus estatuts d'acord amb la Disposició addicional
9a, apartat 4t, de la LRBRL, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre. La referida
disposició addicional preveu que els estatuts de cada consorci hauran de determinar
l’Administració pública d’adscripció de l’ens, d’acord amb uns criteris de prioritat que es recullen
en el seu apartat segon. S’estableix, així mateix, que el règim pressupostari, de comptabilitat i de
control, així com el règim jurídic del personal al servei del consorci seran els de l’administració
pública d’adscripció.
Vist l’ acord gov/9/2015, de 27 de gener, pel qual s'aprova la modificació dels estatuts de
determinats consorcis, amb participació majoritària de la generalitat de Catalunya, per l’alcaldia,
es dona compte al ple de la següent proposta:

Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat (Estatuts
aprovats per l’Acord del Govern de 30 d’agost de 2005, i modificats per l’Acord GOV/155/2011,
de 13 de desembre).

Afegir un nou paràgraf, el tercer, a l’article 1, amb la redacció següent:
“1.3 El Consorci resta adscrit a l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el
departament competent en matèria de transports.”

Modificar l’article 23, que queda redactat de la manera següent:
“Article 23 Fiscalització”
”El Consorci resta subjecte a auditoria financera i de regularitat en el marc del control financer
establert, per a aquest tipus d’entitats, en la normativa reguladora de les finances públiques de
Catalunya, sota la responsabilitat de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.”

Modificar l’article 24, que queda redactat de la manera següent:
“Article 24” Règim pressupostari i comptable
”24.1 El règim pressupostari aplicable al Consorci és el que determinen la normativa reguladora
de les finances públiques de la Generalitat per a aquest tipus d’entitats, i els criteris o normativa
de desplegament que pugui dictar l’òrgan competent en matèria de pressupostos de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
”24.2 El règim comptable aplicable al Consorci és el que disposa la normativa reguladora de les
finances públiques de la Generalitat per a aquest tipus d’entitats, i les instruccions i normativa de
desplegament que dicti la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.”

Modificar l’article 26, que queda redactat de la manera següent:
“Article 26”Règim del personal
”26.1 El règim jurídic del personal al servei del Consorci és el de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya.
Aquest personal pot ser funcionari o laboral, i ha de procedir d’una reassignació de llocs de
treball de les administracions consorciades.
”26.2 Quan les necessitats del Consorci ho exigeixin, aquest pot contractar personal laboral
temporal.”

Al respecte vista la modificacions proposades, aquest Ajuntament acorda:



Primer.- Ratificar l’aprovació de les modificacions dels Estatuts del Consorci del Transport Públic
de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat, Acord del Govern de la Generalitat del
Departament de Territori i Sostenibilitat, Acord 9/2015 de 27 de gener.

Segon.--Donar trasllat d’aquest acord a la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de la seva
aprovació definitiva.

X.- DONAR COMPTE DECRET APROVACIÓ PLANS PRESSUPOSTARIS A MIG
TERMINI 2015-2018
Ratificació del decret d'aprovació del Pla pressupostari de mig termini 2016 -2018.
Atès que s’ha elaborat per part de la regidoria d’hisenda el pla pressupostari a mig termini, per als
exercicis 2016 a 2018, que inclou les dades de l’Ajuntament, en el qual s’emmarcarà l’elaboració
dels pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent
amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic, en virtut de l’obligació que dimana
de l’art. 29 de la LO 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i
l’art. 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, de 27 d’abril.

Com sigui que segons la Nota informativa del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
relativa als Plans Pressupostaris a Mig Termini 2015-18 d’Entitats Locals la tramesa d’aquesta
informació s’haurà d’efectuar com a màxim el dia 31 de març de 2015, ja que l’aplicació
informàtica per al seu enviament es tancarà en aquesta data, tot i les previsions contingudes a
l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre.

És per aquest motiu que, per una banda, degut a la urgència i el breu termini per a la remissió de la
informació continguda al pla pressupostari, i, per l’altra, tenint en compte que les sessions
ordinàries del plenari de la corporació es celebraran amb caràcter bimestral, es va aprovar per
l’alcaldia el pla pressupostari a mig termini (2016-2018), per a la seva posterior ratificació per part
del plenari de la Corporació.

Per tot això, mitjançant Decret d’Alcaldia de març de 2015, que tot seguit es transcriu literalment,
s’ha aprovat el pla pressupostari a mig termini per als exercicis, 2016, 2017 i2018:

RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA
Format el pla pressupostari a mig termini d'aquest Ajuntament corresponent al període, de
conformitat amb el que disposa l'article 29 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
Vist i conegut el contingut de l'informe de l'Interventor municipal, de data 19 de març de 2015.

RESOLC,
Primer. Aprovar el Pla Pressupostari a mig termini de l’Ajuntament de Rosselló, per al període
2016-2018, segons annex adjunt.

Segon. Trametre el Pla Pressupostari a mig termini de l’Ajuntament, al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Publiques pels mitjans telemàtics habilitats a l’efecte.

Tercer. 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.



Annex:
ANNEX

F.2. Datos de previsión económica del Plan Presupuestario a Medio Plazo (consolidado de Entidades que integran la Corporación Local (AA.PP.). Modelo simplificado (en euros)

Estimación Derechos/Obligaciones
reconocidas netas

Ingresos/Gastos

Año 2015 % tasa Año 2016 % tasa Año 2017 % tasa Año 2018

(en euros) variación (en euros) variación (en euros) variación (en euros)

2016/2015 2017/2016 2018/2017

Ingresos 2.513.698,00 -8,71 2.294.773,43 1,78 2.335.526,43 0,97 2.358.250,69

Corrientes 2.236.164,88 -2,5 2.180.200,00 1,43 2.211.404,20 1,55 2.245.607,83

Capital 202.533,12 -43,43 114.573,43 8,33 124.122,23 -9,25 112.642,86

Financieros 75.000,00 -100 0 0 0 0 0

Gastos 2.518.698,00 -6,44 2.356.420,95 -0,89 2.335.526,43 0,97 2.358.250,69

Corrientes 2.047.488,00 0,29 2.053.500,00 -1,57 2.021.244,07 0,22 2.025.753,42

Capital 345.810,00 -37,51 216.105,13 18,96 257.070,80 7,09 275.285,71

Financieros 125.400,00 -30,77 86.815,82 -34,1 57.211,56 0 57.211,56

Saldo operaciones no financieras 45.400,00 25.168,30 57.211,56 57.211,56

Ajustes para el cálculo de cap. o
neces. Financ. SEC95 2.310,00 2.310,00 0 0

Capacidad o necesidad de
financiación 47.710,00 27.478,30 57.211,56 57.211,56

Deuda viva a 31/12 450.758,10 -19,26 363.942,28 -15,72 306.730,72 -18,65 249.519,16

A corto plazo 0 0 0 0 0 0 0

A largo plazo 450.758,10 -19,26 363.942,28 -15,72 306.730,72 -18,65 249.519,16

Ratio Deuda viva/Ingresos corrientes 0,2 -15 0,17 -17,65 0,14 -21,43 0,11

Atès que en la normativa d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera no es preveu quin és
l’òrgan competent per a l’aprovació del pla pressupostari a mig termini, en seguiment de les
indicacions diverses, és d’aplicació analògica l’art. 168 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals en relació al Plenari com a
l’òrgan competent per a l’aprovació del pressupost general de la Corporació. És per aquest motiu
que, per una banda, degut a la urgència i el breu termini per a la remissió de la informació
continguda al pla pressupostari,
Es proposa la plenari de la Corporació, l’adopció del següent,

ACORD,
Primer.- Ratificar íntegrament el Decret d’Alcaldia de març de 2015, mitjançant el qual s’aprova el
pla pressupostari a mig termini, de tres exercicis a partir del pressupost en vigor (2016,2017,2018),
per aplicació de l’art. 29 de la Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera i s’acorda remetre la resolució d’aprovació corresponent i el pla pressupostari a mig
termini 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.
Segon.- Remetre, si s’escau, la present resolució 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.

Posada la proposta a votació, la mateixa és aprovada per Unanimitat dels deu assistents dels grups
municipals de CIU, End Ro i IpR i PSC-,dels onze membres que integren el seu nombre legal,

XI.- APROVACIÓ MASSA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL D’AQUESTA
ENTITAT PER A L’EXERCICI 2015.
La promulgació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local, ha suposat la introducció de noves obligacions amb l’objectiu de garantir un
control financer i pressupostari més rigorós, tal i com s’assenyala en el mateix preàmbul de la
norma.
Una d’aquestes novetats ve referida a l’obligació da totes les corporacions locals d’aprovar
anualment la massa salarial del personal laboral del sector públic local, respectant els límits i les
condicions que s’estableixin amb caràcter bàsic en la corresponent Llei de pressupostos Generals
de l’Estat.
El nou article 103 bis de la Llei reguladora de bases de règim local estableix que aquesta obligació
comprendrà l’aprovació de la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de Rosselló.
La massa salarial aprovada serà publicada en la seu electrònica de la corporació i en el Butlletí
Oficial de la Província de Lleida en el termini de 20 dies.

ANTECEDENTS
Per Resolució d’aquesta Alcaldia de data 12 de Març de 2015, es va ordenar la iniciació
d’expedient per a l’acreditació, aprovació i publicitat de la massa salarial del personal laboral
d’aquesta Entitat corresponent a l’exercici corrent, alhora que es disposava l’emissió d’informes
per part de Secretaria i acreditació per la Intervenció.

El Pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2014 va ser aprovat inicialment pel Ple en
acord de data 31 de desembre de 2014, el qual va esdevenir definitiu, una vegada exposat al públic
sense reclamacions, en data 24 de gener de 2015.

En data 13 de Març de 2015 s’ha emès l’informe de Secretaria.

Per la Intervenció, en data 13 de Març, s’ha acreditat que l’import d’aquesta massa salarial del
personal laboral fixe de l’Entitat ascendeix a 246.00,00 €, i que aquest import no s’ha incrementat
respecte a les retribucions vigents a 31 de desembre de 2014, considerat en termes d’homogeneïtat
pels dos períodes de comparació.

FONAMENTS DE DRET
L’article primer, apartat vint-i-setè de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local (LRSL), que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases
de Règim Local (LBRL), introdueix un nou article 103.bis, sobre la massa salarial del personal
laboral del sector públic local, obliga a les Corporacions locals a aprovar anualment la massa
salarial del personal laboral del sector públic local respectant els límits i les condicions establertes
amb caràcter general en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

L’article 20, apartat quatre, de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de
l’Estat pel 2015, disposa que la massa salarial del personal laboral, que no pot tenir increment pel
2015, està integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials i les despeses d’acció
social meritades per aquest personal en 2014, en termes d’homogeneïtat pels dos períodes objectes



de comparació respecte a efectius i antiguitat, excloses les prestacions i indemnitzacions de la
Seguretat Social, cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de la Corporació i les
indemnitzacions motivades per trasllats, suspensions o acomiadament.

Aquesta aprovació s’ha de considerar de competència del Ple atesa la seva directa vinculació al
Pressupost anual i a la plantilla de personal, l’aprovació de les quals correspon a aquest òrgan
municipal d’acord amb els articles 22.2.e) LBRL, 52.2.f) de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2(2003, de 28 d’abril (LMRLC), i 168.4 de la Llei
d’Hisendes Locals, Text Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (LHL),
llevat l’excepció prevista a la disposició addicional 16nà LBRL, introduïda per l’esmentada LRSL.

La massa salarial aprovada ha de ser objecte de publicitat a la seu electrònica i al Butlletí Oficial
de la província en el termini de vint dies, conforme l’apartat 3 d’aquest article 103.bis LBRL.

Conforme a la proposta de l’Alcaldia de data 12 de Març de 2015, el Ple de l'Ajuntament, per
unanimitat aprova el següent:

ACORD
Primer.- Aprovar la massa salarial del personal laboral d’aquesta Entitat per a l’exercici 2015, la
qual, en termes d’homogeneïtat amb les retribucions vigents a 31 de desembre de 2014, per aquest
personal, tant respecte a efectius com a antiguitat, ascendeix a la quantitat de 246.950’00 €.

Segon.- Fer públic aquest import en la seu electrònica i en el Butlletí Oficial de la província.

S’aprova per unanimitat.

XII.- APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ CONCESSIÓ SERVEI
MUNICIPAL DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA.
ANTECEDENTS.
En data 20 de novembre de 2014, la Comissió de Preus de Catalunya va autoritzar a FCC Aqualia,
concessionària del servei d’abastament d’aigua potable, l’aplicació d’unes tarifes de
subministrament, que suposen un augment de un 45,42 % de les tarifes que s’apliquen en
l’actualitat.

Atès que per aquesta Corporació es posa de manifest la inconveniència d'aplicar, la resolució de la
Comissió de Preus de Catalunya del 11 novembre de 2014, registre núm. A-93714, que preveu un
increment del 45,42% en les tarifes de subministrament d'aigua autoritzades per l'any 2015 al
municipi.

Considerant que tot i que el concessionari té dret a una remuneració justa per a cobrir la totalitat de
despeses ocasionades per la prestació del servei, aquesta Alcaldia i el equip de govern, consideren
que una aplicació estricta de les noves tarifes autoritzades, suposaria en la actual context social i
econòmic, una mesura molt negativa per als ciutadans de Rosselló.

Que les circumstàncies exposades requereixen de solució immediata i, a fi de fer prevaler el interès
general que aquestes mesures representen, es constata la necessitat i la conveniència per part de
l’Ajuntament del municipi de Rosselló d’iniciar el procediment administratiu corresponent per a
l'exercici del seu poder de "ius variandi", per tal d'imposar al concessionari del servei
d’abastament d'aigua potable l'obligació de no ser retribuït amb la darrera tarifa aprovada per la
CPC.



Atès que amb de gener de 2015, es demana informe a l’enginyer industrial Albert Masich
Sanagustin demanant s’estudiïn i es considerin diversos escenaris de tarificació de consums per
minvar aquest augment, i que la concessionària no es vegi perjudicada, Informe emès per
l'Enginyer Industrial, col·legiat n º 11.540, Albert Masich Sanagustín, de l’empresa MASICH
ENGINYERS INDUSTRIALS, S.L.P, " PROPOSTES DE TARIFICACIÓ DE CONSUMS
D’AIGUA I QUOTES DE SERVEI D’AIGUA POTABLE, A LA POBLACIÓ DE ROSSELLÓ "
en el qual es detallen les circumstàncies i propostes d'augment més moderat (entre un 10% i un
15%, respectivament, en comptes de 45,42% autoritzat per la Comissió de Preus de Catalunya

PER TOT L’EXPOSAT, es proposa al Ple.

Primer.- Iniciar Expedient prorroga del contracte concessió servei abastement d’aigua a Rosselló
en favor de FCC Aqualia.

Segons.- Demanar els informes pertinents.

Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a la Concessionària, perquè, formuli quantes al·legacions al
seu dret convingui apropiat, respecte a l’exercí "ius varianid" municipal.

Quart. - Efectuar proposta al ple per la resolució de l’expedient, una vegada tramitat., autoritzant a
l’Alcaldia a tal efecte.

En el torn obert d’intervencions el Regidor Portaveu Manel Plana, comenta e inicia la seva
exposició, manifestant que la Comissió de preus de Catalunya que té per finalitat l'exercici de les
funcions d'intervenció en relació a l'aprovació i la modificació dels preus dels subministraments
d'aigua i altres serveis subjectes al règim d'autorització i la seva fonamentació es basa amb l’estudi
presentat per l’Empresa, i en base a l’estudi, autoritza a Aqualia l’aplicació d’unes tarifes de
subministrament que suposen un augment d’un 45,42% de les tarifes que s’apliquen en l’actualitat.

Intervé el Regidors Sr Jaume Fernandez i comenta que es una barbaritat aquesta pujada, si bé
considera que la concessió inicial era una mica curta.
Continua la seva intervenció el Regidor Manel Plana i comenta que davant d’això, aquest equip de
govern hem mirat de mitigar-ho d’alguna manera el més raonable i raonada possible i s’ha fet un
estudi dels consums d’aigua, per veure la tipologia dels consum en el municipi i la majoria, el 89%,
tenen un consum de menys de 12 m³.

Intervé a continuació l’Alcalde i fa un breu recorregut de com a anat el tema i dels estudis
encomanats, que han permès poder fer nosaltres diversos supòsits amb taules per veure si realment
nosaltres allargant-li la concessió a Aqualia podíem fer que aquest 45% no l’apliquessin i això ens
ha portat a plantejar aquesta proposta d’acord, d’allargar la concessió uns 10 anys més, i minvar
aquest impacte.

Intervé el Regidor Sr. Jaume Fernandez i pregunta:  Quan van vindre amb el paper de la comissió
de preus, nosaltres com a ajuntament no teníem torn de replica?

Respon el Regidor Manel Plana i comenta el procediment seguit, l’empresa subministradora inicia
la tramitació davant la corporació local corresponent, que ha d’emetre un informe previ a
l’autorització de la CPC i manifesta que el problema és que com be has dit la durada de la
Concessió en Rosselló, es curta per poder aplicar el reemborsament de totes les inversions amb
una menor pressió fiscal., i com tenen l’aval legal d’aquest augment 45% l’únic que podem fer és,



fer un estudi per veure qui té el comportament més racional i consumeix menys, veure la tipologia
de consums que tenim i a partir d’aquí veure quina proposta podem fer entre altres per mitigar
aquest augment de 45% que es faria a tots els consumidors.

Torna a prendre la paraula el Regidor Jaume Fernandez i comenta que com a idea em sembla bé,
però hi ha una derivada, quan estava l’ajuntament recordo que tenim alguns tubs que perden molt,
si els hem d’allargar la concessió, penso que els hi hauríem d’incloure alguna millora. Perquè sinó
s’haurà de fer igualment i pagar els veïns.
Contesta l’Alcalde, que si però llavors canvia tot i s’haurà d’augmentar les tarifes. N’obstant
aquest darrers anys s’han fet inversions a efectes de evitar les pèrdues d’aigua i en diferents trams
del municipi s’han ficat comptadors d’entrada, perquè aquell consum sigui el mateix que la suma
dels consumidors finals, i sinó coincideix sabem que en aquell tram hi ha pèrdues. També tenim
molts tubs vells al municipi, per exemple al C/ Major ara que estem fent les obres, és uralita, de
dins està net però a la que la toques es trenquen.
Per això i lògicament si els hi demanes mes inversions, aquests números que estem parlant
d’ampliar la concessió d’entre 7 a 10 anys i aquest augment del 9% als usuaris, variaria.

Intervé la Regidora Sara Vila i pregunta: el contracte de concessió, quants anys eren?

Es contesta per Secretaria que 12 anys, va començar al 2004 i finalitza al 2016.
Torna a prendre la paraula la Regidora Sara Vila i comenta que posats a fer estudis heu mirat de
municipalitzar el servei, no donar el servei a cap entitat privada i fer-ho des del propi municipi.

Contesta l’Alcalde, que et puc dir que he parlat amb municipis d’aquí al costat nostre que tenen
ells el servei i tenen molts problemes i et diré sobre tot problemes en la qualitat de l’aigua. En el
tema de tubs no per que si es trenca un tub envies a la brigada i ho arreglen. Però aquí la qualitat
de l’aigua és una molt bona qualitat en tema d’higiene. Soc del pensar que allò que et puguis fer tu
no li donis a un altre, parteixo d’aquesta base.

Intervé la Regidora Sara Vila i ho diu més que res, per que com has dit abans, ells van a fer negoci.
Pren la paraula novament el regidor Sr. Jaume Fernandez i matisa adreçant-se a la Regidora Sara
Vila, que has de pensar Sara que quan es va fer això, és per que no hi havia ni comptadors d’aigua,
tothom consumia a l’ample.

Intervé l’Alcalde i manifesta que és un plantejament com un altre. El que si que no podem fer és
que hi hagi aquest augment del 45% als consumidors i davant aquesta situació hi ha diferents
escenaris. Fixem-nos: tarifa de 2014 1,1256 €/m³, tarifa d’Aqualia pujaria a 1,6369€/m³ i la
proposta que fem nosaltres estaria a 1,2370€/m³, pujant un 9% aproximadament.
Es tot molt orientatiu, hi ha molts consumidors, però aproximadament repercutiria uns 3€
trimestrals.
A més a més, s’ha comentat de incloure en l’ordenança una tarifa social, entre altres, per a gent
que compleixen uns certs requisits com podrien ser: majors de 60 anys, que cobrin una pensió
mínima, etc. i se’ls podria arribar a fer un 20% de descompte en la seva facturació. També una
altra tarifa que afectaria a unes 96 persones del municipi, quer és una tarifa municipal bonificada,
de famílies amb 4 o més integrants a la família i estan dins d’aquest primer grup, són uns requisits
que val la pena tindre en compte. Només amb el cost fixe quasi bé puja el total de la factura de la
llum o l’aigua.
Segurament aquestes dos tarifes, tan la social com la bonificada esperem que es puguin signar dins
el conveni aquest.



Intervé la Regidora Maria Carme Vidal i pregunta Si, no seria millor liquidar aquest contracte i fer
un altre on la base reguladora sigui una altra? Posa que això s’allargui 7 anys més, qui et diu que
no tornin a recorre a la comissió de preus? I en quan això d’aquestes tarifes potser hi ha gent de
més de 60 anys i cobren més que una família.

Contesta l’Alcalde i diu que si, però el problema és ara. I respecte a la tarifa social, no tants sol es
tenir 60 anys, ja t’he dit que ha de tenir també una pensió mínima, no només és el fet que tingui 60
anys. Són diversos requisits.

Replica la Regidora Maria Carme Vidal i diu que ara que acaben el contracte, han vist ara la
possibilitat d’allargar-ho.

Contesta l’Alcalde que: No, no, la possibilitat d’allargar-ho és una possibilitat que hem proposat
nosaltres damunt la taula. Ells si haguessin volgut ara al 2015 et fan l’augment del 45%, i prou.

La Regidora Maria Carme torna a intervenir i diu: Quan tu has dit ens apujaran un 10% per ajustar.
Però si canviem alguna cosa s’apujarà.? S’ha de vetllar pels veïns.

Respon l’alcalde que això es la proposta i si modifiques la proposta, llavors potser enlloc del 9%
serà un 11 o 12%. Vetllar pels veïns, és el que fem, sinó tu avui haguessis pagat un 45% més
d’aigua.

Torna a prendre la paraula la Regidora i manifesta que Aqualia defensarà els seus interessos i
nosaltres els nostres, preguntant: Què suposaria en quan a diners no complir això.?
Abandona el ple el Sr. Lluis Rodrigo.

Intervé el Regidor Jaume Fernandez, i diu crec que el que vols dir, és si assumim que els veïns
hagin de pagar el 45% fins al 2016, en la nova negociació de la concessió d’aigua baixarien els
preus o no? Suposo que vas en aquesta direcció. Jo crec que la gestió directa portaria més mal de
cap, que res, suposaria nou personal, cobraments, una nova infraestructura etc.)

La Regidora Maria Carme Vidal pren la paraula i diu que apostaria per no ampliar el contracte. Per
que sempre he sentit que s’havia de tenir cura en la pròxima legislatura que venceria el contracte
amb Aqualia i s’havia de renegociar.

A continuació intervé el Regidor Manel Plana i manifesta que: ningú t’assegura que no et pugin el
45% sinó un 50%, per que tenim el precedent en la qual no permeten és que aquesta gent entri en
pèrdues.
Al cap i a la fi, el que hagi establert la comissió de preus nosaltres no tenim cap tipus d’incidència,
és a dir, l’òrgan màxim que obliga a totes les parts. Han establert un precedent en què diu que amb
aquell preu amb les inversions que s’estava fent no funciona i us dono la potestat a vosaltres
d’augmentar unilateralment el 45%. Això és una aplicació directa que podien haver saltat a
l’ajuntament. L’ajuntament ha dit anem-ho a mirar i de quina manera es pot mitigar. No tenim cap
certesa que en un altre concurs el preu no sigui més elevat.
Pren la paraula l’Alcalde i diu que és partidari i ho veieu que el que et puguis fer tu, fes-ho i no
subcontractis a altres empreses, per que venen a guanyar diners. Veig que portar nosaltres el servei
serà una quimera, no tan sols per la qualitat sinó també pels cobraments dels morosos. Hi ha un
llistat d’impagaments d’Aqualia mensuals que és brutal.
Continua la seva intervenció i diu que tenim dos opcions: acabes la concessió i que ens apliquin
aquest 45% i al 2016 renegociem la concessió amb les empreses que vulguem que si fa o no fa van



pel mateix preu, o bé fem ara una prorroga augmentant el mínim com s’ha explicat i aquesta
última opció es la proposta que hem fet a Aqualia.
Ara també penso que les concessions molt llargues poden ser perjudicials, però esta clar que
l’equilibri concessional s’ha de mantenir.

Intervé el Regidor Jaume Fernandez i diu que no tinc res ni a favor ni en contra d’aquesta empresa,
però el servei és bo. Criteri que comparteix l’Alcalde.

Intervé seguidament la Regidora Sara Vila i manifesta que s’ abstindrà. Volem mirar a través
d’altres municipis que sé, que tenen la gestió d’aigua ells mateixos i altres fonts. Els municipis que
conec son municipis grans i sé que hi ha sortit molt guanyant amb la tarifa i amb el serveis,
gestionant-ho ells. Com no ho sé, ho vull comparar amb municipis més petits per veure si també
surt a compte.

A continuació intervé la Regidora Maria Carme Vidal i diu que jo m’abstinc, demanant que la
pròrroga de la concessió no sigui per molts anys.

Seguidament entre els intervinents s’obre un debat sobre els pros i contres de la durada de les
concessions.
Posada la proposta a votació, la mateixa és aprovada per majoria absoluta dels set regidors dels
grups municipals de CIU i End Ro i dos abstencions dels grups de IpRP I PSC-,dels onze membres
que integren el seu nombre legal,

XIII.- PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ A LA PRÒRROGA DE L’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.
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
69,52
0

Tercer.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà 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.

Quart.- En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta d’acord
relativa a la segona 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
2015 al 31 de març de 2016, 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.- Article 53.1 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents en matèria de règim
local que regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament.

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

ACORDA
Primer.- Que l’Ajuntament ROSSELLO s’adhereix a la segona pròrroga de 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 2015 al 31 de
març de 2016, amb les següents condicions econòmiques:

Terme d´energia Terme de potència

Preus (€/MWh) Preus (€/kW i any)
P1 P2 P3 P1 P2 P3
128,231 104,533 71,364 Sublot 1 (3.0A) 40,728885 24,437330 16,291555

149,737 Sublot 2 (2.1A) 44,444710

171,804 88,478
Sublot 3 (2.1
DHA) 44,444710

133,442 Sublot 4 (2.0 A) 42,043426

153,119 68,202
Sublot 5
(2.0DHA) 42,043426

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.

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.

XIV.- ACORDS D’APLANAMENT A LA PRETENSIÓ D’ANUL·LACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL NUM 26,FORMULAT PER FRANCE TELECOM ESPAÑA SA I
TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SA.
Aplanament de l'Ajuntament a la pretensió d'anul•lació de l’ordenança fiscal núm. 26 reguladora
de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic a favor d' empreses explotadores de serveis
de subministrament d’interès general, formulat per FRANCE TELECOM ESPAÑA, SA
(ORANGE) dins el recurs contenciós administratiu que es tramita davant la Sala contenciosa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb el núm. 316/2010-L

Antecedents.
Atès que en data 10 de novembre de 2009 el Ple de l’Ajuntament de Rosselló va aprovar
l’ordenança fiscal núm. 26 reguladora de la Taxa per l’aprofitament especial del domini públic a
favor d' empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès general.



Atès que en data 24 de febrer de 2010 l’empresa FRANCE TELECOM ESPAÑA, SA (ORANGE)
interposà recurs contenciós contra l’anterior disposició general, recurs que s’està tramitant davant
la Sala contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb el núm. 316/2010-L.

Vist que en data 10 d’octubre de 2014 la Sala acordà l’assenyalament de votació i fallo del recurs
per a 1 de juliol de 2015, si bé abans d’aquesta data l’Ajuntament pot adoptar l’acord que estimi
oportú respecte la validesa de la disposició objecte del procediment.

Vist l’informe jurídic de l’assessoria municipal de 4 de novembre de 2014, en sentit de proposar
l’aplanament a la pretensió de l’actora, tota vegada que en el moment de la interposició del recurs,
el Tribunal de Justícia de la Unió Europea encara no s’havia pronunciat sobre les qüestions
prejudicials que li havien estat plantejades en els recursos de cassació –també pendents de
resoldre’s- que es tramitaven per la secció segona de la sala contenciosa del Tribunal Suprem amb
els números 861/2009 i 4307/2009; relatius precisament a ordenances fiscals reguladores de taxes
que gravaven el mateix fet imposable que l’ordenança fiscal núm. 26 de l’Ajuntament de Rosselló.
I que, un cop recaigudes les sentències del Tribunal Suprem, es constata que s’ha pronunciat en
consonància amb la dictada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea en 12 de juliol de 2012.

Atès que aquesta nova doctrina del Tribunal Suprem és molt clara en afirmar que els drets
d’instal•lació de recursos en una propietat pública o privada, o per sobre o per sota d’aquesta, es
concedeixen a l’empresa autoritzada a subministrar xarxes públiques de comunicacions, és a dir a
aquella que està habilitada per a instal•lar els recursos necessaris en el sòl, subsòl o vol dels béns
públics o privats, per la qual cosa només el titular dels drets d’instal•lació de recursos contemplat a
l’article 13 de la Directiva n’ha de ser l’únic deutor del cànon; sense que sigui admissible estendre
el subjecte passiu als altres operadors que utilitzen els recursos sense ser-ne els propietaris.

En base a les competències que atorga la Llei municipal i de règim local de Catalunya,

ES RESOL

PRIMER.- Declarar la conformitat de l'aplanament de l'ajuntament a les pretensions d'anul•lació
de l’ordenança fiscal núm. 26 reguladora de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic a
favor d' empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès general, formulat per
l’empresa FRANCE TELECOM ESPAÑA, SA (ORANGE) en el recurs contenciós administratiu
que es tramita davant la Sala del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb el núm.
316/2010-L.

SEGON.- Disposar que els serveis jurídics municipals tramitin allò necessari per a que
l’aplanament produeixi els efectes oportuns.

TERCER.- Notificar aquest acord als interessats.

Essent aprovada per unanimitat dels regidors assistents.

Aplanament de l'Ajuntament a la pretensió d'anul•lació de l’ordenança fiscal núm. 26 reguladora
de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic a favor d' empreses explotadores de serveis
de subministrament d’interès general, formulat per TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA dins
el recurs contenciós administratiu que es tramita davant la Sala contenciosa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya amb el núm. 268/2010 “



ANTECEDENTS.
Atès que en data 10 de novembre de 2009 el Ple de l’Ajuntament de Rosselló va aprovar
l’ordenança fiscal núm. 26 reguladora de la Taxa per l’aprofitament especial del domini públic a
favor d' empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès general.

Atès que en data 24 de febrer de 2010 l’empresa TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA
interposà recurs contenciós contra l’anterior disposició general, recurs que s’està tramitant davant
la Sala contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb el núm. 268/2010.

Vist que en data 10 d’octubre de 2014 la Sala acordà l’assenyalament de votació i fallo del recurs
per a 1 de juliol de 2015, si bé abans d’aquesta data l’Ajuntament pot adoptar l’acord que estimi
oportú respecte la validesa de la disposició objecte del procediment.

Vist l’informe jurídic de l’assessoria municipal de 4 de novembre de 2014, en sentit de proposar
l’aplanament a la pretensió de l’actora, tota vegada que en el moment de la interposició del recurs,
el Tribunal de Justícia de la Unió Europea encara no s’havia pronunciat sobre les qüestions
prejudicials que li havien estat plantejades en els recursos de cassació –també pendents de
resoldre’s- que es tramitaven per la secció segona de la sala contenciosa del Tribunal Suprem amb
els números 861/2009 i 4307/2009; relatius precisament a ordenances fiscals reguladores de taxes
que gravaven el mateix fet imposable que l’ordenança fiscal núm. 26 de l’Ajuntament de Rosselló.
I que, un cop recaigudes les sentències del Tribunal Suprem, es constata que s’ha pronunciat en
consonància amb la dictada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea en 12 de juliol de 2012.

Atès que aquesta nova doctrina del Tribunal Suprem és molt clara en afirmar que els drets
d’instal•lació de recursos en una propietat pública o privada, o per sobre o per sota d’aquesta, es
concedeixen a l’empresa autoritzada a subministrar xarxes públiques de comunicacions, és a dir a
aquella que està habilitada per a instal•lar els recursos necessaris en el sòl, subsòl o vol dels béns
públics o privats, per la qual cosa només el titular dels drets d’instal•lació de recursos contemplat a
l’article 13 de la Directiva n’ha de ser l’únic deutor del cànon; sense que sigui admissible estendre
el subjecte passiu als altres operadors que utilitzen els recursos sense ser-ne els propietaris.

En base a les competències que atorga la Llei municipal i de règim local de Catalunya,

ES RESOL:

PRIMER.- Declarar la conformitat de l'aplanament de l'ajuntament a les pretensions d'anul•lació
de l’ordenança fiscal núm. 26 reguladora de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic a
favor d' empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès general, formulat per
l’empresa TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA en el recurs contenciós administratiu que es
tramita davant la Sala del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb el núm. 268/2010.
SEGON.- Disposar que els serveis jurídics municipals tramitin allò necessari per a que
l’aplanament produeixi els efectes oportuns.
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats.

Essent aprovada per unanimitat dels regidors assistents.

XV.- 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,):



DECRETS
Delegació en el Regidor d’Urbanisme Sr Joan Fontova i Vilaró, les funcions d'aquesta Alcaldia,
per assistir a la Comissió Especial de Comptes de la Mancomunitat i a L’ASSEMBLEA DE
LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PER L’ABASTAMENT D’AIGUA DE
PINYANA que tindrà lloc a la seu del Consell Comarcal del Segrià, el dia 19 de Febrer de 2015,.

Donar-se per assabentat que, amb efectes de data 13 de gener de 2015 la Sra. Maria Pilar Pijuan Fornells,
amb DNI 41.086.421 A exerceix l’activitat de Advocada en Oficina Despatx Professional, ubicada al C/
Major 81, Pl Baixa de Rosselló amb referència cadastral.9989702CG9198N0001ER, d’aquest municipi.
Donar-se per assabentat que, amb efectes de data 06 de març de 2015 El Sr. Rafael Fernandez Ballesta i
Josefa Gallart Mayoral C.B, amb NIF E25.204.587 exerceix l’activitat de TALLER DE VEHICLES
AUTOMÒBILS. Branques Mecànica, Electricitat i Especialitat Reparació Pneumàtics, ubicat al C/ Verge
de Montserrat 16 de Rosselló
Delegació en la Primera Tinent d’Alcalde Sra Elisa Torrelles Tormo, les funcions d'aquesta
Alcaldia, per assistir a la celebració del judici oral com a testimoni i com legal representant de
l’Ajuntament de Rosselló, davant el Jutjat Penal num 2, de Lleida, Procediment Abreviat 264/2013
el proper dia 23 de març de 2015, a les 10,00 hores.  (Sense efecte per haver estat suspès el judici
amb posterioritat del Decret)

Adjudicació el contracte d’obres de l’actuació “Projecte Executiu d’edifici destinat a Sala de
Vetlles de Rosselló..” per a l’Ajuntament de Rosselló. a l’empresa “VOLTES S.L.U. per un import
de 149.083,00 €, i 31.307,43. € d’IVA, amb subjecció als plecs de clàusules administratives i
tècniques aprovats, i les millores ofertades.

Sol·licitud d’ajut Renovació Enllumenat interior escoles, d’acord amb les Bases Especifiques
subvencions per a l’execució d’actuacions destinades a la gestió sostenible de l’energia (Pacte
d’Alcaldes) a atorgar a les entitats locals del territori de Lleida, , anualitat 2015.

Canvi de l’obra inclosa en el Programa d’inversions Locals dintre del Pla d’acció Local de la
Diputació de Lleida , any 2015, titulada “Ampliació i Millora del Casal Rossellonès, amb un
pressupost de 225.285,51 Euros, per l’obra “ Projecte Urbanització Plaça Aviador que ascendeix
a la quantitat de Euros 61.035,59 Euros i el manteniment de la subvenció atorgada per a la
execució de l’obra.

Sol·licitud d’ajut dintre la línia de les subvencions nominatives i excepcionals de la Diputació de Lleida
de l’actuació de l’obertura de un nou vial en el Sector SUD 1 del Municipi.

Sol·licitud d’ajut dintre la línia de les subvencions nominatives i excepcionals de la Diputació de Lleida
de l’actuació construcció de una pista de pàdel descoberta al Municipi.

Concessió llicència municipal, per a la tinença d’animals potencialment perillosos, a Robert Jové
Marín; RAÇA DEL GOS: Pit bull

Ordre d’execució e inici ’expedient per exigir a la Sra. Rosa Palleja Sanchez., propietària de
l’habitatge del Carrer Balmes 5., el compliment de l’obligació de mantenir els terrenys, les
construccions i les instal·lacions en condicions de seguretat, salubritat, accessibilitat, habitabilitat i
ornament,

Ordre d’execució per exigir al Sr. Rafael Lorente com a representant de la empresa Solvia
propietària de l’edifici situat al carrer Raval cantonada carrer del Nord, el compliment de



l’obligació de mantenir els terrenys, les construccions i les instal·lacions en condicions de
seguretat, salubritat, accessibilitat, habitabilitat i ornament, consistent en realitzar el tancament
dels accessos, portes i finestres.

Acceptació cessió gratuïta efectuada per JOAN PERE TORRELLES PLA, dels terrenys destinats a
vials, , amb una superfície de 2,75 m2,en C/Nou num 7 de Rosselló;

Contractació Serveis de l’arquitecte tècnic Carles Olomi, execució obres Sala de Vetlles, i Treballs
Coordinació de Seguretat i Salut.

Contractació Serveis de l’arquitecte tècnic Carles Olomi, execució obres Ampliació Voreres
Carrer Major /Pont del Moré. i Treballs Coordinació de Seguretat i Salut.

Convocatòria Comissió Comptes 2014.

Contractació Personal Parc de Setmana Santa.

Adquisició Tractor amb pala carregadora per la Brigada Municipal.

Adhesió Pla Agrupat de Formació Continua 2015.

INFORMES ALCALDIA
Per l’alcaldia s’informa entre altres assumptes el de mes rellevància:

Millora i modernització de l’enllumenat públic de Rosselló, L’actuació ha comptat amb una
subvenció del Patronat de Promoció Econòmica dins la subvenció destinada a la Gestió Sostenible
de l’Energia (Pacte d’alcaldes i Alcaldesses) de 18.720 euros. L’actuació de millora amb
eficiència de l’enllumenat públic de Rosselló ha generat una baixada de consum que equival a un
62,5% del consum actual i genera un estalvi econòmic de 41.139,70 euros anuals.

Contenciós Presentat per Soledad Pifarre Reñe, contra acord Comissió Territorial d’Urbanisme de
Lleida de 20 Novembre de 2013, de suspensió aprovació definitiva PMU3 Noguera. Emplaçament
Ajuntament com a Interessat.

Adhesió a Segrià Corals 2015.

Justificació Diverses Subvencions.

Informa de la Pavimentació de dos carrers més, que estaven en molt males condicions, el C/ Verge
del Roser i C/ Celler.

Informa de les obres de rehabilitació de la façana de l’Església, amb càrrec a la subvenció del IEI i
l’ajut del Bisbat.

Informa que ja s’ha cobrat el 100% de la subvenció del camp de futbol, del que ens va dir la
Generalitat de cobrar a dos anys vista, en 4 mesos l’hem cobrada al 100%.
També comenta les noves vicissituds de l’obra ampliació voreres Carrer Major, tot i que estava
previst fer tot un cantó primer i després l’altre, finalment s’ha optat per fer tram per tram, per
intentar afectar al mínim els vehicles i veïns, i com he comentat aprofitem a l’obrir per substituir
les canonades de l’aigua.



Informa de la col·locació de nous contenidors per al vidre, bàsicament és per als bars, són uns
carrets per que no tinguin de fer tan esforç i només hagin de portar la carreta. Facilitar el trasllat
dels vidres dels bars dins als contenidors.
També informa del replantat d’arbres, tot el que és l’av. de la Secla, els que hi havia no
s’adaptaven a l’entorn o a la climatologia que tenim aquí, no sé ben bé quina és la varietat nova,
s’ha començat ja a substituir-los amb una varietat que aquí s’adapten i tenen més resistència.
Comenta la celebració de la pròxima Trenkacames que ja està en marxa.

Informa de l’adquisició de un nou cremador a l’escola, fa uns dies a l’escola es va produir una
parada, es va espatllar una peça de la caldera de gas, es va solucionar el mateix matí. L’empresa
instal·ladora ens va dir que era perillós, ja que, et pots trobar un altre cop amb que una peça trigui
uns dies en arribar. Com que hi ha dues calderes, a la que no funcionava, hem comprat un
cremador de gas, així si l’altra s’espatlla en tenim una altra de substitució.
Informa sobre el tema dels horts solidaris només falta la signatura amb el propietari dels terrenys.
Aquests estan a sota del pont del Morer, hem buscat uns terrenys propers als municipi i que tinguin
facilitat per l’aigua de reg. Lloc vigilat i proper per que la gent gran que normalment són els que
volen fer els horts no s’hagin de desplaçar.
També informa de que la màquina 3 d’Alier està funcionant a ple rendiment, i això com a
ajuntament també ho estàvem esperant. Vam fer aquest esforç de baixar el conveni, confiem que el
convenim torni a ser semblant al que hi havia abans. Hi ha molt bona entesa.
En un altre aspecte informa del tema de la ràdio i del seu treball, aportacions que han anat fent,. 88
entrevistes, campanyes de publicitat, tertúlies, associacions, etc., és una ràdio jove, però funciona
molt bé, i com sempre hi ha coses a millorar.
L’altre dia hi va haver una reunió a la Diputació i vam tindre l’orgull que es va parlar de ràdio

Rosselló i van dir que ràdio Rosselló era un referent i un model a seguir avui per avui. Això vol dir
que la feina s’està fent prou bé.
Comenta que amb motiu del període electoral, el Director de la ràdio, va assistir a unes reunions
per tal que s’assabentés de tots els temes legals i com s’havia d’actuar i conduir tot aquest tema.
Tot el que es fa a la ràdio es penja en una web per que tothom s’ho pugui descarregar.

XVI.- 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 02/2015
NOM / DOMICILI ANTONIO BOTA BOIRA (en representació Enric Ribes Fdez)

Av.Sant Ruf, 41, 3er 1a
25004-LLEIDA.-

DESCRIPCIÓ Fer valla a la finca partida d’ Al-Kanis, Pol.4 parc.36, d’aquest Municipi
CONTRATISTA Enric Ribes Fernandez

INFORME DESFAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 03-02-2015

Nº EXPEDIENT 03/2015
NOM / DOMICILI VANESA SUAREZ LASHERAS (en representació Gemma Fernandez Escuer)

c/ Verge del Pilar, 9
25124-ROSSELLÓ.-

DESCRIPCIO Reparació sòcol edifici i aixecament paviment entrada planta baixa de l’ habitatge del
carrer verge del Pilar, 9, d’aquest Municipi

CONTRATISTA Construccions Fernandez Guillaumet, S.L.



INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 05-02-2015

Nº EXPEDIENT 04/2015
NOM / DOMICILI JACINTA GALEANO PARRON (en representació Gemma Fernandez Escuer)

c/ Raval, 9
25124-ROSSELLÓ.-

DESCRIPCIÓ Reparació de sostre, substitució 2 biguetes existents al magatzem de la vivenda del c/
Raval, 9, d’aquest Municipi

CONTRATISTA Construccions Fernandez Guillaumet, S.L

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 22-01-2015

Nº EXPEDIENT 05/2015
NOM / DOMICILI FRANCESC GORGUES FERNANDEZ (en representació Construccions Gorgues,SA)

C/ Major, 105 baixos
25124-ROSSELLÓ.-

DESCRIPCIÓ Fer una paret divisòria al magatzem existent i bany al magatzem de l’edifici del c/ Major,
103-105, d’aquest Municipi

CONTRATISTA Construccions Gorgues, SA.

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 22-01-2015

Nº EXPEDIENT 09/2015 (Obra Major)
NOM / DOMICILI JOAN PERE TORRELLES PLA / CARMEN LLOBERA VILAMAJO

c/ Carrasco i Formiguera, 63
25124-ROSSELLÖ.-

DISCRIPCIO Projecte bàsic i d’execució, construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres, al c/
Nou 7, d’aquest Municipi

CONTRATISTA Construccions Enric Ribes Fernandez

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 16-02-2015

Nº EXPEDIENT 10/2015
NOM / DOMICILI JOSEFINA MARIN RUIZ (en representació Gemma Fernandez Escuer)

c/ Graver de Baix, 7
25124-ROSSELLÓ.-

DISCRIPCIO Fer solera i fals sostre a la vivenda del carrer Graver de Baix, 7, d’aquest Municipi
CONTRATISTA Construccions Fenandez Guillaumet, SL.

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 17-02-2015

Nº EXPEDIENT 08/2015
NOM / DOMICILI JUAN JOSE RECHES DIAGO

C/ Francesc Macià, 9-11
25124-ROSSELLÓ.-

DESCRIPCIÓ Col.locació de tanca damunt de l’existent, al Camí de Benavent, nau 1A, d’aquest
Municipi

CONTRATISTA Ell mateix

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 16-03-2015

Nº EXPEDIENT 11/2015



NOM / DOMICILI MARIA JOSE CODINA VENTURA
C/ Av. Catalunya, 6, 2n.1a
25124-ROSSELLÓ.-

DESCRIPCIÓ Canvi rajoles de la terrassa de l’ habitatge del carrer Av. Catalunya, 6, 2n 1a, d’aquest
Municipi

CONTRATISTA Francisco Ferrandis Conca

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 19-02-2015

Nº EXPEDIENT 12/2015
NOM / DOMICILI FIDEL FLORENSA PIJUAN

C/ Sant Josep, 3
25124-ROSSLLÓ.-

DESCRIPCIÓ Substitució de les rajoles del terra i les parets del bany, de la vivenda del carrer Sant
Josep, 3, d’aquest Municipi

CONTRATISTA Construccions Xavier Bonet Riba

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 02-03-2015

Nº EXPEDIENT 13/2015
NOM / DOMICILI MIQUEL PIFARRE BOIX

C/ Av. Catalunya, 21
25124-ROSSELLÓ.-

DESCRIPCIÓ Pintar façana de la construcció existent, a la partida Pedrera Salat, Pol.1 parc.34-37,
d’aquest Municipi

CONTRATISTA No consta

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 05-03-2015

Nº EXPEDIENT 14/2015
NOM / DOMICILI MARTA ADERN FERNANDEZ

C/ Celler, 6
25124-ROSSELLÓ.-

DESCRIPCIÓ Reparar la coberta de la vivenda del carrer Av. de la Fruita, 12, d’aquest
Municipi

CONTRATISTA Construccions Gorgues, SA.
INFORME FAVORABLE
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 16-03-2015

Nº EXPEDIENT 15/2015
NOM / DOMICILI FRANCESC GORGUES FERNANDEZ (en representació de

Construccions Gorgues, SA)
C/ Carrasco i Formiguera, 80
25124-ROSSELLÓ.-

DESCRIPCIÓ Arrebossar parets magatzem de la vivenda del carrer Carrasco i
Formiguera, 80, d’aquest Municipi

CONTRATISTA Construccions Gorgues, SA.
INFORME FAVORABLE
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 19-03-2015

Nº EXPEDIENT 16/2015



NOM / DOMICILI ANGEL DAMIAN SOLE (en representació Gemma Fernandez)
c/ Graver de Dalt, 2
25124-ROSSELLÓ.-

DESCRIPCIÓ Arranjament façana de la vivenda del c/ Graver deDalt, 2, d’aquest
Municipi

CONTRATISTA Construccions Fernandez Guillaumet, S.L.
INFORME FAVORABLE
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 23-03-2015

Nº EXPEDIENT 17/2015
NOM / DOMICILI ANTONIO MONJO RODRIGUEZ (en representació Gemma Fernandez)

c/ Raval, 17
25124-ROSSELLÓ.-

DESCRIPCIÓ Arranjament façana vivenda del c/ Raval, 17, d’aquest Municipi
CONTRATISTA Construccions Fernandez Guillaumet, S.L.
INFORME FAVORABLE
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 23-03-2015

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.

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

Escrit del Banc de Sang i Teixits, demanant permís per campanya de donació el proper dia 10
d’Abril a les dependències del Consultori.

Agencia de Residus de Catalunya, escrit envers la Setmana Europea de Prevenció de Residus,
esdeveniment que consisteix en realitzar accions de neteja en espais naturals per part del ciutadans
i demanant participació, oferint les eines per la seva organització.

Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament, requerint subsanació de deficiències en
matèria de prevenció de riscos laborals d’acord amb la Llei 31/1995 de 8 de novembre.
Escrits de la ECA, SAU, demanant correcció de defectes en les instal·lacions situades en Avd
Ponent 12.



Diputació de Lleida, resolució aprovant modificació del cost de l’actuació Enllumenat Interior
Equipament Municipals PAES 2014 dins la Línia Ajut Gestió Sostenible energia.

Generalitat de Catalunya, Direcció General de Qualitat Ambients, comunicant modificació de la
Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i aspectes
que poden afectar a les instal·lacions municipals.

Diputació de Lleida, comunicant aprovació prorroga per a la justificació de l’actuació “ Sala de
Vetlles “ fins al 26 de Juny de 2016.

Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament, comunicant inici procés preinscripció i
matricula curs 2015-2016.

Generalitat de Catalunya, Departament Interior, comunicant denuncia per infracció en matèria de
tinença de gossos potencialment perillosos.

En els assumptes de tràmit es comenta la suspensió del judici procediment 264/2013, de conducció
sota l’influencia begudes alcohòliques, citat l’Ajuntament com a testimoni.

També es comenta els períodes de crema i la reclamació patrimonial presentada per Silvia Muñoz
Gonzalez.

LEGISLACIO DE INTERES
Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives
Objecte:
Establir tot un conjunt de mesures, tant fiscals i financeres com administratives, vinculades a la
consecució dels objectius de la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2015, que pretenen
complementar l'ordenament jurídic autonòmic per mitjà de reformes o modificacions normatives
de caràcter puntual i instrumental, que permetin una execució millor i més eficaç del programa del
Govern, en els diferents àmbits en què desenvolupa la seva acció.
Data d'entrada en vigor:
Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, llevat de:
a) La disposició addicional segona, que entra en vigor al cap de sis mesos de la publicació de la
llei en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sempre que s'hagin fet les adequacions
tecnològiques i operatives necessàries.
b) L'article 68.3, que modifica l'apartat 2 de l'article 78 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de
mesures fiscals i financeres, que entra en vigor l'1 de gener de 2016.
Publicació oficial:
DOGC núm. 6830, de 13 de març de 2015.
................................000....................................
Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015
Objecte:
Aprovar els pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2015.
Respecte els ens locals, és d'especial interès el títol VI, dedicat a la participació dels ens locals en
els ingressos de l'Estat i de la Generalitat, regula la distribució del Fons de cooperació local de
Catalunya, d'acord amb criteris basats en les especificitats de l'organització territorial i en les
modificacions sobre el règim de les competències locals, que resulten de la legislació de règim
local i de les lleis sectorials.
Data d'entrada en vigor:



L'endemà d'haver estat publicada al DOGC.
Publicació oficial:
DOGC núm. 6830, de 13 de març de 2015.
................................000....................................
Resolució EMO/393/2015, de 18 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació
de l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de
menys de 20.000 habitants
Objecte:
Aquest Acord té per objecte la regulació de les condicions de treball dels empleats públics dels ens
locals catalans que tinguin una població inferior als 20.000 habitants, dels seus organismes
autònoms i del seu sector públic instrumental local.
Aquest Acord serà vinculant per a aquelles entitats que s'hi adhereixin expressament.
Data d'entrada en vigor:
L'endemà de la seva publicació oficial.
Publicació oficial:
DOGC núm. 6826, de 9 de març de 2015.
................................000....................................
Resolució de 5 de març de 2015, de la Secretaria General del Tesoro i Política Financera, per
la qual s'actualitza l'Annex 1 inclòs en la de 5 de febrer de 2015, per la qual es defineix el
principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les
entitats locals, i de les comunitats autònomes que s'acullin al Fons de Finançament a
Comunitats Autònomes.
Objecte:
Substituir l'annex 1 de la Resolució de 5 de febrer de 2015, per la qual es defineix el principi de
prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les entitats locals, i de
les comunitats autònomes que s'acullin al Fons de Finançament a Comunitats Autònomes, per tal
de complir amb l'obligació d'actualització mensual del cost de finançament de l'Estat a cada
termini.
Data d'entrada en vigor:
L'endemà de la seva publicació oficial.
Publicació oficial:
BOE núm. 56, de 6 de març de 2015.
................................000....................................
Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar
mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures
Aquest Decret està derogat pel Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg
d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes
mesures, el qual trobareu com a contingut relacionat.
Objecte: Aquest decret pretén regular les actuacions destinades a assegurar l'aplicació de mesures
d'autoprotecció en les empreses i, en general, les entitats i els organismes que fan activitats que
poden generar situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública, i també els
centres i les instal·lacions i les seves dependències, públics i privats, que poden resultar afectats de
manera especialment greu per situacions d'aquest caràcter. Les disposicions d'aquest Decret
s'apliquen a:
Totes les activitats i centres compresos a l'annex I, epígrafs A i C; Integra l'annex I.A el catàleg

d'activitats i centres d'interès per a la protecció civil de Catalunya; i Integra l'annex I.C el catàleg
d'activitats i centres d'interès per a la protecció civil local.

Les activitats, instal·lacions, establiments o dependències incloses dins l'àmbit d'aplicació
d'aquest Decret i que ja estiguin sotmeses a reglamentació específica pròpia, se'ls aplicaran, amb
caràcter supletori, les disposicions que preveu aquest Decret. Pel que fa als mitjans d'autoprotecció



mínims i al control administratiu i tècnic específic en matèria de protecció civil, els serà
d'aplicació directa aquest Decret.
Queden exclosos del control administratiu i del registre de la Generalitat aquells centres,
establiments o instal·lacions dependents del Ministeri de Defensa, d'institucions penitenciàries, de
les forces i cossos de seguretat i les duanes, així com els òrgans judicials.
Data que entra en vigor: La disposició final tercera d'aquest decret estableix que:
En el cas de les activitats i centres d'interès per a la protecció civil de Catalunya, l'entrada en

vigor d'aquesta norma es produirà en el termini de sis mesos a partir de l'endemà de la seva
publicació al DOGC.
En el cas de les activitats i centres d'interès per a la protecció civil local, l'entrada en vigor

d'aquesta norma es produirà en el termini d'un any a partir de l'endemà de la seva publicació al
DOGC, llevat de les activitats especificades a l'apartat 1, epígrafs a), b), d) i e), així com les
activitats de l'apartat 2, epígrafs c), d), j), k) i l), per a les quals aquest Decret entrarà en vigor en el
termini de sis mesos a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC.
................................000....................................
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern
Objecte:
Aquesta llei té per objecte:
a) Regular i garantir la transparència de l'activitat pública.
b) Regular i garantir el dret d'accés de les persones a la informació i la documentació públiques.
c) Establir els principis i les obligacions de bon govern d'acord amb els quals han d'actuar els alts
càrrecs, el personal al servei de l'Administració i la resta de persones a qui és aplicable aquesta
llei.
d) Aplicar el govern obert i fomentar la participació i la col·laboració ciutadanes.
e) Regular el règim de garanties i responsabilitats per l'incompliment dels deures i les obligacions
establerts per aquesta llei.
Data d'entrada en vigor:
1. Aquesta llei entra en vigor al cap de sis mesos d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, llevat del que determinen els apartats 2 i 3.
2. El títol II entra en vigor al cap d'un any que la Llei hagi estat publicada en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya pel que fa als ens que integren l'Administració local.
3. La Comissió de Garanties del Dret d'Accés a la Informació Pública ha d'ésser designada dins el
termini
Publicació oficial:
DOGC núm. 6780, 31 de desembre de 2014.
................................000....................................
Real decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electorales
Descripció: Reial decret 605/1999,de 16 d'abril, de regulació complementària dels processos
electorals.
Objecte: Aquest Reial decret regula els mitjans materials (locals, urnes, cabines, paperetes i
sobres, i impressos electorals) i personals a utilitzar en els processos electorals. També conté
algunes altres normes complementàries del procediment electoral, com ara les relatives al vot per
correu, als enviaments de propaganda electoral i a la determinació del nombre de regidors i vocals.
Data d'entrada en vigor: 18 d'abril de 1999.
Publicació oficial: BOE núm. 92, de 17 d'abril de 1999.
Observacions: Al BOE núm. 54, de 4 de març de 2015, s'ha publicat l'Ordre INT/358/2015, de 27
de febrer, per la qual es modifica l'annex 6 del Reial decret 605/1999, de 16 d'abril, de regulació
complementària dels processos electorals.
................................000....................................



Resolució de 19 de febrer de 2015, 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:
Facilitar als ajuntaments el compliment de l'obligació de subministrament d'informació sobre
esforç fiscal davant de les delegacions d'Economia i Hisenda.
Data d'entrada en vigor:
L'endemà de la seva publicació oficial.
Publicació oficial:
BOE núm. 52, de 2 de març de 2015.
Observacions:
La data límit per a presentar la informació relativa a l'esforç fiscal és el 30 de juny de 2015.
................................000....................................
Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics.
Objecte:
Regular la prevenció i reducció dels impactes adversos causats per la generació i la gestió dels
residus dels aparells elèctrics i electrònics sobre la salut humana i el medi ambient, determinar els
objectius de recollida i tractament d'aquests residus, i els procediments per a la seva correcta
gestió, traçabilitat i comptabilització.
Data d'entrada en vigor:
L'endemà de la seva publicació oficial.
Publicació oficial:
BOE núm. 45, de 21 de febrer de 2015.
Observacions:
D'acord amb la DT 2a Les comunitats autònomes i les Entitats Locals aplicaran plans d'adaptació
dels punts nets i de les instal·lacions de recollida municipals a les previsions d'aquest reial decret
mitjançant calendaris graduals, amb un termini màxim de cinc anys des de l'entrada en vigor
d'aquest reial decret, establint-se condicions especials d'operació en les seves autoritzacions.
................................000....................................
Resolució de 16 de març de 2015, de la Sotssecretaria, per la qual es publica la Resolució de
30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció
general de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats
Locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal.
Objecte:
Establir un conjunt d'instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
La present Resolució deroga:
- Resolució d'1 abril de 1997, conjunta de la Presidenta de l'Institut Nacional d'Estadística i del
Director General de Cooperació Territorial, per la qual es dicten instruccions tècniques als
Ajuntaments sobre la gestió i revisió del Padró municipal.
- Resolució de 4 de juliol de 1997, conjunta de la Presidenta de l'Institut Nacional d'Estadística i
del Director General de Cooperació Territorial, per la qual es dicten instruccions tècniques als
Ajuntaments sobre actualització del Padró Municipal.
- Resolució de 28 d'abril de 2005, de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció general de
Cooperació Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre el
procediment per acordar la caducitat de les inscripcions padronals dels estrangers no comunitaris
sense autorització de residència permanent que no siguin renovats cada dos anys.
Data d'entrada en vigor:
L'endemà de la seva publicació oficial.



Publicació oficial:
BOE núm. 71, de 24 de març de 2015.
................................000....................................
Reial decret llei 3/2015, de 22 de març, pel qual es preveu una oferta d'ocupació pública
extraordinària i addicional per lluitar contra el frau en els serveis públics, per a l'impuls del
funcionament de l'Administració de Justícia i en 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 al nombre de places assignades en la distribució de la taxa de reposició
prevista en l'article 21 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat
per a l'any 2015, la convocatòria de places en els següents àmbits:
- escala de funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
-lluita contra el frau fiscal i el control de la despesa.
-lluita contra el frau laboral i de Seguretat Social.
- Administració de Justícia
Data d'entrada en vigor:
L'endemà de la seva publicació al BOE.
Publicació oficial:
BOE núm. 70, de 23 de març de 2015.

XVIII.- FACTURES I COMPTES.
S’aprova la relació de factures detallada i en poder dels regidors que ascendeix a la quantitat de
226.621,22 € (s.e.u.o)

Relació de Factures del Registre num. 000001 al 000269 (Situació a 25 de març de 2015)

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

D.
Pagament Pagat

1 1.200,00 ANTON GODIA, RICARDO JUAN 23/01/2015 29/01/2015 Sí

2 600,1 PEROY RIBES, ROSA 26/01/2015 29/01/2015 Sí

3 918 BAÑERES PORTA, NOEMI * 26/01/2015 29/01/2015 Sí

4 24,99 ACENS TECHNOLOGIES, SL **D 02/01/2015 16/01/2015 Sí

5 484 RAUL SANTAELLA LOZANO 06/01/2015 12/01/2015 Sí

6 180 HOLDER SOLUTIONS, SL *D* 08/01/2015 08/01/2015 Sí

8 660,74 QUIMICA SERO SL **D 08/01/2015 03/02/2015 Sí

9 260,98 VODAFONE ESPAÑA,S.A.U. 09/01/2015 13/01/2015 Sí

10 396,06 SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA, SL *D 09/01/2015 17/01/2015 Sí

11 190,58 PROTECCIO INTEGRAL LLEIDATANA, SL 09/01/2015 No

12 10,18 SCHLECKER, SAU 09/01/2015 09/01/2015 Sí

13 78,65 RUBINAT TARRAGONA, JAUME 12/01/2015 No

14 605,03 EDITORIAL ARANZADI, S.A. * 13/01/2015 No

15 285,52 TELEFONICA MOVILES, SERVICIO MOVILINE 14/01/2015 14/01/2015 Sí

16 169,4 JF. ASCENSORS SCP 15/01/2015 15/01/2015 Sí

17 517,17 SAINT GOBAIN IDAPLAC, SL **D 15/01/2015 10/02/2015 Sí

18 129,08 TORRELSA, SA **D 15/01/2015 03/02/2015 Sí

19 285,37 ENDESA ENERGIA, SAU * 15/01/2015 11/02/2015 Sí

20 66,14 ENDESA ENERGIA, SAU * 15/01/2015 11/02/2015 Sí

21 48,4 ENDESA ENERGIA, SAU * 15/01/2015 11/02/2015 Sí



22 28,98 ENDESA ENERGIA, SAU * 15/01/2015 11/02/2015 Sí

23 330,81 ENDESA ENERGIA, SAU * 15/01/2015 11/02/2015 Sí

24 20,67 ENDESA ENERGIA, SAU * 15/01/2015 11/02/2015 Sí

25 526,68 ENDESA ENERGIA, SAU * 15/01/2015 11/02/2015 Sí

26 739,55 ENDESA ENERGIA, SAU * 15/01/2015 11/02/2015 Sí

27 1.114,92 ENDESA ENERGIA, SAU * 15/01/2015 11/02/2015 Sí

28 606 ARTESEY IBERICA, SL * 16/01/2015 23/01/2015 Sí

29 1.224,00 AVENTIN HUGUET, ADORACION * 16/01/2015 No

31 6.433,22 ABS INFORMATICA, S.L. D** 19/01/2015 19/03/2015 Sí

32 11.869,00 TREN MAGIC MADI, SLU 19/01/2015 11/02/2015 Sí

33 363 GESTIO PUBLICITAT SEGRE, SLU D** 20/01/2015 21/01/2015 Sí

34 520,3 UN, DOS, TRES..KUÀ 20/01/2015 No

35 1.510,50 CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA 20/01/2015 No

36 26,74 QUIMICA SERO SL **D 20/01/2015 17/02/2015 Sí

37 40,4 GARCIA SORIANO, CARME * 20/01/2015 No

38 248,72 INFOUNIO, SL * 21/01/2015 No

39 54,7 APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL 21/01/2015 21/01/2015 Sí

40 89,93 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D 23/01/2015 20/02/2015 Sí

41 473,11 LEFEBVRE-EL DERECHO, SA 23/01/2015 No

42 279,79 LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA (AB) * 23/01/2015 No

44 46,2 CASA BADIO, S.L. * 26/01/2015 No

45 792,55 BIOAIRE EFICIENCIA ENERGETICA, SL 26/01/2015 No

46 793,61 BIOAIRE EFICIENCIA ENERGETICA, SL 27/01/2015 No

47 102 LOPEZ MATA, LAIA 28/01/2015 No

48 152,05 QUALITY COLORS,SCP * 28/01/2015 No

49 2.047,32 AMBI JARDINS SCP * 29/01/2015 No

50 153 RIUS HERNANDEZ, MARGARITA * 28/01/2015 11/02/2015 Sí

51 153 RIUS HERNANDEZ, MARGARITA * 28/01/2015 11/02/2015 Sí

52 661,44 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, SA 28/01/2015 No

53 499,5 MN CATERING 2003 SL * 30/01/2015 11/02/2015 Sí

54 1.028,50 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 02/02/2015 01/02/2015 Sí

55 285,75 TELEFONICA MOVILES, SERVICIO MOVILINE 02/02/2015 02/02/2015 Sí

56 44,93 SALTOKI LLEIDA, SA * 02/02/2015 No

57 174,24 SIEF-2 02/02/2015 13/02/2015 Sí

58 606 ARTESEY IBERICA, SL * 03/02/2015 11/02/2015 Sí

59 11.869,00 TREN MAGIC MADI, SLU 03/02/2015 09/03/2015 Sí

60 90,75 CAMARASA SACASES, SANTI 03/02/2015 No

61 90,75 CAMARASA SACASES, SANTI 03/02/2015 No

62 229,9 SIEF-2 03/02/2015 17/02/2015 Sí

63 3.675,12 CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA 04/02/2015 No

64 660,74 QUIMICA SERO SL **D 04/02/2015 04/03/2015 Sí

65 128,99 LOCAL PROM (SERRA-SULLA CONSULTORS, S.L. D** 04/02/2015 11/02/2015 Sí

66 148,85 ACENS TECHNOLOGIES, SL **D 05/02/2015 20/02/2015 Sí

67 314,6 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA D** 05/02/2015 06/02/2015 Sí



68 145,2 MOBLES L'EBENISTA * 06/02/2015 No

69 235,62 VODAFONE ESPAÑA,S.A.U. 06/02/2015 11/02/2015 Sí

70 57 COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA 06/02/2015 06/02/2015 Sí

71 205,03 COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA 06/02/2015 06/02/2015 Sí

72 148,31 COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA 06/02/2015 No

73 158,12 SAINT GOBAIN IDAPLAC, SL **D 05/02/2015 03/03/2015 Sí

74 803,86 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 06/02/2015 No

75 236,8 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 06/02/2015 No

76 2.211,45 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 06/02/2015 No

77 35,62 INFOUNIO, SL * 09/02/2015 No

78 24,99 ACENS TECHNOLOGIES, SL **D 09/02/2015 20/02/2015 Sí

79 162,32 GRUPO ELECTRO STOCKS, SL * 09/02/2015 No

80 68,49 RAMELL, SCCL 09/02/2015 09/02/2015 Sí

81 165,36 SEGRE SERVEIS,S.A. 09/02/2015 No

82 1.589,41 SERVEIS LIC 1999, SLU * 09/02/2015 No

83 108,78 GRUPO ELECTRO STOCKS, SL * 09/02/2015 No

84 230,99 SOLUCIONES VIALES SEÑALIZACION SLU 09/02/2015 No

85 63,04 SIEF-2 09/02/2015 17/02/2015 Sí

86 14,15 L'HORT DE CA LA BARBARA 10/02/2015 No

87 229,9 PUBLIDER, SCP 11/02/2015 No

88 147,02 NOGUERA LAX, WIFREDO 11/02/2015 11/02/2015 Sí

89 9,2 PUBLIDER, SCP 11/02/2015 No

90 96,8 TXUSMS LABS 12/02/2015 17/02/2015 Sí

91 128 FOTO LLUM **D 11/02/2015 No

92 1.774,80 VILLACAMPA VIÑES, JORDI 12/02/2015 No

93 2.134,40 CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA 11/02/2015 No

94 231,44 CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA 11/02/2015 No

95 108,9 JF. ASCENSORS SCP 11/02/2015 11/02/2015 Sí

96 233,89 ALCO GRUPO EMPRESARIAL, SL * 11/02/2015 No

97 396,06 SISTEMES I SERVEIS SEGRIA, SL 12/02/2015 No

98 225,36 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D 13/02/2015 05/03/2015 Sí

99 29,23 CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA 11/02/2015 No

100 38,4 GARCIA SORIANO, CARME * 13/02/2015 No

101 486,65 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D 13/02/2015 05/03/2015 Sí

103 423,5 SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA D** 16/02/2015 16/02/2015 Sí

104 171,21 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS I TELEGRAFOS, SA D** 16/02/2015 16/02/2015 Sí

105 47,19 INFOUNIO, SL * 17/02/2015 No

106 2.305,38 INGENIERIA CONSTRUCCION Y TECNICAS DE ILUMINACION,
SL *

17/02/2015 No

107 259,33 JFESPAIS (JESUS M. FIUZA CIBEIRA) 18/02/2015 06/03/2015 Sí

108 26,74 QUIMICA SERO SL **D 18/02/2015 19/03/2015 Sí

109 363 GESTIO PUBLICITAT SEGRE, SLU D** 18/02/2015 18/02/2015 Sí

110 267 UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD **D 18/02/2015 02/03/2015 Sí

112 275,85 UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD **D 18/02/2015 02/03/2015 Sí

113 57,18 UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD **D 18/02/2015 02/03/2015 Sí



114 1.157,53 ENDESA ENERGIA, SAU * 18/02/2015 No

115 1.415,64 ENDESA ENERGIA, SAU * 18/02/2015 No

116 238,13 ENDESA ENERGIA, SAU * 18/02/2015 No

117 690,6 ENDESA ENERGIA, SAU * 18/02/2015 No

118 403,75 ENDESA ENERGIA, SAU * 18/02/2015 No

119 789,65 ENDESA ENERGIA, SAU * 18/02/2015 No

120 899,43 ENDESA ENERGIA, SAU * 18/02/2015 No

121 1.280,41 ENDESA ENERGIA, SAU * 18/02/2015 No

122 361,8 ENDESA ENERGIA, SAU * 18/02/2015 No

123 73,35 ENDESA ENERGIA, SAU * 18/02/2015 No

124 324,44 ENDESA ENERGIA, SAU * 18/02/2015 No

125 1.192,48 ENDESA ENERGIA, SAU * 18/02/2015 No

126 539,14 ENDESA ENERGIA, SAU * 18/02/2015 No

127 384,86 ENDESA ENERGIA, SAU * 18/02/2015 No

128 40 GARCIA SORIANO, CARME * 13/02/2015 No

129 574,58 TALLERS ROSSELLO 19/02/2015 No

130 2.398,70 TALLERS ROSSELLO 19/02/2015 No

131 275,88 HOLDER SOLUTIONS, SL *D* 19/02/2015 19/02/2015 Sí

132 1.171,28 TRABERMAN, SL 19/02/2015 No

133 29,34 TRABERMAN, SL 19/02/2015 No

134 1.278,00 RESTAURANT MODERNO-EL TEULE * 20/02/2015 No

135 194,21 QUALITY COLORS,SCP * 20/02/2015 No

136 42,95 FONTANET,C.B. * 20/02/2015 No

137 272,08 FONTANET,C.B. * 21/02/2015 No

138 61,97 BOTARGUES MIERA, PILAR * 23/02/2015 09/03/2015 Sí

139 600,1 PEROY RIBES, ROSA 23/02/2015 26/02/2015 Sí

140 1.200,00 ANTON GODIA, RICARDO JUAN 23/02/2015 26/02/2015 Sí

141 153 RIUS HERNANDEZ, MARGARITA * 23/02/2015 09/03/2015 Sí

142 153 RIUS HERNANDEZ, MARGARITA * 23/02/2015 09/03/2015 Sí

143 313,31 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D 23/02/2015 21/03/2015 Sí

144 318,88 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D 23/02/2015 21/03/2015 Sí

145 1.028,50 LA CREMALLERA TEATRE,SL * 24/02/2015 27/02/2015 Sí

146 1.224,00 BAÑERES PORTA, NOEMI * 24/02/2015 26/02/2015 Sí

147 127,05 PROTECCIO INTEGRAL LLEIDATANA, SL 24/02/2015 No

148 2.314,80 AULOCE, SA (ES PUBLICO) * 24/02/2015 No

149 340,7 CONSORCI LOCAL LOCALRET 24/02/2015 No

150 2.057,00 MUSICOS UNIDOS SIGLO XXI S COOP MAD 25/02/2015 No

151 300 FORN DE PA GIRIBET, SCP 25/02/2015 No

152 3.306,10 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA * 25/02/2015 No

153 2.258,60 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA * 25/02/2015 No

154 964,08 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA * 25/02/2015 No

155 1.984,74 ENDESA ENERGIA, SAU * 25/02/2015 No

156 659,45 AMBI JARDINS SCP * 26/02/2015 No

157 669,13 AMBI JARDINS SCP * 25/02/2015 No



158 2.047,32 AMBI JARDINS SCP * 25/02/2015 No

159 514,25 R-MEDIA EVOLUTION TWC-C, SL 25/02/2015 No

160 1.347,26 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES * 26/02/2015 No

161 489,4 FEDERACIO MUNICIPIS DE CATALUNYA 26/02/2015 No

162 218,77 SUGRAÑES SA 26/02/2015 No

163 57,18 UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD **D 01/02/2015 01/02/2015 Sí

164 1.028,50 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 28/02/2015 02/03/2015 Sí

165 289,51 TELEFONICA MOVILES, SERVICIO MOVILINE 02/03/2015 02/03/2015 Sí

166 4.217,08 LIMPIEZAS PIRINEO SL * 02/03/2015 No

168 4.084,44 LIMPIEZAS PIRINEO SL * 02/03/2015 No

169 749 ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES * 02/03/2015 No

170 1.606,23 SOLUCIONES VIALES SEÑALIZACION SLU 02/03/2015 No

171 1.250,85 GLS CONSORCIO DEL HORMIGON, SLU * 02/03/2015 No

172 2,06 SALTOKI LLEIDA, SA * 02/03/2015 No

173 177,08 CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA 02/03/2015 No

174 7.103,13 CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA 02/03/2015 No

175 99 MEDIA MARKT LLEIDA, SA 02/03/2015 No

176 10,8 BRODATS MERCERIA, SL 02/03/2015 No

177 10,5 SALAZAR GREGORI, ANGEL 02/03/2015 No

178 540,93 MN CATERING 2003 SL * 02/03/2015 No

179 197,53 ARA PRODUCCIONS, SL * 02/03/2015 No

180 353,55 SAINT GOBAIN IDAPLAC, SL **D 02/03/2015 24/03/2015 Sí

181 -809,81 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. (abonament) 02/03/2015 10/03/2015 Sí

182 7,99 MEDIA MARKT LLEIDA, SA 02/03/2015 No

183 660,74 QUIMICA SERO SL **D 03/03/2015 No

184 606 ARTESEY IBERICA, SL * 03/03/2015 No

185 11.869,00 TREN MAGIC MADI, SLU 04/03/2015 No

186 128,99 LOCAL PROM (SERRA-SULLA CONSULTORS, S.L. D** 04/03/2015 05/03/2015 Sí

188 265,6 PUBLIDER, SCP 05/03/2015 No

189 772,28 PUBLIDER, SCP 05/03/2015 No

190 43,56 COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA 05/03/2015 No

191 379,89 COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA 05/03/2015 05/03/2015 Sí

192 58,01 COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA 05/03/2015 05/03/2015 Sí

193 3.018,51 GRUPO ELECTRO STOCKS, SL * 09/03/2015 No

194 74,91 RAMELL, SCCL 09/03/2015 05/03/2015 Sí

195 24,99 ACENS TECHNOLOGIES, SL **D 10/03/2015 07/03/2015 Sí

197 118,63 TORRELSA, SA **D 11/03/2015 No

198 1.205,74 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 10/03/2015 No

199 902,24 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 10/03/2015 No

200 146,69 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 10/03/2015 No

201 73,5 GARCIA SORIANO, CARME * 10/03/2015 No

202 137,83 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D 10/03/2015 No

203 358,35 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D 10/03/2015 No

204 60,5 XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL 10/03/2015 No



205 396,06 SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA, SL *D 10/03/2015 14/03/2015 Sí

206 241,78 SEGRE SERVEIS,S.A. 10/03/2015 No

207 3.610,10 CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA 11/03/2015 No

208 7.103,13 CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA 11/03/2015 No

209 1.391,50 ARTECNIA INGENIERIA, SL 12/03/2015 No

210 2.274,80 MARTI MIRO ALEJANDRO 28/02/2015 No

211 59,79 ALCO GRUPO EMPRESARIAL, SL * 12/03/2015 No

212 169,4 JF. ASCENSORS SCP 12/03/2015 No

213 42,62 ATELIER LIBROS SA. 13/03/2015 No

214 187,65 PLAMECA SA * 13/03/2015 No

215 1.589,41 SERVEIS LIC 1999, SLU * 13/03/2015 No

216 185,94 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS I TELEGRAFOS, SA D** 13/03/2015 11/03/2015 Sí

217 57,18 UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD **D 16/03/2015 No

218 159,14 INFOUNIO, SL * 17/03/2015 No

219 60,5 XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL 17/03/2015 No

220 175,14 MECORT, SCP 17/03/2015 No

221 468,27 ALFAGRAF GRAFIQUES SCP * 19/03/2015 No

222 338,8 ALFAGRAF GRAFIQUES SCP * 19/03/2015 No

223 974,05 TOP-TEN SL, TOPOGRAFIA 19/03/2015 No

224 508,2 ACUSTIELEC SL * 19/03/2015 No

225 50,54 SAINT GOBAIN IDAPLAC, SL **D 20/03/2015 No

226 282,73 QUALITY COLORS,SCP * 10/03/2015 No

227 1.032,58 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/03/2015 No

228 983,2 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/03/2015 No

229 182,35 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/03/2015 No

230 668,3 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/03/2015 No

231 339,34 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/03/2015 No

232 601,32 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/03/2015 No

233 660,65 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/03/2015 No

234 1.170,18 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/03/2015 No

235 235,55 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/03/2015 No

236 61,89 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/03/2015 No

237 965,48 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/03/2015 No

238 391,21 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/03/2015 No

239 209,58 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/03/2015 No

240 254,93 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/03/2015 No

241 226,22 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/03/2015 No

242 55,01 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/03/2015 No

243 47,78 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/03/2015 No

244 42,28 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/03/2015 No

245 25,76 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/03/2015 No

246 322,73 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/03/2015 No

247 18,37 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/03/2015 No

248 539,12 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/03/2015 No



249 716,71 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/03/2015 No

250 273,23 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/03/2015 No

251 1.110,24 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/03/2015 No

252 411,56 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/03/2015 No

253 303,75 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/03/2015 No

254 153 RIUS HERNANDEZ, MARGARITA * 23/03/2015 No

255 153 RIUS HERNANDEZ, MARGARITA * 23/03/2015 No

256 1.200,00 ANTON GODIA, RICARDO JUAN 23/03/2015 No

257 600,1 PEROY RIBES, ROSA 23/03/2015 No

258 4.084,44 LIMPIEZAS PIRINEO SL * 23/03/2015 No

259 1.479,99 LIMPIEZAS PIRINEO SL * 25/03/2015 No

260 4.218,08 LIMPIEZAS PIRINEO SL * 23/03/2015 No

261 984,94 TRABERMAN, SL 23/03/2015 No

262 125,38 TRABERMAN, SL 23/03/2015 No

264 165,37 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D 24/03/2015 No

265 443,73 ALBERCH,S.A. 24/03/2015 No

266 219,41 ARA PRODUCCIONS, SL * 24/03/2015 No

268 147,02 NOGUERA LAX, WIFREDO 25/03/2015 25/03/2015 Sí

269 35,62 INFOUNIO, SL * 25/03/2015 No

Total Factures Registrades 204.238,45
Factures Liquidades
Efectivament

56.056,61

Factures Pendents de Liquidar 148.181,84

XIX.- MOCIONS
No es presenta cap.

XX.- PRECS I PREGUNTES.
Intervé primerament el Regidor Sr Jaume Fernandez i manifesta tant sols que des de el
nostre grup, dir-vos que m’ha semblat molt bé la iniciativa de l’aplicació l’Ebando, realment és
molt pràctic, i en aquesta èpoques que hem tingut un nivell de baixes brutal al poble, els que
treballem a fora del municipis ens va força bé per assabentar-nos de tot plegat.
Contesta l’alcalde, agraint les seves paraules i pel Regidor Sr Jaume Borrero es comenta que ara
per ara, estem per sobre dels 330 usuaris.

Seguidament intervé la Regidora Sara Vila i realitza una petició en relació al Cementiri, he
parlat amb diferents veïns i els hi sobta que estiguin les llums obertes durant tota la nit, per qüestió
d’eficiència energètica i perquè no crec que les ànimes necessitin llums per la nit. Pensem que es
podria establir un horari d’enllumenat.

Contesta l’Alcalde que el consum de tot l’enllumenat del cementiri és de 140W, el que
consumeix una farola de Rosselló. I el que hem dius que a la nit no hi va ningú, a vegades sempre
hi ha algú que et sorprèn. És un consum insignificant i si que hi va gent, aneu al tard quan és fosc i
veureu gent a dins. Aquí s’hi va molt al cementiri.



Torna a prendre la paraula la Regidora Sara Vila i considera que s’hauria de racionalitzar els
horaris, establir un horari al cementiri. Trobo excessiu que la gent hi pugui anar a les 4 del matí.

Contesta l’alcalde que no som ajuntament de vetar l’entrada i si volen anar, prou pena es té de
tenir d’anar a veure un familiar al cementiri. Ha estat sempre obert i amb menys enllumenat.
Prenem nota però per part nostra que hi vagin quan vulguin. I pel que fa a l’enllumenat és com una
farola de les 545 que tenim al municipi. Es va tenir en compte l’eficiència energètica alhora de
ficar l’enllumenat.

A continuació pren la paraula la Regidora Mª Carme Vidal i pregunta sobre les negociacions
envers l’autovia, una infraestructura tant important i resulta que no tenim cap sortida aquí a
Rosselló. No tenim ni aquesta ni la d’Indulleida.
Contesta l’Alcalde, que això depèn del Ministeri de Foment.
Continua la seva intervenció la Regidora Maria Carme Vidal i sobre les rotondes que estan
pressupostades i Foment les ha de pagar, en principi a Arnó, però les de Rosselló que les ha fet
l’ajuntament a qui les pagarà?
Contesta l’Alcalde i diu que les rotondes les va pagar Foment, nosaltres només paguem
l’enjardinament, respecte a la resta no se com està el tema.

Torna a prendre la paraula la Regidora Maria Carme i diu que Quan s’informa a la població,
intentar que sigui el més exacte i acurat possible a la realitat., com per exemple en el fulletó que es
va repartir del cost del camp de futbol, posava 50.000€ i a l’ajuntament li va costar 60.000€

Replica l’Alcalde te l’has de llegir més bé, ficava ben clar a sota les despeses indirectes que
s’havien produït i que s’havien de sumar. Si sumes dona la quantitat.
Seguidament s’obre un petit canvi de impressions i punts de vista entre la Regidora i el Sr. Alcalde
en relació a les informacions sorgides i comentades, respecte a les existències en Caixa i la
exactitud en els números.

En un altre ordre la Regidora Maria Carme Vidal i respecte al Camp de Futbol manifesta el seu
posicionament i recorda que ella va votar en contra del camp de futbol pel lloc on és,. era
partidària de fer-lo al mateix lloc on era, això ja es conegut per tots i durant aquests 4 anys he
defensat el programa amb el que hem vaig presentar. Però també ha de quedar clar que el dia de la
inauguració estava allí.

Intervé l’Alcalde i diu “No se quina obsessió teniu amb el camp de futbol, però que quedi clar una
cosa, per sort som un municipi tan petit que la gent ho té claríssim és un tema tancat ja.
Adreçant-se a la Regidora diu: “Tu creus que s’havia de fer allí, d’acord però jo soc el que està
governant i havia de valorar les opcions i a partir d’allí prendre decisions, encertades o
equivocades. I això ho acaba valorant la gent del municipi. I pel camp de futbol tranquil·la que la
gent ho té ven clar.
Respecte al tema de l’Autovia, el tema de l’autovia, no hi ha diners i s’han carregat tots els
enllaços. Foment s’ho ha carregat i punto. L’únic que s’ha demanat és que com passen camions
que ens enquitranin el camí fins aquí baix, si aconseguim això més que satisfets.

Torna a intervenir la Regidora Maria Carme i diu, no creus que una infraestructura així que
passa a tocar no haguem de tenir sortida? I deixar de lluitar? A Torrefarrera a base de lluitar han
aconseguit alguna cosa més.



Respon l’alcalde, els temes s’ha de conèixer i si no, no dir res, i pregunta Saps exacte el que han
aconseguit?

Respon la Regidora que en quan a l’autovia han aconseguit un ramal o alguna cosa més.

Replica l’Alcalde que a Rosselló no hi ha estat mai l’accés de Rosselló a l’autovia, i la de
Indulleida que estava prevista també ha desaparegut per raons pressupostaries.

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


