ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 14 DE MAIG DE 2015
Data: 14 de maig 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 actes anteriors.
Aprovació Comptes Municipals 2014.
Aprovació Prorroga i Modificació del Contracte de Gestió de Servei Públic de l’explotació del
servei municipal d’abastament d’aigua al municipi de Rosselló.
Aprovació Conveni Ajuntament Alguaire, Torrefarrera i Rosselló amb el C.F Mig Segrià.
Adhesió Addenda Conveni Marc desenvolupament de xarxes de telecomunicacions a Catalunya
signats entre Local-ret i Telefònica.
Aprovació dels models de declaració del registre d'interessos.
Informe Execució Pressupostaria 1er/Tr 2015.
Informe Pagament Mig a Proveïdors 1er Trimestre 2015.
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 26/03/2015 i Extraordinari de 28/04/2015.
II.- APROVACIÓ COMPTES MUNICIPALS 2014.
ANTECEDENTS
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2014, cal elaborar el compte general de l’entitat local, dels
organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament local.
El compte ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer,
patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària i
annexos.
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de maig de
l’actual exercici.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2014 s’han sotmès a l’informe de la
Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 31 de Març de
2015. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 64, de data 2
d’abril de 2015, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni
observacions.
FONAMENTS DE DRET
Cal tenir presents els articles 208 a 212 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 Instrucció de comptabilitat
per a l’Administració local, i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el
contingut.
Per tant,
S’ACORDA:
Primer.- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2014, integrats
pels següents documents comptables:
- Balanç de situació
- Compte de resultat econòmic patrimonial
- Liquidació del pressupost
- La memòria
Segon.- Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de cadascun
dels seus organismes autònoms.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a favor de
l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat
bancària. en cas de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat
de conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció
de comptabilitat.

Tercer.- Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici
econòmic 2014, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles
mencionats en la part expositiva.
III.- APROVACIÓ PRORROGA I MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DE
SERVEI PÚBLIC DE L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT
D’AIGUA AL MUNICIPI DE ROSSELLÓ.
ANTECEDENTS
L'Ajuntament de Rosselló va acordar en sessió de 16 de setembre de 2004, l’adjudicació a
l’empresa aqualia, Gestión Integral del Agua S.A. el contracte de la gestió indirecta del servei
municipal d’abastament d’aigua del municipi, per un període de dotze anys, prorrogable fins el
màxim legal. El Plec de Condicions del concurs contemplava igualment una obra d’instal·lació de
comptadors unitaris a les vivendes. La amortització de la totalitat dels imports (498.702,85 €) es
realitzà a un termini de 11 anys, adaptant-se a la durada del contracte.
En data 16 de juliol de 2014 Aqualia va tramitar davant de l’Ajuntament de Rosselló, la sol·licitud
de modificació de les actuals tarifes de subministrament d’aigua. Posteriorment d’acord amb el
Decret de la Generalitat de Catalunya núm. 149/1988 de data 28 d’abril i després de la tramitació
pertinent, en data 31 d’octubre de 2014 la Comissió de Preus de Catalunya va autoritzar, d’acord
l’informe tècnic de la Secretaria de la Comissió, la sol·licitud tramitada, que suposa un increment
del 45,42% sobre l’actual tarifa.
Amb data 30 de març de 2015 la Corporació trasllada al concessionari la inconveniència d'aplicar,
la resolució de la Comissió de Preus de Catalunya del 11 novembre de 2014, en les tarifes de
subministrament d'aigua autoritzades per l'any 2015 al municipi i la adequació 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 i, l’insta a proposar mecanismes o alternatives viables
que permetin el re equilibri de la concessió.
En data 1 d’abril de 2015 aqualia respon al requeriment de l’Ajuntament i realitza una proposta a
la Corporació consistent en prorrogar la duració del contracte, mitjançant l’activació de dos
períodes de pròrroga de cinc anys cada un (per tant, 10 anys més a la vida inicial del contracte) a fi
de que, tal pròrroga serveixi de mecanisme per restablir l’equilibri financer de la concessió. La
proposta manté l’estructura de despeses ja aprovada per la Comissió de Preus de Catalunya el 11
novembre de 2014, però amb la variant de nous increments tarifaris, terminis i costos
d’amortització.
La proposta de pròrroga del contracte es troba emparada pel que disposa el Reial Decret
1098/2001 de 12 d’octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques. al qual es troba sotmès el referit document administratiu subscrit el 14
d’0ctubre de 2004.
El plec de clàusules economicoadministratives aprovat pel Ple de l'Ajuntament i, les clàusules del
contracte original continuaran subsistents durant el període de pròrroga
ACORDS
PRIMER.- Acordar la pròrroga del contracte de gestió de serveis públics per d’abastament d’aigua
del municipi de Rosselló, la durada inicial del qual era de 12 anys per un període de 10 anys mes i
aprovar la modificació de la clàusula 27 del Plec de condicions economicoadministratives que

regeixen el contracte de la concessió de l’explotació del servei d’abastament de Rosselló en el
sentit de contemplar la nova durada vigent del contracte per un termini de 10 anys, essent la
durada total fins el 15 d’octubre de 2026. .
SEGON.--Aprovar l’aplicació les tarifes detallades en l'Annex I, les quals es publicaran
prèviament en les Ordenances fiscals corresponents. El concessionari presentarà durant l’any 2015
un expedient tarifari amb els nous preus i períodes d’amortització contemplats, per a la seva
aprovació per part de l’Ajuntament i posterior tràmit davant la Comissió de Preus de Catalunya.
TERCER.-. Aprovar la modificació mitjançant la incorporació de noves clàusules de les noves
tarifes pels conceptes denominats tarifa social i altres mesures econòmiques encaminades a
garantir l’accés al subministrament d’aigua potable a les persones que pateixen una situació de
vulnerabilitat econòmica. L’aplicació d’aquestes mesures estarà regulat pel document contingut en
l’Annex 2, que igualment serà motiu de publicació en les Ordenances Fiscals corresponents.
QUART. - Aprovar la minuta del Conveni de formalització de les Modificacions que s’adjunta i
notificar aquest Acord a l’Adjudicatària.
CINQUE´.- Facultar al Sr. Alcalde perquè subscrigui els documents que siguin necessaris per a la
consecució del present Acord.
ANNEX I: Tarifes del Servei.
TARIFES
ÚS DOMÈSTIC

EUR/m3

EUR/m3

Bloc 1 (0-12 m3/mes)

1

0,6042

Bloc 2 (12-30 m3/mes)

1

0,7620

Bloc 3 (>30 m3/mes)

1

1,1036

EUR/m3

EUR/m3

1

0,7620

EUR/Mes

EUR/mes

1

4,1639

EUR/Mes

EUR/mes

1

2,0340

EUR/m3

EUR/m3

1

0,3625

ÚS INDUSTRIAL

Bloc 1

QUOTA SERVEI MES

QUOTA MANTENIMENT DE COMPTADORS

TARIFA SOCIAL

Bloc 1 (0-9 m3/mes)

ANNEX II: Document regulador de l’aplicació de les mesures d’ajuda econòmica.
Mesures d’ajuda econòmica per garantir l’accés al subministrament d’aigua potable als
veïns en situació de vulnerabilitat econòmica de la ciutat de Rosselló
L’Ajuntament de Rosselló, en col·laboració amb Aqualia, essent conscient de la situació social
actual, ha desenvolupat diverses mesures d’ajuda econòmica als veïns i veïnes de la població per
tal de garantir l’accés al subministrament d’aigua potable a les persones que pateixen una situació
de vulnerabilitat econòmica.
Ajuts i bonificacions del rebut de l’aigua:
En aquest sentit, les mesures que s’apliquen són les següents:
Tarifa social municipal i de la repercussió de Cànon de l’Aigua (ACA)
Tarifa bonificada municipal i de la repercussió del Cànon de l’Aigua (ACA) per a grups de
convivència de 4 o més persones
► Tarifa social Municipal i de la repercussió del Cànon de l’Aigua (ACA)
Es tracta d’una bonificació de la tarifa de subministrament d’aigua potable que té per objectiu que
els usuaris paguin un factura més reduïda pel consum de l’aigua.
En què consisteix la tarifa social municipal ?:
Consisteix en una reducció aproximadament del 60% de la tarifa aplicada als consums domèstics
dels habitatges.
Qui se’n pot beneficiar?:
La tarifa social es concedirà a totes aquelles persones que compleixin algun dels següents requisits:
Ser abonat titular del contracte de subministrament d’aigua a l’habitatge d’ús domèstic que
compleixin els següents requisits:
tenir 60 o més anys d’edat i percebre una pensió mínima per jubilació, incapacitat permanent o
viduïtat, o ser perceptors de l’extint “Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez” o pensions no
contributives de jubilació i invalidesa.
formar part d’una unitat familiar amb tots els seus membres a l’atur.
En aquests casos, serà d’aplicació tant la bonificació en la tarifa municipal de l’aigua com en els
impostos del Cànon de l’Aigua.
* L’aplicació de la tarifa de cànon social depèn del consum de la factura. Quan una factura
emesa a un abonat que gaudeix de la tarifa social ha superat la dotació de 9 m3 mensuals,
l’abonat no té dret a gaudir d’aquesta tarifa i se li aplicaran les tarifes ordinàries vigents. La
tarifa social s’aplicarà conjuntament amb la tarifa de cànon social. La pèrdua del dret a gaudir
del cànon social comportarà la pèrdua de gaudir de la tarifa social d’aigua.
Com i on sol·licitar-ho?:
Per fer la sol·licitud de la tarifa social podeu consultar a www.gencat.cat/aca, i fer la sol·licitud a
través del web. La sol·licitud i presentació de la documentació l’ha de realitzar directament el
titular del contracte de subministrament. Un cop resolt positivament el dret a la bonificació per
part de l’Agència Catalana de l’Aigua, i comunicada la resolució a Aqualia, l’aplicació de la tarifa
social municipal serà automàtica en la propera factura i pels dos conceptes.

Documentació que és necessari presentar:
Pensionistes:
.- Sol·licitud d’aplicació del tipus social de la repercussió del cànon de l’aigua, complimentada pel
sol·licitant.
.- Fotocòpia del DNI/NIE/passaport del sol·licitant.
.- Certificat d’empadronament del sol·licitant.
.- Certificat emès per la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social del Ministeri de Treball i
Immigració, acreditant ser beneficiari d’una pensió mínima per jubilació, incapacitat permanent o
viduïtat.
.- Fotocòpia de la darrera factura de l’empresa subministradora d’aigua, on es constati que el
sol·licitant és el titular del contracte de l’aigua.
Aturats:
.- Sol·licitud d’aplicació del tipus social de la repercussió del cànon de l’aigua complimentada pel
sol·licitant.
.- Fotocòpia del DNI/NIE/passaport del sol·licitant.
.- Fotocòpia del llibre de família o documentació similar (només en cas de famílies de dos o més
membres).
.- Certificat de convivència del sol·licitant (ha d’aparèixer tots els empadronats).
.- Model de declaració responsable que inclogui la relació de convivents aturats autoritzant la
comprovació de les dades, complimentat pel sol·licitant.
.- Fotocòpia de la darrera factura de l’empresa subministradora d’aigua, on es constati que el
sol·licitant és el titular del contracte de l’aigua.
► Tarifa municipal bonificada i de la repercussió del cànon de l’ACA per a grups de
convivència de 4 o més persones
La tarifa bonificada de subministrament d’aigua potable per als grups de convivència de 4 o més
membres consisteix en l’ampliació dels trams de consum, a partir del quart membre de la unitat
familiar o de convivència.
En què consisteix la tarifa bonificada d’ampliació de trams?:
Els habitatges on viuen 4 o més persones poden ampliar els límits per als trams de consum de
subministrament d’aigua, el que suposarà que la factura surti més econòmica, tant la part referida a
la tarifa municipal com el cànon de l’ACA.
Així, als habitatges de residència habitual en els que convisquin 4 o més persones els límits dels
trams del consum s’incrementaran:
.- el límit del primer tram de consum s’incrementarà en 3 m3/mes per cada persona addicional.
.- el límit del segon tram de consum s’incrementarà en 5 m3/mes per cada persona addicional.
Qui se’n pot beneficiar?:
La tarifa bonificada per a grups familiars o de convivència per a 4 o més persones es concedirà a
totes aquelles persones que compleixin algun dels següents requisits:
.- Ser família nombrosa (3 o més fills empadronats a la mateixa vivenda).
.- Ser grup de convivència o unitat familiar a partir de 4 o més persones empadronades en un
mateix habitatge.
.- Llars amb persones amb grau de disminució superior al 75% o amb un nivell III de dependència
reconegut per resolució de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials. Cada persona amb

aquest grau de disminució o dependència computa com a dues persones a efectes de considerar
l’ampliació de trams.
Com i on sol·licitar-ho?:
La sol·licitud i tramitació de la tarifa municipal bonificada d’ampliació de trams es pot realitzar a:
.- Oficina d’Aqualia, ubicada a l’Ajuntament de Rosselló. L’horari d’atenció és els dimecres de
10h a 13h.
A través de l’Agència Catalana de l’Aigua
Un cop resolt positivament el dret a la bonificació, l’aplicació de la tarifa bonificada d’ampliació
de trams serà automàtica en la propera factura.
Documentació que és necessari presentar:
El formulari de sol·licitud d’ampliació de trams emplenat, autoritzant a l’Agència Catalana de
l’Aigua a realitzar consultes als organismes competents respecte al nombre de persones que
conviuen al mateix habitatge. Si no s’autoritza la consulta, cal presentar junt amb la declaració el
certificat de convivència (document que demostra on i amb qui està empadronada una persona, i
que es pot aconseguir a les oficines de l’Ajuntament).
Addicionalment, les persones amb un grau de disminució superior al 75% o amb un nivell III de
dependència han de presentar la resolució de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.
En el torn de deliberacions, pren la paraula el Regidor Sr, Jaume Fernandez Gonzalez, com a
Portaveu del Grup de End-Ro i manifesta que el seu grup s’abstindrà, no perquè la solució no sigui
la bona, sinó perquè l’Empresa ha realitzat una negociació amb força i considera que no es manera
de procedir.
Seguidament intervé la Regidora Sara Vila Galan com a portaveu del Grup IpR inicia la seva
intervenció manifestant que en tot expedient de contractació i més aquest, que es un acord
important, a final de legislatura i a corre cuita, es important, disposar de tota la documentació en
l’expedient en el moment de la convocatòria del Ple, i aquest acord requereix informe del Secretari
Interventor i no culpem al secretari en aquest cas, sabem que va molt estressat, que té molta feina,
però en tot cas, atenent a l’article 46b de la llei de bases de règim local, tota documentació ha
d’estar entregada, inclòs l’informe del secretari interventor, en la mateixa convocatòria del ple,
tenint en compte que no l’hem rebut, aquest punt hauria de caure, si així ho considera pertinent el
secretari.
Contesta el Sr. secretari, i manifesta que els informes, ja obraven a l’expedient si bé mancava la
seva correcció, però els informes ja es trobaven en l’expedient amb les conclusions pertinents,
essent suficients per poder debatre dit assumpte, i afegeix que aquests informes de 20 pàgines i
amb un contingut complex, no es fan en un una hora, ni en un dia.
S’obre un petit debat entre la Sra. Sara Vilà i el Sr. Secretari interventor en referència de si es
disposa o no de l’informe i continua la Sra. Sara Vilà reafirmant-se en que no es pot valorar sense
l’informe del secretari al ser un document rellevant i creu que no s’hauria de debatre per no
disposar de tota la documentació i hauria de caure aquest punt.
En aquest moment el Sr. secretari interventor, fa entrega de còpia de l’informe als regidors
interessats.
Continua la intervenció la Regidora Sara Vila i exposa més arguments per no tractar aquest punt
de l’ordre del dia i diu que el contracte està mal fet, ja que, repassant el plec de clàusules i veien la
concessió per 10 anys, en el contracte signat al 2004 només contemplava una prorroga per 5 anys
més i segons les clàusules no s’ajusta a la legalitat; a més a més creu que hi ha sospites que no
s’ajusta a la llei i tenint en compte que la concessió acaba l’any vinent i depenent exclusivament de

l’ajuntament fixar els preus, perquè així ho demostra la comissió de preus, a última instància és
l’ajuntament qui decideix. si tira endavant o no aquesta recomanació i no obligació, creiem que
aquest contracte s’hauria d’aturar i sinó ens reservem vetllar per l’interès públic fent el que creiem
convenient i portant nosaltres el contracte on creguem convenient.
Acte seguit intervé la Regidora Mª Carme Vidal i exposa que en la seva opinió i repetint el que va
dir en l’anterior ple, es mostra favorable a que finalitzi el contracte amb Aqualia, a l’octubre del
2016.
Ahir a la Junta de Portaveus, es va comentar que el fet d’assumir aquesta diferència (el dèficit
tarifari) respecte a l’acord de la Comissió de Preus de Catalunya que autoritza a Aqualia a fer
aquest increment, era de 90.000€ anuals, 180.000€ els dos anys, basant-me en la informació que
ens heu donat, per això jo, seria partidària que ho assumeixi l’ajuntament.
A més a més tractant-se de un tema de cabal importància, creu que s’hauria d’haver explicat a la
població el que suposa tot això, i si deixem finalitzar el contracte al any 2016, tenim les mans
lliure per negociar amb altres empreses o municipalitzar el servei per saber el que és millor per la
població. Finalitzada la seva intervenció, la Regidora manifesta que s’abstindrà per la senzilla raó
de l’actitud que ha tingut Aqualia, i insisteix en la importància d’haver-ho consultat a la població, i
demana, que si s’aprova, perquè CiU té majoria absoluta, demana a l’equip de govern que respecte
als ajuts i bonificacions, la Tarifa Social i a famílies nombroses, que s’ajustessin alguns dels punts,
incorporant el fet dels ingressos familiars i les famílies monoparentals que no està inclòs.
Finalment la Regidora Maria Carme Vidal, comenta que vol que quedi constància de l’actitud
d’Aqualia pel fet de jugar i forçar amb això, esperant que al 2018 Aqualia no torni a la Comissió
de preus, sinó això no s’acabaria mai i es pregunta a secretaria sobre el tema que s’hagi allargat 10
anys quan al contracte del 2004 hi ficava 5.
Essent contestat per Secretari que es una proposta de l’equip de govern i que en l’informe
s’analitza la situació i els paràmetres amb que es fonamenta independentment dels anys i que altres
amb millor criteri podem opinar el contrari.
Torna a prendre la paraula la Regidora Maria Carme Vidal i pregunta sobre que diu la llei, i
el secretari li respon que la llei marca uns límits depenent del tipus de contracte de concessió que
es tracti i no poden suposar en cap cas, vulneració dels principis generals de publicitat,
concurrència, transparència e igualtat de tracte que regeixen en la contractació pública.
Comenta la Regidora Sara Vila i diu que la Llei del 2000 de contractació no preveu les
pròrrogues tàcites, ha de sortir al plec de clàusules.
Contesta el Secretari que efectivament, el règim jurídic de la pròrroga dels contractes
administratius de gestió de serveis públics es troba recollit en el Reial decret legislatiu 2/2000, de
16 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administracions
públiques i hi ha diversos informes de la Junta Consultiva al respecte, entre d’altres Informe
7/2005, de 4 d’octubre, de la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de la Generalitat de Catalunya e Informe 7/2009, de 3 de juliol, que, determina que
en cap cas es pot prorrogar-se un contracte per consentiment tàcit de les parts. En aquest cas la
pròrroga del contractes administratius només suposa una variació de l’element del contracte que fa
referència a la seva durada, per modificar un contracte de manera substancial s’ha de respectar el
règim jurídic general de les modificacions contractuals.
Seguidament es comenta entre els assistents el que recull el Plec i les interpretacions jurídiques
que les prorrogues contractuals porten i es comenta per la Regidora Sara Vila que davant els
dubtes, el millor és el que proposem nosaltres, elevar-ho a la Junta Consultiva per que dictamini al

respecte, ja que s’està modificant les condicions del plec. S’està prorrogant un contracte del 2004,
amb un plec de clàusules que si es modifiquen s’hauria de tornar a treure a concurs.
Per Secretaria es comenta que al seu parer, que en aquest contracte, atenent al plec que va regir
la licitació i el Contracte, la legislació vigent en el moment de licitar i adjudicar-se el Contracte i
que, en conseqüència, és a la qual s'ha de sotmetre el mateix ve determinada pel Reial Decret
Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques (TRLCAP), ja que el vigent Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant
TRLCSP), assenyala en la seva Disposició Transitòria Primera, apartat 2n de la mateixa, que: «Els
contractes administratius adjudicats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta Llei es regeixen,
quant als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la seva durada i règim de pròrrogues, per la
normativa anterior.”
A continuació intervé´ el Regidor i Portaveu del Grup de CiU Sr Manel Plana i diu: En primer lloc,
ningú està parlant del que això significaria, si no es fes una nova negociació, un increment del
45,42% a la gent del poble de Rosselló, ningú està parlant d’això, per tant és el primer que es deixa
de banda, no tenir cura en aquest cas del poder adquisitiu o de la reducció que poden tenir el
ciutadans de Rosselló en la situació en la qual ens trobem. Vull recordar que en l’anterior ple on es
va tractar això tots vam estar d’acord de no fer una prorroga molt àmplia e intentar no sobrepassar
una ampliació de contracte de 10 anys, i això està recollit, vam dir tots que es fes., això ho vam
parlar i tothom va donar el vist i plau.
Em sobta que es digui que per un cantó és l’ajuntament qui fica els preus i per l’altre que és
l’empresa qui té el poder de negociació., això vol dir que les coses es miren des de diferent
perspectiva depenent del que es vol dir o el que es vol deixar de dir. L’ajuntament de Rosselló es
troba mitjançant un dictamen de la Comissió de preus de Catalunya a la qual hi va accedir
l’empresa Aqualia, i li autoritza a aquest augment del 45%, l’equip de govern ens trobem amb
aquesta situació, ho apliquem i afecta de forma directa a les persones del municipi o mirem que
aquesta situació es pugui adaptar i aquest increment sigui el més reduït possible, tenint en compte
que el serveis o si més no els usuaris tenen un mínim de satisfacció pel servei, i potser si anem a
l’origen del mal, si al 2004 enlloc de 12 anys s’hagués signat per més anys, no tindríem aquest
problema, que entre aquest any i el següent s’hauria de pagar 161.225€ d’amortització, una
quantitat prou important, a més de les despeses extraordinàries.
Nosaltres el que volem és donar el millor servei a la gent de Rosselló amb el cost menor. Dit això
s’ha de tenir en compte que Aqualia va entrar al 2004 amb una estructura determinada, fa els
cobraments la pròpia empresa i no és l’ajuntament qui ho ha de fer o be externalitzar-ho, per tant
en el cas d’impagament de la quota nosaltres si fóssim l’ajuntament que hauríem de fer, tallar
l’aigua de la gent? Qui vol aquesta responsabilitat?, per tant tots aquests elements, també s’han
ficat damunt la taula. També s’ha de considerar que ara, amb la nova Llei de Racionalització fer
una empresa per la seva gestió, es molt complicat, ja que es molt restrictiva, tot això s’ha de tenir
en compte, i també alguns elements, que crec que ho hem de dir, per les gestions que hem fet: a
l’any 2004 Rosselló comprava 456.053 m³ a l’any, a l’any 2014 Rosselló n’ha comprat 192.316 m³
a l’any, això implica en deu anys un estalvi de 527.000€; cap de vostès ho ha dit això, ni ho diran,
només faltaria que s’hagués de reconèixer alguna cosa. Les inversions realitzades entre el 2006 i el
2014 és de 498.702€ aquí entra els comptadors i la renovació., així com que l’usuari disposa
d’oficina d’atenció presencial, l’oficina d’atenció virtual i el 24h. són elements a tenir en compte.;
i l’anecdòtic es que quan s’ha fet alguna proposta de cooperativa o municipalitzar, aquest tipus
d’empreses després subcontracten a l’empresa que tenim a Rosselló, Aqualia, sembla que volem
un monopoli d’unes empreses determinades sense dir la situació a la qual es troba.

Per tant vostès han de decidir, volen un increment d’un 45%? A cada consumidor de Rosselló? Si
o no? Estan disposades a que el municipi de Rosselló i el seus consumidors paguin aquest
increment de l’aigua en el seu rebut, mitjançant el vot que emetran, es pot deduir si ó no. Això està
a la seva responsabilitat. Nosaltres com a equip de govern i que hem de donar una solució a les
persones i que no volem que hi hagi un increment del 45% entre altres per que al 2004 s’hagués
pogut solucionar i posteriorment també ficant les bases per poder-ho solucionar ens hem trobat en
aquesta situació. Vostès diuen que la Comissió de preus de Catalunya no té potestat i que és
indicatiu, vostès em diu Sra. Vidal, que és l’empresa aquella qui té la capacitat de pressionar a
Rosselló. I nosaltres com a equip de govern, prenem decisions i no volem que el poble de Rosselló
pagui aquest increment, únicament. I ara cadascú que voti.
Pren la paraula l’Alcalde i comenta que al mes de novembre des de la Comissió de preus i des
d’Aqualia ens comuniquem que els veïns de Rosselló hauran de pagar un 45% al mes de gener. A
partir d’allí l’Ajuntament es fica a treballar durant 5 mesos sense parar, informes d’enginyeries,
informes d’advocats, etc. i hem arribat a un punt que és ara quan hem de fer aquest ple, per que
sinó ho aprovem ara, s’haurà d’aplicar la pujada, perquè sabeu tots que no ha arribat cap rebut
d’aigua, per que els tinc parats.
Comenta la Regidora Sara Vila i diu que: hi ha potestat de l’ajuntament per parar-ho no? És
l’ajuntament qui diu si es para o no es para.
Contesta l’Alcalde adreçant-se a la Regidora Sara Vila: em deixes acabar? No t’he interromput
en tota l’estona.
Continua la seva intervenció l’alcalde i diu que a partir d’allí demanem a Aqualia que pari aquests
rebuts fins que trobem una solució clara del que acabarem fer. Se’ls hi passa una proposta per que
no incrementin aquest 45%, consistent en assumir l’Empresa el dèficit tarifari inicial, allargant el
termini de la concessió per recuperar-ho; a Aqualia li sembla bé i nosaltres el que fem és vetllar
pels interessos de la gent de Rosselló i hem trobat aquesta solució. S’allarga la concessió a una
empresa de la qual n’estem contents dels servei, i a partir d’aquí, vosaltres podeu fer molts
discursos, moltes publicacions, però aquí s’han de prendre decisions i decisions que impliquen a la
gent del municipi. Les podreu aprovar o no, la votació és molt senzilla. Voleu aquest augment del
45% o incrementem la concessió, i aquesta és la votació.
Intervé la Regidora Maria Carmen Vidal i adreçant-se al Regidor Manel Plana, diu: Manel
no posis en boca meva coses que no ho he dit, si t’has llegit l’acta que hem aprovat, vaig dir que
acabéssim el contracte., a l’octubre del 2016. Sense cap lligam amb Aqualia pots negociar d’igual
a igual i amb les altres empreses.
Són molts diners i fins i tot he dit que ho assumís l’ajuntament, i suficientment important per que
la gent ho valori i tingueu aquest recolzament. I fins i tot he dit que m’abstindré per la manera
d’actuar d’Aqualia, per tot el que vam parlar ahir.
Comenta l’Alcalde que els 180.000€ que dius tu, que ho assumeixi l’ajuntament és impossible
per que no està pressupostat i com molt bé tu has dit abans els diners de l’ajuntament són els diners
dels habitants de Rosselló, ho continuaria pagant la gent de Rosselló, directament o indirectament i
jo crec que si per allargar la concessió 10 anys més, la gent de Rosselló se’n pot beneficiar de
180.000€ ben bé que aniran que fan falta moltes altres coses. Voteu!
Intervé seguidament la Regidora Sara Vila i demana torn de paraula, demanant igualtat de tracte
en les intervencions, ja que han parlat un altres companys.

Diu l’Alcalde que la diferència és que nosaltres no t’interromprem.
Continua la Regidora Sara Vila i manifesta que si esteu interpel·lant, i no deixeu parlar és
normal que la gent parli sense micròfon. Ens esteu preguntant i fent la demagògia pura que
nosaltres volem que la gent del poble pagui un 45%, això no ho vol ningú, evidentment. Qui ha
posat el poble en aquesta situació? Aqualia. Qui ha posat a Aqualia en aquesta situació? El
contracte que es va fer al 2004 amb un plec de clàusules. Un contracte que en aquell moment
estava mal fet, i que gràcies aquest tenim un xantatge de per vida d’Aqualia i que cada vegada serà
la mateixa història. Aqualia és qui va a la comissió de preus, no és la Comissió de preus qui ho
inicia, Aqualia fa la proposta i la Comissió de preus diu que li sembla bé, però qui té la última
paraula i així ho ha demostrat, aturant els rebuts, és l’ajuntament de Rosselló, per que això es
podia aplicar des de el novembre, ho té aturat l’ajuntament des de novembre i heu esta fent estudis;
no sé quins estudis heu fet, només veig un de Masich Enginyers, no veig altres estudis, no anava
acompanyat d’altres estudis, no hi havia l’estudi del secretari interventor de l’ajuntament que és
obligat en un expedient de contractació, ens obligueu a debatre un tema al ple sense tota la
informació, faltant a la legalitat i a l’article 46 de la llei de bases de règim local i preteneu que
votem a favor d’una nova concessió, una nova hipoteca i xantatge per als veïns i l’ajuntament per
part d’Aqualia, i voleu que votem a favor per que ens heu salvat de l’increment de preus, aturemho i sinó aquest contracte anirà on hagi d’anar si no és prou legal i si no està ben fet. Tenim un any,
per que no és cert que tinguem l’obligació de fer-ho ara per que tenim la concessió fins al 2016
que és quan s’acaba, tenim un any per estudiar-ho, per crear una comissió tècnica-política, per
estudiar tots els casos, per mirar quines empreses ens van millor, si és Aqualia o altres empreses o
una re-municipalització del servei, a més recordo que CiU la setmana passada durant el ple del
parlament i ja haurà sortit publicat, va votar a favor que tot el que fossin noves concessions
d’aigua s’estudiessin i es crees una comissió especial des de l’ACA, estudiar la re-municipalització
i obligatorietat d’estudiar tots els casos fil per randa fins trobar la millor solució, aquí no s’ha
trobat la millor solució pels veïns i l’ajuntament, aquí s’ha trobat la millor solució per Aqualia,
avui és aquest xantatge demà en serà un altre, el millor era deixar morir el contracte, buscar la
legalitat, emparar-se amb la legalitat per que ens en podíem haver sortit; si vosaltres heu volgut
baixar-vos els pantalons davant d’Aqualia és el vostre problema, aquí nosaltres també som
representants del poble, tenim la nostra representativitat per que ens la va donar el poble i també
compta la nostra opinió com també compta la dels ciutadans que no l’hem pogut sentir, sinó que a
corre-cuita se’ns fan les coses mal fetes i sense la documentació necessària i ens feu votar aquest
punt que és una “xapussa”.
Intervé l’alcalde i diu que la representació del poble i ciutadans està representada en els membres
que hi ha en aquesta taula. Perdona que t’ho recordi.
Molt bon discurs però has de dir si vols aquest increment o no.
Contesta la Regidora Sara Vila que nosaltres també representem i volem que s’aturi el contracte.
Contesta l’Alcalde que clar, facturaran el 45%., i ho poden fer.
Comenta la Regidora Sara Vila que: Sou vosaltres els que establiu la tarifa.
Intervé el Regidor Manel Plana i diu que una cosa és que tinguis la capacitat de negociar
l’aturament a l’hora que es pugui aplicar o no, i es pregunta però nosaltres establim la tarifa? Vostè
si que m’està interpel·lant per que respongui i li va molt bé que faci un discurs polític on parla del
Parlament i les resolucions i tot el que vulgui, li vull recordar com va quedar l’ACA després del

pas de vostès, li vull recordar? Vol que ho parlem? I ho fiquem damunt la taula, vol que parlem de
l’empresa que ens vas proposar i que després subcontracta Aqualia. Vol que li parli de tot això?
Replica la Regidora Sara Vila ja ho he dit, estudiar la millor empresa amb les millors condicions.
Respon el Regidor Manel Plana i a qui li fa en alguns municipis? a Aqualia! la que tenim aquí.
Ara ens trobem en aquesta situació. Voleu o no? I després la ciutadania ja parlarà.
Torna a replicar la Regidora Sara Vila i diu que no estem votant si o no a l’incrementi el preu,
estem votant una proposta de contracte amb Aqualia.
Respon el Regidor Manel Plana que estem votant que s’incrementi un 45% el preu.
I es sotmet a votació la proposta amb el següent resultat:
vots en contra: 1del grup IpR Regidora Sara Vila. .
Abstencions: Dels Grups End-Ro (2) i PSC (1). Regidors Jaume Fernandez i Lluis Rodrigo i la
Regidora Maria Carme Vidal
A favor: 6 del grup de CiU. (Josep Abad, Elisa Torrelles, Jaume Borrero; Manel Plana; Joan
Fontova i Silvia Olmo.)
Finalitzada la deliberació i votació de la proposta
Recorda la Regidora Maria Carme Vidal que en la tarifació social es tingui en compte els
ingressos i les famílies monoparentals
El Regidor Manel comenta que mirarem d’incorporar-ho
Pren la paraula l’Alcalde: i diu que ja es va comentar que se’ls hi ha inclòs dos sistemes de
tarifació social. Vam tindre molta cura de les persones amb major risc, per exemple, aquestes
parelles de jubilats que no arriben als 12.m3 de consum, que és el primer bloc, lògicament
consumeixen 6000 o 7000 m.
La regidora Maria Carme Vidal interromp a l'Alcalde, i dirigint-se al regidor Manel Plana,
Portaveu del Grup de CiU li diu: " és pitjor el llenguatge no verbal que el verbal, sóc una dona,
cinquantona i solterona, però sóc persona". t’ha quedat clar? El senyor Manel Plana no diu res i el
senyor Alcalde continua amb la seva exposició
Reprèn la seva exposició l’Alcalde i demana tranquil·litat a tots i comenta que respecte als
ajuts i bonificacions previstes en les tarifes d’aigua a aplicar, que els estudis fets, que la
primera tarifació, se’n podran beneficiar aquests col·lectius que tenen la mateixa tarifa tant com si
gasten 5.000 m³ o si som 3 i en gastem 12.000 m³, aquí s’està plantejant que podrien tindre una
reducció del 30% aproximadament, sempre i quan ho puguin acreditar. S’ha pensat amb aquesta
gent més gran, amb pensió mínima. Una altra tema seria que la unitat familiar estigui a l’atur, en la
qual entrarien 96 famílies del municipi., i per últim la tarifació social de les famílies amb 4 o més
membres, aquesta també beneficiaria a 90-100 famílies que es podran acollir. Totes aquests dades
les hem aconseguit a través dels estudis que hem fet. S’anirà fent el seguiment i s’informarà tot el
que calgui, per part nostra no quedarà.
Per mi el tema de l’aigua queda tancat.

Intervé seguidament la Regidora Sara Vila i diu que nosaltres vam fer una proposta. que fos per
renda, és a dir, menys de 12.000€ anuals. Perquè no necessàriament una unitat familiar que tinguin
un membre treballant arribin a tot. M’alegro que hagueu vingut a les nostres al final de la
legislatura i veiéssiu que el tema de les tarifacions socials funcionen de cara als serveis socials i
ara a veure si això també es fa extensiu als altres serveis municipals que també són de primera
urgència.
Per últim l’Alcalde comenta que una solució bona fora lligar el clavegueram amb el consum de
l’aigua a efectes de una imposició justa i equitativa.
Per la Regidora Sara Vila es pregunta a l’Alcaldia que si l’estudi de Masich Enginyers diu que
la majoria de gent, el 89% consumeix 12 m³ mensuals, per què a la gent que pot ser susceptible de
tarifació social se li demana que tingui un consum de menys de 9 m³?
Contesta l’Alcalde per que ja estan tots dins d’això, vam veure que totes les persones i famílies no
arriben a 9 m³, els altres ja passen, però dins d’aquesta tarifació fins als 9000 m³ és quan et trobes
amb aquesta gent que poden tindre més problemes, això també s’ha de taxar. Tots aquests casos
estan dins del 9000 m³, per que et facis una idea en gasten entre 5000-6000 m³.
S’han fet estudis des de el mes de novembre, gràfiques, etc. hem arribat a questa conclusió.
IV.- APROVACIÓ CONVENI AJUNTAMENT ALGUAIRE, TORREFARRERA I
ROSSELLÓ AMB EL C.F MIG SEGRIÀ.
Atès que el Club Esportiu Mig Segrià es una entitat que durant aquest anys ha estat duen a terme
una tasca important en el foment i la promoció del futbol base entre els joves dels municipis
integrants i a traves del Club Esportiu Mig Segrià
Atès que un dels objectius dels Ajuntament integrants del Esportiu Mig Segrià i entre ells Rosselló,
és el de la promoció i el desenvolupament de la cultura esportiva i es per aquest motiu que te
interès en col·laborar amb el Club Esportiu Mig Segrià,
Vist el que estableix l’article 122 del Decret 179/1995 de 13 de Juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals “ Els Ens locals poden atorgar subvencions
i ajuts a ens, organismes i particulars, les activitats del quals supleixen o complementen els serveis
atribuïts a la competència local o siguin de interès local.
Vist l’informe favorable de la intervenció municipal sobre consignació pressupostaria.
D’acord amb les competències que corresponent al Ple, segon el Decret Legislatiu 2/2003 de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya,
Per tot l’exposat s’acorda:
Primer. - Aprovar el Conveni entre els Ajuntaments de d’Alguaire, Benavent, Rosselló,
Torrefarrera i Vilanova Segrià i el Club Esportiu Mig Segrià per al foment i la promoció del
futbol base en les municipis integrants.
Segon. - Facultar a l’Alcalde per la signatura de l’esmentat conveni.
Tercer.- Aprovar l’autorització i el compromís i reconèixer l’obligació de la següent despesa amb
càrrec a la partida corresponent.
Quart.- Traslladar aquest acord al Club Esportiu Mig Segrià i als municipis integrants.
Sotmès a votació s’aprova per unanimitat.

V.- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ ADDENDA CONVENI MARC DESENVOLUPAMENT
XARXES TELECOMUNCIACIONS LOCAL RET I TELEFONICA
Vist l’escrit adreçat a aquest Ajuntament del President del Consorci Localret, qui formula a la
Corporació, proposta d’adhesió d’aquest Ajuntament, a l’addenda del Conveni subscrit entre
Localret i Telefònica per al desenvolupament de xarxes de telecomunicacions a Catalunya
L’Equip de Govern, i com a continuació a la línia de col·laboració existent, en aquesta matèria,
proposa la conveniència i l’interès municipal a aprovar la seua adhesió en els termes proposats en
l’esmentada addenda al Conveni marc signar el passat 30 de març de 2015
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
PRIMERA: Marc Jurídic dels Convenis entre Administracions: Les relacions interadministratives
dels ens locals han estat regulades des de 1985 pels arts. 55 i concordants de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL) amb el caràcter de normes bàsiques
resultant de Aplicació supletòria el títol I de la Llei 30/92 de règim jurídic i procediment
administratiu.
Considerant que de conformitat amb el que estableix l’article 10, apartats 1y 2 de la Llei de Bases
Reguladora del Règim Local, l’Administració local i les altres Administracions públiques
ajustaran les seues relacions recíproques als deures d’informació mútua, col·laboració, coordinació
i respecte als àmbits competencials respectius; així com, procedirà la coordinació de les
competències de les entitats locals entre si, i especialment, amb les de les restants Administracions
públiques, quan les activitats o els serveis locals transcendeixen l’interès propi de les
corresponents entitats, incideixin o condicionen rellevantment els de les dites Administracions o
siguin concurrents o complementaris dels d’aquestes.
I igualment de conformitat amb el que estableix l’article 57,1 del esmentat text, la cooperació
econòmica, tècnica i administrativa entre l’Administració local i les Administracions de l’Estat i
de les comunitats autònomes, tant en serveis locals com en assumptes d’interès comú, es
desenvoluparà amb caràcter voluntari, davall les formes i en els termes que preveu les lleis, podent
tindre lloc, en tot cas, mitjançant els consorcis o convenis administratius que subscriuen. I al seu
torn, l’art. 57,2 amb la recent redacció atorgada per la llei 27/2013 disposa 2. La subscripció de
convenis i constitució de consorcis haurà de millorar l’eficiència de la gestió pública, eliminar
duplicitats administratives i complir amb la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
En idèntic ordre de coses, l’art. 4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJAP) reprodueix quasi
literalment el citat art. 55 LRBRL, amb l’excepció que en l’apartat a) s’ha suprimit l’incís final.
Conforme a l’art. 55 a) amb la recent redacció del la Llei 27/2013 de racionalització i sostenibilitat
del règim local, per a l’efectivitat de la coordinació i l’eficàcia administrativa, les Administracions,
d’acord amb el principi de lleialtat institucional, hauran de respectar en les seues relacions
recíproques l’exercici legítim per les altres Administracions de les seues competències i les
conseqüències que del mateix es deriven per a les pròpies.
Dit això, podem definir els convenis interadministratius, atès el seu objecte i la seua naturalesa
jurídica, com un acord de voluntats entre dues o més ens públics que s’instrumenta com a negoci
jurídic bilateral de caràcter organitzatiu, que no admet clàusules exorbitants a favor d’una de les
parts i que té com a objecte la modulació o inclús la disposició de l’exercici de les competències

d’aquells ens. L’acord de voluntats, com en el cas dels contractes, ha de ser simultani, sense que
una de les declaracions de voluntat pugi ser pressupost o condició d’eficàcia de l’altra.
Respecte al quòrum precís per a l’aprovació és exigible majoria absoluta, en tractar-se d’un
assumpte relatiu a transferència de funcions o activitats a altres Administracions o comandes de
gestió de realitzades per altres Administracions d’acord amb l’art. 47.2 h) de la Llei de Bases de
Règim Local.
SEGONA: A pesar de no tractar-se d’un contracte, ni administratiu ni privat (s’exclouen per l’art.
4 de la LCSP), els convenis no suposen una mera aplicació d’efectes legals, sinó que descansen en
l’autonomia de la voluntat administrativa exercida en el marc de l’ordenament, de l’interès públic i
la bona administració.
TERCERA: Els convenis no poden alterar l’ordre de les competències atribuïdes per llei, però
poden modular el seu exercici i fins a canalitzar el dit exercici per ens diferents dels seus titulars, a
la cerca d’una major eficàcia. El conveni crea, doncs, ex voluntate, drets i obligacions que no
existien sense ell, i aqueixa mesura són negocis jurídics bilaterals dels que depèn el naixement de
determinats efectes.
QUARTA: Respecte al procediment, no està sotmès als tràmits licitatoris propis dels contractes
administratius, ja que no es tracta de salvaguardar la lliure concurrència, sinó l’eficàcia
administrativa.
Per tot això, vist documentació que es troba en poder de l’expedient, es proposa al Ple de la
Corporació, òrgan competent, l’adopció dels acords següents:
1. Adherir-se a l’addenda al Conveni MARC DESENVOLUPAMENT XARXES
TELECOMUNCIACIONS subscrit entre LOCAL RET I TELEFONICA
2. Facultar l’Alcalde per a la formalització del protocol o document d’adhesió a l’esmentat
Conveni.
S’aprova per unanimitat.
VI.- APROVACIÓ DELS MODELS DE DECLARACIÓ DEL REGISTRE D'INTERESSOS.
1. ANTECEDENTS
1.1. Prèviament a la presa de possessió del càrrec de regidor, s’ha de fer la declaració sobre causes
de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que proporcioni interessos econòmics o que
els pugui proporcionar. També s’ha de fer la declaració dels béns patrimonials.
1.2. Ambdues declaracions s’han de formular en el models prèviament aprovats pel ple de la
corporació, s'han d’inscriure en el registre d’interessos constituït a la corporació i se n'ha de donar
publicitat.
2. FONAMENTS JURÍDICS
2.1. L’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
2.2. L’article 163 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.

2.3. Els articles 30 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
3. PROPOSTA D’ACORD
PRIMER. Aprovar el model de declaració de béns patrimonials i el model de declaració de causes
de possible incompatibilitat i de qualsevol activitat que proporcioni o pugui proporcionar ingressos
econòmics, els quals s’adjunten com annex al present acord.
SEGON. Aquests models de declaració inicial i complementària seran vigents mentre no s’adopti
un nou acord plenari que els modifiqui.
Annexos.
Declaració d'incompatibilitats i activitats
Declaració número ______/2015
Tipus:

Presa possessió
Cessament
Fi mandat
Modificacions

Nom i cognoms:

NIF:

Càrrec:

Telèfon

Domicili:

Codi Postal:

En compliment del que disposen els art. 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, i 30 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i seguint
el model de declaració aprovada pel Ple de l’Ajuntament en data …… de …… de 2015, declaro,
sota la meva responsabilitat, la veracitat de les dades següents amb el compromís d'aportar els
documents acreditatius de totes les circumstàncies incloses en la declaració sempre que siguin
requerits.
Es donarà publicitat a aquestes dades en els termes de la legislació de transparència.
En cas de modificació de les circumstàncies de fet s'hauran de comunicar les noves dades.
A. Supòsits de possible incompatibilitat

B. Treball depenent de l’Administració pública, organismes, entitats, empreses públiques o
privades
Denominació de l’entitat,
Càrrec
Tipus de treball
empresa, etc.

C. Activitats mercantils, industrials, agràries i per compte propi
Mercantils
Industrials
Agràries

D. Professions liberals que desenvolupi

E. Altres activitats que proporcionin ingressos econòmics o que puguin proporcionar-ne

Registre d’interessos sobre béns patrimonials, activitats que proporcionin ingressos
econòmics, o que en puguin proporcionar.
1. Declaració de béns patrimonials
Declaració número ______/2015
Tipus: Presa possessió
Cessament
Fi mandat
Modificacions
Nom i cognoms:

NIF:

Càrrec:

Telèfon

Domicili:

Codi Postal:

En compliment del que disposen els art. 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, i 30 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i seguint
el model de declaració aprovada pel Ple de l’Ajuntament en data …… de …… de 201…, declaro,
sota la meva responsabilitat, la veracitat de les dades següents amb el compromís d'aportar els
documents acreditatius de totes les circumstàncies incloses en la declaració sempre que siguin
requerits.
Es donarà publicitat a aquestes dades en els termes de la legislació de transparència.
En cas de modificació de les circumstàncies de fet s'hauran de comunicar les noves dades.

A. BÉNS PATRIMONIALS
A.1. Patrimoni immobiliari
Classe
de
Tipus
finca
(habitatge,
(rústica/urbana
garatge…)
)

Adreça

Referència
registral

Percentatge
(en cas de
Data
adquisició titularitat
compartida)

A.2. Accions, participacions, fons d'inversions i altres rendiments
Classe títols

Nombre

Entitat emissora

Data adquisició

A.3. Comptes i dipòsits bancaris. Saldos a data de declaració.

Classe

Entitat bancària

Quantia

Percentatge
(en cas de titularitat
compartida)

A.4.Objectes d’especial valor (artístics, etc.)
Classe

Descripció

A.5. Automòbils i altres vehicles.
Classe

Marca/model

Any
de
Matrícula Observacions
matriculació

A.6. Béns Semovents i altres (bestiar, cavalls, etc.)
Classe

Descripció

A.7. Deutes i obligacions.

Classe

Entitat bancària

Quantia

Percentatge
(en cas de titularitat
compartida)

B. LIQUIDACIONS TRIBUTÀRIES
Impost

Data presentació

Núm. de referència de la liquidació

Renda
Patrimoni
Societats
VII.- INFORME EXECUCIÓ PRESSUPOSTARIA 1ER/TR 2015.
INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL
1. IDENTIFICACIÓ
1.1. Òrgan al qual s’adreça: Alcalde / President de la corporació.
1.2. Caràcter: Preceptiu.
1.3. Títol: Informe de subministrament d’informació trimestral.
2. ANTECEDENTS
L’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre que modifica Ordre HAP/2105/2012, per la qual se
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació que preveu la Llei Orgànica
2/2012 (LOEPSF), de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, determina
les obligacions trimestrals de subministrament d’informació per les Entitats Locals (art. 16),
indicant que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de l’any s’ha
de trametre per mitjans electrònics a traves del sistema que el MINHAP habiliti a tal efecte (art.
5.1.)
3. FONAMENTS DE DRET
Ordre Ministerial HAP/2082/2014, de 7 de novembre, que modifica l’ordre HAP/2015/2012.
Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM).
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera
(LOEPSF).
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions comercials.
4. INFORME
El article 16.10 de l’Orde HAP/2082/2014, diu:.« Del compliment de l’obligació de
subministrament d’informació a què es refereix aquest precepte, i pel que fa als tres primers

trimestres de cada any, quedarien excloses les corporacions locals amb una població no superior a
5.000 habitants, excepte la informació esmentada als apartats 7 i 8 anteriors.»
Respecte al retiment trimestral de l’execució pressupostaria del 1er, 2on i 3er trimestre de
l’exercici 2015 i per les corporacions locals amb un població no superior a 5.000 habitants, caldrà
trametre informació relativa a les actualitzacions del seu pla de tresoreria i el detall de les
operacions de deute viu, que ha de contenir, almenys:








Calendari i pressupost de tresoreria amb els seus cobraments i pagaments mensuals per
rúbriques, distingint els pagaments inclosos en el càlcul del període mitjà de pagament a
proveïdors i incloent la previsió del seu mínim mensual de tresoreria.
Previsió mensual d’ingressos.
Saldo de deute viu.
Impacte de les mesures d’estalvi i mesures d’ingressos previstes i calendari previst
d’impacte en pressupost.
Venciments mensuals de deute a curt i llarg termini.
Calendari i quanties de necessitats d’endeutament.
Evolució del saldo de les obligacions reconegudes pendents de pagament tant de l’exercici
corrent com dels anys anteriors, distingint l’import de les obligacions pendents de
pagament incloses en el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors. h) Perfil de
venciments del deute dels propers deu anys.

A continuació se detalla la informació que recull el retiment trimestral de la execució de
pressupost 2015:

Calendari i Pressupost de Tresoreria

Deute viu i previsió dels venciments del deute

El deute viu amb entitats de crèdit al finalitzar aquest trimestre és de 461.062,50€.

Entidad

Deuda viva al final del período
Deuda
Operaciones
a
Factoring Avales
Otras
Con
Emisiones con
corto
sin
ejecutados- operaciones Administraciones
de deuda Entidades de
plazo
recurso
reintegrados de crédito
Públicas (FFPP)
crédito

09-25-189-AA0,00
000 Rosselló
Total
Corporación
0,00
Local

Total Deuda
viva
al final del
período

0,00

461.062,50

0,00

0,00

0,00

0,00

461.062,50

0,00

461.062,50

0,00

0,00

0,00

0,00

461.062,50

5. CONCLUSIONS
L’ajuntament ha elaborat un calendari de tresoreria en el que se recull els ingressos i pagaments
efectius del 1er trimestre i la previsió dels mateixos per la resta de l’exercici calculats en base a la
execució efectiva dels ingressos i despeses segons els crèdits definitius menys els moviments de
tresoreria del 1er trimestre.
Els fons líquids a l’inici de l’exercici son de 417.185,24, i segons aquesta previsió a tancament de
l’exercici el fons líquid resultant s’estima en 571.522,90€.

El deute viu i el quadre d’amortitzacions coincideixen amb l’Estat del Deute, i a 31 de març de
2015 presenta un deute viu amb entitats de crèdit total de 461.062,50€.
Es resta assabentats.
VIII.- INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A
PROVEÏDORS. PERÍODE: 1TR 2015
Aquest informe ve determinat per l’art. 6 del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol pel qual es
desenvolupa el càlcul del període mig de pagament a proveïdors per les Administracions Públiques
i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Concretament el capítol II, del període mig de pagament a proveïdors, estableix la
metodologia per al càlcul del període mig de pagament en termes econòmics i la manera en
què s’ha de publicar aquest període mig de pagament.
En aquest càlcul s’inclou el ràtio d’operacions pagades, l’import dels pagaments realitzats, el ràtio
d’operacions pendents i l’import dels pagaments pendents, obtenint així el període mig de
pagament.
Tenint en compte que aquesta Entitat local no està inclosa dins l’àmbit subjectiu definit en els
articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament te
l’obligació de calcular i publicar la informació corresponent al període mig de pagament amb
periodicitat trimestral.
Als efectes del càlcul del període mitjà de pagament global, el període mitjà de pagament de
cada entitat s’ha de calcular d’acord amb la fórmula següent:

Període mitjà de pagament de cada entitat =

(ràtio operacions pagades * import total pagaments
efectuats) + (ràtio operacions pendents de
pagament * import total pagaments pendents)
import total pagaments efectuats + import total
pagaments pendents

Per als pagaments efectuats, s’ha de calcular la ràtio de les operacions pagades d’acord amb
la fórmula següent:
Ràtio de les operacions pagades =

Σ (nombre de dies de pagament * import de
l’operació pagada)
Import total de pagaments efectuats

S’entén per nombre de dies de pagament els dies naturals transcorreguts des de: Els trenta
posteriors a la data d’entrada de la factura en el registre administratiu, segons consti en el
registre comptable de factures o sistema equivalent, o des de la data d’aprovació de la
certificació mensual d’obra, segons correspongui, fins a la data de pagament material per
part de l’administració. En els supòsits en els quals no hi hagi obligació de disposar de
registre administratiu, s’ha de prendre la data de recepció de la factura.
Pel càlcul del rati de les operacions pendents de pagar, la formula serà la següent:
Ràtio d’operacions pendents de pagament =

Σ (nombre de dies pendents de pagament * import
de l’operació pendent de pagament)
Import total de pagaments pendents

S’entén per nombre de dies pendents de pagament els dies naturals transcorreguts des dels
trenta posteriors a la data d’anotació de la factura en el registre administratiu, segons consti
en el registre comptable de factures o sistema equivalent, o des de la data d’aprovació de la

certificació mensual d’obra, segons correspongui, fins a l’últim dia del període a què es
refereixin les dades publicades. En els supòsits en què no hi hagi obligació de disposar de
registre administratiu, s’ha de prendre la data de recepció de la factura.
En aquesta medició, amb criteris estrictament econòmics, es pot obtenir una valor negatiu, tant en
les operacions pagades com en les pendents de pagaments, si l’Administració paga abans de que
hagin transcorregut trenta dies naturals des de la presentació de les factures o certificacions d’obra
o si al final del període per a la remissió de la informació encara no han transcorregut, en les
operacions pendents de pagament, aquests trenta dies.
En compliment de l’anterior, s’emet el present informe:
Les dades corresponents al 1ert trimestre de 2015 són les següents:
PERÍODE MIG DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS TRIMESTRAL – 1TR/2015
Any

Tipus

Període

Estat

Data

P.M.Pagam.

R.O.Pagades

R.O.Pendents

Total
Pagaments

Total
Pendents

2015

Trimestral

01

vigent

28/04/2015

7,90

14,30

-10,07

287.344,55

102.265,61

* Els valors que apareixen en signe negatiu, representen bé d’una major celeritat, en terme
mig, en el pagament per part de l’Entitat en relació al període màxim previst legalment amb
caràcter general per donar conformitat a la factura, o bé que les operacions pendents de
pagament de l’Entitat es troben, en terme mig, en un moment anterior a l’esmentat període
màxim.
La disposició addicional primera de la Llei Orgànica 9/2013 de Control del deute comercial,
estableix l’obligació de les Administracions Públiques i les seves entitats i organismes dependents,
de publicar en el seu portal web el període mig de pagament a proveïdors.
L’article 6 apartat 2 del Reial Decret 635/2014 recull aquesta exigència en els següents termes:
“Las comunidades autónomas y las corporaciones locales remitirán al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas y publicarán periódicamente, de acuerdo con lo que se prevea en la
Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro
de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la siguiente información
relativa a su período medio de pago a proveedores referido, según corresponda, al mes o al
trimestre anterior:
a) El período medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, según corresponda, y su
serie histórica.
Es resta assabentat.
IX.- DECRETS E INFORMES ALCALDIA I REGIDORIES
Seguidament per l’alcalde es dona compte dels següents decrets a fi de donar compliment al
precepte legal que obliga a l’alcalde de donar compte d’aquestes resolucions a la Corporació (art.
42 del R. O. F,):
Designació Llocs Propaganda i Espais Campanya. Eleccions
Nomenament representants Eleccions Municipals.
Sol·licitud Subvenció Funcionament i Administració Consultoris Mèdics 2015.

Expedient Baixes Inscripció Indeguda padró Habitants.
Arbitris Municipals: Decrets diversos respecto a baixes, liquidacions directes etc, diversos
contribuents.
Desestimació Recurs Reposició contra Liquidació Tributaria por extemporani. IVTM. Casandra
Bertran
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 17 d’abril de 2015,.
Col·locació Taules i Cadires: Bar Restaurant Cal Pep. Plaça Nova 9.Pastisseria Marques. Antonia
Raya; Bar Ret Cat.
Sol·licitud Subvenció Joventut 2015.
Sol·licitud Subvenció Dones 2015.
Contractació temporal operari manteniment Escoles.
Assabentat exercici activitat Taller Vehicles a favor de Rafael Fernandez Ballesta i altre. Ubicació
C/ Verge Montserrat 16.
Informes Alcaldia
Per l’alcaldia s’informa entre altres assumptes el de mes rellevància:
Comenta de que s’ha procedit a requerir als propietaris, el tancament de les obres sense finalitzar.
També informa que s’ha cobrat les subvencions de Dones i joventut endarrerides.
Informa de que s’ha pintat tota l’Escola Bressol.
Informa de les obres de la Sala de Vetlles.
Comenta que s’ha procedit a arranjar amb reg asfàltic en lloc de perxejar, entre altres camí darrere
el escorxador, Carrer la Pau, Camí Pont del Morè entre Tram a vial Makato.
Informa de la celebració 25 Aniversari Llar Jubilats.
Informa de l’assistència dels Gegant i Gralles a la trobada gegantera de Lleida.
Comenta escrit adreçat a la Mancomunitat, degut al soroll de les bombes de la nova estació de
bombeig.
Informa de la concessió subvenció Diputació (Patronat Promoció Econòmica) per canviar
fluorescents escoles. Pacte Alcaldes.
Informa concessió subvenció Escola Bressol, Curs 2013/2014, per un import de 35.000 Euros.
Caminada Popular 16 de Maig.

Finalitzats els informes els Regidors pregunten en relació al operari de manteniment de les Escoles
i de les tasques que realitza, donant-se complida informació per part de l’Alcaldia i el Regidor
d’Educació envers el particular., tasques, valoració, finançament etc..
X.- LLICENCIES D’OBRES.
Vist els expedients instruïts a l’efecte i els informes emesos per l’arquitecte Municipal i la
Comissió Municipal d’obres, en el tràmit d’informe previ de la sol·licitud de llicència
municipal presentades, la Corporació Municipal acorda aprovar i ratificar les següents
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIO
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

18/2015
ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U.
Ctra. N-240, KM.88,5
25001-LLEIDA.Nou subministrament, instal·lació de línia subterrània de Baixa Tensió (sol·licitat per
Consuelo Hernandez Gimenez), al Camí de Benavent, s/n. d’aquest Municipi
Cobra
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 30-03-2015
19/2015
ALBERT MIR ALVIRA
c/ Raval, 73
25124-ROSSELLO.Arranjament de la façana de la vivenda del c/ Raval, 73, d’aquest Municipi
Construccions i reformes El Aleph, SL.
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 30-03-2015
21/2015
CAJEBEL, S.L.U. (en representació Jesús Torrelles Torrelles)
Camí de Benavent, 18
25124-ROSSELLO.Anivellament de solars al Camí de benavent, num. 18, Nau 3, Pol.4 parc.86, d’aquest
Municipi
Excavacions, anivellaments Germans Montserrat, SCP.
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 08-04-2015
22/2015
L’ESTELADA SCP (en representació Jany Gallardo)
c/ Plaça Major, 4
25133-VILANOVA DE SEGRIA.Tancament dels accessos a les plantes baixes dels tres edificis del carrer Nord, 24-32,
d’aquest Municipi
No consta
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 13-04-2015
24/2015
JOSE ANTONIO OLANO SABATER
c/ Verge del Pilar, 6
25124-ROSSELLO.-

DISCRIPCIO
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO

Reforma bany de la vivenda del carrer Verge del Pilar, 6, d’aquest Municipi
Construccions Fernandez Guillaumet, SL
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 13-04-2015

Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

23/2015
FEDERICO GALAN TORRELLES
C/ Major, 119
25124-ROSSELLO.Arranjaments puntuals de teulada, canalera i façana de la vivenda del
aquest Municipi
Construccions Gorgues, SA.
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 15-04-2015

DISCRIPCIO
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DISCRIPCIO
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DISCRIPCIO
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DISCRIPCIO
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DISCRIPCIO
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO

c/ Major, 119, d’

25/2015
PROVIDENCIA PORTA PIFARRE (en representació Gemma Fernandez Escuer)
c/ Segrià, 3, 2n 2a.
25124-ROSSELLO.Reparació terrassa de la vivenda del c/ Segrià, 3, 2n 2a d’aquest Municipi
Construccions Fernandez Guillaumet, SL.
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 13-04-2015
27/2015
SCHLELKER, S.A. (en representació Carlos Roch Saiz)
Av. la Galena, parc.E Poligon Industrial Argentaria
43470-LASELVA DEL CAMP (Tarragona)
Remodelació de local, Av. Catalunya, 4 baixos, d’aquest Municipi
No consta
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 21-04-2015
26/2015
JOSEP GARCIA HUERTAS
c/ del Pla, 2
25124-ROSSELLO.Extracció de 40 m3 de terra de la rotonda d’ Al-Kanis (Ctra. N-230), d’aquest Municipi
Ell mateix
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 15-04-2015
30/2015
JORDI VILADROSA CLUA
c/ Joan Maragall, 1
25124-ROSSELLO.Instal.lació de una tanca metàlica, al voltant de la finca del carrer Joan Maragall d’ aquest
Municipi (a precari)
CG Contruccions
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 07-05-2015

Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DISCRIPCIO
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DISCRIPCIO
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO

31/2015
FRANCISCO PALLAS PARDELL
C/ Graver de Dalt, 16
25124-ROSSELLO.Arranjament façana de la vivenda del c/ Graver de Dalt, 16, d’aquest Municipi
Construccions Fernandez Guillaumet, SL.
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 11-05-2015
29/2015
AMALIA SEUAMA TORRUELLA
C/ Raval, 34
25124-ROSSELLO.Arranjament de la façana de la vivenda del c/ Raval, 34, d’aquest Municipi
Construccions Fernandez Guillaumet, SL
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 05-05-2015

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.
XI.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I ASSUMPTES DE TRAMIT
Seguidament es dona compte de la correspondència rebuda, essent de destacar per la seva
importància:
Escrit Diputació Lleida, comunicant concessió subvenció Escola Bressol, Curs 2013/2014, per un
import de 35.000, Euros.
Escrit Diputació de Lleida Patronat Promoció Econòmica, comunicant subvenció actuació
Substitució Fluorescents Escoles per un import de 9.360 Euros.
Generalitat, Departament interior, comunicant denuncia i actuacions dutes a terme en relació a la
tinença de un gos perillós.
Generalitat Catalunya, Departament salut escrit comunicant que el proper 26/05 la Unitat Mòbil de
mamografies farà una visita a Rosselló, dins del programa Detecció Precoç Càncer de mama.
Diputació de Lleida, comunicant aprovació definitiva Programa Inversions Local Diputació
anualitat 2015, en que l’Ajuntament es troba inclòs amb l’obra Projecte Urbanització Plaça
Aviador, amb un pressupost de 61.035,69 Euros i una subvenció de 31.103,53 Euros.
Generalitat de Catalunya, Departament Territori i sostenibilitat, com8nicant entrada Expedient Pla
de Millora Urbana PMU 1 B, per la seva resolució.

Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura a Lleida, notificació resolució autorització de
intervencions arqueològiques i paleontològiques, amb motiu de la construcció de la Autovia A-14.
Organisme Autònom de Gestió i Recaptació Tributs Locals, comunicant tipus impositius a aplicar
al l’any 2015 en l’IBI urbana.
Ministeri de la Presidència, posant en coneixement que el proper 1 de Juny entrarà en vigor la Llei
15/2014 i en conseqüència el Taulell Edictal Únic a traves del B.O.E.
Diputació de Lleida, comunicant ingrés del Pla d’Assistència Financera Local aprovat al desembre
de 2014, per un import de 25.705,64 Euros.
Generalitat de Catalunya, Departament Territori i sostenibilitat, notificant acord sobre l’activitat
d’aparcament i serveis complementaris en Camí de Benavent SUD 6 Cajebel.
En els assumptes de tràmit entre d’altres es comenta la renovació contracte Unipresalud.
Legislació Interès
Llei 3/2014, del 19 de febrer, d'horaris comercials i de mesures per a determinades activitats
de promoció
Objecte: La regulació dels horaris comercials i de determinades activitats de promoció.
El títol I regula l'horari comercial general i els supòsits d'exclusió d'aquest horari.
El títol II, es troba dedicat a les mesures en matèria d'activitats de promoció.
El títol III, amb un sol article, estableix la regulació de les infraccions
Aquesta Llei deroga el Decret Llei 4/2012, de 30 d'octubre, de mesures en matèria d'horaris
comercials i determinades activitats de promoció.
Data que entra en vigor: L'endemà de la seva publicació al DOGC.
Publicació oficial: DOGC núm 6568, de 24 de febrer de 2014.
Observacions: Els articles 1.2 b), 2 i), 2 j), i 16.10 de la present Llei resten suspesos pel Recurs
d'inconstitucionalitat n.º 7067-2014, el qual trobareu com a contingut relacionat.
..........................o0o..................................
Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial
Descripció:
Llei 5/2015, de 27 d'abril, de foment del finançament empresarial.
Objecte: Pel que fa als ens locals, resulta d'interès la disposició final 5a, per la qual es modifica la
Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents per a la liberalització del comerç i de
determinats serveis. En concret, l'apartat 1er afegeix un Títol III relatiu al Règim sancionador per
incompliment de les mesures per a l'inici i exercici de l'activitat comercial i de determinats serveis,
el qual té caràcter de bàsic, d'acord amb l'apartat 2n, el qual modifica la DF 11a de la Llei 12/2012.
Data d'entrada en vigor:
L'endemà de la seva publicació al BOE.
Publicació oficial:
BOE núm. 101, de 28 d'abril de 2015.
..........................o0o..................................
Real Decreto 1658/2012, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional
2013-2016
Descripció: Reial decret 1658/2012, de 7 de desembre, pel qual s'aprova el Pla Estadístic Nacional 20132016.
Objecte: El Pla Estadístic Nacional 2013-2016 conté les estadístiques per a finalitats estatals que han de
dur-se a terme en aquest quatrienni pels serveis de l'Administració General de l'Estat o qualssevol altres
entitats d'ella depenents.

Quan la naturalesa de determinades estadístiques ho requereixi, els serveis estadístics podran acordar la
seva realització a través de celebració d'acords, convenis o contractes amb altres organismes de
l'Administració General de l'Estat, de les Administracions Autonòmiques o Locals o amb particulars, els qui
quedaran obligats al compliment de les normes del secret estadístic igual que el servei estadístic
responsable.
Data que entra en vigor: Aquest Reial decret entra en vigor el dia 1 de gener de 2013.
Publicació oficial: BOE núm. 295, de 8 de desembre de 2012.
Observacions: Al BOE núm. 101, de 28 d'abril de 2015, s'ha publicat el Reial decret 265/2015, de 10
d'abril, pel qual es modifica el present Reial decret.

..........................o0o..................................
Orden PRE/776/2015, de 29 de abril, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24
de abril de 2015, por el que se establecen obligaciones de servicio público al prestador del servicio
postal universal en las elecciones que se convoquen durante 2015
Descripció:
Objecte:Establir les obligacions de servei públic necessàries per salvaguardar el normal desenvolupament
de les eleccions que es convoquin durant l'any 2015, a partir de les eleccions que se celebraran el 24 de
maig.
Aquests serveis hauran de prestar-se, amb caràcter general, entre el dia en el qual es publiqui el Decret de
convocatòria de les Eleccions corresponents i els cent dies següents al fixat per a la celebració de la votació.
Data d'entrada en vigor:
L'endemà de la seva publicació oficial.
Publicació oficial: BOE núm. 104, d'1 de maig de 2015.

..........................o0o..................................
Resolució de 6 de maig de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per
la qual s'actualitza l'annex 1 inclòs en 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
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 financiació de l'Estat a cada termini.
Data d'entrada en vigor:
L'endemà de la seva publicació oficial.
Publicació oficial:
BOE núm. 111, de 9 de maig de 2015.
..........................o0o..................................
Ordre EMO/119/2015, de 22 d'abril, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per
a la participació de les persones treballadores a les eleccions locals i al Consell General
d'Aran el dia 24 de maig de 2015
Objecte:
Establir el règim de permisos, de canvi de torn i de retribució de les persones treballadores que han
de complir amb la jornada laboral el dia de les eleccions municipals del diumenge dia 24 de maig
de 2015.
Data d'entrada en vigor:
El mateix dia de la seva publicació al DOGC.
Publicació oficial:
DOGC núm. 6868, d'11 de maig de 2015.

XII.- FACTURES I COMPTES.S’aprova la relació de factures detallada i en poder dels regidors que ascendeix a la quantitat de
75.270,03 € (s.e.u.o)
N.Reg.F
ac.
D. Factura
272
01/04/2015

Imp.Factura
(Euros)
1.224,00

294

31/03/2015

108,34

300

31/03/2015

301
308

Nom tercer
AVENTIN HUGUET, ADORACION *

D. Registre
26/03/2015

D. Pagament

Pagat
No

287,99

LOCAL
PROM
(SERRA-SULLA 07/04/2015
CONSULTORS, S.L. D**
COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA
08/04/2015

08/04/2015

Sí

31/03/2015

28,99

COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA

08/04/2015

08/04/2015

Sí

01/04/2015

660,74

QUIMICA SERO SL **D

09/04/2015

05/05/2015

Sí

310

30/03/2015

128,32

SEGURIDAD MARXAN, SL

10/04/2015

No

329

07/04/2015

169,4

JF. ASCENSORS SCP

14/04/2015

No

341

23/03/2015

966,25

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/04/2015

No

342

23/03/2015

869,09

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/04/2015

No

343

23/03/2015

187,44

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/04/2015

No

344

23/03/2015

674,31

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/04/2015

No

345

23/03/2015

339,54

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/04/2015

No

346

23/03/2015

493,33

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/04/2015

No

347

23/03/2015

645,96

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/04/2015

No

348

23/03/2015

766,76

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/04/2015

No

349

24/03/2015

322,91

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/04/2015

No

350

23/03/2015

66,47

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/04/2015

No

351

08/04/2015

1.144,02

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/04/2015

No

352

24/03/2015

457,04

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/04/2015

No

353

23/03/2015

304,68

ENDESA ENERGIA, SAU *

16/04/2015

No

355

31/03/2015

4.015,71

LIMPIEZAS PIRINEO SL *

20/04/2015

No

356

31/03/2015

4.217,08

LIMPIEZAS PIRINEO SL *

20/04/2015

No

357

31/03/2015

511,48

LIMPIEZAS PIRINEO SL *

20/04/2015

No

358

31/01/2015

522,72

BUFETE GONZALO GESTION S.L D**

20/04/2015

362

02/04/2015

3.499,32

No

363

09/04/2015

170,61

364

02/04/2015

3.138,74

365

21/04/2015

35,62

PINTURA DECORATIVA JOSEP RAMON 20/04/2015
RALUY SUAREZ *
PINTURA DECORATIVA JOSEP RAMON 20/04/2015
RALUY SUAREZ *
PINTURA DECORATIVA JOSEP RAMON 20/04/2015
RALUY SUAREZ *
INFOUNIO, SL *
21/04/2015

94,38

INFOUNIO, SL *

21/04/2015

No

366

No

21/04/2015

Sí

No
No
No

367

21/04/2015

300,69

INFOUNIO, SL *

21/04/2015

No

368

31/03/2015

76,43

RAMELL, SCCL

21/04/2015

No

369

31/03/2015

65,34

TRABERMAN, SL

21/04/2015

No

370

31/03/2015

1.306,80

TRABERMAN, SL

21/04/2015

No

371

20/04/2015

1.955,36

MOBLES L'EBENISTA *

21/04/2015

No

372

17/04/2015

50,51

TALLERS ROSSELLO

21/04/2015

No

374

20/04/2015

294,53

ARUM SERVEIS AMBIENTALS, SCP *

21/04/2015

No

375

03/04/2015

101,97

FORN DE PA GIRIBET, SCP

21/04/2015

No

383

24/03/2015

1.752,86

MAS BOLDU, PASQUAL

31/03/2015

No

385

24/03/2015

1.752,86

VALERI MAS BOLDU

31/03/2015

No

388

31/03/2015

539,32

SAINT GOBAIN IDAPLAC, SL **D

08/04/2015

01/05/2015

393

17/04/2015

7.103,13

CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA

21/04/2015

No

394

17/04/2015

221,35

CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA

21/04/2015

No

395

16/04/2015

169,4

SERRA I FILLS, SL

21/04/2015

No

396

21/04/2015

196,1

L'HORT DE CA LA BARBARA

22/04/2015

No

397

16/04/2015

256,52

PXJ PIFARRE S.L *

12/05/2015

No

398

31/03/2015

2.332,09

GRUPO ELECTRO STOCKS, SL *

12/05/2015

No

399

31/03/2015

2.332,09

GRUPO ELECTRO STOCKS, SL *

22/04/2015

No

400

21/04/2015

26,74

QUIMICA SERO SL **D

23/04/2015

No

401

19/04/2015

150,8

FORN DE PA GIRIBET, SCP

24/04/2015

No

401

24/04/2015

87,99

PORT CANTO, SL

27/04/2015

No

403

15/04/2015

1118,15

ALBERTO SOLER, SA

27/04/2015

No

404

15/04/2015

44,52

ALBERTO SOLER, SA

27/04/2015

No

405

21/04/2015

145,2

SANTI CAMARASA SACASES

27/04/2015

No

406

28/04/2015

205,70

TALAMONTE, SLU

28/04/2015

No

407

21/04/2015

119,19

FONTANET, CB

28/04/2015

No

408

21/04/2015

50,85

FONTANET, CB

28/04/2015

No

409

28/04/2015

1028,5

TELEFONICA DE ESPAÑA

28/04/2015

410

29/04/2015

64,39

L'HORT DE CA LA BARBARA

29/04/2015

No

411

31/03/2015

60,5

XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL

29/04/2015

No

412

27/04/2015

2047,32

AMBI JARDINS, SCP

29/04/2015

No

413

01/05/2015

726,00

ARTESEY IBERICA, SL

01/05/2015

No

414

29/04/2015

204

LLUIS PARISE AGUSTI

29/04/2015

No

415

24/04/2015

63,04

SIEF2, SL

30/04/2015

No

416

30/04/2015

595,51

MN CATERING 2003 SL

30/04/2015

No

417

16/04/2015

3450,03

CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA

418

26/04/2015

113,35

419

26/04/2015

113,35

420

30/04/2015

593,51

OCA
INSPECCION
PREVENCION SAU
OCA
INSPECCION
PREVENCION SAU
ROSA RUBIO COM360, SL

421

01/05/2015

296,78

422

03/01/2015

423

01/05/2015

Sí

Sí

30/04/2015

No

CONTROL 30/04/2015

No

CONTROL 30/04/2015

No

04/05/2015

No

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA

04/05/2015

No

60,6

TOT ALIMENT ROSSELLÓ, SL

05/05/2015

No

02/01/2015

11

TOT ALIMENT ROSSELLÓ, SL

05/05/2015

No

424

02/01/2015

30,29

TOT ALIMENT ROSSELLÓ, SL

05/05/2015

No

425

01/05/2015

314,60

BNP PARIBAS

05/05/2015

No

426

24/04/2015

105,6

PEIXATERIA NOEMI

05/05/2015

No

427

30/04/2015

112,08

SALTOKI

05/05/2015

No

428

30/04/2015

752,68

SEÑALIZACION, 05/05/2015

No

429

04/05/2015

128,99

439

01/05/2015

11.869,00

SOLUCIONES VIALES
SLU
LOCAL
PROM
CONSULTORS, S.L. D**
TREN MAGIC MADI, SLU

440

24/04/2015

67,84

441

30/04/2015

442

(SERRA-SULLA 06/05/2015

07/05/2015

Sí

06/05/2015

No

FONTANET, CB

08/05/2015

No

1.238,22

GRUPO ELECTRO STOCKS, SL *

08/05/2015

No

30/04/2015

-9,15

GRUPO ELECTRO STOCKS, SL *

08/05/2015

No

443

30/04/2015

60,50

XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL

08/05/2015

No

444

01/05/2015

660,74

QUIMICA SERO SL **D

08/05/2015

No

445

01/05/2015

417

DIARI SEGRE, SLU

08/05/2015

446

30/04/2015

155

COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA

08/05/2015

08/05/2015

Sí

447

30/04/2015

288,48

COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA

08/05/2015

08/05/2015

Sí

448

07/05/2015

23,29

FOTO LLUM, SL

08/05/2015

No

449

01/05/2015

151,11

ACENS

08/05/2015

No

500

04/05/2015

668,15

CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA

08/05/2015

No

Total Factures Registrades
Factures Liquidades Efectivament
Factures Pendents de Liquidar

No

75.270,03
3.640,73
71.629,30

XIII.- MOCIONS
Pels Regidor i Portaveus de tots els Grups que integren la Corporació (CiU; End-Ro; IpR; PSC i
ERC) hi ha una moció presentada relativa a Adherir-se a l’Associació de Municipis per la
Independència, constituïda a Vic en data 14 de desembre de 2011., per això i a l’empara del que
preveu l’article 97.3 en relació al 91.4 del Real decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es
presenta al Ple de la Corporació, la següent proposta:

PROPOSTA
Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI)
i el text dels seus Estatuts, que s’adjunten, el Ple Municipal es proposa:
Primer.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència, constituïda a Vic en data
14 de desembre de 2011.
Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació.
Tercer.- Facultar el/la Sr/a Alcalde/ssa per signar els documents necessaris per a l’efectivitat dels
precedents acords.
Quart.- Delegar en l’Alcalde Josep Abad Fernandez per representar aquest Ajuntament davant
l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts.
Cinquè.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per la
Independència domiciliada al carrer Ciutat, 1-08500 Vic i també a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
Sotmesa la Proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels regidors assistents, amb el següent desglos:
Sis vots a favor dels regidors del Grup municipal de CiU, 2 vots a favor regidors del Grup municipal de
End-Ro,Un vot a favor de la regidora de IpR i un vot a favor de la regidora del PSC.

XIV.- PRECS I PREGUNTES.
Intervé la Regidora Maria Carme Vidal i comenta que com és el darrer ple, dir que he aprés
molt i m’ho he passat molt bé. Si he ofès amb algú demano disculpes.
I voldria dir-te Sr. Manel Plana, que t’he escoltat molts cops als mitjans de comunicació i ets el
professional de la política que t’has queixat molts cops de la majoria absoluta a Madrid, per això

demano una mica d’empatia cap a l’oposició, les majories absolutes no són bones, siguin del color
que sigui, només són bones per qui la té, i de vegades tu i jo podem discrepar. Si he ofès a algú
demano disculpes i he trobat de part teva de vegades manca d’empatia per l’oposició.
Respon el Regidor Manel Plana i contesta de la següent manera: Dir-vos que moltes vegades
em coincidit als bars i ens hem saludat de la forma més amistosa possible., com ha de ser. No soc
l’únic que a nivell temporal em dedico a la política dins aquest consistori. Assumeixo la meva part
de responsabilitat i ho dic amb el màxim d’humilitat, si en algun moment determinat per part meva
no he estat a l’alçada de les circumstàncies, demano disculpes.
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

