
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2015

Data: 18 de Desembre de 2015
Horari: 12,15 a 15,00 hores.
Lloc: Rosselló. Sala d’Actes de la casa consistorial.
Regim: Ordinària.

Hi assisteixen:
Alcalde:
Josep Abad i Fernàndez.
Regidors:
Elisa Torrelles Tormo.
Manel Plana Farran.
Silvia Olmo Pareja.
Joan Fontova Vilaró
Nerea Garcia Gonzalez.
Joan Andreu Urbano Fernàndez
Maria Carme Vidal Torruella.
Antoni Bosch Carabante.
David Ricart Jordana.

Excusa la seva assistència: Jaume Borrero Montijano

Secretari:
S. Fèlix Ruiz Martínez

ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació actes anteriors.
2. Aprovació Pressupost 2016 i annexos.
3. Aprovació Inicial Expedient Modificació Crèdits 5/2015.
4. Aprovació Expedient Concessió demanial de Gestió i Explotació Pista de Pàdel i Tennis

construïdes i Construcció Pista Pàdel i la seva gestió i explotació, Aprovació Plecs
Clàusules Econòmica Administratives i Tècniques que han de regir el contracte i obertura
de la licitació.

5. Modificació POUM: Aprovació Provisional SUD 4 a no urbanitzable.
6. Modificació Puntual POUM: Ajust Alineacions Carrers Sant Josep i Travesser i

Qualificació Habitatges.
7. Prorroga Contracte Acord marc Subministrament Gas.
8. Donar compte Prorroga contracte serveis socials C.C Segrià
9. Donar Compte Decret Nomenament Tresorer.
10. Donar Compte Acord Revisió Ponència Valors.
11. Atorgament Subvencions.
12. Decrets e Informes Alcaldia i Regidories.
13. Llicencies d’obres.
14. Correspondència Oficial i assumptes de tràmit.
15. Factures i comptes,
16. Mocions.
17. 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 DE LES ACTES ANTERIORS.
Es aprovada per unanimitat l’Acta de la sessió extraordinària de 13 de novembre de 2015 i de la
sessió celebrada el dia 24 de novembre de 2015, i de la ordinària de data 25 de setembre de 2015,
de les quals no es dóna lectura tota vegada que els regidors i les regidores disposen d’una còpia,
que ha estat tramesa juntament amb la convocatòria, i a la qual tots i totes donen llur conformitat.

II.- APROVACIÓ PRESSUPOST 2016 I ANNEXOS
Vist el projecte de Pressupost General d'aquesta entitat per a l’any 2016 elevat a aquesta corporació en la
forma prevista per l'article 168.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals, junt amb la Plantilla que comprèn tots els llocs de treball
reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, el resum del qual a nivell de capítols és el següent:

RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

Operacions corrents 2.076.208,41 Euros

Capítol Denominació Import Euros
1 DESPESES DE PERSONAL. 661.450,00

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 1.167.020,00

3 DESPESES FINANCERES. 21.800,00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 205.800,00

5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS 20.138,41

Operacions de capital 176.410,00 Euros

Capítol Denominació Import Euros
6 INVERSIONS REALS. 176.410,00

Operacions financeres 69.000,00 Euros

Capítol Denominació Import Euros
9 PASSIUS FINANCERS. 69.000,00

Total pressupost de despeses: 2.321.618,41 Euros

RESUM DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS

Operacions corrents 2.231.764,88 Euros

Capítol Denominació Import Euros
1 Impostos directes. 1.047.000,00

2 Impostos indirectes. 10.000,00

3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 453.300,00

4 Transferències corrents. 691.964,88

5 Ingressos patrimonials. 29.500,00

Operacions de capital 89.853,53 Euros

Capítol Denominació Import Euros



6 Alienació d’inversions reals. 20.000,00

7 Transferències de capital. 69.853,53

Total pressupost d'ingressos: 2.321.618,41 Euros

Així mateix, ES PROPOSA al plenari l’adopció dels acords següents:

Primer. Aprovar el Pressupost General d'aquesta entitat per a l’any 2016 segons el detall per capítol que se
recull en la proposta, i a nivell de aplicació pressupostaria que s’adjunta a la mateixa.

Segon. Aprovar les bases d'execució del pressupost que seran d'aplicació a l'ajuntament.

Tercer. Aprovar les retribucions bàsiques i complementàries fixes i periòdiques que ha de percebre el
personal laboral durant l'any 2016, en la forma i les quanties individualitzades que figuren detallades en
l'expedient del Pressupost.

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

Cinquè. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es
refereix.

En el torn obert d’intervencions ple Regidor Sr Manel Plana, Portaveu de l’equip de govern del
grup de CiU, inicia la seva intervenció dient que a la junta de portaveus que va ser prou extensa,
no només es van establir i explicitar les línies mestres del pressupost, sinó que es va anar molt al
detall del que proposem com a equip de govern. Aquest pressupost que és de contenció, entre
altres coses per que aquesta contenció ja és una activitat pròpia de la nostra manera de fer i a més a
més ens trobem amb una norma superior que ens obliga, com les Lleis Estatals. Destaca que el
punt fonamental i el més interessant de cara als veïns i veïnes de Rosselló, es que no hi ha hagut
cap increment de taxa, es manté el nivell impositiu i no pateix cap tipus de modificació; aquesta
contenció i la no expansió de la despesa va en funció de mantenir el màxim el número d’ingressos
sabent en la situació que està per què les despeses estan relacionades amb els ingressos, però el
que no volem és incrementar la pressió impositiva als veïns i veïnes de Rosselló. A nivell
d’inversions ja heu vist que no són molt extenses i totes, com no podia ser d’una altra manera, es
busca al màxim el nivell de finançament o cofinançament per que tingui el menor cost possible per
les arques de l’ajuntament. També fer esment que hi ha una reducció constant, any rere any, no tan
sols de les despeses financeres sinó de tots els passius financers. El passat exercici es va fer per
precaució una pòlissa, que no s’ha tocat, aprofitem per agrair la bona gestió que s’està fent des de
els serveis administratius i des de la funció del secretari interventor d’aquest ajuntament. Això ens
porta a dir que entre altres coses l’ajuntament de Rosselló es troba amb un 31% d’endeutament,
dels més baixos de la demarcació i no és toca la pòlissa, per que si en algun moment determinat les
administracions supramunicipals no paguen tindrem aquesta capacitat de maniobra. Vam fer-ho en
previsió. Estem molt damunt en tot el que és ingressos que provenen d’altres administracions com
són les visites constants a diferents llocs.
Crec que no cal fer més esment en res més.
Seguidament pel Sr Alcalde, es manifesta en relació al pressupost, que s’ha de destacar que
no s’han incrementat impostos, s’han mantingut tots, IBI, claveguera, etc. i amb això vull dir que a
més a més de no incrementar aquests, a banda i en relació amb aquells sectors industrials,
residencials o terciaris, sectors que no estan en desenvolupament o no tenen expectatives aquí a
Rosselló, se ha demanat que el que estan pagant com a industrial o urbà ho paguin com a rústic,



això amb exactitud no sabem com ens afectarà als ingressos i concretament a l’impost més
important com ara el IBI.
A continuació pren la paraula la Regidora i Portaveu del Grup ERC-MES-AM, Maria
Carme Vidal i diu que el seu grup,: estaríem d’acord en quan a no augmentar les taxes, però
nosaltres en el que discreparíem i faria que ens abstinguéssim o que votéssim que no, és el
repartiment d’aquests 2 milions tres-cents mil euros en quan a les diferents partides. Per no
allargar, potser aglutinaríem no tantes festes, o tema lúdic amb tots els respectes i que es destinés
més a partides socials; beques menjador, etc. no se si tenim comptabilitzar les famílies que tenen
problemes per pagar la llenya, el gas, el gasoil, la llum, etc. seria més per retallar la partida festes i
racionalitzar-les en aquest aspecte.
En quan a les inversions, la pista d’Skate, ens vas dir que venia a partir d’una subvenció esportiva
de Diputació, i es pregunta per què això i no una altra cosa? És el vostre pressupost, vosaltres
prioritzeu però potser nosaltres ho encararíem més per ajudar activitats esportives que ja es duen a
terme i que estan una mica en precari. Ens abstindrem o votarem que no.
Pel que fa referència a les retribucions de l’equip de govern, si que, ja en vam estar parlant una
estona, ara serà la sisena mensualitat i és cert que s’hauria de solucionar. El cartipàs el vàreu
aprovar vosaltres i vau dir 30€ per junta de portaveus, 70€ ple, 50€ per les sessions de feines de
regidoria. És difícil comptabilitzar les feines, les hores i de vegades aniràs a fer un cafè amb algú i
potser li treus més profit que estant a l’ajuntament 8 hores, però sobretot justificar-ho tot per que si
cada cop que es cobra una cosa el secretari fa un informe desfavorable s’ha de solucionar d’una
manera o altra. També es va parlar de la Seguretat Social, sobre si pagar o no aquesta, la normativa
ens permet que algú pugui agafar la dedicació parcial, que es miri la manera però que es solucioni.
El tema de la Seguretat Social a l’ajuntament de Rosselló no li suposa un encariment, doncs dir,
tots cobraran com a màxim 680€ amb la Seguretat Social inclosa, si que es veritat que ara perds
diners en efectiu però fas guardiola per que et comptabilitza, a tu, per què com Ajuntament intentar
reduir despesa a través de no pagar la Seguretat Social, doncs queda una mica malament. S’hauria
de buscar la manera que aquestes retribucions estiguessin el millor pagades i justificades possible i
no es tracta de tant l’hora ni res.
En quan a l’annex, el que fa referència a les nòmines dels treballadors, pels que fa als funcionaris
ve donat per la normativa, no hi ha volta de fulla, però pel que fa referència al personal laboral,
tots sabem mirar i som persones adultes i francament hi ha greuges comparatius entre treballadors,
greuges importants que fan esgarrifar, potser s’ha de trencar algun contracte i fer algun de nou.
Intervé l’Alcalde i comenta que: “a mi no se m’ha queixat cap treballador. No ho entenc.”
Continua la seva intervenció la Regidora Maria Carme Vidal i diu “: no em posaré, però entre
treballadors hi ha greuges comparatius pel que fa a la nòmina.
Contesta l’Alcalde que els contractes van sobre conveni, i en quan a les retribucions de l’equip de
govern o per exemple, tu que dius que repartiríeu el pressupost d’una altra manera o destinaríem
més diners a coses socials, gent que no pot pagar etc, aquesta gent no és a l’ajuntament on ha
d’anar, és a l’educadora o assistenta social, on ha d’anar, que ja venen. Els que passa és que les
persones que realment ho necessiten per vergonya no venen i potser el que no ho necessita se’n
beneficia portant els documents que es demanem. Nosaltres des de l’Ajuntament hem intentat o
hem valorat de fer un banc d’aliments i és realment complicat fins al punt de no poder fer-ho. Per
això tenim l’assistenta i l’educadora, per canalitzar aquestes situacions..
En quan a la pista d’Skate, 21.000/23.000€ que no deixa de ser una cosa més per que el jovent faci
esport i una cultura, es troba prevista una subvenció del 95%, sinó no es farà.
Tema retribucions i seguretat social dels regidors de l’ajuntament 21.000€ que no deixa de ser un
augment de costos per l’ajuntament, cosa que de moment ens podem estalviar. Per un cantó em
demanes no pista d’Skate i més tema social i jo plantejo no Seguretat social i sí més tema social.
Estem parlant de quantitats molt semblants. D’acord?



Ja ho he comentat a la junta, si no tenim més solució i si per legalitat els regidors han de cotitzar a
la Seguretat social, cotitzaran, i intentarem reduir costos també amb aquest tema.
Em comentes que potser de vegades es fa més negoci fent un cafè que estant a l’Ajuntament, però
jo vull que els regidors estiguin aquí, si jo vinc cada dia aquí, vull veure de 4 a 6 regidors aquí, que
per alguna cosa ho són, si no han d’acudir en més d’un mes val més que plegui, la feina es fa aquí,
al bar tots són bons fent negocis, i si ve algú o bé a de trobar a l’alcalde o al regidor pertinent.
El tema social sense cap mena de dubte és un tema que tant de bo es pogués arribar moltíssim més
del que es fa, avui parlàvem amb la vicepresidenta del Consell Comarcal que ho porta i des del
meu punt de vista s’hauria de regular moltíssim més bé del que s’està fent.
Seguidament intervé el Regidor David Ricart, Portaveu del Grup RpT-E i diu que pel proper
any la comissió que es va fer de portaveus per analitzar el pressupost s’ha de fer més aviat i si s’ha
d’estar més estona, s’està.. Es va esbossar bastant, però hi va haver coses que teniu dubtes i que
aportaríeu avui. Redistribució que ens pot donar més ingressos. Jo m’abstindré crec que hi ha
partides que es poden baixar a part de passar-ho a la part social, estaríem d’acord, però hi ha
partides protocol·làries que es podrien ajustar, per posar un exemple jo vaig vindre al dinar de
Nadal, crec que a nivell de personal de l’ajuntament si es fa un dinar de nadal ho trobo correcte
però a mi personalment el lot de Nadal em sobra, tinc el lot de Nadal a casa i el penso donar, ho
anuncio avui aquí.; crec que per aquí és podria aprimar coses.
Es va demanar el tema de la relació laboral que ens l’heu passat després i el que sí que demano és
que de cara a l’any vinent es prepari amb més temps. Crec que hi ha coses de despesa corrent que
feta d’una altra manera es podria aconseguir estalvis, per exemple la ferreteria Soler amb 4 mesos,
puja a 10.000€ amb tot un any se’n deu anar a 30.000€ això es fa un anàlisi i es fa un concurs per
blocs i proposar descomptes, hi ha moltes administracions que ho fan.

Contesta l’Alcalde i en quan al que m’has comentat del dinar de Nadal, ara et faré un comentari
que jo personalment he vist en aquest ajuntament i no ho critico, qui estigui aquí manant que faci
el que vulgui, jo he anat a dinars de Nadal que anava amb la parella i a més a més hi havia un o
dos regals per persona, ara hi anem només treballadors i si el puc fer a 40 no el faré a 60€. El tema
del lot de Nadal es decisió teva David, si els vols cedir o donar allà tu, és tan insignificant el cost
del lot, que és més el detall que té cada persona quan el rep, que la quantia que representa.
En quan al fet de tenir els pressupostos abans o més tard, són tan acurats i curosos que ens implica
realitzar algun tipus de modificació durant l’any de tant acurats que són i que és difícil tenir-ho
abans. Et trobes que falten trimestres de facturació, etc, etc, i recordo ajuntaments que ho
aprovaven al mes de juny o juliol. Nosaltres almenys intentem aprovar-los a final d’any almenys
que és quan toca. Per exemple ahir el va aprovar el Consell Comarcal. Tant de bo es pogués
aprovar abans, però és molt difícil. En quan a passar-vos els documents amb més temps, sense cap
mena de dubtes, encantat, però no depèn només de mi, aquí hi ha uns treballadors que treuen la
llengua 24 hores i arriben on arriben, us he passat la plantilla de l’ajuntament, ara crec que són 6/7
persones en administració però en tema de pressupost són 2, potser en un altre lloc són 4, som el
que som, tenim el que tenim.
El tema de l’Albert Soler, jo quan vaig entrar teníem 3 o 4 proveïdors de materials de ferreteria,
vam parlar amb aquestes empreses i els hi vam dir que els hi aglutinaríem tot en una sola i que ens
diguessin el tipus de descompte que podien aplicar, el que es va posar més de cara va ser l’Albert
Soler, per això no veuràs empreses com Wurth, Ramon Soler, etc. Són factures que no pots retallar
per que és el manteniment diària del dia a dia de coses que van sorgint al municipi, una aixeta, un
tub, el que sigui, al tenir-ho aglutinat a l’Albert Soler ho tenim més fàcil per controlar i gestionar
amb un descompte més important que el que teníem abans, aquest és el motiu per que pugi tan les
factures de l’Albert Soler.

Finalitzades les intervencions es sotmet a votació amb el següent resultat.



Vots en contra? Cap
Abstencions? Tres dels regidors Maria Carme Vidal, Toni Bosch i David Ricart
Vots a favor? Set dels regidors Jose Abad, Elisa Torrelles Tormo, Manel Plana Farran, Silvia
Olmo Pareja, Joan Fontova Vilaró; Nerea Garcia Gonzalez i Joan Andreu Urbano Fernàndez

Queda aprovat per majoria absoluta.

III.- APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDITS 5/2015.
Transferències de crèdits

1. L'article 179 del TRLRHL aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març, i els articles 40 a 42 del RD
500/1990, de 20 d'abril, regulen el règim de les transferències de crèdit del pressupost de
l'Ajuntament.

2. Es considera transferència de crèdit la modificació del pressupost de despeses que, sense alterar-
ne la quantia global, fa que s’imputi l’import total o parcial d’un crèdit a altres aplicacions
pressupostàries amb diferent nivell de vinculació jurídica. Per tant, no tindran la consideració legal
de transferències les alteracions de crèdit entre aplicacions pressupostàries que pertanyin a un
mateix nivell de vinculació jurídica.

3. Les transferències de crèdit de qualsevol classe se subjecten a les limitacions que es determinen
a l'article 180 del TRLRHL aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març, i en l’article 41 del RD
500/1990, de 20 d'abril.

4. En tots els expedients de transferència de crèdit haurà de figurar l'informe de la Intervenció
sobre la seva procedència i les formalitats legals a les quals hauran d'ajustar-se.

5. En l'inici de l'expedient serà precís efectuar la retenció de crèdit a la partida que es vol disminuir.

6. Les entitats locals regularan en les bases d'execució del pressupost l'òrgan competent per
autoritzar el règim de transferències establert.

7. En tot cas, l'aprovació de les transferències de crèdit entre diferents grups de funció
correspondrà al Ple de la corporació, excepte les baixes i altes que afectin al crèdit personal.

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
Atès l’Informe de Secretaria-Intervenció sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir, així
com el certificat de disponibilitat de crèdit a minorar, i de conformitat amb l’establert en els
articles 179.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, i 40.3 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el capítol I, del títol VI, del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos,

RESOLC

PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 5/2014, amb la modalitat de
transferència de crèdits entre aplicacions del pressupost vigent, d’acord al següent detall:



Total Crèdit Transferit entre partides: 11.150,00 €

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, i remetre’n còpia a l’Administració del Estat i a la comunitat
autònoma.

TERCER. Contra la seva aprovació, en virtut de l’establert en l’article 113 de la Llei 7/1985, els
interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis
establerts en els articles 25 a 43 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la citada
jurisdicció.

En el torn obert de intervencions el Regidor Manel Plana comenta que es tracta de un ajustament
de partides del propi pressupost de l’any 2015 en el qual les partides sobrants i algunes que tenien
alguna situació de necessitat es van anar adaptant. Ja veieu que la modificació ascendeix a 11.150€
que es passa d’una partida concreta a una altra per equilibrar el pressupost que se’ns demana a
nivell legal.

S’aprova per unanimitat

IV.- APROVACIÓ EXPEDIENT CONCESSIÓ DEMANIAL DE GESTIÓ I EXPLOTACIÓ
PISTA DE PÀDEL I TENNIS CONSTRUÏDES I CONSTRUCCIÓ PISTA PÀDEL I LA
SEVA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ, APROVACIÓ PLECS CLÀUSULES ECONOMICO
ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE I
OBERTURA DE LA LICITACIÓ.
VIST la proposta de l’Alcaldia de data Novembre de 2015, pel qual s’estimà, en principi, la
conveniència d’atorgar una concessió administrativa per a l’ús privatiu per a la construcció, gestió
i explotació de una pista de pàdel i la gestió i explotació de pista de pàdel i de tennis ja existents i
disposar la preparació del corresponent avantprojecte o memòria valorada, així com l’elaboració
dels plecs de condicions.

Atès que la memòria valorada / avantprojecte ha set redactat pels serveis tècnics municipals en
data novembre de 2015. Procedeix ara aprovar el avantprojecte, sotmetre’l a informació pública i,

Partida inicial Consignació inicial Proposta Transferència
de Crèdit

Consignació definitiva

2015-1-16500-22100 71.300,00 -2.500,00 68.800,00

2015-1-16310-46501 3.500,00 2.500,00 40.800,00

2015-1-34200-22100 20.000,00 -3.000,00 17.000,00

2015-1-32300-48001 1.000,00 3.000,00 4.000,00

2015-1-34200-62500 4.000,00 -2.000,00 2.000,00

2015-1-34200-60900 54.000,00 2.000,00 56.000,00

2015-1-92000-22500 7.000,00 -1.300,00 6.700,00

2015-1-92000-62500 1.000,00 1.300,00 2.300,00

2015-1-92000-22603 3.000,00 -2.350,00 650,00

2015-1-94200-46500 1.000,00 2.350,00 3.350,00



simultàniament, convocar el corresponent procediment de licitació, tot això d’acord amb l’article
66 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.

Havent-se elaborat els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de prescripcions
tècniques per a la construcció, gestió i explotació de una pista de pàdel a la zona esportiva de
Rosselló.

Vist l’informe del secretari interventor emès en data novembre de 2015 sobre el procediment a
seguir i l’òrgan competent.

FONAMENTS JURÍDICS
L’article 93 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions Públiques,
precepte bàsic, determina que l’atorgament de concessions sobre el domini públic es farà en règim
de concurrència.

De conformitat amb l’article 60.2 del Reglament de patrimoni dels ens locals, les concessions
s’atorgaran de conformitat amb la legislació de contractes de les administracions públiques,
havent-se d’adjudicar mitjançant concurs.

L’òrgan competent per a la seva aprovació és el Ple, d’acord amb el que estableix l’article 221 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.

L’article 47.2 j) de Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim local, prescriu el
quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, per adoptar els
acords de concessió de béns i serveis per un període superior a 5 anys, sempre que el seu import
superi el 20% dels recursos ordinaris del pressupost.

Per tot això, l’Alcalde proposa al Ple municipal l’adopció dels següents

ACORDS:
PRIMER.- APROVAR inicialment la memòria valorada de concessió demanial per a la gestió i
explotació de una pista de pàdel i de tennis ja existents i la construcció, gestió i explotació de una
pista de pàdel a la zona esportiva de Rosselló, redactada pels serveis tècnics municipals.

SEGON.- Així mateix, aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques reguladors de la concessió demanial de gestió i explotació de una pista de pàdel i de
tennis ja existents i la construcció, gestió i explotació de una pista de pàdel a la zona esportiva de
Rosselló.

TERCER.- Aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura de la licitació, si bé restarà
condicionada a què els plecs de clàusules estiguin definitivament aprovats.

Tercer. Optar pel procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació per a l’adjudicació del present
contracte.

TERCER.- SOTMETRE a informació pública l’esmentada memòria i els plecs per un termini de
trenta dies des de la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d’edictes de la corporació. No obstant, l’exposició pública dels plecs queda subjecta al que



estableix la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector
públic, en la seva disposició derogatòria.

QUART.- CONVOCAR procediment obert per a l’atorgament de l’esmentada concessió
administrativa, amb subjecció a la memòria i plecs anteriorment aprovats, disposant però que el
corresponent anunci de licitació es publiqui simultàniament amb els plecs definitivament aprovats.

En el torn obert de intervencions el Regidor Manel Plana, portaveu del Grup de CiU, comenta que
en la Junta de Portaveus es va donar complida informació sobre el particular, i es van comentar
diversos temes, criteris de valoració que s’havien establert, millores, requisits que se’ls demana a
les empreses que volen concursar i el benefici que creiem nosaltres que portaria al municipi de
Rosselló, amb aquest cas amb aquesta instal·lació i esperem que hi hagin empreses que estiguin
interessades en la seva explotació. Es van posar diferents opcions damunt la taula i el que fem ara
és l’aprovació de l’expedient de concessió per que s’iniciï el procediment legal corresponent.

Seguidament intervé la Regidora Maria Carme Vidal i manifesta que seria repetir una mica el que
vam dir a la junta de portaveus.: Considera que fa poc que es va posar en funcionament i potser
valdria la pena destinar un any més a que ho portés l’Ajuntament.
No sé si vosaltres ho heu valorat? O tot està igual?
Podria haver diferents propostes, una potser seria fer la pista de voleibol, potser no valdria gaires
diners i ho podria fer la brigada o potser adequar la pista que hi ha a les piscines. Heu fet algun
replantejament o tot queda igual? Ja que van sortir diferents coses.

A continuació pren la paraula el Regidor i Portaveu del Grup RpT-E David Ricart i comenta
una mica reafirmar el que vaig dir a la junta de portaveus. Trobo que hi ha poques dades per
valorar si s’hi presentarà algú o no. Hi ha moltes millores però allí vàreu manifestar que estàveu
molt tancats amb això, no sé si manteniu la postura o no.
Contesta l’Alcalde que és el que vaig comentar a la junta, el plec de clàusules, la concessió de la
pista, està feta pensat en el benefici de l’ajuntament no en la persona que pugui vindre i agafar la
concessió. Lògicament si no li surten els números potser no farà la segona pista i farà la millora de
la pista de voleibol. Ja ho veurem. A veure què porten i a què volen optar.
Continua la seva intervenció i manifesta que a l’anterior ple vau demanar que portéssim els
números de la pista de pàdel i tennis, i el cost d’execució de les pistes; el cost de cada una,
aproximadament és de 24.000€, estem parlant d’un total aproximat de 50.000€. Una pista de pàdel
i per que us feu una idea del cost i del que pot representar per l’ajuntament portar aquest servei, al
mes de setembre es va ingressar 330€ del lloguer de la pista, a l’octubre 252€, parlem de la pista
de pàdel, encara no 600€ en aquests dos mesos, aquesta persona s’ha tingut de treure una
assegurança més l’autònom més la seguretat social, si fas números, no surten. Per això dic no sé
que acabarà aportant aquesta empresa que vulgui portar la concessió de les nostres pistes, el que sí
que tinc clar és que nosaltres hem de fer una concessió a favor de l’ajuntament, després aportaran i
valorarem qui és el qui més aporta o el que més pot portar coses favorables a l’ajuntament de
Rosselló, tant de bo ens vingui un i ens faci l’altra pista aquí i es gasti 24.000€ més.

Torna a intervenir la Regidora Maria Carme Vidal i comenta que hi ha diferents opcions, això
pel que fa referència a la pista de pàdel nova, ho portarà durant 20 anys i si fas la pista de voleibol
5 anys més. Això són modes, per això et dic i em pregunto: Cal fer una segona pista? Potser amb
les que tenim ja es suficient
Intervé l’Alcalde i diu que el problema de les pistes de pàdel, és que lògicament la saturació de
gent que les utilitza està amb un franja de 6/7hores al dia, al matí es mor de fàstic, a l’estiu poder
no.



Comenta la Regidora Mª Carme Vidal que quan parlem de persones és molt relatiu, quanta gent?
És una cosa molt estacional, val la pena fer tot aquest esforç? Tot és important, ja en tenim una de
tennis i una de pàdel en cal una més? Potser d’aquí 15 anys ja no estigui de moda fer pàdel, són
suposicions per que no sabem el que passarà.

Comenta l’Alcalde que si però, si ens ve un i ens fa la pista de pàdel gratis, endavant! Estaria amb
tu si aquesta pista de pàdel la tingués de tornar a pagar Rosselló, llavors si que et diria pensem-
nos-ho bé, per que poder amb una en tenim prou, no cal una segona, i et torno a dir això està
pensat per afavorir al municipi de Rosselló, i si Rosselló en pot tenir 2 millor que una, ja que
l’altra sortiria gratis.

Torna a comentar la Regidora Mª Carme Vidal que si, però de vegades s’ha de pensar a llarg
termini, i això són suposicions que no sabem.
Intervé seguidament el Regidor Manel Plana i diu que això és la part de suposicions, el que
estem dirimint és l’aprovació d’aquest expedient, que significa un benefici pel municipi, si o no?
Tenen un termini de dos mesos per executar-la i això quedarà passi el que li passi per al municipi.
Això és el que estem ficant damunt la taula, no hi ha marge per que si aquesta empresa tingués
problemes deixés la construcció a mig fer, això ja quedarà. A partir d’aquí podem veure quines
millores podem fer. El que estem mirant d’aprovar és aquest expedient en sí mateix. Hi ha aquests
condicions que nosaltres com a ajuntament estem presentant i aquells que s’hi vulguin presentar
hauran de complir el que estem demanant. El que és evident és que et quedaran dos pistes de pàdel
fixades, una totalment gratuïta i que serà una millora per la gent de Rosselló.

Torna a intervenir la Regidora Maria Carme Vidal i pregunta: i la substitució de voleibol per
això què dèiem del de dalt. O no?
Contesta l’alcalde que el problema és que la pista de voleibol val 12.000€ i reformar la pista de
dalt val 190.000€ hi ha una petita diferència, i és l’últim pressupost que tenim, ja que el primer
marxava molt més. La diferència és que la pista de voleibol la podem fer nosaltres per que son
12.000€ però la de dalt ja m’agradaria.

Intervé el Regidor Sr David Ricart i diu: “ jo crec que el que diu que és una suposició “, també
és una suposició que el benefici relatiu que se’n pot treure si t’ho deixen a mitges, si t’ho deixen a
mitges no sé quin benefici en traurem. Jo crec que amb aquests números que no té per que saber-
ho l’empresa però els pot saber, jo crec que tiraran oferta a la baixa, i el que em preocupa és que es
quedi a mig construir i si es queda així ens constarà diners a l’ajuntament de Rosselló.

Contesta el Regidor Manel Plana i diu que les suposicions és tot allò que estigui fora del paper,
que no ho vegis clar i que nosaltres veiem alguna possibilitat de fer-ho, que hi ha alguna
possibilitat que es quedi a mitges ho és, però veuràs que en un període molt curt de temps, ja que
no és una gran infraestructura, en dos mesos, veuràs si això ho construeixen o no, i el marge de
maniobra que tens com a municipi i equip de govern és molt ampli. Pel que fa la qüestió de
números, el que fem és exposar-ho, si algú s’hi vol ajustar en certa manera és un contracte
d’adhesió, si ho vol, haurà de fer el que toca. Perjudicis que ens pot portar al municipi de Rosselló,
com tenim aquest marge de dos, tres mesos i ho demanen per 20 o 25 anys, suposo que també ells
faran una previsió i no marxaran el primer dia, sempre i quan vinguin.

Seguidament s’obre un petit canvi d’impressions, en el que es comenta, que si hi hagués un
vending, una màquina podria gestionar les entrades, es comenta que tot té una pujada i una baixada,
es comenta el temps de la concessió.



Finalment l’Alcalde comenta que totes aquestes qüestions serà problema de l’empresa i no
nostre. Tant de bo passi això, per que Rosselló enlloc d’esperar 25 anys a tenir-ho ho tindrà en 15.
Els números que us he donat, ja que de moment ho gestionem des d’aquí, la gent de Rosselló té
uns preus molt més barats, aproximadament un 50% més barat, del que val el lloguer d’una pista
de pàdel. Penso que paguem 6€ i el normal és 12, 14 o 16€. Els número s’han de multiplicar. Ara
en cobrem 6€.
I una de les millores és que la gent de Rosselló tingui oferta econòmica millor, que no un de fora.;
el que anem a aprovar nosaltres aquí, és quelcom pensat per a millorar a la nostra gent, l’empresa
ja s’ho farà si li interessa o no. I sinó pots aguantar 25 anys i aguantes 10 millor per nosaltres. No
té més.
Seguidament pren la paraula el Regidor d’Esports Sr Juan Andreu Urbano: i diu que la
gestió és molt difícil, jo veig les hores que hi està al damunt el Carles, puja a obrir, tancar quadrar
horaris, etc. i després el manteniment, s’han de rentar vidres, canvi de terra cada dos o tres anys.
Etc.
Finalment l’Alcalde comenta que la llum de moment l’estem pagant nosaltres, la gestió
actualment està indirectament des de l’ajuntament, la llum, que és un ingrés a part, ens han
ingressat de la llum de 108€ i calculem que el cost és de 70/75€.

Sotmès a votació s’aprova per majoria amb l’abstenció del Regidor David Ricart.

V.- MODIFICACIÓ POUM: APROVACIO PROVISIONAL SUD 4 A NO
URBANITZABLE
Vist l'expedient de tramitació de Modificació del POUM del municipi de Rosselló, redactada per
Valeri i Pasqual Mas i Boldú, Arquitectes, relativa a la Classificació del sector industrial sud 4
“ Miralbó “ com a sól no urbanitzable” amb els següents:

1. Antecedents
El Ple de l’Ajuntament de Rosselló en sessió de data 03 d’Agost de 2015 va aprovar inicialment la
proposta de modificació puntual del POUM del municipi de Rosselló relativa a la Classificació del
sector industrial sud 4 com a sól no urbanitzable en el sector del Pla Parcial SUD 4 “ Miralbó, i va
acordar sotmetre’l a informació pública pel termini d’un mes. Aquest acord es va publicar al BOP
núm.173 de 08 de setembre de 2015, i al diari La Manyana de 05 de setembre de 2015.

2. Al·legacions
En el termini d’informació pública no s’han presentat al·legacions.

3. Informes organismes afectats
Simultàniament al tràmit d’informació pública es va sol·licitar informes a traves de la Comissió
Territorial d’urbanisme de Lleida.
A data d’avui s’han rebut els següents:
Departament d’Agricultura, Ramaderia Pesca i Alimentació..
Departament de Territori i Sostenibilitat / Direcció General Transport i Mobilitat.
Agencia Catalana de l’Aigua.
Departament de Territori i Sostenibilitat/ Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de
Lleida.
Ministeri de Foment

La present modificació puntual del POUM, té per objecte la Classificació del sector industrial sud
4 “ Miralbó “ com a sól no urbanitzable i anular el Pla Parcial vigent i la reconversió dels terrenys
de sol industrial a rústic, i que es tradueix també en la reducció de les càrregues impositives en el



sector, ja que a judici dels sol·licitants no hi ha expectatives de viabilitat econòmica del sector
industrial.

Vistos els informes obrants a l’expedient, i que durant el termini d’exposició publica, no s’han
presentat all. legacions
Atès allò que disposa l'article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme.

D’acord amb el que disposa l’article 85.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, Text refós de
la Llei d’urbanisme i, la disposició addicional novena del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de
juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl, que modifica l’article 22.2 c) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, l’òrgan competent per a l’aprovació
provisional de la Modificació del POUM és el Ple municipal.

Es proposa ala Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:

PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la Modificació puntual del POUM, del municipi
de Rosselló relativa a la Classificació del sector industrial sud 4 com a sól no urbanitzable en el
sector del Pla Parcial SUD 4 “ Miralbó “ redactada per Valeri i Pasqual Mas i Boldu Arquitectes i
formulat per aquest Ajuntament, amb les prescripcions assenyalades en l’informe tècnic.

SEGON.- Remetre la Modificació puntual del POUM a la Comissió territorial d'Urbanisme als
efectes de la seva aprovació definitiva.

En el torn obert de intervencions el Regidor Manel Plana comenta que es tracta, de la continuació
de la tramitació de l’expedient aprovat en un altre ple, ara es tracta de la seva aprovació
provisional Sud 4 a no urbanitzable, és una de les demandes, en el qual es va ficar damunt la taula
si era necessari seguir per part de l’equip de govern les indicacions de tots aquells propietaris
d’aquest sector industrial, doncs s’han seguir les indicacions en la seva totalitat, volien que hi
hagués una modificació i enllaçant amb el que ha dit l’alcalde amb l’argumentació del pressupost
per aquest any 2016, tot això no ens beneficia com a consistori, és una possible reducció
d’ingressos, però creiem que s’ha de respectar la voluntat de la majoria, si veiem després el punt 3,
vistos els informes i durant el termini d’exposició pública no s’han presentat al·legacions, han fet
el que corresponia que ha set donar curs a aquesta modificació del POUM.
Intervé seguidament la Regidora Maria Carme Vidal Mª Carme: com vam dir en el ple, aquest
sector ho perd tot i no es pot ajustar a la llei del 2016. S’haurà de començar de nou.
Contesta l’Alcalde, que aquest sector no es podia ajustar a la llei. S’hi poden acollir aquells
sectors que no estan desenvolupats, terciaris, etc.
Comenta el Regidor David Ricart que si no han presentat al·legacions per tant no hi ha cap veí,
que s’oposi.

Sotmès a votació s’aprova per unanimitat.

VI.- PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE ROSSELLÓ. “Ajust d’alineacions dels
carrers Sant Josep i Travesser i qualificació dels habitatges unifamiliars existents al c. Sant Josep de zona
d’edificació en línia, subzona unifamiliar en filera, clau 2a3.
ANTENCEDENTS
I.- Vista la proposta de modificació puntual del pla d’ordenació urbanístic del municipi de
Rosselló. redactada per Valeri i Pascual Mas Boldu arquitectes, que presten serveis en



l’ajuntament de Rosselló, que formula i tramita l’ajuntament en l’àmbit dels carrers Sant Josep i
travesser, i que té per objecte l’ ajust d’alineacions dels carrers sant Josep i travesser i
qualificació dels habitatges unifamiliars existents al c. sant Josep de zona d’edificació en línia,
subzona unifamiliar en filera, clau 2a3, i que es tradueix en l’adequació del mateix a la realitat
existent, atès que les cases unifamiliars i les tanques dels solars del carrer Sant Josep no estaven
ben localitzats en la base cartogràfica sobre la que es va realitzar el POUM vigent i per tant la
proposta de modificació puntual del POUM consisteix en traslladar les alineacions dels carrers
fixades en el plànol d’ordenació vigent, situant-les sobre les alineacions reals de les construccions
existents, mantenint les amplades dels dos carrers. Així l’alineació nord del carrer Sant Josep es
desplaça aproximadament uns 80 cm en direcció nord situant-la sobre les tanques existents, i
l’alineació oest del carrer Travesser es desplaça uns 2,20 metres en direcció oest situant-se també
sobre la tanca existent i respecte a la qualificació dels habitatges unifamiliars entremitgeres
existents, el conjunt de 18 habitatges unifamiliars en filera existents amb façana al carrer Sant
Josep es qualifiquen de zona d’edificació en línia, subzona d’habitatges unifamiliars en filera, clau
2a3.

II.- Atès que, com es fa constar a la Memòria justificativa de la proposta, la present modificació
del Pla d’ordenació urbanística municipal es redacta i es tramita en base a l'article 6 de les normes
urbanístiques del POUM, segons el qual:
"1. En qualsevol moment es poden modificar els diferents elements i determinacions del Pla
d’Ordenació.
2. La modificació de qualsevol d’aquests elements del Pla s’ha d’ajustar a allò que estableix la
legislació urbanística vigent (article 96 TRLU) i aquestes Normes.
3. L’alteració del contingut del Pla s’ha de fer mitjançant la modificació d’algun dels elements
que el constitueixen, seguint el mateix procediment establert per a la seva formació."

Atenent a l’article 97.1 del Text refós de la Llei 1/2010, d'urbanisme,
“1. Les propostes de modificació d’una figura de planejament urbanístic han de raonar i justificar
la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i privats
concurrents. L’òrgan competent per aprovar la modificació ha de valorar adequadament la
justificació de la proposta i, en el cas de fer-ne una valoració negativa, ha de denegar-la.”

Així mateix la present modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal es redacta i es
tramita en base a l’article 96 del Text refós de la Llei d’urbanisme 1/2010, segons el qual:
“La modificació de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a
les mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les excepcions que s’estableixin per
reglament i les particularitats següents:... ”

III.- Vist l’informe emès pel secretari de la Corporació.

IV.- Atès que la normativa aplicable està constituïda per: articles 85 a 100 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i articles 117 i 118 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme; arts. 22.2,
apartat c) i 47.2, ll), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, aquest
últim amb les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a
la modernització del govern local.

Es proposa ala Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:



Primer.- APROVAR INICIALMENT la proposta de modificació puntual del POUM del municipi
de Rosselló relativa a l’ ajust d’alineacions dels carrers sant josep i travesser i qualificació dels
habitatges unifamiliars existents al c. sant josep de zona d’edificació en línia, subzona unifamiliar
en filera, clau 2a3 “, i que es concreta de la següent manera:
Continguda en document annex.
Segon.- Sotmetre l’esmentada proposta de modificació del POUM a exposició pública per termini
d'un mes, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de major
divulgació al municipi i a la pàgina web de l’Ajuntament de Rosselló..
Durant aquest temps l'expedient romandrà a disposició de qualsevol persona que vulgui examinar-
lo, a fi i efecte que es puguin formular les reclamacions i al·legacions procedents.
Tercer.- Simultàniament al tràmit d’informació pública es sol·licitarà informe als següents
organismes: Els que la Comissió Territorial d’urbanisme de Lleida consideri adients ja que per tal
de simplificar aquesta tramitació, i amb la clara vocació d’aconseguir que aquesta sigui més àgil i
eficaç, el Departament posa a disposició dels ajuntaments de Catalunya un nou servei, que
consisteix en la sol·licitud unificada dels informes urbanístics que han d’emetre els òrgans del
Departament o els seus organismes adscrits.
Tanmateix, es donarà audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confina amb el
municipi de. Rosselló, si s’escau..
Quart.- Traslladar el present acord als serveis tècnics municipals, per al seu coneixement i als
efectes procedents.

El Regidor i Portaveu de l’equip de govern Manel Plana, comenta que la seva tramitació obeeix a
la petició de un grup de veïns, demanant que hi hagués l’ajustament de les alineacions del que
figura en la normativa del POUM amb la realitat. El que es vol fer és donar solució per que si no
es fa amb temps i forma corresponent al cap de molts anys pot donar problemes fins i tot si algú
d’ells volgués alienar una part d’aquest terreny. Donar el màxim de seguretat amb aquells
propietaris.
Sotmès a votació s’aprova per unanimitat.

VII.- PRORROGA CONTRACTE ACORD MARC SUBMINISTRAMENT GAS.
Antecedents.-
1.- En data 18 de novembre de 2014 la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local (en endavant CCDL), va acordar adjudicar a l’empresa ENDESA
ENERGÍA SAU la licitació de la subhasta electrònica pel subministrament de gas natural amb
destinació a les entitats locals de Catalunya, regida pel plec de clàusules administratives particulars
aprovat per acord de la Comissió Executiva del CCDL, adoptat en la sessió de 30 de setembre de
2014 (Exp. 2014.03 D01), i derivada de l’Acord Marc subscrit, el 29 de setembre de 2014, entre
les citades entitats, regit, al seu torn, pels plecs de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques, aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL, adoptat en la
sessió de 29 d’abril de 2014.
2.- En data 12 de desembre de 2014, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat mercantil
adjudicatària ENDESA ENERGÍA SAU, el corresponent contracte de subministrament de gas
natural, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.
3.- D’acord amb allò que s’estableix a la clàusula 3a del citat Plec de clàusules administratives
particulars que va regir el procediment derivat mitjançant subhasta electrònica del subministrament
de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya, aprovat per acord del CCDL,
adoptat en la sessió de 30 setembre de 2014 en relació amb la clàusula Tercera del contracte de
referència, la vigència del mateix estava prevista per un període de 12 mesos a partir de l’1 de
gener de 2015, període prorrogable en dos períodes més de dotze mesos cada un, amb un límit de
vigència total de tres anys.



4.- Atenent al fet que es considera necessari i idoni procedir a la pròrroga del contracte en qüestió,
en data 23 de setembre de 2015, va ser adoptada la Resolució núm. 036/2015, en virtut de la qual
es disposà la incoació de l’expedient administratiu per prorrogar el contracte derivat de l’Acord
Marc pel subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya, i
conferir un tràmit d’audiència a l’empresa adjudicatària del contracte.
5.- En data 20/10/2015, es va rebre per correu electrònic, una comunicació de l’empresa
adjudicatària del contracte per la que formalment es posa de manifest i es deixa constància de la
seva conformitat amb la proposta de pròrroga formulada per aquesta entitat.

Fonaments de dret.-
Vist allò que disposa l’article 23 del TRLCSP respecte al termini de duració dels contractes del
sector públic i la possibilitat de prorrogar-los, pel que es determina que els contractes poden
establir una o vàries pròrrogues sempre que les característiques del contracte es mantinguin
inalterables durant el període de durada d’aquelles i que la concurrència per a la seva adjudicació
s’hagi realitzat tenint en compte la durada màxima del contracte, inclosos els períodes de pròrroga.
Vist allò que disposen la clàusula 3a del Plec de clàusules administratives particulars que va regir
el procediment derivat mitjançant subhasta electrònica del subministrament de gas natural amb C.
València 231, 6a 08007 Barcelona Tel. 93 496 16 16 Fax 93 216 02 86 ccdl@ccdl.cat CIF
P0800222B Expedient de contractació núm. P02/2015 Pròrroga del Contracte derivat de
subministrament de gas natural destinació a les entitats locals de Catalunya, aprovat per acord del
CCDL, adoptat en la sessió de 30 setembre de 2014 en relació amb la clàusula Tercera del
corresponent contracte derivat de subministrament, respecte a la possibilitat de prorrogar el
contracte i el procediment a seguir per fer-ho, en el sentit que el contracte és prorrogable per dos
període de dotze mesos cada un, amb un límit de vigència total de tres anys i que la pròrroga haurà
d’ésser acordada per l’òrgan de contractació prèvia audiència al contractista per un període de 15
dies.

A l’empara de les atribucions que tinc conferides com a President del CCDL, proposo a la
Comissió Executiva, l’adopció del següent,

ACORD:
Primer.- Aprovar la pròrroga del contracte de subministrament de gas natural amb destinació a les
entitats locals de Catalunya, subscrit en data 12 de desembre de 2014, entre el CCDL i l’entitat
mercantil ENDESA ENERGÍA SAU, licitat mitjançant subhasta electrònica regida pel plec de
clàusules administratives particulars aprovat per acord de la Comissió Executiva del CCDL,
adoptat en la sessió de 30 de setembre de 2014 (Exp. 2014.03 D01), derivat de l’Acord Marc
formalitzat el 29 de setembre de 2014, entre d’altres, amb la citada societat adjudicatària (Exp.
2014.03), per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de gener de 2016, en els mateixos
termes i condicions d’execució del contracte i prestació del subministrament de gas establerts al
plec de clàusules administratives, abans citat, que va regir la licitació mitjançant subhasta
electrònica del contracte en qüestió, i als plecs de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques, aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL, adoptat en la
sessió de 29 d’abril de 2014, que van regir la licitació de l’Acord Marc del que deriva el contracte
en qüestió.
Segon.- Disposar que es formalitzi per escrit el corresponent contracte de pròrroga amb l’entitat
esmentada en el punt anterior i facultar al President del CCDL per tal que pugui signar tots aquells
documents que siguin necessaris per a la perfecció de la pròrroga acordada.
Tercer.- Notificar l’adopció del present acord, als interessats als efectes oportuns, i donar-li els
efectes de publicitat que siguin preceptius.”



ANNEX

Condicions actuals (4rt trimestre 2015)

Sublots Preu tarifa
Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh) 50,741
Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh) 43,867
Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh) 39,690
Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh) 36,585
Sublot 5 (2.2) Preu terme variable (EUR/MWh) 26,790

Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment, aquest Ajuntament, ACORDA ADHERIRSE A LA PRORROGA ESMENTADA.

En el torn obert de intervencions es comenta entre els Regidors els edificis que tenen més consum
de gas i que es consumeix més refredant que escalfant..

VIII.- DONAR COMPTE PRORROGA CONTRACTE SERVEIS SOCIALS C.C SEGRIA
Seguidament es dona compte que el Ple del Consell Comarcal en sessió ordinària de 6 de
novembre de 2015 adopta entre altres I ‘acord següent:
“Acord de prorroga deis convenis signats entre el Consell Comarcal i els ajuntaments per la
prestació del serveis socials d'atenció primària i especialitzats”

El Ple del Consell Comarcal en sessió del 2 de març del 2012 aprova el contingut del conveni
marc de delegació de competències i encàrrec de gestió a signar entre el Consell Comarcal i els
ajuntaments per la prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats, que es transcriu a
continuació:
Es reuneixen:
D'un part el senyor president del Consell Comarcal, en l'exercici de les competències que li són
pròpies, assistida per la secretaria general de la corporació, la senyora.
I d'altra banda, el senyor/senyora alcalde- president de l’Ajuntament de s autoritzat per la firma
d'aquest conveni per acord del ple de data, assistit pel secretari/a general de la corporació, el
senyor/a.

MANIFESTEN
II. L 'article 31 de la L1ei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials, estableix en favor
dels ajuntaments les següents competències: Estudiar i detectar les necessitats socials en
l l u r àmbit: territorial; crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats
per altres administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent;
elaborar plans d'actuació local en matèria de serveis socials i participar, si escau, en el pla
d'actuació de l'àrea bàsica corresponent; establir els centres i els serveis corresponents a l’àmbit
propi dels serveis socials bàsics; complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics;
promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l’àmbit propi dels serveis socials
especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb l'Administració de la Generalitat i l'ens local
supramunicipal corresponent, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic
corresponent; col·laborar amb l'Administració de la Generalitat en l'exercici de les funcions
d'inspecció i control en matèria de serveis socials; coordinar els serveis socials locals, els
equips professionals locals dels altres sistemes de benestar social, les entitats associatives i les
que actuen en l'àmbit dels serveis socials locals.



L'apartat segon d'aquest article estableix que el Consell Comarcal supleix als ajuntaments de
menys de 20.000 habitants en la titularitat d'aquestes competències quan aquests no estan en
condicions d'assumir-les directament o mancomunadament.

II. L’article 62 de la llei 12/2007, de l’'11 d'octubre, de Serveis Socials, estableix el
cofinançament dels serveis socials bàsics entre els ajuntaments i l'Administració de la Generalitat
de Catalunya.

III. L'article 25,1 lletra c) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, estableix com a competències dels
Consells Comarcals aquelles que li deleguin els ajuntaments.

IV. La Llei 13/2006, de prestacions socials de caràcter econòmic, regula en la secció tercera les
prestacions d’urgència social.

V. Per acord de Govern de data 11 d'octubre de 2010 es va aprovar la Cartera de serveis socials
2010-2011 que regula un sistema d'accés universal als serveis socials en el qual no s'ha d'excloure
ningú dels serveis o prestacions garantits per manca de recursos econòmics.

VI. L'ajuntament de per acord del Ple de 1.989 va delegar al Consell Comarcal del Segrià
l’organització i prestació del servei d'atenció primària de serveis socials.

VII. Fruit d'aquest conveni inicial s’ha avançat progressivament, amb l’ampliació de l'oferta per a
noves prestacions dins de l’àrea de benestar social, per donar resposta a les necessitats detectades i
a la responsabilitat municipal d'atendre-les en la mesura de les seves competències i disponibilitat,
situació que ha generat noves prestacions en el municipi de.

VIII. A fi d'adequar la delegació de l'Ajuntament de a les competències que figuren a l’article 31
de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials, és voluntat compartida entre el Consell
Comarcal del Segrià i l'Ajuntament de establir un nou conveni amb la definició dels serveis que
es deleguen al Consell Comarcal, les prestacions que es determinen, la contraprestació econòmica
que per cada un d'ells satisfà l'Ajuntament i/o els particulars beneficiaris i totes les demés
característiques que en l'actualitat els concreten.

IX D'acord amb la normativa de règim local, article 57 de la llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, article 150 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
que aprova el text refós de la llei Municipal i de regim local de Catalunya, l'article 41 de la
llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials de Catalunya i la llei 26/2010 de 3 d'agost de
règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, on s'estableix que un
dels mecanismes de col·laboració entre administracions públiques és la formalització de
convenis,

Les parts intervinents es reconeixen capacitat legal suficient per obligar-se i de mutu acord,
accepten el contingut de les següents clàusules:

CLÀUSULES
1. L 'Ajuntament de... . . delega al Consell Comarcal del Segrià les següents competències en
matèria de serveis socials regulades a !'article 31 de la L/ei 12/2007:
a) Crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per altres
administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent;



b) Elaborar plans d'actuació local en matèria de serveis socials i participar, si escau, en el pla
d'actuació de l’àrea bàsica del Consell Comarcal del Segrià; establir els centres i els serveis
corresponents a l’àmbit propi dels serveis socials bàsics;
c) Complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics;
d) Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l’àmbit propi dels serveis socials
especialitzats i gestionant-los, en coordinació amb l’Administració de la Generalitat d'acord amb
la Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent;
e) Col·laborar amb l'Administració de la Generalitat en l'exercici de les funcions d'inspecció i
control en matèria de serveis socials;
f) Coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels altres sistemes de
benestar social, les entitats associatives i les que actuen en l’àmbit dels serveis socials locals.
1.1. L'exercici d'aquestes competències implicarà la prestació dels següents serveis amb caràcter
exclusiu i excloent per part del Consell Comarcal del Segrià:
Servei bàsic: d’atenció social. Personal
Servei d'atenció domiciliaria
Programa d’atenció a la dependència
Pla local de serveis socials
Atenció de situacions d’urgència social
Servei d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents

2. El Consell Comarcal accepta aquesta delegació executant la prestació material dels serveis
delegats, mitjançant personal propi i/o contractes amb empreses externes incloent la gestió de les
fonts de finançament d'aquests serveis (aportacions econòmiques de la Generalitat de Catalunya i
els ajuntaments).

3. El Consell Comarcal del Segrià s'obliga a prestar aquests serveis amb les condicions que es
fixen per a cada un d'ells de conformitat amb la normativa reguladora expressada als antecedents, i
les condicions particulars que consten a l'annex I i a l 'annex II d'aquest conveni.

4. L'Ajuntament de... . farà l’aportació econòmica que consta a l'annex II del conveni per tal que
el Consell Comarcal pugui desenvolupar els serveis delegats.

5. L 'Ajuntament de. . . . s'obliga a satisfer amb caràcter bimensual al Consell Comarcal l'import
de l'aportació econòmica fixada a l’apartat anterior en quotes iguals, que es faran efectives per un
dels següents mitjans:
-Rebut domiciliat al compte corrent del Consell Comarcal del Segrià
-Transferència bancària a favor del Consell Comarcal del Segrià

Altrament per tal de garantir el funcionament descentralitzat dels equips bàsics al municipi,
l'ajuntament de... . . posa a disposició del Consell Comarcal un local adequat lliure de tota
despesa en que hi haurà: mobiliari (una taula de despatx i dues cadires, un armari amb clau per
guardar els expedients que continguin dades de caràcter personal, equips d’ofimàtica, telèfon, la
possibilitat d’utilitzar fax, un ordinador, una impressora /o accés compartit, una connexió ADSL,
suport administratiu per gestionar l'agenda de citacions, i altres elements necessaris per la
prestació d'aquest servei.

6. En cas d'impagament el Consell Comarcal a l'empara de l’article 109 de la Llei de bases de
règim local podrà deduir pagaments a favor de l’ajuntament o compensar deutes reconeguts i
vençuts entre administracions mitjançant transferències quan el Consell Comarcal actuï com a



entitat col·laboradora. En cas d'incompliment reiterat, el Consell Comarcal podrà retirar els serveis
del municipi.

7. L'ampliació de qualsevol servei enumerat en aquest conveni serà formulada per escrit. Una
vegada especificat el contingut del servei i el seu cost es posarà en coneixement de les parts i es
requerirà l’acceptació per escrit de l'ajuntament. No es podrà iniciar cap ampliació de serveis sense
l’acceptació per escrit de l’ajuntament.

8. L'ajuntament... . ...... assumeix l'obligació d'incloure en el seu Pla de Seguretat i Sa Salut en
el Treball, el personal que faci permanències en el municipi.

9. Aquest conveni tindrà una durada vinculada al Contracte programa 2012-2015 a partir de la
seva signatura i es prorrogarà de forma expressa, pels exercicis següents naturals, podent
modificar-se tant els serveis delegats com l'aportació de l'Ajuntament.... ..

10. Cada una de les parts podrà acordar la resolució d'aquest conveni, comunicant-t'ho a les altres
parts amb una antelació mínima de 3 mesos a la seva fi, pel seu coneixement i efectes
corresponents.

11. La signatura d'aquest conveni deroga l'anterior conveni subscrit, en data, entre el Consell
Comarcal del Segrià i l'Ajuntament de, si bé quedaran subsistents les obligacions a les quals no
s'hagi donat compliment.

I, com a prova de conformat amb el contingut d'aquest conveni, el signen per duplicat, juntament
amb els annexos I i II en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.

Annex
1. Servei Bàsic d'Atenció Social Personal: Treballador/a Social Educador/a Social
2. Servei d'Atenció Domiciliària
2. 1. Servei d'ajuda a domicili
2. 1. 1. SAD Social
2.1.2. SAD Dependència
2.2. Servei de les tecnologies de suport i cura (Teleassistència)
3. Programa d'Atenció a la Dependència
3.1. Programes individuals d'atenció a la Dependència
3.2. Referent comunitari
3.3. Altres accions
4. Pla Local de Serveis Socials
5. Atenció situacions d’urgència social
6. Serveis d'intervenció socioeducativa no residencials per a Infants i Adolescents
7. Servei d'Atenció i Acolliment d’urgència per a dones que es troben en situació de violència i
per als seus fills i filles.
8. Programa d'acollida i integració a persones estrangeres immigrades

Serveis especialitzats
1. Equip d'Atenció a la Infància i a l’adolescència-EAIA
2. STA (Servei de Transport Adaptat)

Altres programes/ Serveis
1. SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les dones)



2. Programa de Suport a Famílies en situació de vulnerabilitat
3. Prevenció de drogodependències

Tanmateix el Ple del Consell Comarcal en sessió del 21 de marc del 2014 aprova una nova
redacció de la clàusula cinquena i sisena amb la finalitat de garantir el pagament de la
prestació dels serveis
Clàusula 5. Nova redacció:
L 'Ajuntament de... . s'obliga a satisfer amb caràcter bimensual al Consell Comarcal l’import de
l'aportació econòmica fixada a l'apartat anterior en quotes iguals, que es faran efectives per rebut
domiciliat al compte corrent del Consell Comarcal del Segrià.

Clàusula 6. Nova redacció:
En cas d'impagament el Consell Comarcal a l'empara de l'article 109 de la Llei de bases de
règim local podrà deduir pagaments a favor de l'ajuntament o compensar deutes reconeguts i
vençuts entre administracions mitjançant transferències quan el Consell Comarcal actuï com a
entitat col·laboradora. Finalitzat el termini de pagament, i des del dia del retorn del rebut s’aplicarà
l’interès legal de demora del diner fins el dia que es liquidi el deute. A partir del primer dia del
3r mes sen se que es faci efectiu el deute es deixarà de prestar el servei.

L'article 9 del conveni estableix que la seva vigència esta vinculada al Contracte-Programa
2012-2015 havent- se de prorrogar de forma expressa pels exercicis següents naturals, i
podent- se modificar tant els serveis delegats com l'aportació de l'ajuntament.

Atès que el Consell Comarcal del Segrià està a l’espera de signar el nou Contracte-Programa
amb el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya que ha d'abastar el
període 2016-2019, i

Considerant que és necessari continuar prestant els serveis socials als municipis de la comarca,

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de Benestar Social i Família, de 28
d'octubre de 2015,

A proposta de la presidenta de la Comissió el Ple acorda per unanimitat:

Primer. Prorrogar de forma expressa fins a la signatura del nou Contracte-Programa els convenis
específics signats entre el Consell Comarcal del Segrià i els ajuntaments de la comarca
(Almacelles i Seròs no han signat conveni) de delegació de competències i encàrrec de gestió en
matèria de serveis socials basics i especialitzats condicionant el seu contingut a les adaptacions
que siguin necessàries en funció de les previsions econòmiques i d'actuacions del Contracte
Programa 2016/2019 i a la normativa vigent (excepte annex 2).

Segon. Comunicar aquest acord als ajuntaments de la comarca.

A tal efecte l’Ajuntament s’adhereix a dita prorroga per unanimitat.

En el torn obert de intervencions el Regidor Manel Plana, comenta que quan abans s’han
argumentat les diferents posicions, en quan a la destinació a serveis socials dels pressupost del
2016, es deia que hi hagués una redistribució amb les necessitats del municipi. Tot i no tenir la
capacitat econòmica de generar diners i poder sufragar sinó que ho hem de ficar d’altres despeses
que s’han de prioritzar, una de les qüestions que no tenim atribuïdes de les que no tenim



competència i que les té atribuïdes el Consell Comarcal Del Segrià que fa una redistribució que
creiem que es podria ajustar una mica més a la realitat, veiem que hi ha una cartera de serveis
bàsics, una cartera de serveis especialitzats i d’altres programes i serveis que van en benefici del
municipi de Rosselló, però que l’aportació que fa en aquest cas el municipi de Rosselló al Consell
Comarcal del Segrià són d’uns 22.600€ que creiem que evidentment s’ha de contribuir i són uns
serveis necessaris que s’han de donar, però que aquesta aportació s’hauria de tenir un altre punt de
vista a nivell de redistribució i el que fem és donar compte d’aquesta prorroga. Tenim dret a la
d’expressar-ho o que al proper pressupost es pugui modificar en benefici de tothom. Sí que
demanaríem que hi hagués una millor redistribució entre els municipis..
Intervé seguidament la Regidora Maria Carme Vidal i manifesta que per això dèiem de
l’esforç de l’ajuntament en els pressupostos. Nosaltres aquí només tenim assistenta social i
educadora a Rosselló oi?
Intervé novament el Regidor Manel Plana a efectes de realitzar una puntualització, que es
refereix que quan es fan aquestes propostes a nivell social a nosaltres ens aniria molt bé que si hi
hagués una cosa concreta i detallada que es pogués fer i no de forma genèrica que ens ho féssiu
saber i ens facilitaria identificar-ho, valorar-ho i aplicar-ho. Nosaltres ho estem fent i des de la
regidoria corresponent ara mateix s’està fent una tasca de visualització d’aquelles necessitats que
poden existir, a més a més de les que ens donen els serveis socials, per fer un seguiment més
detallat.
Si voleu fer alguna proposta en positiu, com hi ha la possibilitat de modificar crèdits, tot serà
benvingut.
Intervé el Regidor David Ricart i pregunta si la informació sobre la gent que pugui estar
necessitada, l’assistent social us passa la informació?
Contesta la Regidora de la Àrea Elisa Torrelles i diu que si, i comenta a títol explicatiu de la
col·laboració existent, que des de el setembre hi ha hagut dos situacions d’urgència que gràcies a
l’assistència social ja que aquetes coses sempre passen en dies festius, s’ha actuat i gràcies a això
s’ha pogut resoldre molt bé.

XI.- DONAR COMPTE DECRET NOMENAMENT TRESORER
L’Alcalde informa al Ple que l’Ajuntament, del procediment transitori per proposar el
nomenament d'un funcionari propi de l'entitat local com a tresorer, i dona compte del següent
decret que transcrit literalment diu

DECRET de 10Novembre de 2015, juncions de tresoreria

ANTECEDENTS:
L'article 3 del Reial Decret Llei 10/2015, d' 11 de setembre, modifica l'apartat 2 de l'article 92
bis de La Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local

Aquest mes el MINHAP ha fet pública una nota informativa per establir els criteris sobre
l'aplicació d'aquesta modificació en la qual especifica que aquesta modificació implica que des
de l'entrada en vigor del Reial decret llei (13 de setembre de 2015), els funcionaris pertanyents a
la subescala de secretaria intervenció tenen atribuïdes per igual les funcions de secretaria,
comprensives de la fe pública i l'assessorament legal preceptiu, de control i la fiscalització
interna de la gestió econòmic-financera i pressupostària, i de comptabilitat, tresoreria i recaptació,
no podent ser exercides aquestes funcions per regidors.

La nota diu que mentre no existeixi un desenvolupament reglamentari que reguli el règim
jurídic dels funcionaris d'habilitació nacional, considera que les funcions de tresoreria, en els
municipis de menys de 5.000 habitants, podrà articular-se per alguna de les solucions següents:



• Mitjançant agrupacions de tresoreria que ha d' establir la comunitat autònoma.
• Mitjançant un lloc de col·laboració reservat a funcionari d'habilitació nacional.
• Mitjançant els serveis d’assistència tècnica de la diputació provincial o consell comarcal
• Mitjançant acumulació d'un funcionari d'habilitació nacional d'un altre municipi

De manera transitòria la nota informativa diu que la mateixa persona podrà fer de secretari,
interventor i tresorer. També diu que fins el 31/12/2016, s'ha de tenir en compte la previsió de
la disposició transitòria setena de la llei 27/2013 de 27 de desembre (de racionalització i
sostenibilitat de l'administració local), segons la redacció derivat de la DF 2ª de la llei 18/2015, de
9 de juliol, que modifica la llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació
del sector públic, de manera que, quan no sigui possible cap dels sistemes assenyalats i el lloc no
pugui ser exercit per un funcionari d'habilitació nacional mitjançant els sistemes corresponents
(concursos, nomenament provisional, comissió de serveis, acumulació), es podrà nomenar
accidentalment un funcionari de carrera de la diputació o consell comarcal i quan això no sigui
possible seguir el tràmit:

- informe de l' Alcalde, com a cap del personal, acreditatiu de la impossibilitat de que les funcions
les assumeixi un funcionari d'habilitació nacional
- elevar l'informe al ple
-demanar l' assistència de la diputació provincial o el consell comarcal

-en cas de resposta desfavorable a aquesta petició es podrà proposar el nomenament d'un
funcionari/ària de la pròpia corporació.

El secretari interventor és funcionari d'administració local d'habilitació nacional i ocupa la placa en
propietat.

A la plantilla no consta que cap dels empleats/ades d'administració general siguin funcionaris

Actualment és tresorer de l'Ajuntament el Regidor Sr Joan Fontova i Vilaró d'acord amb el
decret de l'alcaldia del mes dejuny de 2015 i l'acord del ple municipal de 03 de Juliol de de 2015.

Vista la nova normativa d'aplicació i la nota interpretativa publicada pel MINHAP,

RESOLC

1.- APROVAR que, d'acord amb la nova normativa exposada en els antecedents, el Regidor
Joan Fontova i Vilaró quedi rellevat de les seves funcions de tresorera de la corporació i que,
un cop fet el traspàs de funcions, el regidor continuí signant la documentació econòmica en
prova de la seva comprovació iconformitat com a regidor d'economia.

2.- APROVAR que, d'acord amb els antecedents, s'elevi informe al ple per tal de demanar I
‘assistència de la diputació provincial o el consell comarcal en l'exercici de les funcions de
tresoreria.

3.- APROVAR que el Secretari interventor assumeixi les funcions de tresorer transitòriament,
fins que quedi nomenada la persona que ho hagi de fer d'una manera definitiva.

La Corporació resta assabentada.



X.- DONAR COMPTE ACORD REVISIÓ PONÈNCIA VALORS.
Per l’Alcaldia es dona comptes dels següents assumptes en relació al Cadastre:

En primer lloc el tema de la regularització Cadastral, en que es va dictar la següent:

RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA.
Vist l'escrit de la Gerència Territorial del Cadastre de Lleida, posant en coneixement d'aquest
Ajuntament del procediment de regularització cadastral 2013-2016, a desenvolupar directament
per la Direcció General del Cadastre i tenint en compte que el Municipi de Rosselló ha estat inclòs
en la relació qualitat prèvia relativa a l'exercici 2016, aquesta Alcaldia resolc:
Que el l'Ajuntament de Rosselló, a proposta de la Gerència Territorial del Cadastre de Lleida,
manifesta a la Direcció General del Cadastre la seva conformitat a ser inclòs en la resolució que
s'aprovi en l'exercici 2016, relativa al procediment de regularització cadastral 2013-2016 regulat
per la disposició addicional tercera del Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari (RD
Legislatiu, 1/2004, de 5 de març), per la incorporació al Cadastre i Valoració a efectes de l'Impost
de Béns Immobles, tant de les construccions omeses total o parcialment, com de les Modificacions
en les dades físiques dels immobles que siguin incorrectes o incompletes, per tal d'assegurar la
seva concordança amb la realitat
2n.- Donar trasllat a la Gerència Territorial del Cadastre de Lleida, per al seu coneixement i efectes
de la present resolució.
3r.- Donar compte al Ple en la propera sessió a celebrar

Tanmateix es dona compte de l’ escrit adreçat al Ministeri de Hisenda y Administracions
Públiques, Gerent Territorial del Cadastre de Lleida amb el següent tenor literal
“En referència al vostre escrit de data 9 de Juliol de 2015,Registre sortida 253875.25/15, Assumpte
“ Comunicació nou tractament sols urbanitzables “, i atès que aquest Ajuntament, es troba
interessat en dur a terme aquest procediment i amb l’objecte de poder iniciar el procediment
simplificat de revisió de la valoració cadastral, dels sectors de sòl urbanitzable delimitat del
municipi de Rosselló que no disposen de pla parcial urbanístic aprovat, i que són els següents:

Sector SUD-2, residencial
Sector SUD-3, terciari
Sector SUD-5, industrial
Sector SUD 6, industrial

us trameto adjunt el plànol de localització dels sectors de sòl urbanitzable sense pla parcial, i els
articles de regulació urbanística de cada sector segons les normes urbanístiques vigents, amb els
plànols de delimitació de cada sector que permeten identificar els sòls afectats.

Oberta deliberació intervé el Regidor Manel Plana i comenta que és una altra de les demandes que
s’havien fet des d’un punt de vista individual però que s’ha ampliat a diferents sectors i això
evidentment repercutirà a nivell d’ingressos del propi ajuntament i es la revisió del valors
cadastrals i donar un nou tractament de sòl rústic i el que ens diuen és la informació que se’ns dona
del ministeri d’hisenda.
Intervé Secretaria, comenta que el Cadastre valorarà i després demanaran el que hagin de
demanar, aquesta petició es complementa amb la petició del procés de regularització per aflorar la
situació del que no està ben declarat etc. ho fa directament ministeri previ pagament d’una taxa de
60€ i en principi augmentarà la recaptació

La Corporació mostra la seva conformitat i resta assabentada.



XI.- ATORGAMENT SUBVENCIONS
Per la Regidoria de Joventut, Associacions i Recursos Humans, es presenta la proposta, per a
l’atorgament de subvencions municipals destinades a associacions locals per fomentar les activitats
culturals, esportives, de solidaritat i cooperació; i de promoció de les dones corresponents a
l’exercici 2015.

Les subvencions atorgades són, a tots els efectes, despeses de dret públic; tenen caràcter propi,
voluntari i eventual.

Comenta la Regidora que s’ha intentat garantir en tot moment, els principis rectors de l’activitat de
foment (publicitat, objectivitat, i igualtat, amb adequació a la legalitat pressupostària.

Els criteris de valoració han estat per les activitats culturals actes populars i gratuïts, els que
fomentin la participació i comunicació entre les persones, valoraran especialment aquells actes i/o
activitats que fomentin la difusió de la cultura catalana en tots els seus àmbits d’expressió i
manifestació i contribueixin a enriquir la programació cultural del poble i que, pel seu caràcter,
siguin de difícil finançament.
Respecte a les subvencions esportives s’ha valorat les peticions de clubs o entitats que tinguin com
a únic objectiu la pràctica de l’esport i que, com a conseqüència d’això, els seus practicants no
rebin cap tipus de retribució econòmica.
Es fomenta l’esport de base i s’intenta potenciar les entitats que realitzin un major nombre
d’activitats i que facilitin la participació del major nombre de persones possible.

La proposta d’atorgament es la següent:

ENTITATS
NOM
REPRESENTANT

NIF SOL.LICITAT ATORGAT

AMPA LA ROSSELLA Damià Torrelles G-25253493 4.575,00 1.800,00

ASSOCIACIÓ
MARIANA

Vicenta Guardia Q-25000485 800,00 600,00

CLUB BITLLES
ROSSELLÓ

Eva Pifarre 1.200,00 800,00

CLUB BITLLES
S.ANTOLI

Agustí Gorgues Magri G-25249046 1.200,00 800,00

SOCIETAT CAÇADORS
S. PERE

Pepe Mena 3.500,00 500,00

CORAL FLOR
D’ESPIGOL Annabel Garcia Pellejero G-25524505 10.100,00 2.500,00

ASS. DONES
ALKANISSIA

Lidia Irigaray G-25306564 2.000,00 2.000,00

ASS. JUBILATS S.
ANTOLI

Mª Teresa Fernàndez 3.000,00 1.800,00

CLUB CICLISTES
ROSSELLÓ

Eneko 2.000,00 1.000,00

ESBART
ROSSELLONES

Nuria Garcia Garcia G-25056896 2.500,00 2.250,00

FUTBOL BASE MIG
SEGRIA

Salvador Abad Fernàndez G-25420886 s/ conveni 4.600,00

AMPA ESCOLA
BRESSOL

Sandra Bañeres 500,00 200,00

CLUB FUTBOL
ROSSELLÓ

Juan Mari Botargues G-25332180 2.000,00



CLUB DE VOLEIBOL
FEMENI

Joana Pujol Carnecé 400,00 300,00

CLUB BÀSQUET Pau Capell 1.500,00 300,00

VETERANS ROSSELLO 750,00

TOTAL 22.200,00

En el torn obert de intervencions el Regidor Manel Plana, comenta que l’ atorgament de
subvencions a les diferents organitzacions/associacions de Rosselló, es realitza en funció d’uns
criteris establerts i ajustant-se a les activitats que puguin fer en el seu dia a dia i l’entrega prèvia
justificació de les despeses que esdevinguin.
Intervé seguidament la Regidora Maria Carme Vidal i en quan a les subvencions comenta que
totes les associacions són importants en el seu àmbit. És difícil, potser hauria d’haver unes coses
objectives per saber a qui se li dona una quantitat i a qui una altra. Si fem la comparativa per que
més o menys són els mateixos nens/es, els del Mig Segrià i després comparem amb el bàsquet,
sabent que amb el Mig Segrià hi ha conveni, bàsquet que potser són 30/35 nens se’ls atorga 300€
potser és poc, també porten el nom de Rosselló i surten fora etc. és la mateixa franja d’edat, a un
els hi agrada el futbol a altres el bàsquet. I en quan a les altres sempre pots dir per què a mi això i a
aquells allò. Però potser el que veiem una mica més desfasat és entre aquests, el Mig Segrià i el
Bàsquet, sent la mateixa franja d’edat i el mateix nombre de nens aproximadament.
Seguidament intervé el Regidor David Ricart i comenta que potser s’hauria de fixar com uns
màxims i uns mínims, una mica per intentar solucionar això, ja que fa una mica de mal a la vista,
no hi ha mala intencionalitat darrera segur, però si una mica de discriminació. Vau dir que
l’atorgat és pel que havien justificat. Si al Mig Segrià hi ha un conveni potser també fos bo que hi
hagués un conveni amb el bàsquet.
Contesta el Regidor Manel Plana i comenta que com bé heu dit amb el tema del futbol base Mig
Segrià és un tema de mancomunitat amb els diferents municipi signat per tots, on estableixen uns
cànons concrets, passava el mateix amb la ràdio que érem els que ho pagàvem tot i vam haver de
prendre una decisió. No vol dir que s’hagi de fer amb el Mig Segrià. Pel que fa amb el tema de
bàsquet sinó recordo malament, la passada legislatura se’ls hi va comprar força material, també
s’hauria de mirar de regularitzar pel damunt si amb aquest cas hi ha cobrament o no de quotes.
Potser el que s’hauria de fer incrementar l’aportació de l’ajuntament i veure quins diners han de
pagar els pares i mares i on van a parar aquests diners, segons ens han fet arribar a l’ajuntament, es
paguen uns diners que es declaren o no, no ho sé.
Intervé el Regidor Toni Bosch i diu que cobren un cànon i a part hi ha les fitxes federatives dels
nens.
Replica el Regidor Manel Plana i diu que: potser el que hauríem de demanar és que és
regularitzés el cobrament d’aquests diners que fan els pares i mares, veure quin destí tenen i que
finalitat tenen els diners que paguen els pares i mares, però per nosaltres no hi ha problema.

Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde i comenta que el club de bàsquet deu tenir com a
molt dos anys, és l’associació que se’ns escapa una mica més, parlarem amb el Sr Pau, responsable
de l’equip de Basket; ja hem tingut reunions a nivell de l’escola i tenim alguna queixa i
l’ajuntament a partir d’ara es posarà una mica més.
No es pot comparar el que mou el Mig Segrià amb el que mou el bàsquet. No hi ha comparació,
tant de bo mogués el mateix.
Intervé la Regidora Maria Carme Vidal i diu que he posat l’exemple d’aquestes dues
associacions, per que la gent que practica l’esport, amb un s’assigna 4600€ i a l’altre 300€. No sé
si ha de ser 600 o 1000€, evidentment la persona que té més informació i que ho canalitzeu sou
vosaltres.



Comenta l’Alcalde que nosaltres estem oberts a tothom, i l’exemple és que vam fer tota la
inversió necessària al gimnàs comprant cistelles, etc. i tant de bo tinguéssim una pista coberta per
anar a practicar.
A continuació torna a intervenir el Regidor Manel Plana i diu que en definitiva són queixes
d’horaris de portes obertes, deixar-les obertes en un recinte que és municipal, l’assegurança qui
se’n fa càrrec si en algun moment determinat passés alguna cosa, són buits que ja que es fiquen
damunt del ple, instaríem que hi hagués una reunió en la qual aquestes coses que ens consten que
per part de la direcció de l’escola ja se li han fet arribar. Seria important veure les necessitats que
té a nivell econòmic, despeses, diners que lliurement paguen els pares i mares, quin recorregut
tenen, si hi ha remuneracions als entrenadors o no, llavors ja entraríem en una altra cosa, si hauria
de ser amb negre o no, etc. I demano que la persona que ho porta, per que sigui proactiu, que sigui
ella qui vingui i se’ls rebrà molt bé.
Intervé el Regidor Joan Fontova i argumenta que amb el tema del club de bàsquet, el Pau
Capell, se li ha demanat repetides vegades que ens portés anualment una relació dels nens i nenes
que estan inscrit dins el club, per que si no té una pòlissa de responsabilitat civil dins el club mirar
amb el Secretari que quedin coberts si algú es fa mal amb la pòlissa de responsabilitat civil de
l’ajuntament, ha dit que sí, però no l’ha portat mai, nom, cognoms, DNI i autorització dels pares
amb el domicili. Li tornarem a reclamar. Seria com a la tercera vegada que se li demana.
Afegeix el Sr. Alcalde què amb el canvi de directora hem anat tenint reunions, s’aprova també un
reglament intern de l’ús de les instal·lacions, crec que el que no pot ser és que a dins del col·legi hi
pugui entrar tothom, allí hi ha nens i nenes i amb tots els nou vinguts de vegades no saps qui són
per que no els coneixes. Evitar que algun dia passi una desgràcia i que algú s’emporti algun nen/a.
Pregunta la Sra. Maria del Carme Vidal què quan entren a dins?
Li respon el Sr. Alcalde dient que entren a buscar els nens i inclús dins de les aules. Ara s’aprova
amb l’Ampa i la direcció aquestes normatives d’us i reglamentació de tot el centre. Aquest gimnàs
té un terra molt delicat inclús s’està mirant que quan fan una obra o algo ficar una lona nosaltres i
que no pari d’entrar pares i mares amb talons passejant-se pel gimnàs. Això no pot ser. Ha d’haver
un control.
Afegeix el Sr. Secretari que la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de
protecció a la infància i a l'adolescència estableix l'obligació d'acreditar, per els qui pretenguin
accedir o exercir professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, que
no tenen antecedents penals per haver comès delictes sexuals. i que és un tema molt delicat.
Intervé la Sra. Mª Carme Vidal, dient que em sobta aquesta situació, per que normalment es té
molta cura de qui entra al recinte de l’escola.
Aclareix el Sr. Manel Plana que és en horari extraescolar.
Intervé la Regidora Silvia Olmo destacant que, a la nit, si per exemple tenen entrenament i no
han tingut la suficient cura de tancar les portes, doncs queda obert i entra gent. A més que el
col·legi queda obert, només hi ha les dones de la neteja.
El Sr. Alcalde constata que d’això en som sabedors des del canvi de direcció. No en sabíem res
de tot això.

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.

XII.- 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.
Decret acceptació subvenció Sosteniment Funcionament Escola de Música any 2015, per un
import de 2060,88, atorgada pel Departament d’Ensenyament.

Decret Acceptació Justipreu Ocupació Finca, per part del Ministeri de Foment amb motiu execució
obra de l’Autovia.

Decret Sol·licitud Revisió Valoració Cadastral Sols urbanitzables sense planejament aprovat.

Decret d’Adhesió Procés Regularització Cadastral 2016.

Prorroga “ Millora Infraestructures Distribució Aigua Potable 2015.

Decret Execució Sentencia Contenciós Concha Joven Gonzalo.

Decret de Venda Parcel.la Finca POLI 7/ Parcel·la 76 a Nativitat Botargues Bañeres.

Decret de Nomenament Tresorer.

Decret Optimització Potencies 2015..

Decret Canvi Titularitat Perruqueria Avd Catalunya 11.

Decret Nou Renting Fotocopiadores Instal·lacions Municipals.

Decret Reclamació Cia Seguros Import Contencions Concha Joven Lozano.

Sol·licitud Prorroga Obertura Vial SUD 1

Decret Aprovació Pla /Estudi Seguretat i Salut Obra “ Pavimentació Carrer Major “.

Decret disposició lloc i espais Campanya i propaganda electoral.

Decret Nomenament Representats Admons Eleccions Generals 2015.

Decret diversos arbitris municipals, anul·lacions, liquidacions etc.

Decret Expedient de baixes de Ofici al Padró Municipal.

Decrets compliment sentències del TSJ, Telefónica Mòbils; France Telecom.

Sol·licitud Subvenció Escola Bressol 2014/2015.

En finalitzar els Decrets d’alcaldia s’obre un petit debat i es comenta entre els Regidors Assistents
els assumptes objecte de decrets, i en especial els decrets referents al compliment sentències del
TSJ, Telefónica Mòbils; France Telecom, fent-se una breu explicació per part de Secretaria i en un
altre ordre també es comenta el tema de la Reclamació Patrimonial de Concha Joven Lozano i la
nova regulació quan arriben al Tribunal Contenciós i per ultima a preguntes de la Regidora Maria
Carme Vidal, el Sr. Alcalde comenta la venda de la parcel·la a la Sra. Nativitat Botargues Bañeres
i les peculiaritats de la mateixa..



Informes d’Alcaldia
Per l’alcaldia s’informa entre altres assumptes el de mes rellevància:

INFORMES:
Avançament Liquidació OAGRTL 2015.

Assemblea General PMU3 La Noguera

Assemblea General SUD 1.

Presentació Projecte Reparcel·lació PMU 3 La Noguera.

Justificació Pista Pàdel

Justificació Pista Tennis.

Justificació Sala de Vetlles.

Justificació Ajut 50% Subvenció PUOS 2011. Renuncia Subvenció.

Justificació PAES, Substitució fluorescents Escola.

Justificació Subvenció Joventut 2015.

Justificació Ampliació Voreres Carrer Major, Tram Plaça Nova a Pont Moré.

Assignació Fons Supramunicipal 2012.

Dades Registre Habitatges Buits.

XAL.

Expedient Concessió Sala de Vetlles.

Jutge de Pau Substitut, Inici Expedient pel seu nomenament.

Sol·licitud Cadastre per tramitar els procediments d’esmena de discrepàncies amb les propietats de
Rubinat /Teresa Brusau.

Assistència Jutjat com a testimoni Penal 2.

Concessió Subvenció Renovació Xarxa abastament Aigua Carrer Major, per un import de 25.000
Euros.

Marató TV3.

Nou Enllumenat Nadal.

Informe Liquidació Piscines 2015.



Assistenta Social, seguiment major de 75 anys.

Casal Estiu/ Monitors Necessaris..

Dades Registre d’habitatges buits a Rosselló.

Informe xifra oficial del numero habitants a data 01/01/2015,del municipi, son 3.043 habitants.

Adhesió Vesprades teatrals.

Campanya Donació Sang el 16 de novembre.

Visita a Barcelona Agencia Catalana de l’Aigua. Tema Abocaments Aigües Residuals diversos
sectors.

En finalitzar els informes d’Alcaldia, els regidors assistents demanen l’aclariment i una explicació
mes detallada dels diferents informes i entre altres temes, es comenta el tema dels habitatges buit,
arran de la informació rebuda i demanda al departament corresponent de la Generalitat; també es
comenta el procediment engegat per solucionar definitivament el tema del Sr. Rubinat i la
assistència com a testimoni al Jutjat Penal 2, en relació amb uns danys produïts a la barana de la
sèquia, per conduir sota la influencia de begudes ja fa 3 anys.
Respecte a la Marató de TVE 3, el Sr Alcalde intervé per agrair a associacions i a persones en
definitiva que varen participar, la seva implicació i la seva generositat.
Respecte a les Piscines Municipals informa el Sr. Alcalde que des de hi són ells a l’equip de
govern, les piscines ingressen un 90% més, comenta també que presenten deficiències, ja que es
troben en un terreny poc estable i que s’haurà de preveure actuacions de millora de cara al futur, ja
que les rajoles es trenquen, pèrdues important d’aigua etc, tot això fa que es tingui que fer un
manteniment continu.
Seguidament intervé la Regidora Maria Carme i demanar que el proper any no pintin les pedres, ja
que patinaven, li explica el Sr. Alcalde que va ser un error de la casa de pintures, tenia que se
antilliscant i davant la nostra reclamació, la propera campanya l’empresa de pintures se’n farà
càrrec.

Continua el petit col·loqui sobre els informes explicant el Sr. Alcalde un estudi que han demanat a
l’assistència social del municipi i que es farà un seguiment especial a les persones grans que viuen
completament soles, on actuarà en primera instància l’assistenta social amb la col·laboració de
l’ajuntament.
El Sr. Alcalde de Rosselló, dóna èmfasi al Casal d’estiu, superant les 200 places inscrites amb un
superàvit de 1.056€, destacant, a més a més de la part econòmica el servei que s’està donant al
municipi i que així ho ratifica els certificats emesos del departament de joventut. Dels 5 monitors
obligatoris que marca la normativa segons els nens que hi havia, en aquest cas teníem 11, dels
quals la major part en estaven en formació de pràctiques això ha permès reduir moltíssim el cost, a
més a més tenim un certificat del departament d’ensenyament on hi consta que l’ajuntament de
Rosselló és seu central per ubicar gent que ha de realitzar les pràctiques; instituts, casals, cursets,
etc.
Respecte a l’enllumenat i neteja partides importants del Pressupost, realitza una detallada
explicació de la reducció de les despesa en neteja i en enllumenat, amb una relació dels diferents
sectors on s’ha intervingut i on hi ha hagut una reducció de despesa més important i també
comenta la reducció de potències sol·licitada en alguns indrets i el import econòmic que representa
i també comenta diversos punts que s’estan legalitzant, a requeriment de la Entitat de Control ECA.



Demana el Sr. David Ricart, que ja que es canvia l’enllumenat en comptes de ficar baix consum
que sigui il·luminació Led.
Finalment es tracta el tema de les inundacions de l’Escola Bressol, obra finalitzada i rebuda i
comenta els problemes que han trobat recentment quan plovia, ja que, els desaigües no estaven
connectats a la xarxa del clavegueram i s’inundava les dependències de l’escola Bressol i al
respecte comenta les obres que es duen a terme. Al respecte s’obre un petit debat de les
característiques constructives del tema comentat, de l’empresa que va dur a terme les obres etc... i
per part del Regidor Sr. David Ricart s’apunta que per molt que hagi passat la garantia hi ha
d’haver una responsabilitat civil de l’arquitecte per no haver-ho connectat.

XIII.- 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 60/2015
NOM / DOMICILI AIDA JOVER SANTALO

c/ Ramon Berenguer IV, 9
25124-ROSSELLO.-

DISCRIPCIO Canvi plaques sostre terrat existent de l’ habitatge del c/ Ramon Berenguer IV, 9 d’aquest
Municipi.

CONTRATISTA Construccions Joan Marc Jove Porta

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 01-10-2015

Nº EXPEDIENT 61/2015
NOM / DOMICILI ANTONIO CAELLES HUGUET

c/ Carrasco i Formiguera, 4A
25124-ROSSELLÓ.-

DESCRIPCIÓ Reparació fals sostre i parets de la vivenda del carrer Plaça Major, 5, d’aquest Municipi
CONTRATISTA Construccions Enric Ribes Fernàndez

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 01-10-2015

Nº EXPEDIENT 62/2015
NOM / DOMICILI BEATRIZ PEDROSA MONTILLA

c/ Ronda Sant Pere, 9
25124-ROSSELLO.-

DESCRIPCIO Reformes bany existent, de la vivenda del carrer Ronda Sant Pere, 9, d’aquest Municipi
CONTRATISTA No consta

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 01-10-2015

Nº EXPEDIENT 63/2015
NOM / DOMICILI FRANCISCO CASANOVAS SUBIRA

c/ Ramon Berenguer IV, 1
25124-ROSSELLO.-

DESCRIPCIÓ Sanejar i arrebossar parets del ninxol num. 4 del cementiri municipal

CONTRATISTA Construccions Gorgues, S.A.

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 01-10-2015



Nº EXPEDIENT 43/2015
NOM / DOMICILI CAJEBEL, S.L.U.

Pol.Industrial Cami de Benavent, 18 Nau, 3
25124-ROSSELLO.-

DESCRIPCIÓ Implantació de una activitat corresponent a la instal.lació i usos provissionals de una
empresa de transport al Cami de Benavent de Rosselló d’ aquest Municipi

CONTRATISTA No consta

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 05-10-2015

Nº EXPEDIENT 64/2015
NOM / DOMICILI JAUME FERNANDEZ GUILLAUMET

c/ Segrià, 14
25124-ROSSELLO.-

DISCRIPCIO Arranjament de terrassa (gotelleres) de la vivenda del carrer Segrià, 14, d’aquest
Municipi

CONTRATISTA Construccions Fernàndez Guillaumet, S.L.

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 05-11-2015

Nº EXPEDIENT 65/2015
NOM / DOMICILI JORDI CASANOVAS MOIX

c/ Major, 14
25124-ROSSELLO.-

DISCRIPCIO Arranjament façana i magatzem del carrer Mossen Cinto Verdaguer, 1-3, d’aquest
Municipi.

CONTRATISTA Estucats J&M Baselga, SCP

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 03-11-2015

Nº EXPEDIENT 66/2015
NOM / DOMICILI LLUIS SALSE CASANOVAS

c/ Major, 111
25124-ROSSELLO.-

DISCRIPCIO Reparació bany i cuina de la vivenda del c/ Major, 111, d’ Aquest Municipi
CONTRATISTA No consta

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 05-11-2015

Nº EXPEDIENT 68/2015
NOM / DOMICILI ANTONIO TORRELLES FERNANDEZ

c/ Major, 65
25124-ROSSELLO.-

DISCRIPCIO Instal.lació caseta de reg prefabricada al Pol.8 parc.57 (partida Rocafumada)

CONTRATISTA No consta

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decert A l’ Alcaldia 05-11-2015

Nº EXPEDIENT 69/2015
NOM / DOMICILI PEPITA SALVIA VILADROSA

c/ Major, 53
25124-ROSSELLO.-



DISCRIPCIO Sanejar i arrebossar parets del ninxol num. 3 del cementiri municipal

CONTRATISTA Construccions Gorgues, SA.

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 05-11-2015

Nº EXPEDIENT 70/2015
NOM / DOMICILI ENRIC SEUMA PORTA

C/ Verge de Montserrat, 15
25124-ROSSELLO.-

DISCRIPCIO Sanejar i arrebossar parets del ninxol num. 2 del cementiri municipal

CONTRATISTA Construccions Gorgues, SA.

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 05-11-2015

Nº EXPEDIENT 55/2015
NOM / DOMICILI MARIBEL SIERRA UCEDA

c/ Sant Josep, 35
25124-ROSSELLO.-

DISCRIPCIO Paviment de part del jardí exterior de la vivenda del c/ Sant Josep, 35, d’aquest Municipi
CONTRATISTA Mantenimientos Fraga, S.L.

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 1-12-2015

Nº EXPEDIENT 67/2015 (obra major)
NOM / DOMICILI JORDI FERNANDEZ SOLANS

C/ Raval, 3
25124-ROSSELLO.-

DISCRIPCIO Ampliació d’edifici existent, construcció de un nou bany en la planta sotacoberta de la
vivenda del c/ Raval, 3, d’aquest Municipi

CONTRATISTA Construccions Fernàndez

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 18-11-2015

Nº EXPEDIENT 72/2015
NOM / DOMICILI GAS NATURAL SDG, S.A.

Pol.Industrial El Segre
c/ Enginyer Pau Agustí, parc.301
25191-LLEIDA.-

DISCRIPCIO Obertura escomesa per subministre a nous clients, al c/Major, 103, d’aquest Municipi.
CONTRATISTA Ells mateixos

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’Alcaldia 01-12-2015

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.

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

 Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat, remeten informe
inspecció ambiental dipòsit controlat Alier, S.A.

 Generalitat de Catalunya, Departament Benestar Social i Família, notificant resolució
concessió subvenció Joventut 2015, per import de 12.000 Euros.

 Diputació de Lleida, Presidència, comunicant atorgament subvenció pista de tennis per
import de 15.000 Euros.

 Escrit Propietaris del Sector SUD 3, sol·licitant que els terrenys compresos en dit àmbit,
passin a ser valorats com a rústics.

 Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament, comunicant l’entrada en vigor de
la Llei 26/2015 de 28 de Juliol de protecció a la infància i l’adolescència.

 Diputació de Lleida, comunicant obertura termini d’informació publica dels Programes
d’Acció Local 2013/2016, anualitat 2016, trobant-se aquest Ajuntament inclòs amb una
subvenció de 9.331,06 Euros.

 Generalitat de Catalunya, Departament Benestar Social i Família, comunicant informe
activitat d’educació en el lleure, i acreditant el seu compliment satisfactòriament.

 Escrit del Consell d’Empadronament, donant conformitat a les baixes d’ofici sol·licitades
 Ministeri de Hisenda i Administracions Publiques, circular interpretativa en relació a

l’aplicació del regim transitori de la Llei 27/2013 de 27 de desembre, en matèria de
competències relatives a l’atenció primària de la salut, serveis socials i educació i
concloent que dites competències deuran continuar essent prestades per l’Ajuntament en
tant no siguin aprovades les normes reguladores del nou sistema de financiació autonòmic i
local.

 Escrit del Consell Comarcal del Segrià, comunicant modificació dels preus per la prestació
serveis socials bàsics i especialitzats, així l’aportació econòmica ajuntaments al servei de
recollida residus.

 Escrit del Departament d’Agricultura, Ramaderia Pesca i Alimentació, comunicant
actuacions per previndre la plaga de la Xylella fastidiosa, que afecta a l’olivera i plantes
ornamentals, pel seu trasllat als Serveis de Jardineria.

 Escrit de Presidència de la Diputació, en relació amb la implementació de la Llei de
transparència i llei orgànica de protecció de Dades.

En els assumptes de tràmit es comenta la sol·licitud de subvenció per la Escola Bressol, any
2014/2015, línia oberta per la Diputació de Lleida, i també la entrada en vigor de la Llei 26/2015
de protecció a la infància i adolescència.
En un altre ordre es comenta la celebració properament de les Eleccions Agràries a Catalunya.

Legislació de Interès
Normativa Unió Europea



REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/1986 DE LA COMISIÓN de 11 de novembre de
2015 por el que se establecen formularios normalizados para la publicación de anuncios en el
ámbito de la contratación pública y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) no 842/2011

Normativa Estatal:
Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia.
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
•Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.
• Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre,General Tributaria.
• Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.
• Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los trabajadores.
•Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Empleo.
• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
• Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
• Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social.
•Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de artículos
pirotécnicos y cartuchería.
•Resolució de 2 de desembre de 2015, de la Presidència del Tribunal de Cuentas, per la qual es
publica l'Acord del Ple de 26 de novembre de 2015, pel qual s'aprova la Instrucció que regula la
rendició telemàtica del Compte General de les Entitats Locals i el format d'aquest Compte, a partir
de la corresponent a l'exercici 2015.
•Resolució de 25 de novembre de 2015, de la Secretaria de Estat d'Administracions Públiques, per
la qual es modifica la de 28 de desembre de 2012, per la qual es dicten instruccions sobre jornada i
horaris de treball del personal al servei de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes
públics.
•ORDRE EMO/346/2015, de 18 de novembre, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries
per a la participació dels treballadors en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del dia 20
de desembre de 2015.
•Resolució de 13 de novembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per
la qual es recomana un nou format normalitzat del Compte General de les Entitats Locals en suport
informàtic per a la seva rendició.
•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.
•Resolució de 3 de novembre de 2015, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la
qual s'estableix el calendari de dies inhàbils en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat per a
l'any 2016, a l'efecte de còmputs de terminis.



Normativa Catalunya
•ORDRE ECO/294/2015, de 18 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre ECO/47/2013, de 15
de març, per la qual es regula el funcionament i s'aprova l'aplicació del Registre públic de
contractes de la Generalitat de Catalunya.
•DECRET 208/2015, de 22 de setembre, del procediment per obtenir els informes previstos en
l'apartat 4 de l'article 7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
•DECRET LLEI 3/2015, de 6 d'octubre, de modificació de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del
llibre segon del Codi civil de Catalunya, relativa a la creació del Registre de parelles estables.
•DECRET 209/2015, de 22 de setembre, pel qual es modifica el 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.
•Ordre EMO/353/2015, de 24 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la
Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2016

XV.- FACTURES I COMPTES.-
S’aprova la relació de factures detallada i en poder dels regidors que ascendeix a la quantitat de
435.045,33 € (s.e.u.o)

D. Factura
Imp.Factura

(Euros) Nom tercer D. Registre D. Pagament Pagat
07/09/2015 133 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS I TELEGRAFOS, SA D** 31/08/2015 31/08/2015 Sí

10/09/2015 50,66 SUBMINISTRAMENTS HOTELERS CODINA 10/09/2015 25/09/2015 Sí

31/08/2015 60,5 XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL 10/09/2015 18/11/2015 Sí

09/09/2015 26,74 QUIMICA SERO SL **D 10/09/2015 10/10/2015 Sí

750 ASSOCIACIÓ GRUP HAVANERES VEUS DEL SEGRIA 10/09/2015 18/11/2015 Sí

27/08/2015 200 MONTELLA I CARLOS, ASSUMPTA 10/09/2015 30/09/2015 Sí

10/09/2015 267,93 AMBIENTAL, E.I.C, S.L.U. 10/09/2015 18/11/2015 Sí

08/09/2015 364,82 SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA, SL *D 10/09/2015 17/09/2015 Sí

01/09/2015 249,61 VODAFONE ESPAÑA,S.A.U. 10/09/2015 11/09/2015 Sí

01/09/2015 89,25 FONTANET,C.B. * 14/09/2015 18/11/2015 Sí

10/07/2015 77,36 FONTANET,C.B. * 14/09/2015 18/11/2015 Sí

04/09/2015 192,3 FONTANET,C.B. * 14/09/2015 18/11/2015 Sí

10/09/2015 226 FONTANET,C.B. * 14/09/2015 18/11/2015 Sí

02/09/2015 78,9 FONTANET,C.B. * 14/09/2015 18/11/2015 Sí

11/09/2015 12 FONTANET,C.B. * 14/09/2015 18/11/2015 Sí

04/09/2015 29 MERCADONA, SA 14/09/2015 16/09/2015 Sí

06/09/2015 90 J. MARTI LLARAS 15/09/2015 16/09/2015 Sí

14/09/2015 411,79 SANTIAGO PUIG DE LA BELLACASA Y VANDELLOS 15/09/2015 18/11/2015 Sí

01/09/2015 169,4 JF. ASCENSORS SCP 15/09/2015 15/09/2015 Sí

31/08/2015 29,34 TRABERMAN, SL 15/09/2015 18/11/2015 Sí

31/08/2015 726 TRABERMAN, SL 15/09/2015 18/11/2015 Sí

15/09/2015 1.568,16 AMBI JARDINS SCP * 16/09/2015 18/11/2015 Sí

15/09/2015 147,25 GARCIA SORIANO, CARME * 16/09/2015 18/11/2015 Sí

15/09/2015 319,9 GARCIA SORIANO, CARME * 16/09/2015 18/11/2015 Sí

09/09/2015 21,58 FORN DE PA GIRIBET, SCP 16/09/2015 18/11/2015 Sí

09/09/2015 17,82 FORN DE PA GIRIBET, SCP 16/09/2015 18/11/2015 Sí

16/09/2015 27,07 FORN DE PA GIRIBET, SCP 16/09/2015 18/11/2015 Sí



11/09/2015 541,2 FORN DE PA GIRIBET, SCP 16/09/2015 18/11/2015 Sí

15/09/2015 404,14 HOLDER SOLUTIONS, SL *D* 17/09/2015 17/09/2015 Sí

10/09/2015 81,91 IKEA IBERICA, SA 17/09/2015 17/09/2015 Sí

15/09/2015 251,08 GESTIO PUBLICITAT SEGRE, SLU D** 17/09/2015 22/09/2015 Sí

07/09/2015 177,08 CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA 17/09/2015 18/11/2015 Sí

07/09/2015 2.574,52 CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA 17/09/2015 18/11/2015 Sí

04/09/2015 3.610,10 CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA 17/09/2015 18/11/2015 Sí

04/09/2015 7.103,13 CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA 17/09/2015 18/11/2015 Sí

10/09/2015 417,33 SAINT GOBAIN IDAPLAC, SL **D 18/09/2015 14/10/2015 Sí

31/08/2015 2.032,32 GLS CONSORCIO DEL HORMIGON, SLU * 18/09/2015 18/11/2015 Sí

21/09/2015 2.241,62 TALLERS ROSSELLO 21/09/2015 18/11/2015 Sí

21/09/2015 152,91 INFOUNIO, SL * 22/09/2015 18/11/2015 Sí

16/09/2015 782,72 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D 22/08/2015 21/10/2015 Sí

15/09/2015 51,29 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D 22/09/2015 21/10/2015 Sí

23/09/2015 49,21 L'HORT DE CA LA BARBARA 23/09/2015 18/11/2015 Sí

03/09/2015 46,18 L'HORT DE CA LA BARBARA 23/09/2015 18/11/2015 Sí

29/08/2015 88,4 L'HORT DE CA LA BARBARA 23/09/2015 18/11/2015 Sí

23/09/2015 178,2 L'HORT DE CA LA BARBARA 23/09/2015 18/11/2015 Sí

18/09/2015 4,91 ENDESA ENERGIA, SAU * 23/09/2015 18/11/2015 Sí

15/09/2015 54,45 CASA BADIO, S.L. * 23/09/2015 18/11/2015 Sí

22/09/2015 408,38 PUBLICITAT Y GESTION NAVARRO, SL 23/09/2015 18/11/2015 Sí

15/09/2015 9.121,23 VOLTES SLU 24/09/2015 18/11/2015 Sí

15/09/2015 3.534,82 VOLTES SLU 24/09/2015 18/11/2015 Sí

15/09/2015 580,8 VOLTES SLU 24/09/2015 18/11/2015 Sí

14/09/2015 211,73 ENDESA ENERGIA, SAU * 24/09/2015 10/11/2015 Sí

14/09/2015 21,01 ENDESA ENERGIA, SAU * 24/09/2015 10/11/2015 Sí

14/09/2015 61,24 ENDESA ENERGIA, SAU * 24/09/2015 10/11/2015 Sí

25/08/2015 156,5 ENDESA ENERGIA, SAU * 24/09/2015 10/11/2015 Sí

01/09/2015 448,21 ENDESA ENERGIA, SAU * 24/09/2015 10/11/2015 Sí

25/08/2015 136,09 ENDESA ENERGIA, SAU * 24/09/2015 10/11/2015 Sí

25/08/2015 103,41 ENDESA ENERGIA, SAU * 24/09/2015 10/11/2015 Sí

25/08/2015 532,61 ENDESA ENERGIA, SAU * 24/09/2015 10/11/2015 Sí

24/08/2015 166,28 ENDESA ENERGIA, SAU * 24/09/2015 10/11/2015 Sí

24/08/2015 71,05 ENDESA ENERGIA, SAU * 24/09/2015 10/11/2015 Sí

14/09/2015 81,64 ENDESA ENERGIA, SAU * 24/09/2015 10/11/2015 Sí

14/09/2015 31,1 ENDESA ENERGIA, SAU * 24/09/2015 10/11/2015 Sí

01/09/2015 240,15 ENDESA ENERGIA, SAU * 24/09/2015 10/11/2015 Sí

24/08/2015 439,69 ENDESA ENERGIA, SAU * 24/09/2015 10/11/2015 Sí

01/09/2015 436,4 ENDESA ENERGIA, SAU * 24/09/2015 10/11/2015 Sí

25/08/2015 400,97 ENDESA ENERGIA, SAU * 24/09/2015 10/11/2015 Sí

24/08/2015 242,73 ENDESA ENERGIA, SAU * 24/09/2015 10/11/2015 Sí

24/08/2015 291,73 ENDESA ENERGIA, SAU * 24/09/2015 10/11/2015 Sí

07/09/2015 2.063,97 ENDESA ENERGIA, SAU * 24/09/2015 10/11/2015 Sí

25/08/2015 523,28 ENDESA ENERGIA, SAU * 24/09/2015 10/11/2015 Sí



24/08/2015 680,55 ENDESA ENERGIA, SAU * 24/09/2015 10/11/2015 Sí

24/08/2015 263,74 ENDESA ENERGIA, SAU * 24/09/2015 10/11/2015 Sí

24/08/2015 207,13 ENDESA ENERGIA, SAU * 24/09/2015 10/11/2015 Sí

24/08/2015 834,19 ENDESA ENERGIA, SAU * 24/09/2015 10/11/2015 Sí

24/08/2015 326,01 ENDESA ENERGIA, SAU * 24/09/2015 10/11/2015 Sí

24/08/2015 2.021,22 ENDESA ENERGIA, SAU * 24/09/2015 10/11/2015 Sí

14/08/2015 2.781,39 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA * 24/09/2015 18/11/2015 Sí

21/09/2015 381,15 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 24/09/2015 18/11/2015 Sí

21/09/2015 12 ENDESA ENERGIA, SAU * 25/09/2015 18/11/2015 Sí

120 PRODUCCIONES DELICIOSAS, SL (AMBROSIA) * 23/09/2015 18/11/2015 Sí

24/09/2015 166,24 ABACUS, SCCL * 25/09/2015 25/09/2015 Sí

13/09/2015 203,78 BRAO GARCIA, MARIA DEL MAR 23/09/2015 18/11/2015 Sí

25/09/2015 610,56 REVUELTA NOVELL, ENRIC 03/09/2015 29/09/2015 Sí

23/09/2015 1.300,06 ANTON GODIA, RICARDO JUAN 24/09/2015 29/09/2015 Sí

25/09/2015 25 COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA 24/09/2015 18/11/2015 Sí

28/09/2015 1.272,00 BAÑERES PORTA, NOEMI * 28/09/2015 29/09/2015 Sí

31/08/2015 131,32 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS I TELEGRAFOS, SA D** 08/09/2015 10/09/2015 Sí

28/09/2015 1.028,50 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 01/10/2015 29/10/2015 Sí

21/08/2015 159 RIUS HERNANDEZ, MARGARITA * 29/09/2015 08/10/2015 Sí

21/08/2015 159 RIUS HERNANDEZ, MARGARITA * 29/09/2015 08/10/2015 Sí

04/09/2015 110,12 TORRELSA, SA **D 23/09/2015 23/09/2015 Sí

29/09/2015 19,16 SCHLECKER, SAU 29/09/2015 30/09/2015 Sí

31/08/2015 223,02 SEGRE SERVEIS,S.A. 31/08/2015 18/11/2015 Sí

25/09/2015 405,24 BUFET GONZALO SLP 25/09/2015 25/09/2015 Sí

23/09/2015 642 SOLUCIONES VIALES SEÑALIZACION SLU 24/09/2015 18/11/2015 Sí

08/09/2015 3.763,00 BAÑERES PORTA, NOEMI * 29/09/2015 18/11/2015 Sí

30/09/2015 491,33 MN CATERING 2003 SL * 29/09/2015 08/10/2015 Sí

605 SERVEIS CARANYUT, SCP 30/09/2015 18/11/2015 Sí

01/09/2015 24,99 ACENS TECHNOLOGIES, SL **D 15/09/2015 15/09/2015 Sí

28/09/2015 225 PRODUCCIONES DELICIOSAS, SL (AMBROSIA) * 28/09/2015 18/11/2015 Sí

21/09/2015 79,5 RIUS HERNANDEZ, MARGARITA * 01/10/2015 08/10/2015 Sí

30/09/2015 5.522,46 EQUIP D'ARQUITECTURA TECNICA, SLP 01/10/2015 No

01/10/2015 1.272,00 AVENTIN HUGUET, ADORACION * 01/10/2015 No

29/09/2015 2.047,32 AMBI JARDINS SCP * 01/10/2015 No

01/10/2015 37,34 INFOUNIO, SL * 02/10/2015 No

30/09/2015 363 GESTIO PUBLICITAT SEGRE, SLU D** 02/10/2015 02/10/2015 Sí

01/10/2015 660,74 QUIMICA SERO SL **D 02/10/2015 02/10/2015 Sí

30/09/2015 212,55 SEGRE SERVEIS,S.A. 02/10/2015 No

01/10/2015 609 ARTESEY IBERICA, SL * 02/10/2015 08/10/2015 Sí

30/09/2015 800 RESTAURANT EL JARDI D'ALGUAIRE, S.L. * 05/10/2015 No

01/10/2015 469,87 PLAMECA SA * 05/10/2015 No

01/10/2015 43,68 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA D** 05/10/2015 05/10/2015 Sí

01/10/2015 314,6 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA D** 05/10/2015 05/10/2015 Sí

05/10/2015 968 LLEIDA SWING 05/10/2015 No



30/09/2015 217,8 COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA 05/10/2015 No

30/09/2015 120 COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA 06/10/2015 No

02/10/2015 128,99 LOCAL PROM (SERRA-SULLA CONSULTORS, S.L. D** 06/10/2015 06/10/2015 Sí

01/10/2015 306 BOTARGUES MIERA, PILAR * 06/10/2015 No

01/10/2015 49,87 TELEFONICA MOVILES, SERVICIO MOVILINE 08/10/2015 04/11/2015 Sí

01/10/2015 290,58 TELEFONICA MOVILES, SERVICIO MOVILINE 08/10/2015 04/11/2015 Sí

30/09/2015 1.589,41 SERVEIS LIC 1999, SLU * 08/10/2015 No

30/08/2015 1.589,41 SERVEIS LIC 1999, SLU * 08/10/2015 No

30/09/2015 941,11 GRUPO ELECTRO STOCKS, SL * 08/10/2015 No

30/09/2015 329,86 GRUPO ELECTRO STOCKS, SL * 02/10/2015 No

10/09/2015 721,93 GLS CONSORCIO DEL HORMIGON, SLU * 02/10/2015 No

10/09/2015 544,21 GLS CONSORCIO DEL HORMIGON, SLU * 02/10/2015 No

30/09/2015 1.147,66 GLS CONSORCIO DEL HORMIGON, SLU * 02/10/2015 No

02/10/2015 2.668,05 SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA D** 08/10/2015 14/10/2015 Sí

01/10/2015 57,1 UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD **D 08/10/2015 02/11/2015 Sí

01/10/2015 11.869,00 TREN MAGIC MADI, SLU 08/10/2015 08/10/2015 Sí

30/09/2015 1.874,06 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 08/10/2015 No

30/09/2015 4.217,74 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 08/10/2015 No

30/09/2015 632,9 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 08/10/2015 No

06/10/2015 31,5 HOFMANN, SL 06/10/2015 No

02/10/2015 31,5 HOFMANN, SL 06/10/2015 No

02/10/2015 31,5 HOFMANN, SL 06/10/2015 No

02/10/2015 31,5 HOFMANN, SL 06/10/2015 No

02/10/2015 31,5 HOFMANN, SL 06/10/2015 No

01/10/2015 26,47 TORRELSA, SA **D 06/10/2015 21/10/2015 Sí

06/10/2015 -13,14 L'HORT DE CA LA BARBARA 06/10/2015 No

22/09/2015 77,14 NOGUERA LAX, WIFREDO 28/09/2015 08/10/2015 Sí

01/10/2015 199,35 LIDL SUPERMERCADOS 06/10/2015 06/10/2015 Sí

08/10/2015 6,9 PROJECTES INTERIORISME I MATERIALS, SL 08/10/2015 08/10/2015 Sí

30/09/2015 1.068,48 VALERI MAS BOLDU 08/10/2015 17/11/2015 Sí

01/10/2015 266,77 VODAFONE ESPAÑA,S.A.U. 07/10/2015 13/10/2015 Sí

01/10/2015 172,63 ACENS TECHNOLOGIES, SL **D 07/10/2015 19/10/2015 Sí

30/09/2015 25,14 PAMBE NATURAL GROUP, SL 08/10/2015 No

30/09/2015 17,64 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D 08/10/2015 06/11/2015 Sí

30/09/2015 71,8 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D 08/10/2015 06/11/2015 Sí

18/09/2015 2.546,29 CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA 08/10/2015 No

18/09/2015 278,87 CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA 08/10/2015 No

18/09/2015 31,81 CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA 08/10/2015 No

25/09/2015 2.631,04 CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA 08/10/2015 No

25/09/2015 308,8 CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA 08/10/2015 No

25/09/2015 48,58 CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA 08/10/2015 No

30/09/2015 190,39 PXJ PIFARRE S.L * 08/10/2015 No

07/10/2015 18,15 PXJ PIFARRE S.L * 08/10/2015 No

08/10/2015 83,3 FONTANET,C.B. * 13/10/2015 No



03/10/2015 127,15 FONTANET,C.B. * 13/10/2015 No

02/10/2015 61,82 FONTANET,C.B. * 13/10/2015 No

16/09/2015 5 FONTANET,C.B. * 13/10/2015 No

01/10/2015 169,4 JF. ASCENSORS SCP 13/10/2015 13/10/2015 Sí

30/09/2015 159,36 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS I TELEGRAFOS, SA D** 13/10/2015 13/10/2015 Sí

30/09/2015 60,5 XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL 13/10/2015 No

30/09/2015 1.246,30 TRABERMAN, SL 13/10/2015 No

30/09/2015 175,99 TRABERMAN, SL 13/10/2015 No

08/10/2015 413,3 SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA, SL *D 14/10/2015 17/10/2015 Sí

09/10/2015 1.689,94 TRANSELEC MONTBEA, SL 14/10/2015 No

42,25 CHUNYING YE 14/10/2015 No

01/10/2015 24,99 ACENS TECHNOLOGIES, SL **D 14/10/2015 19/10/2015 Sí

15/09/2015 107,86 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA * 10/10/2015 No

09/09/2015 257,32 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA * 10/10/2015 No

09/09/2015 1.017,85 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA * 21/10/2015 No

11/09/2015 1.082,54 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA * 21/10/2015 No

09/10/2015 7.589,12 PORTES AUTOMATISMES I COMPLEMES SL 21/10/2015 No

13/10/2015 3.500,00 PIROTECNIA IGUAL. SA 21/10/2015 No

13/10/2015 1.815,00 MUSICS DE CATALUNYA SCCL 21/10/2015 No

13/10/2015 4.840,00 ESPECTACLES LA TRACA S.L. * 21/10/2015 No

13/10/2015 4.719,00 ESPECTACLES LA TRACA S.L. * 21/10/2015 No

18/09/2015 1.050,89 ROC GELONCH, SA 24/09/2015 18/11/2015 Sí

21/09/2015 5.385,92 ROC GELONCH, SA 24/09/2015 18/11/2015 Sí

17/09/2015 126,89 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA * 21/10/2015 No

14/10/2015 7.260,00 MUSICS DE CATALUNYA SCCL 21/10/2015 No

23/09/2015 286,03 ENDESA ENERGIA, SAU * 21/10/2015 No

23/09/2015 259,28 ENDESA ENERGIA, SAU * 21/10/2015 No

23/09/2015 230,51 ENDESA ENERGIA, SAU * 21/10/2015 No

23/09/2015 73,35 ENDESA ENERGIA, SAU * 21/10/2015 No

24/09/2015 443,4 ENDESA ENERGIA, SAU * 21/10/2015 No

24/09/2015 757,67 ENDESA ENERGIA, SAU * 21/10/2015 No

23/09/2015 424,84 ENDESA ENERGIA, SAU * 21/10/2015 No

23/09/2015 654,51 ENDESA ENERGIA, SAU * 21/10/2015 No

23/09/2015 564,49 ENDESA ENERGIA, SAU * 21/10/2015 No

23/09/2015 1.742,25 ENDESA ENERGIA, SAU * 21/10/2015 No

24/09/2015 581,86 ENDESA ENERGIA, SAU * 21/10/2015 No

07/10/2015 1.907,55 ENDESA ENERGIA, SAU * 21/10/2015 No

23/09/2015 230,2 ENDESA ENERGIA, SAU * 21/10/2015 No

20/10/2015 306,08 ARUM SERVEIS AMBIENTALS, SCP * 20/10/2015 No

13/10/2015 166,7 FORN DE PA GERMANS RIBES * 21/10/2015 No

13/10/2015 3.314,19 FARRA SOLSONA, SL 21/10/2015 No

13/10/2015 1.323,44 PROTECCIO INTEGRAL LLEIDATANA, SL 14/10/2015 No

11/10/2015 750,2 GRAU LLUCIA, JOEL 14/10/2015 No

07/10/2015 1.149,50 CUPATGE 14/10/2015 No



13/10/2015 786,5 ARCA ESCENARIS 14/10/2015 No

13/10/2015 1.391,50 XIP-XAP S.L. 14/10/2015 No

11/10/2015 1.210,00 LA CREMALLERA TEATRE,SL * 14/10/2015 No

13/10/2015 1.149,50 ESPECTACLES LA TRACA S.L. * 14/10/2015 No

13/10/2015 605 ESPECTACLES LA TRACA S.L. * 14/10/2015 No

13/10/2015 544,5 ESPECTACLES LA TRACA S.L. * 14/10/2015 No

01/10/2015 18,15 TALLERS ROSSELLO 14/10/2015 No

14/10/2015 110,4 TORRELSA, SA **D 14/10/2015 03/11/2015 Sí

29/09/2015 2.600,59 BRAO GARCIA, MARIA DEL MAR 15/10/2015 30/10/2015 Sí

28/09/2015 2.609,82 BRAO GARCIA, MARIA DEL MAR 15/10/2015 30/10/2015 Sí

25/09/2015 2.609,82 BRAO GARCIA, MARIA DEL MAR 15/10/2015 30/10/2015 Sí

01/10/2015 338,8 PUBLIDER, SCP 15/10/2015 No

06/10/2015 379,78 ARVAL SERVICE LEASE, SA 15/10/2015 02/11/2015 Sí

13/10/2015 132,36 INFOUNIO, SL * 15/10/2015 No

30/06/2015 1.701,02 GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS, SL 15/10/2015 No

15/10/2015 1.452,00 EQM SERVEIS CULTURALS SCCL 15/10/2015 No

08/10/2015 1.152,09 SOLUCIONES VIALES SEÑALIZACION SLU 15/10/2015 No

13/10/2015 183,32 PUBLIDER, SCP 15/10/2015 No

15/10/2015 79,51 SARROCA FONOLL, SCP 16/10/2015 No

14/10/2015 514,25 MOBLES L'EBENISTA * 19/10/2015 No

14/10/2015 1.370,93 MOBLES L'EBENISTA * 19/10/2015 No

13/10/2015 907,5 MAQUINARIA AGRICOLA INDUSTRIAL(MAQUINSA) * 19/10/2015 No

15/10/2015 251,08 GESTIO PUBLICITAT SEGRE, SLU D** 19/10/2015 19/10/2015 Sí

09/10/2015 28,68 VISOLMEDIC, SL 19/10/2015 No

15/10/2015 181,5 HOLDER SOLUTIONS, SL *D* 19/10/2015 19/10/2015 Sí

14/10/2015 193,6 MUSICALIA LLEIDA, SL 19/10/2015 No

30/09/2015 658,85 GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS, SL 14/10/2015 No

19/10/2015 1.089,00 ILER-SO, SCP 20/10/2015 No

09/10/2015 684 DETHISE, SEBASTIEN 19/10/2015 No

14/10/2015 101,12 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/10/2015 No

14/10/2015 1.818,59 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/10/2015 No

08/10/2015 138,3 FONTANET,C.B. * 20/10/2015 No

10/10/2015 104,65 FONTANET,C.B. * 20/10/2015 No

10/10/2015 150,33 FONTANET,C.B. * 20/10/2015 No

30/09/2015 208,49 SERVEIS LIC 1999, SLU * 08/10/2015 No

21/10/2015 20 VARIS DEUTORS / CREDITORS 21/10/2015 No

14/10/2015 253,37 CASA BADIO, S.L. * 21/10/2015 No

01/10/2015 3.384,91 LIMPIEZAS PIRINEO SL * 21/10/2015 No

01/10/2015 1.425,79 LIMPIEZAS PIRINEO SL * 21/10/2015 No

01/10/2015 3.012,17 LIMPIEZAS PIRINEO SL * 21/10/2015 No

19/10/2015 2.057,00 MUSICOS UNIDOS SIGLO XXI S COOP MAD 22/10/2015 No

16/10/2015 63 EUROALIMENT,S.L 22/10/2015 22/10/2015 Sí

15/10/2015 273,39 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D 22/10/2015 21/11/2015 Sí

15/10/2015 172,05 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D 22/10/2015 21/11/2015 Sí



15/10/2015 211,44 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D 22/10/2015 21/11/2015 Sí

30/09/2015 165,77 BUFETE GONZALO GESTION S.L D** 23/10/2015 01/11/2015 Sí

458,59 BUFETE GONZALO GESTION S.L D** 23/10/2015 01/11/2015 Sí

31/08/2015 493,68 BUFETE GONZALO GESTION S.L D** 23/10/2015 01/11/2015 Sí

31/07/2015 537,24 BUFETE GONZALO GESTION S.L D** 23/10/2015 01/11/2015 Sí

15/10/2015 1.440,00 ESBART ROSSELLO 23/10/2015 No

15/06/2015 600 ESBART ROSSELLO 23/10/2015 17/11/2015 Sí

10/10/2015 1.800,00 ESBART ROSSELLO 23/10/2015 17/11/2015 Sí

22/10/2015 650 MOBLES L'EBENISTA * 23/10/2015 No

16/10/2015 363 JOSEP MARIA TARRAGO FONTANALS * 23/10/2015 No

21/10/2015 162,9 SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA, SL *D 26/10/2015 05/11/2015 Sí

21/08/2015 70,07 RUBIES FARRE, MARIA EUGENIA 26/10/2015 09/12/2015 Sí

26/10/2015 3.630,00 CONSULTORIA LEGAL SAGARIS, SLUP 26/10/2015 No

13/10/2015 600 ASSOCIACIO EL CELLER D'ESPECTACLE 26/10/2015 No

21/10/2015 293,29 SANTIAGO PUIG DE LA BELLACASA Y VANDELLOS 26/10/2015 No

26/10/2015 53 PANABERA ZUERAS, ALBERT 26/10/2015 No

26/10/2015 610,56 REVUELTA NOVELL, ENRIC 26/10/2015 30/10/2015 Sí

26/10/2015 1.300,06 ANTON GODIA, RICARDO JUAN 26/10/2015 30/10/2015 Sí

27/10/2015 1.069,64 BAÑERES PORTA, NOEMI * 27/10/2015 30/10/2015 Sí

01/11/2015 379,78 ARVAL SERVICE LEASE, SA 29/10/2015 02/11/2015 Sí

20/10/2015 668,15 CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA 29/10/2015 No

21/10/2015 221,35 CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA 29/10/2015 No

21/10/2015 7.103,13 CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA 29/10/2015 No

02/10/2015 99,7 PORT CANTO, SL * 29/10/2015 No

16/10/2015 72,24 PORT CANTO, SL * 29/10/2015 No

159,72 PXJ PIFARRE S.L * 26/10/2015 No

23/10/2015 2.420,00 JOSEP M.GONZALEZ SANCHEZ 26/10/2015 No

23/10/2015 105,1 SOLUCIONES VIALES SEÑALIZACION SLU 28/10/2015 No

26/10/2015 92,06 JFESPAIS (JESUS M. FIUZA CIBEIRA) 28/10/2015 No

23/10/2015 400,51 SOLUCIONES VIALES SEÑALIZACION SLU 28/10/2015 No

30/10/2015 1.101,65 MN CATERING 2003 SL * 30/10/2015 13/11/2015 Sí

30/10/2015 234,78 INFOUNIO, SL * 30/10/2015 No

20/10/2015 766,64 SAINT GOBAIN IDAPLAC, SL **D 30/10/2015 21/11/2015 Sí

26/10/2015 150 PETIT COR CANTATOR 30/10/2015 No

16/10/2015 713,9 PARRA VILLAROYA, ALBERT 27/10/2015 No

26/10/2015 72,6 NEXICA (COM 2002, SL) 30/10/2015 02/11/2015 Sí

30/10/2015 378 GARCIA SORIANO, CARME * 30/10/2015 No

30/10/2015 25,6 GARCIA SORIANO, CARME * 30/10/2015 No

30/10/2015 149,65 GARCIA SORIANO, CARME * 30/10/2015 No

25/10/2015 147,01 NOGUERA LAX, WIFREDO 30/10/2015 13/11/2015 Sí

30/09/2015 57,54 GLS CONSORCIO DEL HORMIGON, SLU * 22/10/2015 No

09/09/2015 524,75 AULOCE, SA (ES PUBLICO) * 03/11/2015 No

26/10/2015 16,76 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 29/10/2015 No

26/10/2015 19,36 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 29/10/2015 No



26/10/2015 2.576,02 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 29/10/2015 No

26/10/2015 0,18 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 29/10/2015 No

26/10/2015 56,12 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 29/10/2015 No

26/10/2015 88,22 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 29/10/2015 No

26/10/2015 132,68 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 29/10/2015 No

26/10/2015 26,47 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 29/10/2015 No

26/10/2015 12,01 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 29/10/2015 No

26/10/2015 109,01 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 29/10/2015 No

26/10/2015 26,18 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 29/10/2015 No

26/10/2015 31,76 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 29/10/2015 No

26/10/2015 4,3 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 29/10/2015 No

26/10/2015 15,87 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 29/10/2015 No

26/10/2015 15,87 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 29/10/2015 No

26/10/2015 29,12 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 29/10/2015 No

26/10/2015 332,59 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 29/10/2015 No

26/10/2015 31,76 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 29/10/2015 No

26/10/2015 4,3 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 29/10/2015 No

26/10/2015 13,45 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 29/10/2015 No

26/10/2015 3,59 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 29/10/2015 No

26/10/2015 15,87 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 29/10/2015 No

26/10/2015 7,17 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 29/10/2015 No

26/10/2015 1,62 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 29/10/2015 No

26/10/2015 5,02 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 29/10/2015 No

26/10/2015 29,23 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 29/10/2015 No

26/10/2015 15,87 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 29/10/2015 No

26/10/2015 0,36 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 29/10/2015 No

26/10/2015 15,87 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 29/10/2015 No

26/10/2015 1,08 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 29/10/2015 No

26/10/2015 4,49 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 29/10/2015 No

26/10/2015 23,82 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 29/10/2015 No

30/10/2015 1.589,41 SERVEIS LIC 1999, SLU * 30/10/2015 No

30/10/2015 297,86 SERVEIS LIC 1999, SLU * 03/11/2015 No

01/11/2015 49,97 TELEFONICA MOVILES, SERVICIO MOVILINE 03/11/2015 No

01/11/2015 287,34 TELEFONICA MOVILES, SERVICIO MOVILINE 03/11/2015 No

31/10/2015 1.074,92 GRUPO ELECTRO STOCKS, SL * 03/11/2015 No

31/10/2015 850,62 GRUPO ELECTRO STOCKS, SL * 03/11/2015 No

31/10/2015 60,5 XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL 03/11/2015 No

26/10/2015 15,87 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA 29/10/2015 No

10/10/2015 1.475,33 GLS CONSORCIO DEL HORMIGON, SLU * 03/11/2015 No

31/10/2015 1.407,21 GLS CONSORCIO DEL HORMIGON, SLU * 03/11/2015 No

31/10/2015 871,88 GLS CONSORCIO DEL HORMIGON, SLU * 03/11/2015 No

31/10/2015 40,27 LYRECO ESPAÑA, SA * 04/11/2015 No

02/11/2015 57,1 UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD **D 04/11/2015 No

02/11/2015 11.869,00 TREN MAGIC MADI, SLU 04/11/2015 13/11/2015 Sí



12/10/2015 199,71 URBANO FERNANDEZ, DELFINA 28/10/2015 No

12/10/2015 132,53 URBANO FERNANDEZ, DELFINA 28/10/2015 No

26/10/2015 159 RIUS HERNANDEZ, MARGARITA * 25/10/2015 13/11/2015 Sí

26/10/2015 159 RIUS HERNANDEZ, MARGARITA * 25/10/2015 13/11/2015 Sí

30/10/2015 2.047,32 AMBI JARDINS SCP * 02/11/2015 No

30/10/2015 294,11 SEGRE SERVEIS,S.A. 02/11/2015 No

30/10/2015 1.206,98 CROM 2,SA 02/11/2015 No

31/10/2015 31,28 SALTOKI LLEIDA, SA * 02/11/2015 No

28/10/2015 353,68 PUBLIDER, SCP 02/11/2015 No

01/11/2015 660,74 QUIMICA SERO SL **D 03/11/2015 04/11/2015 Sí

01/11/2015 609 ARTESEY IBERICA, SL * 03/11/2015 13/11/2015 Sí

30/10/2015 887,28 RAPOR, SL 03/11/2015 No

31/10/2015 123,76 HIDRO LLEIDA,S.A. 04/11/2015 No

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

01/11/2015 191,81 ACENS TECHNOLOGIES, SL **D 04/11/2015 20/11/2015 Sí

02/11/2015 314,6 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA D** 04/11/2015 09/11/2015 Sí

30/10/2015 1.178,15 SIEF-2 05/11/2015 16/11/2015 Sí

31/10/2015 130,68 COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA 05/11/2015 No

01/10/2015 4.217,08 LIMPIEZAS PIRINEO SL * 05/11/2015 No

01/10/2015 1.113,85 LIMPIEZAS PIRINEO SL * 05/11/2015 No

01/10/2015 3.998,52 LIMPIEZAS PIRINEO SL * 05/11/2015 No

31/10/2015 150 COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA 05/11/2015 No

31/10/2015 261,36 JOSEP M.GONZALEZ SANCHEZ 05/11/2015 No

31/10/2015 936,54 JOSEP M.GONZALEZ SANCHEZ 05/11/2015 No

30/10/2015 222,81 LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA (AB) * 06/11/2015 No

04/11/2015 118,67 SARROCA FONOLL, SCP 06/11/2015 No

05/11/2015 269,83 BENZI SHOP, SL 06/11/2015 No

06/11/2015 208 FORN DE PA GIRIBET, SCP 06/11/2015 No

30/10/2015 159,19 FONTANET,C.B. * 06/11/2015 No

09/11/2015 28,34 PROJECTES INTERIORISME I MATERIALS, SL 09/11/2015 09/11/2015 Sí

05/11/2015 786,5 DRUDIS LONCA, JOSEP Mª 09/11/2015 No

31/10/2015 252,51 RAMELL, SCCL 09/11/2015 09/11/2015 Sí

94,45 ALCO GRUPO EMPRESARIAL, SL * 09/11/2015 No

03/11/2015 159,49 BAYARD REVISTAS SAU 09/11/2015 No

29/10/2015 229,96 GESTORIA RONDA 166, SL 09/11/2015 No

12/11/2015 510 MOLINE MOLINE, RAMON 12/11/2015 No

09/11/2015 556,71 RIUS HERNANDEZ, MARGARITA * 09/11/2015 No

30/10/2015 162,14 ALFAGRAF GRAFIQUES SCP * 10/11/2015 No

30/10/2015 139,15 ALFAGRAF GRAFIQUES SCP * 10/11/2015 No

381,15 ALFAGRAF GRAFIQUES SCP * 10/11/2015 No

08/11/2015 337,3 SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA, SL *D 10/11/2015 13/11/2015 Sí

06/11/2015 310 PARELLADA SANAHUJA, ANNA 09/11/2015 No

04/11/2015 242,64 ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA 20/11/2015 No

31/10/2015 5.312,67 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 06/11/2015 No



31/10/2015 1.263,02 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 06/11/2015 No

31/10/2015 224,33 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 06/11/2015 No

31/10/2015 564,54 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 06/11/2015 No

31/10/2015 3.202,87 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 06/11/2015 No

26/10/2015 701,55 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/11/2015 No

05/11/2015 148 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/11/2015 No

26/10/2015 188,31 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/11/2015 No

23/10/2015 222,13 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/11/2015 No

26/10/2015 169,86 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/11/2015 No

05/11/2015 65,91 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/11/2015 No

06/11/2015 60,61 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/11/2015 No

11/11/2015 115,35 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/11/2015 No

06/11/2015 245,61 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/11/2015 No

06/11/2015 209,66 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/11/2015 No

11/11/2015 29,83 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/11/2015 No

12/11/2015 275,44 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/11/2015 No

23/10/2015 362,52 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/11/2015 No

23/10/2015 125,05 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/11/2015 No

23/10/2015 68,75 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/11/2015 No

12/11/2015 20,34 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/11/2015 No

23/10/2015 636,15 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/11/2015 No

23/10/2015 594,58 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/11/2015 No

23/10/2015 293,56 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/11/2015 No

23/10/2015 448,16 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/11/2015 No

23/10/2015 255,13 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/11/2015 No

26/10/2015 464 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/11/2015 No

09/11/2015 1.265,19 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/11/2015 No

05/11/2015 356,94 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/11/2015 No

05/11/2015 277,32 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/11/2015 No

23/10/2015 427,55 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/11/2015 No

06/11/2015 190,09 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/11/2015 No

06/11/2015 402,63 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/11/2015 No

05/11/2015 191,75 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/11/2015 No

26/10/2015 247,15 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/11/2015 No

11/11/2015 56,36 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/11/2015 No

23/10/2015 458,77 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/11/2015 No

23/10/2015 770,47 ENDESA ENERGIA, SAU * 20/11/2015 No

02/11/2015 1.200,00 ESBART ROSSELLO 10/11/2015 No

02/11/2015 690 ESBART ROSSELLO 10/11/2015 No

02/11/2015 690 ESBART ROSSELLO 23/11/2015 No

01/11/2015 1.060,00 AVENTIN HUGUET, ADORACION * 10/11/2015 No

09/11/2015 120,51 URQUIA&BAS 11/11/2015 No

11/11/2015 6,24 VARIS DEUTORS / CREDITORS 11/11/2015 11/11/2015 Sí

07/11/2015 11.737,00 AMBI JARDINS SCP * 11/11/2015 No



31/10/2015 183,75 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS I TELEGRAFOS, SA D** 11/11/2015 12/11/2015 Sí

09/11/2015 116,68 SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA, SL *D 11/11/2015 20/11/2015 Sí

02/11/2015 169,4 JF. ASCENSORS SCP 03/11/2015 12/11/2015 Sí

01/11/2015 293,92 VODAFONE ESPAÑA,S.A.U. 11/11/2015 12/11/2015 Sí

09/11/2015 300 COR ETOSCA 11/11/2015 No

30/10/2015 332,75 CORTIJO MARTIL, EVA 11/11/2015 No

06/11/2015 484 EVENTOS VINAROZ, SL 13/11/2015 No

11/11/2015 101,54 URBANO FERNANDEZ, DELFINA 13/11/2015 No

12/11/2015 174,31 L'HORT DE CA LA BARBARA 13/11/2015 No

31/10/2015 559,59 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D 13/11/2015 No

31/10/2015 423,21 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D 13/11/2015 No

11/11/2015 26,74 QUIMICA SERO SL **D 13/11/2015 No

31/10/2015 104,02 TRABERMAN, SL 13/11/2015 No

31/10/2015 1.003,09 TRABERMAN, SL 13/11/2015 No

5.255,97 CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA 16/11/2015 No

08/10/2015 2.070,31 POYATOS RODRIGUEZ, ANTONIO 17/11/2015 17/11/2015 Sí

06/11/2015 1.540,00 RESTAURANT MODERNO-EL TEULE * 18/11/2015 No

06/11/2015 490 RESTAURANT MODERNO-EL TEULE * 18/11/2015 No

06/11/2015 70 RESTAURANT MODERNO-EL TEULE * 18/11/2015 No

23/09/2015 195 RESTAURANT MODERNO-EL TEULE * 18/11/2015 No

13/11/2015 40,95 PAMBE NATURAL GROUP, SL 19/11/2015 No

31/10/2015 300 RAMON NUIN, OSCAR 19/11/2015 No

31/10/2015 94,99 TALLER INTER OXI, SL 19/11/2015 No

11/10/2015 144,77 FORN DE PA GIRIBET, SCP 19/11/2015 No

11/10/2015 271,44 FORN DE PA GIRIBET, SCP 19/11/2015 No

20/10/2015 1.625,00 GLOBAL TEACHING, SL (MISTER ENGLISH) * 19/11/2015 No

02/11/2015 1.560,00 GLOBAL TEACHING, SL (MISTER ENGLISH) * 19/11/2015 No

10/11/2015 1.560,00 GLOBAL TEACHING, SL (MISTER ENGLISH) * 19/11/2015 No

02/11/2015 700 AESFORM, SLL (L'ESCOLA CENTRE DE FORMACIO) * 19/11/2015 No

16/11/2015 38,78 APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL 20/11/2015 20/11/2015 Sí

20/11/2015 39,99 MEDIA MARKT LLEIDA, SA 20/11/2015 20/11/2015 Sí

19/11/2015 588,86 SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA, SL *D 23/11/2015 No

23/11/2015 1.300,06 ANTON GODIA, RICARDO JUAN 23/11/2015 26/11/2015 Sí

25/11/2015 710,2 REVUELTA NOVELL, ENRIC 24/11/2015 26/11/2015 Sí

14/11/2015 448,23 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D 24/11/2015 No

14/11/2015 326,17 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D 24/11/2015 No

14/11/2015 15,71 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D 24/11/2015 No

728,34 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D 24/11/2015 No

31/10/2015 2.947,80 LIMPIEZAS PIRINEO SL * 24/11/2015 No

31/10/2015 3.998,52 LIMPIEZAS PIRINEO SL * 24/11/2015 No

31/10/2015 4.217,08 LIMPIEZAS PIRINEO SL * 24/11/2015 No

23/11/2015 352,17 INFOUNIO, SL * 24/11/2015 No

18/11/2015 132,81 CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA 24/11/2015 No

18/11/2015 3.610,10 CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA 24/11/2015 No



18/11/2015 7.103,13 CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA 24/11/2015 No

20/11/2015 154,27 SANCHEZ ROMANO, ROSARIO 24/11/2015 No

20/10/2015 154,27 SANCHEZ ROMANO, ROSARIO 24/11/2015 No

23/11/2015 1.272,00 BAÑERES PORTA, NOEMI * 23/11/2015 26/11/2015 Sí

20/11/2015 159 RIUS HERNANDEZ, MARGARITA * 23/11/2015 No

20/11/2015 159 RIUS HERNANDEZ, MARGARITA * 23/11/2015 No

25/11/2015 147,01 NOGUERA LAX, WIFREDO 30/11/2015 No

24/11/2015 96,8 BERENGUER, SAT 24/11/2015 No

24/11/2015 192,17 SINDREU PEDRAGOSA, SANTI 26/11/2015 No

14/11/2015 168,72 TARROS PINTURES I DECORACIO, SL 26/11/2015 No

26/11/2015 37,34 INFOUNIO, SL * 26/11/2015 No

11/11/2015 132,07 PUBLIDER, SCP 27/11/2015 No

27/11/2015 596,55 COPISTERIA SOLE 27/11/2015 No

25/11/2015 72,75 INTRACATALONIA,S.A. * 27/11/2015 No

30/11/2015 45,77 INFOUNIO, SL * 30/11/2015 No

30/11/2015 200,18 SEGRE SERVEIS,S.A. 01/12/2015 No

26/11/2015 3.412,20 EQUIP D'ARQUITECTURA TECNICA, SLP 01/12/2015 No

30/11/2015 1.210,44 MN CATERING 2003 SL * 01/12/2015 No

06/11/2015 21,78 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 06/11/2015 30/11/2015 Sí

06/11/2015 2.028,33 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 06/11/2015 No

28/11/2015 1.028,50 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 01/12/2015 No

30/11/2015 1.589,41 SERVEIS LIC 1999, SLU * 01/12/2015 No

01/12/2015 56,85 TELEFONICA MOVILES, SERVICIO MOVILINE 01/12/2015 No

01/12/2015 292,77 TELEFONICA MOVILES, SERVICIO MOVILINE 01/12/2015 No

30/11/2015 386,19 UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD **D 01/12/2015 No

30/11/2015 375,58 GRUPO ELECTRO STOCKS, SL * 01/12/2015 No

30/11/2015 103,13 GRUPO ELECTRO STOCKS, SL * 01/12/2015 No

30/11/2015 612,53 GRUPO ELECTRO STOCKS, SL * 01/12/2015 No

30/11/2015 60,5 XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL 03/11/2015 No

02/12/2015 57,1 UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD **D 02/12/2015 No

01/12/2015 136,85 ENDESA ENERGIA, SAU * 02/12/2015 No

08/12/2015 11.869,00 TREN MAGIC MADI, SLU 08/12/2015 No

04/12/2015 579,02 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES * 09/12/2015 No

03/12/2015 1.392,13 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES * 09/12/2015 No

01/11/2015 24,99 ACENS TECHNOLOGIES, SL **D 17/11/2015 17/11/2015 Sí

20/11/2015 638,49 GLS CONSORCIO DEL HORMIGON, SLU * 16/12/2015 No

31/10/2015 1.013,73 GLS CONSORCIO DEL HORMIGON, SLU * 16/12/2015 No

30/11/2015 17.608,16 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 09/12/2015 No

15/12/2015 1.016,40 SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA D** 16/12/2015 No

23/11/2015 517,06 ENDESA ENERGIA, SAU * 16/12/2015 No

23/11/2015 353,66 ENDESA ENERGIA, SAU * 16/12/2015 No

23/11/2015 886,63 ENDESA ENERGIA, SAU * 16/12/2015 No

23/11/2015 318,35 ENDESA ENERGIA, SAU * 16/12/2015 No

23/11/2015 66,47 ENDESA ENERGIA, SAU * 16/12/2015 No



03/12/2015 1.056,27 ENDESA ENERGIA, SAU * 16/12/2015 No

23/11/2015 549,59 ENDESA ENERGIA, SAU * 16/12/2015 No

26/11/2015 15,62 FONTANET,C.B. * 26/11/2015 No

26/11/2015 693,09 PUBLIDER, SCP 26/11/2015 No

30/11/2015 55,9 PUBLIDER, SCP 30/11/2015 No

01/12/2015 609 ARTESEY IBERICA, SL * 01/12/2015 No

02/12/2015 2.254,97 VALERI MAS BOLDU 02/12/2015 No

01/12/2015 660,74 QUIMICA SERO SL **D 02/12/2015 No

02/12/2015 64,69 PROJECTES INTERIORISME I MATERIALS, SL 02/12/2015 No

01/12/2015 22,99 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA D** 02/12/2015 No

01/12/2015 314,6 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA D** 02/12/2015 No

02/12/2015 726 NOVA EVENTOS 963, SLU 02/12/2015 No

26/11/2015 159,97 RAPOR, SL 03/12/2015 No

30/11/2015 766,64 SAINT GOBAIN IDAPLAC, SL **D 04/12/2015 No

03/12/2015 67,52 ACUSTIELEC SL * 04/12/2015 No

En el torn obert d’intervencions la Regidora Maria del Carme Vida dona la seva opinió sobre
el servei de l’Arnó i diu que ens ho haguéssim pogut estalviar, ja que, totes aquestes coses de la
llei de transparència s’ha d’anar a l’administració, Diputació. Aquestes empreses el que fan es
vendre’t el seu producte.
Comenta el Secretari, que la Diputació no dona els serveis amb la diligencia necessària i comenta
que ens van enviar un escrit que vindria un tècnic de la Diputació abans del desembre als
ajuntaments per planificar alguna cosa, encara l’estem esperant.

Aprofita per aclarir el Sr. Alcalde que la partida Atencions protocol·làries i representatives, que
ascendeix a 23.000€ pot sonar molt abundant però que aquí s’inclouen moltes coses com per
exemple: cistelles de Nadal, dinar, floristeria, esqueles, defuncions, fotollum, drogueria, regals de
la Carme, sopar de reis, federació i associació de municipis, publicitat, begudes de l’ajuntament,
etc. Destaca que les despeses que ell presenta anualment ascendeix a uns 900€ anuals, on
s’inclouen esmorzars de Diputació, transport, etc, tot el resto ja veieu a que es destina.
Intervé el Sr. David Ricart i manifesta que no es diu que hagis fet un mas ús, però crec que
aquesta partida es podria ajustar i demana que se li aclareixin algunes factures, ja que diu que
manca el concepte.
Pel Sr Alcalde i secretaria, s' aclareix els dubtes de les factures.
Aprofita el Sr. David Ricart per demanar que s’inclogui el concepte de les factures a la relació.
Contesta el Secretari dient que es pot mirar de ficar el concepte però que no té cap problema per
atendre a tots els regidors i mostrar li les factures que vulguin.

XVI.- MOCIONS.
Pel Regidor i Portaveu del Grup Rosselló per Tothom-Entesa, David Ricart hi ha una moció
presentada relativa a donar suport A UNA SANITAT PÚBLICA I DE QUALITAT I DE
REBUIG DEL NOU SISTEME D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES (SEM) INSTAURAT AL
SEGRIÀ, 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:



MOCIÓ DE Rosselló per Tothom-Entesa EN FAVOR D’UNA SANITAT PÚBLICA I DE
QUALITAT I DE REBUIG DEL NOU SISTEME D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES (SEM)
INSTAURAT AL SEGRIÀ.
El nou model d’ambulàncies que s’ha implantat a Lleida suposa una divisió d’un dels dos equips
multidisciplinaris formats per metge, infermer i tècnic sanitari. El metge queda ubicat en un
turisme anomenat VIR (vehicle d’intervenció ràpida) a Alcarràs i l’infermer/a romandrà a
l’ambulància a Lleida.
Això aporta un vehicle més, però, la qualitat assistencial que fins ara hem rebut els ciutadans dels
equips d’emergències queda afectada. Amb aquesta divisió la figura del metge desapareix de
l’ambulància on la màxima responsabilitat recaurà sobre l’infermer/a.
Això, fomenta que infermeria ha d’assumir responsabilitats mèdiques, com ara la prescripció de
tractaments a pacients potencialment crítics. La falta del metge a l’equip pot desembocar en
situacions de mala praxi. Per altra banda, el metge no podrà donar la mateixa assistència, i faltaran
mans per serveis greus on fins ara actuaven tres persones des del primer moment. Recordem que
en els Hospitals i als CAPs en urgències, metges i infermers treballen junts, ja que el treball
d’ambdues professions és complementari.
Aquesta divisió de personal sanitari que treballa al carrer on la manca de recursos materials i
tecnològics són molt limitats és on pren importància el nombre de professionals que hi treballen.
Aquest model complicarà la qualitat assistencial a Lleida, ja que tenim un territori amb una gran
dispersió geogràfica i un sol Hospital de referència.
El nou model d'ambulàncies que s’ha implantat provocarà que disminueixi la qualitat del servei
que fins ara duu a terme el Sistema d'Emergències Mèdiques a Lleida i suposa una nova retallada
al servei sanitari públic, de qualitat i universal.
Quan exposem que provocarà una disminució de la qualitat assistencial, ho afirmem perquè ja hi
ha hagut casos que en un accident de carretera s’ha intervingut amb primera instància amb el VIR i
desprès s’ha hagut d’activar el servei d’ambulància. I Això pot ser freqüent en els serveis perquè
en cas d’un accident, molts cops no truca el propi accidentat, sinó testimonis dels fets, la qual cosa,
si no s’activa el Suport Vital Avançat (SVA) fa que l’emergència sigui atesa amb retard per
l’activació o posteriori de l’arribada del VIR.
Les dades dels serveis extretes de la memòria d’activitats del CatSalut anys 2013-2014 exposen el
següent:

Recursos mòbils SEM Lleida

Suport Vital Avançat (SVA) 5

Suport Vital Bàsic (SVB) 21

Vehicles intervenció ràpida (VIR) 2

Total 28

Activitat comarcal d’atenció a les urgències i emergències extra hospitalàries

061 2013 2014

Intervencions
activades

39.572 31.850



SVA (Suport vital
avançat)

6.455 6.512

SVB (Suport vital
bàsic)

22.661 23.976

ACD (Atenció
domiciliària
continuada)

1.209 558

SVA aevi 141 134

Incidents 40.006 42.340

Per tot l’exposat i donat el bon funcionament del sistema actual del Servei d’Emergències a
Catalunya, és proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS:
L’Ajuntament de Rosselló insti a la Generalitat de Catalunya a mantenir les dos unitats necessàries
de suport vital avançat a Lleida ciutat (UCIs mòbils) i que es mantingui la mateixa estructura i
funcionament actual del SEM a Lleida.
El ple de l’Ajuntament de Rosselló manifesti el seu suport explícit, el seu suport als treballadors i
treballadores del Sistema d’Emergències Mèdiques de Lleida pel treball en equip que exerceixen i
agraeixi la gran tasca que realitzen dia a dia.
Que es traslladi aquest acord del Ple de l’Ajuntament de Rosselló, de manera urgent, al
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya tot demanant l’aturada en la modificació
d’aquest servei.

El Regidor David Ricart i per la resta de Regidors no assistents a la Junta de Portaveus,
realitza una breu explicació i diu que el que s’ha fet és canviar el nou model del sistema
d’emergències mèdiques i si aneu al quadre teniu les intervencions i els suports vitals que hi havia
tan avançats com altres. A Barcelona van inventar la moda del vehicle VIR que hi va un tècnic
sanitari i un metge, que allí pot ser que tingui més sentit per que hi ha més portes d’entrades
d’urgències, però aquí a Lleida té poc sentit, hi havia un vehicle VIR amb anterioritat que era a la
ciutat de Lleida i tenia més sentit per que era per fer situacions curtes però ara han desplaçat a
Alcarràs i han tret una SVA que és un servei vital bàsic avançat que és per que en entenguem,
quan hi ha un accident t’arriba el metge la infermera i el tècnic, això ho han tret i ara primer
depenent de qui activa l’emergència hi ha un tècnic i un metge amb la qual cosa ja s’han trobat
aquestes professionals que arriben a l’accident es troben desbordats entrem en temes
d’incompetència per que el tècnic no pot posar una via i s’ha d’activar l’avançada amb la qual cosa
tarden com a 20 min. més per assistir al pacient. Per tant el que es demana és que s’insti a la
Generalitat mantenir les dues unitats de necessàries de suport vital avançat a Lleida ciutat, UCI
mòbil i que es mantingui la mateixa estructura i funcionament actual.
Continua la seva intervenció i comenta que si veien el quadre, els serveis atesos pel 061 entre el
2013 i el 2014 tots els serveis han augmentat. Ens afecta com a ciutadans que ens podem trobar en
un accident i si no s’activa bé a través del 061 en podem trobar que arribi un VIR. A hores d’ara el
Sr. aquell que van atropellar a la Nacional, arribaria un VIR, per que estava conscient, arribaria un



VIR i després hauria de trucar a la avançada. A Reus l’ajuntament ho va aprovar i allí de moment
no s’ha aplicat i està en standby.
Sotmesa a votació es aprovada per unanimitat dels regidors assistents.

XVII.- PRECS I PREGUNTES.
Intervé primerament la Regidora Maria Carme Vidal i manifesta de nou i que hem dit en
repetides ocasions, si us plau la documentació una mica abans, per que hi ha tants papers que s’han
de llegir i pair, si pogués haver un cap de setmana pel mig entre l’entrega i el ple millor.

També prega que el pressupost es pengés a la pàgina web de l’ajuntament a la portada, que no
sigui necessari fer un màster per trobar-lo.

Comenta el tema de la pista de pàdel als empadronats al municipi, també crec que s’hauria de tenir
en compte aquella gent que és del municipi però potser no està empadronada aquí, pel tema de
pistes de pàdel, abonament piscines, llotges del Casal, etc.

Li contesta l’Alcalde de Rosselló dient-li que això ja es va fent.
Continua la intervenció la Sra. Maria del Carme Vidal dient que en el tema que has dit de les
teves despeses jo, que sempre parlo dels diners, no ens posarem en si gastes 900€ o 1000€ ja que
entenem que hi ha uns temes de representació i no cal fer el ridícul i s’ha de fer el que calgui.
I quan parlem de les retribucions del teus regidors i tu com a responsable de l’equip de govern t’ho
dic per que el Secretari no hagi de fer cap informe desfavorable, ajustar-nos a un cartipàs, quan he
parlat de Seguretat Social, tu em deies que l’ajuntament hauria de pagar més diners, jo el que et
deia és que cobrin el mateix amb la Seguretat social inclosa, si que ingressarien menys diners però
fas guardiola pel futur, ho deia amb aquest sentit.

Intervé el Sr. Josep Abad, alcalde de Rosselló, dient que el que us he volgut explicar de
l’epígraf aquest de representacions, quan veus aquests 23000€ sembla que em pugui gastar més en
representació que el que acabo cobrant com a alcalde, més que res per que tingueu una idea de la
quantitat de coses que s’inclouen. Molts cops ho hem parlat amb intervenció i comptabilitat de
ficar algun epígraf més per que sigui més entenedor.
Intervé el secretari de l’Ajuntament, dient que som un dels ajuntaments que tenim una
desintegració per partides al pressupost dels més detallats. Intentem fer-ho el més aclaridor
possible.
Afegeix la Sra. Mª Carme Vidal que: dono fer que quan li demanes una factura al Secretari te la
troba al moment. S’ha de reconèixer que si l’ajuntament està com està i ha estat tant bé amb tots
els alcaldes que han passat és gràcies i bona part al Secretari.
A continuació pren la paraula el Regidor David Ricart,: i expressa que quan va demanar la
relació de pisos, volia saber si dels pisos que té el banc l’IBI el paguen?
Contesta el Secretari: els notaris tenen l’obligació d’enviar-nos les transmissions i a través de
l’Organisme autònom nosaltres fem liquidacions directes als bancs. Ho intentem.
Torna a intervenir el Sr. David Ricart preguntant si tenim una relació dels pisos que estiguin en
mans del banc? I els Ibis?
Torna a contestar el Secretari i diu que això s’hauria de consultar a l’organisme autònom per
que no ho sé, esta el Padró del IBI i en el ha de figurar els propietaris..
A continuació intervé el Regidor, Joan Fontova i diu que el que passa és que de vegades és de
les immobiliàries traspassat al SAREB o a altres i no informa.

Seguidament torna a intervenir el Sr. David Ricart preguntant si es pot fer alguna mena de
pressió per solucionar el tema de les aigües negres a l’ACA?



A continuació i contestant al Sr. David Ricart intervé l’Alcalde dient que sí, hem tingut
diferents reunions, però el més important és que aquestes urbanitzacions s’han de legalitzar. A
partir d’aquí és quan tu pots fer més pressió encara.
Intervé el Secretari de nou, dient que la responsabilitat més directa la tenim a Al-kanís que és un
nucli de població. En la reunió de l’octubre lo primer que van dir és que no tenen diners i que els
propis propietaris ho haurien de costejar, suport tècnic et donaran però diners no. Et pregunten
quanta gent està afectada i jo ja exagero si per exemple són 100 dic 500 i llavors et diuen que això
no és res i t’expliquen altres casos amb molta més gent afectada.
Tornar a demanar la paraula el Sr. David Ricart preguntant pel tema de l’actuació de la zona
de l’Ambrosia i les cases? I si ho paga l’ACA?
Li contesta l’Alcalde: aquí la solució més fàcil que ens van donar va ser amb aquell tipus de
bombeig. L’ACA no paga res, l’ajuntament i els propietaris.
Intervé en el Sr. Secretari explicant que: ens van demanar que féssim un escrit i una planificació
de les inversions en els propers 3 anys a cost municipal. Podràs aconseguir subvencions via
Diputació o IEI, lo que és Generalitat oblidat.
El 10% l’ha d’assumir l’ajuntament de cop si apliques contribució a partir d’aquí si tens subvenció
ja ho veuríem. Això s’ha d’estudiar.
Explica l’Alcalde de nou que: ho teníem en un PUOSC. Però com la Generalitat ha suspès a
nivell inversions.
Insereix el Sr. Secretari que encara ens deu el fons de cooperació que ho paga a trams i no saps
el que t’ha pagat i el que no.
Pregunta ara el Sr. Ricart i per acabar sobre el tema de medi ambient de l’Estat.
Li contesta el Sr. Secretari de l’Ajuntament dient que el tema medi ambient les competències
les té la Generalitat. L’Estat de moment ha complert sinó no tindries ingressos, fins ara no han
fallat. La Diputació és la que ens està salvant una mica, que va pagant, totes aquestes justificacions
s’han fet en l’últim mes i són més de 100.000€ que ens deuen, la més costosa el tema del C/ Major,
dijous vaig enviar tota la documentació, esperem que no ens enviïn res més.

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


