ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 18 DE MARÇ DE 2016
Data: 18 de març de 2016
Horari: 13,30 a 16,30 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 Addenda Modificació Conveni Delegació Competències al Consell
Comarcal del Segrià en matèria d’Atenció i acollida d’animals domèstics.
3. Aprovació inicial ordenança Reguladora dels usos en el medi natural, finques i forests
tel terme municipal.
4. Adjudicació Expedient Concessió demanial de Gestió i Explotació Pista de Pàdel i
Tennis construïdes i Construcció Pista Pàdel i la seva gestió i explotació a Rosselló
5. Ratificació Decret en relació amb l’aprovació del pla pressupostari a mig termini pel
període 2017-2019.
6. Donar compte Liquidació Pressupost 2015.
7. Expedient Modificació Crèdits 1/2016.
8. Informe Execució Pressupostaria 4r/Tr 2015.
9. Informe Pagament Mig a Proveïdors 4art Trimestre 2015.
10. Decrets e Informes Alcaldia i Regidories.
11. Llicencies d’obres.
12. Correspondència Oficial i assumptes de tràmit.
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13. Factures i comptes,
14. Mocions.
15. Precs i Preguntes.
Declarat obert l’acte per la Presidència, es procedeix a conèixer els assumptes inclosos a
l’ordre del dia.
I.- LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS.
Es aprovada per unanimitat l’Acta de la sessió extraordinària de 17 de febrer de 2016 i de la
sessió ordinària de data 18 de desembre 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 ADDENDA MODIFICACIÓ CONVENI DELEGACIÓ
COMPETÈNCIES AL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA EN MATÈRIA
D’ATENCIÓ I ACOLLIDA D’ANIMALS DOMÈSTICS.
Per el Regidor Manel Plana, Portaveu del Grup de CiU, manifesta que d’acord amb el
que disposa el decret Llei 2/2008, de 15 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
protecció d’animals, correspon als ajuntaments recollir i controlar els animals abandonats,
perduts o ensalvatgits i controlar els animals salvatges urbans i comenta la proposta de
l’aprovació de l’addenda al Conveni signat entre el Consell comarcal del Segrià i
l’Ajuntament, en virtut de l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 28 d’abril de 2014, pel qual
es va Delegar al Consell Comarcal del Segrià les COMPETÈNCIES municipals en matèria
d’atenció i acollida d’animals domèstics abandonats, i la prestació per aquest del servei
municipal d’atenció i acollida d’animals domèstics abandonats i va aprovar el Conveni i que
en la seva part dispositiva diu
Antecedents:
Vist que per acord del Ple de l’Ajuntament de data 28 d’abril de 2014 es va aprovar,”
Delegar al Consell Comarcal del Segrià les COMPETÈNCIES municipals en matèria
d’atenció i acollida d’animals domèstics abandonats, i la prestació per aquest del servei
municipal d’atenció i acollida d’animals domèstics abandonats i aprovar el Conveni de
delegació de competències al Consell Comarcal del Segrià en Matèria de recollida, atenció i
acollida d’animals domèstics abandonats, amb el següent tenor:.
“ Atès que el Consell Comarcal del Segrià està en disposició de realitzar el servei d’atenció i
acollida d’animals domèstics abandonats de tots aquells ajuntaments de la comarca que els
interessi.
Atès que d’acord amb el que disposa el decret Llei 2/2008, de 15 d’abril pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de protecció d’animals, correspon als ajuntaments recollir i controlar els
animals abandonats, perduts o ensalvatgits i controlar els animals salvatges urbans.
Atès que l'Ajuntament de Rosselló, està interessat en què el Consell Comarcal del Segrià
presti aquest servei i amb aquest fi, i a l'empara del que preveu l’article 25.1 c) del Text
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Refós de la llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat per decret legislatiu 4/2003
de 4 de novembre, es proposa adoptar aquest acord de delegació del servei d’atenció i
acollida d’animals domèstics abandonats en el Consell Comarcal del Segrià.
Atès que d’acord amb l’article 47 de la de la Llei 7/85, de 2 d’abril reguladora de les bases
de Règim Local correspon al Ple municipal l’adopció d’aquest acord.
Atès que en el present conveni es concreta la delegació al Consell Comarcal del Segrià de les
competències municipals en matèria d’atenció i acollida d’animals domèstics abandonats, i
la prestació per aquest del servei municipal d’atenció i acollida d’animals domèstics
abandonats i les obligacions que s’assumeixen, es proposa al Ple l’adopció del següent
acord:.
Primer.- Delegar al Consell Comarcal del Segrià les COMPETÈNCIES municipals en
matèria d’atenció i acollida d’animals domèstics abandonats, i la prestació per aquest del
servei municipal d’atenció i acollida d’animals domèstics abandonats i aprovar el Conveni
de delegació de competències al Consell Comarcal del Segrià en Matèria de recollida,
atenció i acollida d’animals domèstics abandonats.
Segon.- Establir que el present conveni tindrà vigència fins al 31 de desembre de 2024, i que
podrà prorrogar-se mitjançant acord exprés adoptat per les partes, que haurà de fer-se amb
una antelació efectiva mínima de tres mesos abans de la seva finalització.
Tercer.- El Consell Comarcal del Segrià percebrà de l’ajuntament de Rosselló la quantitat de
1/Euros/Hab any, Cens actualitzat INE, mes una aportació de 50 Euros per animal portat.
Quart.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Segrià..
Cinquè.- Facultar l’alcalde per a la realització de tants actes i gestions com calguin per a
l’execució dels acords anteriors.
Sisè.- Notificar a la Intervenció i a la tresoreria el present acord als efectes pressupostaris i
comptables escaients.
Atès que el Consell Comarcal del Segrià i l’Ajuntament de Rosselló en data 27 de juny de
2014 van signar el conveni de delegació de competències al Consell Comarcal del Segrià en
matèria d’atenció i acollida d’animals domèstics.
Atès que l’article 5 del conveni signat amb l’Ajuntament de Rosselló diu el següent:
“ El Consell Comarcal del Segrià percebrà de l'Ajuntament de Rosselló una quantitat fixa d’1
€/habitant/any, en base al cens de població actualitzat (INE) més una aportació de 50 € per
animal portat al CAAC.
El pagament de l’any es farà en dos fraccionaments, en els següents terminis:
Primer semestre: a principis de febrer.
3

Segon semestre: a principis de juliol.
Aquest import serà revisat anualment en funció de les variacions de la prestació del servei i
dels increments experimentats i/o previstos en els costos del servei.
Anualment el Consell Comarcal del Segrià presentarà la memòria i la liquidació dels comptes
del servei, comprometent-se l’Ajuntament de Rosselló a garantir, en la proporció que
correspongui a la seva participació en el finançament global del servei, l’equilibri financer del
servei.
Durant l’any 2014 l’aportació municipal serà de 0,5 € habitant/any corresponen al període
comprés entre el mes de juliol i el mes de desembre.
Atès que de conformitat amb l’article 5 del conveni s’han hagut d’incrementar les aportacions
dels ajuntaments corresponents a l’any 2014 de forma proporcional per al repartiment
d’aquest dèficit.
Atès que en diferents reunions del Consells d’Alcaldes s’ha posat de manifest que els
ajuntaments no poden assumir el dèficit que genera aquest servei.
Pels motius exposats i previ informe favorable del Consell d’Alcaldes del 17 de desembre del
2015 el ple del Consell Comarcal en sessió plenària del 17 de desembre del 2015 acordà una
nova redacció de l’article 5 del conveni signat entre el Consell Comarcal del Segrià i
l’Ajuntament de Rosselló.
Vista l’addenda al conveni vigent entre l’Ajuntament de Rosselló i el Consell Comarcal en
Matèria de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats. que s’incorpora a
l’expedient, per tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar l’addenda del conveni de delegació competències necessàries en matèria
d’atenció i acollida d’animals domèstics en el Consell Comarcal del Segrià, de conformitat
amb la minuta d’addenda que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament, essent la
nova redacció la següent:
a. Deixar sense efecte des de l’1 de gener de 2016 i fins el 31 de desembre del 2019 l’article 5
del conveni de delegació de competències al Consell Comarcal del Segrià en matèria
d’atenció i acollida d’animals domèstics, signat entre el Consell Comarcal del Segrià i
l’Ajuntament de Rosselló, tal com està redactat en els antecedents d’aquest document.
b. Des de l’1 de gener del 2016 fins al 31 de desembre del 2019 regirà l’article 5 amb la
redacció següent:
El Consell Comarcal del Segrià percebrà de l'Ajuntament de Rosselló una quantitat fixa d’1
€/habitant/any, en base al cens de població actualitzat (INE) més una aportació de 50 € per
animal portat al CAAC fins a un màxim de 10 animals.
El pagament de l’any es farà en dos fraccionaments, en els següents terminis:
Primer semestre: a principis de febrer.
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Segon semestre: a principis de juliol.
El Consell Comarcal del Segrià percebrà de l’Ajuntament de Rosselló la quantitat de 300 € a
partir de l’animal número 11 portat al centre.
Segon.- Facultar a l’alcalde d’aquesta entitat per a la signatura dels documents que siguin
necessaris per a la formalització del present acord.
Tercer.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Segrià, perquè en tinguin
coneixement i als efectes.
En el torn obert d’intervencions, el Regidor Manel Plana, Portaveu del Grup de CiU,
comenta que a petició de tots els grups polítics en l’anterior ple es va demanar una memòria
justificativa al consell comarcal que adjuntés al respecte d’aquesta addenda que se’ns
demanava, per part del Consell Comarcal del Segrià. Aquest equip de govern vam baixar al
Consell, vam demanar les memòries corresponents al respecte d’aquestes modificacions, hi
havia alguns dubtes i se’ns va fer les explicacions corresponents, com per exemple que a
partir de l’onzè gos, si era tres-cents euros per cada gos que s’hi portava per part del municipi
o si era a partir de l’onzè tota la resta que s’hi portaven només tres-cents, se’ns va comentar
que a partir de l’onzè són tres-cents euro per gos i també se’ns va explicitar de forma clara per
que hi ha aquests modificacions com us vàrem explicar en la junta de portaveus i com podeu
apreciar ara. Hi ha un resultat del servei de -45.906€ que en funció del número d’habitants i
del nombre de gossos aportats durant l’any 2014 s’han de fer aquestes aportacions. Tenim el
cas d’Alguaire que més o menys pel que fa al nombre d’habitants és similar a Rosselló pel
que fa al nombre de gossos també és similar i és el que tenim assignat també és similar 5.65%
per Alguaire i 5.61% per Rosselló, en contrapartida tenim el poble d’Artesa de Lleida que
eren molt menys habitants però com havien aportat 23 gossos també s’havien de fer càrrec
d’un 5.38%. Fetes aquestes apreciacions és el que portem al ple, per la seva aprovació.
A continuació intervé la Regidora Maria Carme Vidal, Portaveu del Grup ERC-MES-AM,
i manifesta que el seu Grup s’abstindrà, més que res per la manera com es gestiona això, s’ha
de buscar que hi hagi un repartiment de les despeses més racional i que tothom ho pugui
complir de la mateixa manera. A més a més, estem parlant de dades del 2014 i encara no
sabem què passa amb el 2013 i se’ns requereix ara al mes de març, encara 174€ del 2014,
creiem que en quan a la gestió i a la manera de funcionar, els alcaldes, encara que no tinguin
poder de decisió però sí que estan dins dels consells comarcals, han de fer pressió per a veure
quin tipus de redactat es fa per que sigui el més just possible i que tots els ajuntaments puguin
complir, ja que com vàrem comentar si compares un municipi i un altre hi ha greuges
comparatius a l’hora de gestionar tot això.
Seguidament intervé el Regidor David Ricart Portaveu del Grup RpT-E:, i diu que votarà
en contra, bàsicament perquè l’informe no detalla les despeses, estan detallades en un únic
apunt comptable, a mi això no em resolc cap dubte, hi ha unes despeses de 91.000€, però per
mi no estan detallades, els ingressos més o menys sí que ho estan, amb l’amenaça que si no
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cobren la subvenció de 10.140€ aquests repercutiran amb els municipis que surten en aquesta
llista. Per tant jo, voto en contra.
Torna a intervenir el Regidor Manel Plana i manifesta que el seu Grups en aquest cas,
votaran a favor, perquè entre altres coses, si veieu la llei 4/2003 estableix i diu que la
responsabilitat de la cura dels gossos l’han de tenir els municipis a no ser que sigui un òrgan
supramunicipal, tothom és lliure de prendre les decisions i votacions que vulgui però
preguntem que serien d’aquests gossos si no tinguéssim aquest servei que es proporciona per
part d’un òrgan supramunicipal, potser hauríem de fer infraestructura municipal i que seria
una càrrega per al municipi, que tot i que la gestió podria ser millorable si haguéssim de fer un
centre d’acollida dels gossos que tenim a Rosselló seria una càrrega molt més gran, cadascú
que assumeixi la part de responsabilitat que li correspon.
Torna a intervenir la Regidora Maria Carme Vidal i aclareix que la nostra abstenció més
que res és per que al consell d’alcaldes s’intenti fer un altre redactat, no ens trèiem
responsabilitats. Hi ha coses a solucionar, al març de 2016 encara no sapiguem res del 2015 és
evident que no funciona.
Finalment en un segon torn d’intervencions el Regidor David Ricart justifica el seu vot en
contra dient que: per mi aquest informe no és prou transparent, que les despeses estiguin
detallades en una línia no em convenç, a més a més s’haurien de fer números, no sé per què,
però això no acaba de funcionar. No tenim ni els números de 2015. Crec que no és correcte,
que facin les coses millor.
Sotmès a votació es aprovat amb Set vots del Grup de CiU, Dos abstencions del Grup
Municipal de ERC-MES-AM i un vot en contra del Grup de RpT-E
III.- APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA REGULADORA DELS USOS EN EL
MEDI NATURAL, FINQUES I FORESTS TEL TERME MUNICIPAL.
VIST l’avantprojecte d’Ordenança reguladora dels usos dels terrenys forestals de titularitat
Municipals, elaborat per Secretaria, en virtut de Resolució d’aquesta Alcaldia, en compliment
de l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny;
ATÈS que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple de la
corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;
ATÈS que el procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix l’aprovació inicial,
la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i l’aprovació
definitiva amb la publicació posterior del text íntegre;
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ATÈS que, en no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del Reglament orgànic de
la corporació, aquesta Ordenança només requereix l’aprovació per la majoria simple, sense
que calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril;
ATÈS que l’article 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya, disposa que les ordenances s’entendran aprovades definitivament amb caràcter
automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació durant la informació pública i
l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial;
L’alcalde sotasignat proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
I. APROVAR INICIALMENT l’Ordenança municipal reguladora dels usos dels terrenys
forestals de titularitat Municipals segons el text que s’adjunta als presents acords.
II. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA els presents acords i el text de l’Ordenança pel
termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions,
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari La Manyana i a la pagina WEB Ajuntament l
tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des
del dia de la publicació de l’Anunci al BOP.
III. CONCEDIR AUDIÈNCIA als organismes afectats a l’efecte de presentació d’al·legacions
i reclamacions, mitjançant la notificació dels presents acords i la tramesa d’una còpia del text
íntegre de l’Ordenança. El termini de l’audiència serà de 30 dies a comptar des del dia següent
a la data de recepció de la notificació.
IV. DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública i d’audiència als interessats, l’Ordenança que ara s’aprova inicialment
quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà
directament a la publicació.
En el torn obert d’intervencions el Regidor Manel Plana, Portaveu del Grup de CiU comenta
que tots som coneixedors d’aquesta desavinença que hi ha hagut entre dos col·lectius; el
col·lectiu de caçadors i el col·lectiu de ciclistes que circulen en aquest cas per uns béns
comunals que formen part de l’ajuntament, això ha tingut una transcendència ja no només a
nivell mediàtic sinó que ha portat a l’equip de govern a actuar, per una part intentar apropar
les dues parts que tenien una visió diferenciada sobre aquest ús comunal i després en el cas
que hi hagués de cara al futur una situació no desitjada, es va prendre la decisió per part de
l’ajuntament de Rosselló d’aprovar una ordenança que reguli l’ús, no tan sols dels caçadors i
ciclistes sinó també per part de vianants, es parla específicament de la preferència d’usos entre
altres coses perquè hi ha una regularització legal pel que fa aquest cas dels caçadors i s’està
treballant per que la convivència vagi millor i així sembla, i també prohibeix abocar residus,
deixalles, rentar animals, vehicles i maquinària, això també es podria fer extensiu a tot el
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municipi, ens consta que hi ha veïns que les neteges dels vehicles no les fan als llocs adequats
i aquestes aigües baixen pels carrers. Té un punt de conscienciació per part dels veïns que
volem un entorn com el que tenim, un entorn privilegiat per la pràctica d’esports, doncs que
tingui una regulació per una bona convivència. Aquesta és la proposta d’aprovació
d’ordenança, al final teniu el règim sancionador, que en el cas que es produeixi alguna
situació els agents puguin sancionar, esperem que així no sigui.
Intervé la Regidora Maria Carme Vidal i comenta que és una ordenança molt oberta, molt
ampla, nosaltres demanaríem que es marqui bé on comença la propietat municipal, ja que de
vegades hi ha mals entesos dels que en fan ús de la serreta. Que quedi clar. I evidentment
nosaltres si aprovem l’ordenança aquesta s’ha de complir, no pot ser paper mullat.
Sotmesa a votació es aprovada per unanimitat.
IV.- ADJUDICACIÓ EXPEDIENT CONCESSIÓ DEMANIAL DE GESTIÓ I
EXPLOTACIÓ PISTA DE PÀDEL I TENNIS CONSTRUÏDES I CONSTRUCCIÓ
PISTA PÀDEL I LA SEVA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ A ROSSELLÓ
Atès que mitjançant Acord de Ple de data 18 de desembre de 2015, es va aprovar l’expedient,
i el Plec de Clàusules Administratives i s’efectua convocatòria del concurs per procediment
obert per a l’adjudicació de la concessió administrativa de la gestió i explotació d’una pista
de pàdel i una pista de tennis ja construïdes i la construcció, gestió i explotació d’una
pista de pàdel a la zona esportiva de Rosselló.
Atès que en data 18 de gener de 2016 es va publicar anunci de licitació per termini de 30 dies
naturals en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida num 10 i en el Perfil de contractant de
l’òrgan de contractació, per tal que els interessats presentessin les seves proposicions.
Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en l’expedient.
Atès que en data 1 de març de 2016 es va constituir la Mesa de contractació, i aquesta,
després de la recepció de l’informe de valoració tècnica, va realitzar proposta d’adjudicació a
favor de l’Empresa CLICK & PÀDEL, S.L, examinada la documentació que l’acompanya i
d’acord amb aquesta i de conformitat amb allò que estableix l’article 151.3 i la Disposició
Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Atès que en data 2 de Març es va requerir prèviament a l’empresa CLICK & PÀDEL, S.L,
com a licitador que ha presentat una oferta econòmicament avantatjosa en el seu conjunt per a
l’adjudicació de la concessió demanial de la gestió i explotació d’una pista de pàdel i una
pista de tennis ja construïdes i la construcció, gestió i explotació d’una pista de pàdel a la
zona esportiva de Rosselló, que aportés la documentació requerida dins del termini atorgat a
tal efecte, 10 dies hàbils, i que consisteix en:
1. Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
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2.Documentació justificativa de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte, conforme a l’article 64.2 de la TRLCSP.
3. Constitució de la garantia definitiva.
Atès que en data 10 de Març de 2016, via correu electrònic, CLICK&PÀDEL, S.L, aporta la
documentació requerida dins del termini atorgat a tal efecte, 10 dies hàbils,
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb allò que estableix
l’article 151.4, la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i que l’òrgan
competent per aprovar i adjudicar la concessió és el Ple de la Corporació
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Adjudicar a CLICK&PÀDEL, S.L, amb NIF B25783614, la concessió demanial de
la gestió i explotació d’una pista de pàdel i una pista de tennis ja construïdes i la
construcció, gestió i explotació d’una pista de pàdel a la zona esportiva de Rosselló, amb
subjecció a l’avantprojecte i Plecs de clàusules administratives i tècniques aprovats, amb la
seva oferta econòmica, millores i el projecte de gestió presentat com a documentació tècnica
en la seva proposició, i que es concreta en els següents extrems:
· Obra: Construcció d’una pista de pàdel,
· Cànon explotació: 300,00 euros anuals.
· Termini concessió: 20 anys.
Segon.- Notificar la present resolució a l’empresa adjudicatària, i citar-la per a formalitzar el
contracte en document administratiu, en el termini de quinze dies hàbils següents a la recepció
de la notificació d’aquest acord.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde perquè en nom i representació de l’Ajuntament procedeixi a
la signatura del corresponent contracte.
Quart.- Publicar l’anunci d’adjudicació al Perfil del Contractant del web municipal
www.rossello.cat, de conformitat amb l’establert en l’article 151.4 del TRLCSP.
Cinquè.- Publicar la formalització d’aquest contracte al Perfil del Contractant de la web
municipal www.rossello.cat, d’acord amb el que disposa l’article 154.1 del TRLCSP.”
En el torn obert d’intervencions el Regidor Manel Plana diu que la proposta que es fa,
l’empresa es va presentar i les condicions amb la qual es va adherir, va ser l’única empresa, és
la notificació i proposta d’adopció d’aquest segon acord per part del ple de l’ajuntament de
Rosselló.
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Intervé la Regidora Mª Carme Vidal i comenta el que es va parlar ja a la junta de portaveus,
és el segon cop que ens passa que només es presenta una empresa, per altres adjudicacions
que es tingui en compte que el cost de la concessió sigui el més complert possible ja que si
només es presenta una empresa les millores no sabem si és fruit de la casualitat o no, que sigui
més concreta.
Intervé el Regidor David Ricart i manifesta que crec que el fet que només es presenti una,
pot ser el reflex de la situació econòmica que hi ha, que és molt ajustada i per tant, és
complicat, crec que és una activitat com ja vaig dir en l’anterior ple on es va debatre això que
els números estan molt ajustats. Nosaltres ens abstindrem en la proposta d’adjudicació.
Sotmesa a votació s’aprova, amb l’abstenció del Grup de RpT-E.
V.- RATIFICACIÓ DECRET EN RELACIÓ AMB L’APROVACIÓ DEL PLA
PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PEL PERÍODE 2017-2019.
Seguidament es passa a Donar compte del Següent Decret de l’Alcaldia:
DECRET DE L’ALCALDIA EN RELACIÓ AMB L’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG
TERMINI PEL PERÍODE 2017-2019.

1. ANTECEDENTS
En data 11 de març de 2016 s’emet l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del pla
pressupostari a mig termini, coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, deute
públic i regla de la despesa.
De conformitat amb allò que disposa la normativa vigent, s’ha elaborat el pla pressupostari a
mig termini per als exercicis 2017 a 2019, prenent com a base el pressupost liquidat de
l’exercici 2015 i la previsió de la liquidació de l’exercici 2016. Així mateix, a l’informe
d’intervenció es detallen les hipòtesis que s’han considerat per la seva realització.
Alhora, es considera que aquest pla pressupostari a mig termini està alineat amb els eixos
d’actuació d’aquest mandat.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. L’article 29.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF, en endavant), estableix que les Administracions Públiques
elaboraran un pla pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcarà l’elaboració dels seus
pressupostos anuals i a partir del qual es garantirà una programació pressupostària coherent
amb els objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa.
2.2 L'article 29.2 de la LOEPSF enuncia que els marcs pressupostaris a mig termini tindran un
període mínim de 3 anys i que com a mínim han de contenir:
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2.2.1. Els objectius d'estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa de les
respectives Administracions Públiques.
2.2.2. Les projeccions de les principals aplicacions pressupostàries d'ingressos i de despeses
tenint en compte tant la seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a
modificacions, com l'impacte de les mesures previstes per al període considerat.
2.2.3. Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions d'ingressos i
despeses.
2.2.4 Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg
termini de les finances públiques.
2.3. L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, determina l’obligació de remetre
anualment abans del 15 de març de cada any, els plans pressupostaris a mig termini en els
quals s’enquadrarà l’elaboració del pressupostos anuals.
Per tant,
RESOLC:
3.1. Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2017 a 2019, d’acord amb l’annex
que s’adjunta.
3.2. Trametre, abans del 15 de març, el pla pressupostari a mig termini al Ministeri d'Hisenda
i Administracions Públiques.
3.3. Donar compte al Ple, en la primera sessió que se celebri, de l'aprovació del pla
pressupostari a mig termini.
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Annex 1.
F.2. Datos de previsión económica del Plan Presupuestario a Medio Plazo (consolidado de Entidades que
integran la Corporación Local (AA.PP.). Modelo simplificado (en euros)
Estimación importes(2)
Ingresos/Gastos

Año 2016

% tasa
variación
2017/2016

Año 2017

% tasa
variación
2018/2017

Año 2018

% tasa
variación
2019/2018

Año 2019

Ingresos

2.411.870,88

-2,16

2.359.762,34

-0,53

2.347.284,22

2,07

2.395.857,50

Corrientes

2.331.764,88

-3,88

2.241.394,28

1,64

2.278.059,74

1,64

2.315.357,50

Capital

80.106,00

47,76

118.368,06

-41,52

69.224,48

16,29

80.500,00

Financieros

0

0

0

0

0

0

0

Gastos

2.315.084,11

1,93

2.359.762,34

-0,53

2.347.284,22

2,07

2.395.857,50

Corrientes

2.037.470,32

2,95

2.097.606,39

1,09

2.120.373,71

1,23

2.146.395,94

Capital

209.550,00

6,75

223.694,39

-15,76

188.448,95

11,97

211.000,00

Financieros

68.063,79

-43,49

38.461,56

0

38.461,56

0

38.461,56

Saldo operaciones no
164.850,56
financieras
Ajustes para el cálculo de
cap. o neces. Financ. -131.853,44
SEC95
Capacidad o necesidad
32.997,12
de financiación

38.461,56

38.461,56

38.461,56

0

0

0

38.461,56

38.461,56

38.461,56

Deuda viva a 31/12

307.692,31

-12,5

269.230,75

-14,29

230.769,19

-16,67

192.307,63

A corto plazo

38.461,56

0

38.461,56

0

38.461,56

0

38.461,56

A largo plazo

269.230,75

-14,29

230.769,19

-16,67

192.307,63

-20

153.846,07

-7,69

0,12

-16,67

0,10

-20

0,08

Ratio
Deuda
0,13
viva/Ingresos corrientes
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Annex 2.
Año 2016
Pasivos
contingentes
(1)

No
incluidos

Incluidos
en

en

presupuesto Total

tasa
variación

Año 2017

2017/2016

No
incluidos

Incluidos
en

en

presupuesto Total

presupuesto
Avales
concedidos
Préstamos
morosos

tasa
variación

Año 2018

2018/2017

No
incluidos

Incluidos
en

en

presupuesto Total

presupuesto

tasa
variación

Año 2019

2019/2018

No
incluidos

Incluidos
en

en

presupuesto Total

presupuesto

presupuesto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Por sentencias
o
0
expropiaciones

23.518,08

23.518,08 -100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Otros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

0

23.518,08

23.518,08 -100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Garantías

0

(1)Los pasivos contingentes son gastos que, en este caso, una administración pública tendrá que pagar si se produce una determinada situación y cuya obligación no está reconocida.
Estos pasivos pueden estar previstos en el estado de gastos de presupuestos o no estarlo.
(2) Para el Año 2016, se estimarán los Derechos/obligaciones reconocidas netas. Para el resto de Años, se estimarán las Previsiones / Créditos iniciales
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Pel Regidor Manel Plana, Portaveu del Grup de CiU, comenta que en aquest punts es tracta de
donar compte i ratificar el decret en relació a l’aprovació del pla pressupostari a mig termini
pel període 2017-2019, es tracta de una mes, de les moltes documentacions que se’ns demana
per part del ministeri d’hisenda, que és el control del control de la situació, amb aquest cas del
pla pressupostari a mig termini que va del 2016 al 2019, les previsions i les projeccions
sobretot a qui hem de mirar malauradament és que a l’any 2016 hi ha uns ingressos
determinats a l’any 2017 n’hi ha uns altres hi al 2018 i 19 uns altres, en els quals també s’hi
ha d’afegir les seves despeses evidentment, hi ha alguns punts que s’han de remarcar, el deute
viu a mig termini es manté però a llarg termini es va reduint considerablement i fa que cada
vegada es vagi reduint el rati d’endeutament i que l’ajuntament de Rosselló sigui un dels
menys endeutats de la comarca del Segrià. Si hi ha alguna cosa a dir?
La Corporació es dona per assabentada, ratificant el mateix.
VI.- DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2015.
Seguidament es dona compte per part del Sr. Alcalde de la Resolució d’aprovació liquidació
del pressupost:
DECRET ALCALDIA.
1. ANTECEDENTS
1.1 En data 22 de febrer de 2016, l'alcalde va sol·licitar informe a la secretaria i a la
intervenció de la corporació.
1.2 En data 26 de febrer de 2016, la secretaria va emetre informe sobre la tramitació de la
liquidació del pressupost del 2015.
1.3. En data 26 de febrer de 2016, l'interventor va emetre informe sobre el compliment dels
resultats obtinguts a la liquidació.
1.4 En data 26 de febrer de 2016, l'interventor va emetre informe sobre el càlcul dels objectius
del compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del
deute de la liquidació del pressupost de l'exercici 2015.
1.5 Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2015 a 31 de desembre del mateix
exercici, s'obté el següent resultat:

1.5.1. Pressupost de despeses:
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

2412917,35
419720,3
2832637,65
2593664,49
2593664,49
2593664,49
2340253,18
2340253,18
253411,31

2. Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici:
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici:

275669,12
3559,42
272109,7
0

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

253411,31

1.5.2. Pressupost d’ingressos:
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

2412917,35
419720,3
2832637,65
2803540,59
52207,39
2034389,38
716943,82

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:
Modificacions
Baixes:
Recaptació:
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:

1397688,04
135941,75
31090,4
700430,33
802109,06

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

1519052,88

1.5.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
RESULTAT PRESSUPOSTARI

2015

DRETS
OBLIGACIONS
RECONEGUTS
RECONEGUDES
NETS
NETES
2.539.085,06
2.002.632,52

a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)

AJUSTOS

RESULTAT
536.452,54

212.248,14

484.552,28

-272.304,14
264.148,40

2.751.333,20

2.487.184,80

2. Actius financers

0,00

0,00

3. Passius financers

0,00

106.479,69

-106.479,69

2.751.333,20

2.593.664,49

157.668,71

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI

-

0,00

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

189827,06

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici

0,00

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

347.495,77

1.5.4. Romanent de tresoreria:
ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/15
IMPORTS ANY2015
1. (+) Fons líquids

525.695,93

2. (+) Drets pendents de cobram ent

1.558.872,84

(+) del Pressupost corrent

716.943,82

(+) de Pressupostos tancats

802.109,06

(+) d'operacions no pressupostàries
(-) cobram ents realitzats pendents d'aplicació definitiva

39.819,96
0,00

3. (-) Obligacions pendents de pagam ent
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
(-) pagam ents realitzats pendents d'aplicació definitiva

346.078,29
253.411,31
0,00
92.666,98
0,00

4. (+) Partides pendents d'aplicació

14.577,39

(-) de cobram ents realitzats pendents d'aplicació pressupostària

10.500,00

(+) de pagam ents realitzats pendents d'aplicació pressupostària

25.077,39

I. Rom anent de tresoreria total (1 + 2 - 3)
II. Saldos de dubtós cobram ent
III. Excés de finançam ent afectat
IV. Rom anent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

1.753.067,87
555.993,16
0,00
1.197.074,71

Les despeses pendents d’aplicació pressupostària (compte 413), són de 39.955,25€ i els
creditors per devolucions d'ingressos (compte 418) són de 0,00€. Per la qual cosa el romanent
de tresoreria per a despeses generals ajustat, seria de 1.157.119,46€ [càlcul RTDG-(413)(418)]

1.5.5. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a 238.973,16€. Es tracta de romanents
d’incorporació voluntària.
Aquests crèdits d’incorporació voluntària s’incorporaran, si existeixen recursos suficients, una
vegada acordada la distribució del superàvit.
1.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del
pressupost.
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició
d'equilibri o superàvit pressupostari.
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost s'obté
per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de despeses,
prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la comptabilitat
nacional i la pressupostària.
L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 116.186,34€ d'acord amb
el següent detall:
Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat
Ingressos no financers
Despeses no financeres
Superàvit no financer
Ajustos d'ingressos
Recaptació
PTE
Interessos
Ajustos de despeses
Compte 413
Adquis. Pagam. Aplaçat
Interessos
Lísings
Execució d'avals
Aportacions de capital
Ingressos ajustats
Despeses ajustades
Capacitat de finançament

2.751.333,20
2.487.184,80
264.148,40
-159.291,14
40.571,10
0,00
29.242,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.632.613,16
2.516.426,82
116.186,34

1.7. Compliment de la regla de la despesa
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la
Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2014 amb aquell que
es desprèn de la liquidació del 2015.
La despesa computable de l'exercici 2015 serà la no financera, exclosos els interessos del
deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions

Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament de les Corporacions Locals,
les despeses finançades amb superàvit de la liquidació i, si escau, aplicarem els ajustos que
estableix la tercera edició de la “Guia per la determinació de la Regla de la despesa de l’article
12 de la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les
Corporacions Locals”, de la IGAE.
Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2014 a la qual aplicarem la
taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que del 2014
al 2015 és del 1,3% i, si s’escau, afegirem els increments normatius amb caràcter permanent (i
anàlogament les disminucions de recaptació avalades per canvis normatius).
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del
pressupost 2015 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'entitat
local compleix la Regla de la despesa amb un marge de 31.170,56€ que representa un -0,17%.
Concepte

Liquidació
exercici 2014
2.116.938,86

Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos
AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres 0,00
segons el SEC)
-Venda de terrenys i altres inversions reals.
+/-Inversions realitzades per compte d'un ens
local.
+/-Execució d'avals.
+Aportacions de capital.
+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.
+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents
d'aplicar a pressupost.
+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc
de les Associacions público privades.
+/-Adquisicions amb pagament ajornat.
+/-Arrendament financer.
+Préstecs
-Mecanisme extraordinari de pagament a
proveïdors 2012
-Inversions realitzades per la Corporació local per
compte d'altres Administracions Públiques

Liquidació
exercici 2015
2.479.616,89
24.242,02
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.242,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Altres
Despeses no financeres en termes SEC excepte 2.116.938,86
interessos del deute
-Pagaments per transferències (i altres operacions
internes) a altres ens que integren la Corporació
Local

2.503.858,91
0,00

- Despesa finançada amb fons finalistes
procedents de la Unió Europea o d'altres
Administracions públiques
Unió Europea
Estat
Comunitat Autònoma
Diputacions
Altres Administracions Públiques
- Transferències per fons dels sistemes de
finançament
-Despesa finançada amb superàvit de la
liquidació
Total despesa computable a l'exercici (1)
Taxa de referència de creix. del PIB (2)
Despesa computable incrementada per la taxa
de referència
+ canvis normatius que suposen increments
permanents de la recaptació (3)
- canvis normatius que suposen decrements
permanents de la recaptació (3)
a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA
(EX. n-1) (4)
b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE
(Exercici n) (5)
Marge de compliment
% Variació de la despesa computable (5-1/1)

0,00

390.570,40
0,00
0,00
79.552,38
278.929,96
32.088,06
0,00
0,00

2.116.938,86
0,013
2.144.459,07

2.113.288,51

0,00
0,00
2.144.459,07
2.113.288,51
31.170,56
-0,17%

1.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat
1.8.1. Deute públic:
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per
al subsector de l’administració local.
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest
percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les entitats
locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats
El volum de deute viu a 31/12/2015, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents
ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent:

1
2
3
4
5
6
7
8

Nivell de deute viu
Import
2.539.085,06
Ingressos liquidats consolidats: (Cap. 1 a 5)
CCEE
0,00
QQUU
0,00
ALTRES
0,00
Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-22.539.085,06
3-4)
375.756,10
Deute viu a 31 de desembre a llarg termini
6.204,19
Deute viu a 31 de desembre a curt termini
Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)
15,04%

1.8.2. Període mig de pagament
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 9,71 dies.
Datos PMP Cuarto trimestre de 2015
Entidad

Ratio
Operaciones
Pagadas
(días)

Importe
Pagos
Realizados
(euros)

Ratio
Operaciones
Pendientes
(días)

Importe
Pagos
Pendientes
(euros)

PMP
(días)

Rosselló

14,87

358.819,06

-1,95

158.791,00

9,71

158.791,00

9,71

PMP
Global

358.819,06

FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els
realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i
anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:
Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre
El resultat pressupostari de l’exercici
Els romanents de crèdit
El romanent de tresoreria
4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà
el compliment del principi d’estabilitat.

L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer
durant l'any en curs i el següent.
5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí del
superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un
superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net, sempre amb
el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la
reducció del deute, tenint en compte la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es
regulen les regles especials per aquesta distribució i destí del superàvit.
6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que,
abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions
s’hauran de remetre els pressupostos liquidats i els comptes anuals formulats pels subjectes i
entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions
sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers,
vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de
l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet
relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o
necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes
i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla
de la despesa i del límit del deute.
7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril,
segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Per tant,
RESOLC:
Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2015, que en termes consolidats figura a la
part.
Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri.
Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
En el torn obert d’intervencions el Regidor Manel Plana, fa un examen acurat dels estats de la
liquidació, comenta els apartats que conte el full de despeses, i el de ingressos respectivament,
i el equilibri existent entre ambdós. Seguidament comenta el Resultat Pressupostari de
l’exercici manifestant que durant l’any 2015,els drets reconeguts han estat més elevats que les
obligacions reconegudes netes, i això vol dir que tant la situació que ens trobem de diners com
drets reconeguts que s’hauran de transformar en diners, què vol dir? Que del resultat
pressupostari ajustat tenim un drets reconeguts superiors a les obligacions, és a dir, més

possibles ingressos per damunt de les despeses de 347.495,77€, dic possibles. És el que diem
drets reconeguts i obligacions reconegudes. Seguidament comenta el romanent de tresoreria, i
fa una acurada exposició sobre la informació que s’ofereix, i diu que vam començar l’any
2015 amb una caixa de 525.695€, amb uns drets pendent de cobraments podríem arribar al
1.558.000€, després hi ha les obligacions pendents de pagament que són aquests 346.078€ hi
ha unes partides pendents d’aplicació de 14.577€ per dir-ho d’alguna manera en principi el
romanent de tresoreria dona aquests fons líquids, més els drets pendents de cobrament, menys
les obligacions pendents de pagament i partides pendents d’aplicació de 1.753.067,87€.Tambè
fa constar que en els saldos de dubtós cobrament s’estableix un principi de prudència molt
elevat que això crec que és una bona estratègia per part de la secretaria intervenció i equip de
govern, establint un saldo de dubtós cobrament del 33%, és a dir, 555.000€ tot i aquest
principi de prudència ens dona un romanent de tresoreria per a despeses generals
d’1.197.074€ una quantitat ben considerable i que crec que hauríem d’estar ben contents que
es donés aquesta situació. Però no tan sols per això sinó per que, a més a més, la capacitat i
necessitat de finançament derivada de l’execució del pressupost i et dona que hi una capacitat
de finançament per part de l’ajuntament de 116.186,34€, per tant, els ingressos no financers
menys les despeses no financeres més l’ajustament d’aquests ingressos i els ajustos de
despeses diu que tens més ingressos que no pas despeses. I a un altre punt que ens demana el
Sr. Montoro que és la regla de la despesa, hi ha la liquidació de l’exercici 2014 i 2015, veiem
que tenim un marge de compliment liquidat, un cop fet tots els pagaments i tota l’entrada dels
ingressos tenim un marge de compliment 31.170€, és a dir, que tenim favorable un 0.17% a
favor d’aquest ajuntament tot i la limitació pressupostària que se’ns estableix des de fa uns
anys per part del Ministeri d’hisenda que no podem gastar més del que ingressem, entre altres
coses s’ha arribat amb aquest punt perquè aquest equip de govern no ha parat de treballar pel
municipi i a anat a tocar a totes aquelles portes, totes aquelles administracions que en un
moment determinat tenen la capacitat d’atorgar subvencions o nosaltres presentar segons
quins tipus de projectes, hi ha una part important que és la Diputació però també hi ha les
comunitats autònomes i les altes administracions públiques. Voldria apuntar que pel que fa a
la Diputació les aportacions ascendeixen a 278.929€, això gairebé són aquests 300.000€ que
ens dona aquesta situació, a més a més voldria afegir un altre punt que crec que és prou
important que és tenir molta cura, moltíssima cura amb les despeses que fa aquest equip de
govern, que des de la passada legislatura i ara amb aquesta tenim el principi de prudència molt
interioritzat, no es fan despeses que no siguin essencialment necessàries, ens ajustem a allò
que realment puguem fer i no fem cap despesa si no trobem el finançament corresponent, és el
que s’hagués tingut de fer sempre, no tan sols amb aquesta administració sinó en moltes altres,
en una situació amb un període d’increment de despeses i de disminució d’ingressos
augmentant el romanent de tresoreria i disminuint l’endeutament.
Tenim una ràtio de deute viu consolidat d’un 15.04%, quin és el límit? Del 75 al 110%, per
tant és un dels ratis d’endeutament més baixos que hi ha a les terres de Lleida, felicitar a totes
aquelles persones que estan tenint cura, treballadors i també hauríem, després cadascú que
prengui les seves decisions o apreciacions que cregui oportunes, però com a veïns del poble
de Rosselló hauríem d’estar molt orgullosos d’aquest rati. També afegir un altre punt, el
període mig de pagament, i el número de dies és de 9.71 dies un cop entra la factura en aquest
ajuntament i el límit és 30 dies. De cara al prestigi que pot tenir l’administració pública i en
aquest cas l’ajuntament de Rosselló podem dir que paga aviat i paga bé, això vol dir que
tenim cura de totes aquelles persones que estan treballant i de totes aquelles que estan donant

serveis, ens hem trobat en situacions que els proveïdors no volien proveir per falta de
pagament quan tocava.
Per resumir, reforçar dos conceptes; primer: La capacitat del municipi o equip de govern per
anar a buscar finançament fora, a totes les administracions, ens movem i és una de les nostres
obligacions, ens farem pesats però és un dels mandats que se’ns ha donat pels veïns i veïnes i
ho continuarem fent.
Segon, Que tenim un romanent de tresoreria d’1.197.000€
Tercer, Una capacitat de finançament molt elevada.
Quart: 278.000€, 80.000€ i 32.000€ aconseguits a les administracions públiques.
Cinquè: Rati de deute viu consolidat del 15.04%.
Sisè: Cura dels proveïdors pagant a una mitja de 9 dies.
Dit això si hi ha alguna pregunta?
Intervé seguidament la Regidora Maria Carme Vidal i comenta, després de la lliçó
magistral que ens has donat m’he quedat sense paraules, m’ha agradat. Només dir que no ens
estranyi a ningú si d’on rebem més diners sigui de la Diputació, ja que, avui per avui són les
Diputacions les que disposen de molts diners i són gràcies a aquestes que molts ajuntaments
poden anar tirant.
A continuació pren la paraula el Regidor David Ricart Jordana i manifesta que el els
números estan bé, corroboro el que ha dit la Mª Carme, la Diputació està salvant a moltes
administracions i només a ajuntaments sinó fins i tot departaments de la Generalitat.
Seguidament pregunta a Secretaria Intervenció, si els drets pendent de cobrament d’exercicis
tancats per import de 802.000 euros, són anteriors a quatre anys?
Es contesta per Secretaria que es l’any 2014 i anteriors i es per part de l’Organisme Autònom
de Gestió i Recaptació que fa el seguiment, per eixample l’any passat hi havia un 1.397.000€
d’exercicis tancats i hi ha hagut unes modificacions, les situacions poden ser molt variades,
(estan les devolucions, prescripcions, liquidacions d’ingrés directe. i tot un seguit
d’actuacions per poder cobrar els mateixos) i es va recaptar d’exercicis tancats 700.430€.
Afegeix Secretaria Intervenció que és un import elevat i pràcticament és pel concepte de
urbana, és el concepte fonamental, si algú ho necessita li puc facilitar els llistats.
Seguidament s’obre un petit debat, sobre les prescripcions, els tipus de deutors com ara
empreses desaparegudes, bancs etc i es comenta que per això seguint un criteri de prudència
hem ficat un 15% de dotació de drets pendents de cobrament quan la normativa estatal
estableix un 0% i l’autonòmica un 5%, per l’any en curs, depenent de l’antiguitat del deute els
tants per cents variem.
VII.- EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDITS 1/2016.
Expedient número 1/2016, referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses
mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
ANTECEDENTS
Pel Decret de l’Alcaldia de data 22 de febrer de 2016, s’inicia l’expedient per a l’aprovació de
la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari com a
conseqüència de majors i/o noves despeses que s’han previst realitzar per a aquest exercici

econòmic, sense que es puguin demorar al proper, pels quals no existeix crèdit consignat en el
vigent Pressupost de la Corporació o el que existeix és insuficient i no ampliable, i
considerant que es disposa dels mitjans de finançament que es preveuen a la legislació vigent.
FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals (TRLRHL), i als articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació
no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de
l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions
o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les
dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
Excepcionalment, per aplicació de l’article 177.5 TRLRHL, també mitjançant operacions de
crèdit amb els requisits que s’estableixen al precepte de referència.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de
l’Ajuntament amb majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació als articles 3 i 11 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF).
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari número 1/2016, que cal
finançar mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals / majors i/o nous ingressos
efectivament recaptats / anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses, del
pressupost vigent de la corporació; i excepcionalment, amb operacions de crèdit segon les
particularitats que estableix l’art.177.5 del TRLRHL.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la consignació
és insuficient o inexistent en el pressupost ordinari actual, cal tramitar l’expedient de
suplement de crèdit i crèdit extraordinari que s’ha de finançar mitjançant romanent de
tresoreria per a despeses generals / majors i/o nous ingressos efectivament recaptats /
anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses, del pressupost vigent de la
corporació, amb subjecció a les disposicions vigents i d’acord amb el següent detall:

Despeses que cal finançar:
1/ Crèdit Extraordinari:
Partida

Nom

Proposta de consignació

2016-1-34200-60900

Addicionals Pista Tenis i 15.800,00
Pàdel Descoberta

2016-1-1532-61901

Addicional Voreres c/Major

2.400,00

2016-1-33000-62300

Millora energètica Casal

7.500,00

2016-1-92000-22713

Servei Vigilància

6.000,00

2/ Suplement de Crèdit:
Partida

Nom

Crèdits
Inicials

Proposta
consignació

de Crèdit
Definitiu

2016-1-32301- Mobiliari
62500
equipaments
Escoles

i 1.000,00

1.200,00

2.200,00

2016-1-16500- Llums Nadal
62300

2.310,00

6.240,00

8.550,00

Total altes crèdits:

39.140,00 €

Finançament que es proposa:
1/ Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals:
Partida

Nom

Proposta de consignació

2015-1-87000

Romanent de Tresoreria

39.140,00

Total finançament:

39.140,00 €

3. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas que no
es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un
mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.
En el torn obert d’intervencions el Regidor Manel Plana exposa la proposta de suplement de
crèdit i crèdit extraordinari, i fa menció a certes despeses que cal finançar entre d’altres, són
aquests addicionals tant de la pista com del C/ Major com les millores energètiques del Casal,
hi ha un suplement de mobiliari i equipament per a l’escola la Rosella, en ho han demanat per
part de l’escola la Rosella, taules per al menjador per que s’ha incrementat els nens. Llums de

Nadal, servei de vigilància, es proposa de quina manera es finançarà que és mitjançant
romanent de tresoreria.
Seguidament pren la paraula la Regidora Maria Carme Vidal, comenta que en quan a
vigilància nocturna, en vam estar parlant, i nosaltres no li veiem la necessitat, els robatoris
que hi han hagut a Rosselló han estat de dia majoritàriament, pel que ens vas dir és una
persona amb un vehicle que estarà voltant, d’11 a 6 o 7 del matí. Aquests 7.000€ són anuals?
Contesta l’Alcalde que l’import son: 350 Euros més iva mensualment.
Comenta la Regidora Mª Carme Vidal, que potser amb una alarma ben connectada amb els
mossos n’hi hauria prou. A més el que vam dir, això potser toca més als mossos, que siguin
ells els que passin pel poble i no recorre a la vigilància privada, no veiem la necessitat.
Respecto a les llums de Nadal, comenta que de 2000 a 6000 van 4000€ és una desviació prou
important.
I això de la millora energètica del casal ens ho pots explicar?
Contesta l’Alcalde i diu que el tema de les rondes de la vigilància privada nocturna, no ho
fem perquè sigui una necessitat al municipi sinó per un tema dissuasiu, és una quantia que no
és realment important i rellevant a més a més hem tingut en compte que altres municipi ja ho
han portat a terme on els hi ha baixat en un 80% els robatoris, si nosaltres hem de fer un
barem dels robatoris no, però és dissuasiu, durant el dia ho tenim cobert pels nostres agents.
Què és un tema que haurien de fer els mossos? Si, però jo a casa meva tinc una alarma i una
assegurança.
La Regidora pregunta si: faran una ronda, o aniran fent rondes durant tota la nit?
Contesta l’Alcalde que és tracta d’una informació una mica reservada, no podem dir el
número de rondes, l’estona que estaran en cada lloc, les hores que estaran donant toms.
Se’ls ha marcar uns punts, un punts de competència municipal, com poden ser el magatzem,
la sala de vetlles, l’escola, camp de futbol, escola Bressol, estació de bombeig, etc. lògicament
de punt a punt amb aquest vehicle es traslladen per dins el municipi i aprofitaran per fer la
ronda.
Torna a intervenir la Regidora Mª Carme Vidal: i comenta el que vam dir a la junta de
portaveus, els municipis de Torrefarrera i Alguaire són municipis amb més terme i amb una
morfologia de poble completament diferent a Rosselló i per que ells facin una cosa no vol dir
que aquí també s’hagi de fer i que hagi de funcionar, és diferent.
Contesa l’Alcalde que considera que et dona un exemple a seguir.
Torna a intervenir la Regidora i diu que no veiem la necessitat i crec que aquestes
ampliacions entre això i els llums de Nadal i les Llums del Casal, per aquest motius nosaltres
votarem que no, i afegeix es veritat que teniu majoria absoluta i vosaltres podeu decidir, però
sempre se’ns comunica les coses que ja les teniu consumades i executades.

Finalment pren la paraula l’Alcalde i diu jo et respectaré la votació que tu creguis oportuna,
la nostra feina aquí que és la que ens ha manat el municipi, és vetllar entre altres per la
seguretat del municipi, hem cregut que per aquest import val la pena i és el que ha fet aquest
equip de govern, vetllar i patir per la seguretat dels ciutadans de Rosselló. Vosaltres
perfectament podeu votar el que vulgueu.
Sobre el que em deies dels llums de Nadal, ja esta pagar la primera partida de canvi de llums.
Rosselló tenia unes llums penoses, feia anys que no s’hi havia invertit i aquella primera
substitució ja s’havia completat el pagament i ara el que s’ha fet és tornar a fer aquesta
compra, que són tres anys, i quedarà en propietat i en bones condicions i d’última tecnologia,
leds i baix consum.
Respecte a les llums del Casal comenta l’Alcalde que és el tema de l’enllumenat, quan fem
el seguiment de facturació pel que fa a enllumenat, el Casal és una de les instal·lacions que
més s’utilitzen, i és on ens cau aquí, les factures més fortes, ja vam baixar les potències i ara
amb la nova tecnologia led baixarem el consum moltíssim més, és fer un estalvi de cara a la
factura. Hi ha una amortització de 2 anys del cost i a més a més hi haurà part subvencionada
que estem esperant. Dels 7.500€ normalment la subvenció és del 50%. Si la podem
aconseguir perfecte, sinó el consum per sí mateix amb dos anys ho recuperem.
Seguidament pren la paraula el Regidor David Ricart i en relació amb els vigilants,
pregunta si s’havia parlat ja, amb el mossos? I les rondes dels mossos eren semblants a
aquestes?
Contesta l’Alcalde i diu que els Mossos no et diuen les rondes, ells el que fan és que un
cotxe dels seus passa pel municipi i ja està, no et se dir si venien cada nit o no. Normalment
quan hi ha més robatoris intensifiquen aquestes rondes també.
Torna a intervenir el Regidor David Ricart: i comenta que si l’Ajuntament demana als
Mossos que ens passin els cops que han passat per dins de Rosselló, ho passen això?
Contesta l’Alcalde que dubto que des de central tinguin els cops que un cotxe passa per dins
de Rosselló, ho podem preguntar però ho dubto. No entenguem, que nosaltres fiquen la ronda
privada i ja no fa falta que vinguin els Mossos, els Mossos han de continuar fent la seva feina,
això és un increment i un esforç més que fa l’Ajuntament per donar encara més seguretat als
nostres veïns. Ho valoro molt positivament. Cadascú de vosaltres valoreu-ho com vulgueu.
I us diré més, la primera oferta que teníem d’aquest servei era una quantitat important de
diners que se’ls hi va dir que no, una quantitat de 1280€, per fer el mateix que fan ara a 350€,
no sé com s’ho han fet, ni ganes, però el que sé és que ens ho deixen a aquest preu, i si fas
comptes; personal, cotxe, gasoil i tot plegat, no se com s’ho han fet, però ho tenim aquí.
Replica el Regidor David Ricart i comenta que entenc doncs, que amb el preu de 1280€
feien un número de rondes, i ara amb 350€ en faran un altre.
Contesta l’Alcalde que no, el mateix.

Intervé el Regidor Sr Joan Andreu Urbano i diu que s’ha ajuntat més per, per que Alguaire
també ho ha fet.
Contesta la Regidora Maria Carme que així s’entén més el que dic jo, com si haguéssim fet
un pack i mancomunat. Faig un poble i continuaré pels altres.
Pren la paraula l’Alcalde i diu que creu, que a ells els número els hi quadra amb intentar
agafar empresa privada, els números a nivell d’ajuntament no els hi surten, per molts
ajuntaments que agafin, ells també passen oferta a les empreses, per exemple: un pagès que té
una maquinària instal·lada podrà optar a que aquest mateix cotxe li podrà passar per la seva
finca.
Intervé la Regidora Mª Carme i afirma que clar, també cal tindre en compte que com més
feina se li fiqui amb aquesta persona menys eficaç serà cada vegada.
Nosaltres evidentment que volem i estem per la seguretat 100% a més a més ens vas dir que
bàsicament anaven per les dependències municipals, creiem que amb una bona alarma, a més
a més quantes vegades han entrat a les dependències? Els robatoris, que millor que no n’hi
hagi, quasi bé sempre han estat de dia. És difícil de controlar. Nosaltres també volem la
seguretat. S’entén una mica més ara el preu amb el pack.
Respon l’Alcalde que: el preu és de la bona gestió que ha fet l’ajuntament, per que ells
encara no havien pactat. Nosaltres ja ho tenim signat, Alguaire encara no. Alguaire pot ara, no
signar i nosaltres ho tindrem igual a 350€.
Per molt que facin els espais municipals ells entre equipaments municipals es traslladaran per
carrers de dins, i jo ho he vist, apunten cada vehicle sospitós, l’hora, si hi ha gent o no a dins,
al carrer on són. No estem parlant d’una despesa bestial i crec que Rosselló amb aquest
aspecte pot millorar moltíssim. Com tot és una cosa que s’ha d’anar veient i valorant i
retocant. Amb aquest preu és quelcom avantatjós per aquest municipi, sense cap dubte.
Reprenen el tema de l’expedient de Modificació de crèdits el Regidor David Ricart
envers els addicionals de pista pàdel i tennis descoberta?
Contesta l’Alcalde: això són diferents inversions que s’han anat fent per tal d’acabar de
consolidar tota aquella zona, per exemple: col·locacions de tub per la recollida d’aigües,
consolidar l’espona, col·locació de llums, etc.
Torna a intervenir el Regidor David Ricart i pregunta si els equipaments municipals tots
disposen d’alarma? I si les alarmes que tenim del equipaments municipals estan en varis
proveïdors o en un sol? Quin temps de resposta tenim?
Contesta l’Alcalde suposo que si, la majoria, respecte als proveïdors, en un o dos i els temps
de resposta es immediat
Finalitzat les preguntes i els aclariments es sotmès a votació es aprovat amb Set vots del
Grup de CiU, i tres vots en contra Dos del Grup Municipal de ERC-MES-AM i un vot
del Grup de RpT-E

VIII.- INFORME EXECUCIÓ PRESSUPOSTARIA 4R/TR 2015.
1. IDENTIFICACIÓ
1.1. Òrgan al qual s’adreça: Alcalde / President de la corporació.
1.2. Caràcter: Preceptiu.
1.3. Títol: Informe de subministrament d’informació trimestral – 4tr/2015.
2. ANTECEDENTS
L’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre que modifica Ordre HAP/2105/2012, per la qual
se desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació que preveu la Llei Orgànica
2/2012 (LOEPSF), de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
determina les obligacions trimestrals de subministrament d’informació per les Entitats Locals
(art. 16), indicant que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre
de l’any s’ha de trametre per mitjans electrònics a traves del sistema que el MINHAP habiliti
a tal efecte (art. 5.1.)
3. FONAMENTS DE DRET
Ordre Ministerial HAP/2082/2014, de 7 de novembre, que modifica l’ordre HAP/2015/2012.
Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions
de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM).
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera
(LOEPSF).
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions comercials.
4. INFORME
Segons l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre que modifica Ordre HAP/2105/2012, per
la qual es despleguen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, l’article
16 al que es fa referencia anteriorment, queda modificat de la manera següent:
«Article 16. Obligacions trimestrals de subministrament d’informació. Abans de l’últim dia
del mes següent a la finalització de cada trimestre de l’any, s’ha de remetre la informació
següent:
1. L’actualització dels pressupostos en execució, incorporades les modificacions
pressupostàries que ja s’han tramitat i/o les que es preveu tramitar fins a final d’any, i de les
previsions d’ingressos i despeses de les entitats subjectes BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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al Pla general de comptabilitat d’empreses o a les seves adaptacions sectorials, i els seus
estats complementaris.
2. Les obligacions enfront de tercers, vençudes, líquides, exigibles, no imputades a pressupost.
3. La informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i les despeses del
pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada de conformitat amb les
normes del Sistema europeu de comptes.

4. L’actualització de l’informe de la intervenció del compliment de l’objectiu d’estabilitat i
del límit del deute. Així mateix, la intervenció ha de fer una valoració del compliment de la
regla de despesa al tancament de l’exercici.
5. Un resum de l’estat d’execució del pressupost acumulat a final de cada trimestre, dels
ingressos i les despeses del pressupost, i dels seus estats complementaris, amb indicació dels
drets recaptats de l’exercici corrent i dels exercicis tancats i les desviacions respecte a les
previsions. Els estats d’execució, per al mateix període, dels ingressos i les despeses, per a
les entitats subjectes al Pla general de comptabilitat d’empreses o a les seves adaptacions
sectorials.
6. L’informe trimestral, regulat a l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, en què s’ha d’incloure, almenys, d’acord amb la
metodologia establerta per al càlcul, el període mitjà de pagament a proveïdors de les
administracions públiques, el detall del període mitjà de pagament global a proveïdors i del
període mitjà de pagament mensual i acumulat a proveïdors, així com de les operacions
pagades i pendents de pagament de cada entitat i del conjunt de la corporació local.
7. Les actualitzacions del seu pla de tresoreria i el detall de les operacions de deute viu, que
ha de contenir, almenys, informació relativa a:
Calendari i pressupost de tresoreria amb els seus cobraments i pagaments mensuals per
rúbriques, distingint els pagaments inclosos en el càlcul del període mitjà de pagament a
proveïdors i incloent la previsió del seu mínim mensual de tresoreria
Previsió mensual d’ingressos.
Saldo de deute viu.
Impacte de les mesures d’estalvi i mesures d’ingressos previstes i calendari previst d’impacte
en pressupost.
Venciments mensuals de deute a curt i llarg termini.
Calendari i quanties de necessitats d’endeutament.
Evolució del saldo de les obligacions reconegudes pendents de pagament tant de l’exercici
corrent com dels anys anteriors, distingint l’import de les obligacions pendents de pagament
incloses en el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors.
h) Perfil de venciments del deute dels propers deu anys.
8. D’acord amb el que preveu el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es
despleguen la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les
administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels

règims de finançament, que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, la informació següent relativa al seu període mitjà
de pagament a proveïdors referit al trimestre anterior:
El període mitjà de pagament global a proveïdors trimestral i la seva sèrie històrica.
El període mitjà de pagament trimestral de cada entitat i la seva sèrie històrica. BOLETÍN
OFICIAL DEL ESTADO Suplement en llengua catalana al núm. 271 Dissabte 8 de novembre
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La ràtio trimestral d’operacions pagades de cada entitat i la seva sèrie històrica.
d) La ràtio d’operacions pendents de pagament trimestral de cada entitat i la seva sèrie
històrica.
9. Les dades d’execució previstes als apartats 1 i 2 de l’article 7 relatives a les unitats
integrants del sector d’administracions públiques de la comptabilitat nacional, així com el
nombre d’efectius referits a l’últim dia del trimestre anterior.
10. Del compliment de l’obligació de subministrament d’informació a què es refereix aquest
precepte, i pel que fa als tres primers trimestres de cada any, quedarien excloses les
corporacions locals amb una població no superior a 5.000 habitants, excepte la informació
esmentada als apartats 7 i 8 anteriors.»
A continuació se detalla la informació que recull el retiment trimestral de la execució de
pressupost 2015:

Resumen Classificació econòmica:

Romanent de Tresoreria:

Calendari i Pressupost de Tresoreria

Deute viu i previsió dels venciments del deute

El deute viu amb entitats de crèdit al finalitzar aquest trimestre és de 382.686,14€.

Dotació Plantilla Personal

5. CONCLUSIONS
Segons la execució pressupostaria l’ajuntament incompleix en termes acumulats al 4rt
trimestre 2015 amb els objectius d’estabilitat i de la regla de la despesa.
S’informa desfavorablement sobre la previsió i execució del pressupost d’ingressos i despeses
en aquest trimestre.
Comenta el Regidor Manel Plana en el torn obert d’intervencions És una de les obligacions
que es demanen per part del Ministeri d’Hisenda i administracions públiques, el que fa és
fraccionar allò que hem dit abans. Aquesta és l’explicació.
Intervé la Regidora Mª Carme Vidal i comenta que llavors la conclusió d’això que diu:
l’ajuntament incompleix però com després compleix no té raó de ser.
Contesta Secretaria que dita informació es refereix a una data concreta i en aquella data no es
complia, que correspon a l’obligació legal de donar compte de l’execució del 4r Trimestre,
Posteriorment i amb les dades i nous esdeveniments de la liquidació es compleix, Jo crec que
es una informació no del tot necessària, si tenint en compte que després s’ha de donar compte
de la liquidació.
Pren la paraula el Regidor David Ricart, s’ha complert sobre la previsió que es tenia de la
recaptació executiva, la petita previsió que tu poguessis tenir com a interventor.
Contesta Secretaria, que no es pot contestar amb exactitud, la informació ens la
subministra l’organisme autònom, nosaltres fent la previsió sobre liquidacions anys anteriors.
Jo vaig demanar un avançament a efectes de liquiditat. El tancament dels comptes ho passen
al febrer.

Entre secretaris ho comentem, no se per que ens ho demanen si ara ens han d’enviar la
liquidació. És una obligació que es calcula sobre les dades que tens amb aquell moment.
Comenta el Regidor Manel Plana que per exemple aquí no s’han pogut reflectir aquests
100.000€ que s’han d’ingressar per part de la sala de vetlla. Els veurem enguany tot i que eren
del 2015
IX.- INFORME PAGAMENT MIG A PROVEÏDORS 4ART TRIMESTRE 2015.
En compliment del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es despleguen la
metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions
públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament,
que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, en data 27 de gener de 2016, s’emet l’informe d’Intervenció relatiu al Període Mig
de Pagament a Proveïdors corresponent al 4rt trimestre de l’exercici i que resta de la següent
manera:

Entidad

Ratio
Operaciones
Pagadas
(días)

Importe
Pagos
Realizados
(euros)

Ratio
Operaciones
Pendientes
(días)

Importe
Pagos
Pendientes
(euros)

PMP
(días)

Rosselló

14,87

358.819,06

-1,95

158.791,00

9,71

158.791,00

9,71

PMP
Global

358.819,06

*Els valors que apareixen en signe negatiu, representen bé d’una major celeritat, en terme
mig, en el pagament per part de l’Entitat en relació al període màxim previst legalment amb
caràcter general per donar conformitat a la factura, o bé que les operacions pendents de
pagament de l’Entitat es troben, en terme mig, en un moment anterior a l’esmentat període
màxim.
Amb data 29 de gener de 2016 s’ha presentat el retiment del període mig de pagament a
proveïdors, de conformitat amb l’article 4.1.b) de la Ordre HA/2105/2012, de l’1 d’octubre
per la que se desenvolupa les obligacions de subministrament d’informació previstes en la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostaria i Sostenibilitat Financera.
El Ple resta assabentat de tot el anteriorment exposat.
En el torn obert d’intervencions el Regidor Manel Plana respecte al l’informe del pagament
mig de pagament a proveïdors del 4t trimestre, que és el que hem explicat abans, es paga a
9,71 dies i torno a reiterar que això és la millor mostra que es fan les coses bé amb aquest cas
pels serveis tècnics i administratius d’aquest ajuntament i la bona gestió d’aquest equip de
govern, tenint el màxim respecte cap a aquelles persones que proveeixen de serveis a
l’ajuntament de Rosselló

X.- DECRETS E INFORMES ALCALDIA I REGIDORIES.
Seguidament per l’alcalde es dona compte dels següents decrets a fi de donar compliment al
precepte legal que obliga a l’alcalde de donar compte d’aquestes resolucions a la Corporació
(art. 42 del R. O. F,):
Decret Canvi nom Activitat de Bar, Av Ponent 4, Baixos.
Decrets Arbitris Municipals, baixes, liquidacions ingrés directe etc.
Adquisició dos ordinadors en el Punt Edu i manteniment de la resta.
Ordre d’Execució Agustí Subirà Vives, habitatge Carrer Major 36.
Ordres d’Execució Parròquia i Bisbat en relació amb la Torre Campanar.
Assabentat Empresa Albatech Formació i Noves Tecnologies SLNE, exercici activitat Centre
de Formació Acadèmica en Carrer Major 87.
Decret Aprovació Padrons Fiscals exercici 2016 (Clavegueram, Escombraries, Guals i
Conservació Cementiri.)
Contractació actuacions carnestoltes i festes Majors.
Contractació J. Antonio Rodríguez Ruiz, per pintar senyalització viaria.
Adhesió Segrià Corals 2016.
Adhesió Pla Agrupat formació Continua 2016.
Decrets Contractació Personal Casal Setmana Santa
INFORMES:
Per l’alcaldia s’informa entre altres assumptes el de mes rellevància:
Futbol net barça. Curs d’aprenentatge de valors amb la fundació del F.C.Barcelona. Durada 6
mesos.
Curs manipulador productes fitosanitaris, nivell bàsic. durada 25 hores de l’1 al 8 de març.
Jornades de salut del 7 de març al 11 de març, organitzat per àrea de sanitat ajuntament i la
col·laboració de la generalitat /gestió de serveis sanitaris i la farmàcia Nuria Gomà.
Parc setmana santa que es dura a terme els dies 21-24 de març de 16 a 20,00 hores.
Campaners de Balaguer, oferint-se a custodiar les campanes del municipi.
Assemblea Junta Compensació del Sector SUD 1, per tractar entre d’altres assumptes el VIAL
SUD 1.
Assemblea Junta Compensació PMU1B, celebrada el dia 8 de Març de 2016.
Concessió Pròrroga en la contractació de l’obra Projecte d’Urbanització Plaça Aviador,
inclosa en el Pla d’Inversions Locals de la Diputació de Lleida.
Reunió Manteniment Escola, amb Arquitectes d’ensenyament.
Problemàtica generada entre els Ciclistes i els caçadors.
Formalització Contracte Sales de Vetlla.
Mesa Contractació Concessió Pistes de Pàdel i Tennis.
Visita alumnes Col·legi Públic a l’Ajuntament.
Signatura Actes Delimitació Terme a Vilanova del Segrià.
Reunió Comissió Tècnica Campanar Església de Rosselló.
Eleccions Agràries 2016.
Nomenament Jutge Pau Substitut. Absència de candidats.
Justificació obra “ Renovació Xarxa Abastament Aigua Carrer Major.
Justificació i signatura Conveni manteniment Consultori 2015 Cat Salut.

Devolució Projecte Reparcel·lació PMU3 La Noguera, per la seva esmena.
Petició Carpes Diputació.
Trobada amb Gerència de l’Empresa Alier, on ens va explicar la situació d’Alier i agrair a
l’ajuntament la seva tasca i gràcies a tots doncs sembla ser que se’n sortirà i aviat aixecaran el
concurs de creditors.
Ordinadors del Punt EDU.
Canvi dels llums del Casal.
La setmana del 9 al 12 es van fer les audicions de l’Escola de Música. Tot i que a hores d’ara
és deficitari doncs continuarem apostant per la cultura musical.
Per part de l’Alcaldia, i per finalitzat els informes comenta que te que valorar molt
positivament el tema dels pressupostos, crec que des de que vam entrar ens ha tocat gestionar
els pitjors moments a nivell econòmic que la gent recorda, molt misèria, gràcies a aquestes
portes obertes que hem anat trucant hem aconseguit recaptar moltes subvencions, dels pobles
que més, a més a més el fet de tindre molta cura amb el que s’està gastant, molta cura amb la
despesa hem aconseguit augmentar el calaix, baixar deute i a més a més millorar el que és
Rosselló a nivell d’imatge, infraestructures, equipaments i serveis, no ha estat fàcil, ens ha
exigit molta implicació, però crec que ens estem sortint i continuarem amb aquesta línia.
Finalitzat els informes la Regidora Maria Carme Vidal, pregunta sobre el numero de nens
inscrit a Futbol net?
Contesta el Regidor d’Esports Joan Andreu Urbano, i diu que hi ha 40 places disponibles,
i a hores d’ara tenim 32 nens confirmats i falten alguns pares que acabin de portar les
inscripcions. Acabarem omplint les places.
Torna a intervenir la Regidora Maria Carme Vidal per manifestar el que va dir a la junta
de portaveus, en quan al curset de fitosanitaris. Crec que sempre que s’hagi d’obtenir un
carnet i aquest el dona l’administració, demanar que es vagi a l’administració competent per a
que es faci el curset, ja que, és més econòmic tant per l’ajuntament com per l’usuari. Ja que
l’ajuntament és una administració local i què millor que vagi a l’administració competent i no
a una empresa privada.
Continua la seva intervenció i comenta i pregunta respecte a l’Escola La Rosella, ja ens ho
vàreu dir a la junta de portaveus, que llavors veníeu d’allí, però el delegat sap alguna cosa al
respecte? Va pujar només l’arquitecte no?
Contesta l’Alcalde que si, que el Delegat està al cas i només va pujar l’arquitecte, per
mandat del delegat.
Continua la Regidora i respecte al tema comentat dels pressupostos, torna a incidir que el seu
Grup, vam votar en contra d’aquests pressupostos d’aquest ajuntament, ja vam dir que eren
uns pressupostos ajustats, on discrepàvem era a l’hora de repartir aquests diners, si ara posem
com a punt de referència l’ampliació de crèdit que hem fet ara, poso com per exemple els
llums de Nadal, potser això no és tant important com altres coses, estem dient sempre
discrepància en com les partides i aquests diners estan distribuïts, ja vam dir que el pressupost
era ajustat i que creiem que faltaven partides dedicades a qüestions socials, va sortir que tot
això l’encarregat dels temes socials era el Consell Comarcal, d’acord, però l’ajuntament
sempre pot complementar segons quines partides, com fan altres ajuntaments.

Seguidament pren la paraula el Regidor David Ricart, i pregunta envers el tema del
consultori, el CatSalut ens dona subvenció? Quin import?
Contesta Secretaria i diu que si, concretament l’any 2015, el import ha estat de 3.919,38
euros, pels següents conceptes, Despeses de funcionament i manteniment del centre.
(electricitat, aigua, telèfon, calefacció, neteja...).i despeses derivades del servei de transport
fins al Centre d’Atenció Primària.(transport de valisa, paquets i mostres de laboratori, si
s’escau, fins al Centre d’Atenció Primària de l’Àrea Bàsica de Salut a la que pertany el
consultori local.)
.
Continua la seva intervenció el Regidor David Ricart i respecte a la Sala de Vetlles
comenta si l’empresa concessionària, ha mostrat cap tipus de malestar o possible repercussió
pel fet que a l’església no es puguin fer cerimònies i que la gent es pugui quedar a Lleida? I si
es pot acollir l’empresa concessionària a aquest fet per a que a que se li rebaixi el Canon, pot
fer alguna acció?
Contesta l’Alcalde creu que no i demanar pot demanar, però no crec que pugui tenir
recorregut.
XI.- LLICENCIES D’OBRES.
Vist els expedients instruïts a l’efecte i els informes emesos per l’arquitecte Municipal i la
Comissió Municipal d’obres, en el tràmit d’informe previ de la sol·licitud de llicència
municipal presentades, la Corporació Municipal acorda aprovar i ratificar les següents:
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI
DISCRIPCIO
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI
DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

59/2015
ESTEL DE CAJEBEL,S.L. (en representació Francisca Torrelles Pla)
Av.Guillem de Rosselló, 1-3, 3er H
25124-ROSSELLÓ.Col.locació d’una pèrgola metal·lica, desmuntable a l’edifici de l’ Av.Guillem de
Rosselló, 1-3, 3er H, d’aquest Municipi
SolGlass, Soluciones del Hogar Grupo 2, SL.
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 22-12-2015
71/2015
SEBASTIA BALDOMA JOVELL
c/ Nou, 4
25124-ROSSELLÓ.Pèrgola de fusta (desmuntable) al pati exterior de la vivenda del c/ Nou, 4, d’aquest
Municipi
Servei Integral de Reforma, SL.
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 17-12-2015
01/2016
JUAN LARA MENA
Plaça Església, 9
25124-ROSSELLÓ.-

DESCRIPCIO
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO

Pintar façana de la vivenda del c/ Socos, 9, d’aquest Municipi
Ell mateix
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 07-01-2016

Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

03/2016
IBRAHIMA TRAORE
c/ Segrià, 9, 2n B
25124-ROSSELLÓ.Pintar l’ interior de l’ habitatge del c/ Segrià, 9, 2n B, d’aquest Municipi
No consta
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 18-01-2016

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI
DISCRIPCIO
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DISCRIPCIO
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI
DISCRIPCIO
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

04/2016
MANTENIMENT I REFORMES PONENT (en representació Antonio Fernàndez)
Tossa de Dalt, 7
25124-ROSSELLÓ.Reparació canonada i paviment entrada vivenda de la Urbanització la Tossa de Dalt, 7,
d’aquest Municipi
Ells mateixos
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 21-01-2016
05/2016
GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A.
c/ Enginyer Pau Agusti, 301
Pol.Industrial El Segre
25191-LLEIDA.Obertura d’escomesa per subministre a nous clients, al carrer Av.dles Esports, 26,
d’aquest Municipi
Ells mateixos
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 18-02-2016
06/2016
ROSA MARIA CASELLES MIR
C/ Afores, s/n.
25182-BENAVENT DE SEGRIA (Lleida)
Canvi de llosetes de paviment de terrat existent a la vivenda del c/ Carrasco i Formiguera,
59, d’aquest Municipi
No consta
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 04-02-2016
07/2016
IGNACI ABAD MELE
Ctra. Vall d’ Aran, 6
25124-ROSSELLÓ.-

DISCRIPCIO
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI
DISCRIPCIO
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI
DISCRIPCIO
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI
DISCRIPCIO
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI
DISCRIPCIO
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

Tapiar magatzem i eliminació mur del tancament de la vivenda del c/ Major, 55, d’aquest
Municipi
Construccions Enric Ribes Fernàndez
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 04-02-2016
08/2016
MARIA CARMEN LASHERAS ABADIAS (en representació Gemma Fernàndez)
c/ Verge del Pilar, 9
25124-ROSSELLÓ.Reparació sòcol edifici i aixecament paviment entrada plata baixa, a la vivenda del c/
Verge del Pilar,9, d’aquest Municipi
Construccions Fernàndez GUillaumet, SL.
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 18-02-2016
09/2016
BERNARDO OLLER FLORES
C/ Av.Ponent, 5 baixos 2a.
25124-ROSSELLÓ.Reformes bany, canvi de banyera per plat de dutxa a la vivenda de l’ Av.Ponent, 5 baixos
2a, d’aquest Municipi
Ell mateix
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 18-02-2016
10/2016
DANIEL FERNANDEZ FERNANDEZ
Av.dels Esports, 13
25124-ROSSELLÓ.Arranjament puntuals de teulada i paviment al magatzem existent al Pol.11 parc.28,
partida la Marmota, d’aquest Municipi
Construccions Camp-Rodo, SL.
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 18-02-2016
12/2016
JOSEP M.DOMINGUEZ/ANNA VISA (en representació Gemma Fernàndez Escuer)
c/ Raval, 77
25124-ROSSELLÓ.Arranjament parcial de magatzem, reparació humitats de la vivenda del c/ Raval, 77,
d’aquest Municipi
Construccions Fernàndez Guillaumet, SL.
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 18-02-2016
13/2016
JOSE M.IBAÑEZ ASENSIO
Passeig Lluis Companys, 1
25124-ROSSELLÓ.-

DISCRIPCIO
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI
DISCRIPCIO
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO

Col·locació d’una pèrgola de fusta desmuntable i pavimentar part del jardí de la vivenda
del carrer Passeig Lluis Companys, 1, d’aquest Municipi
Bercia Remus
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 10-03-2016
16/2016
FELIPE GIMENEZ GIMENEZ
Camí de Benavent, s/n.
25124-ROSSELLÓ.Construcció de magatzem al Camí de Benavent, s/n. d’Aquest Municipi
No consta
DESFAVORABLE (Denegada, Decret d’ Alcaldia 09-03-2016)
-------

Primer. –
a) Concedir i Ratificar les llicències d’obres sol·licitades, condicionades al compliment dels
requisits que s’estableixen a continuació:
Condicions generals: segons annex d’aquest escrit.
Condicions particulars: Les que consten en els respectius informes tècnics. Així mateix es fa
constar que aquestes autoritzacions s’han d’entendre atorgades sens perjudici de tercers i amb
independència de qualsevol altra que sigui necessària per a la seva realització.
Segon.- Un cop acabada l’obra s’haurà demanar la corresponent llicència de primera ocupació,
sense la qual no es podrà fer ús de l’edificació, si és el cas.
Essent ratificades les mateixes.
XII.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I ASSUMPTES DE TRÀMIT.
Seguidament es dona compte de la correspondència rebuda, essent de destacar per la seva
importància:
Escrit de l’agència catalana de l’aigua, circular informativa, sobre obligacions que imposava
el RD1290/ de 7 de setembre, sobre el sistema de sanejament que es desbordaven en episodis
de pluja, comunicant s’ha elaborat un inventari que està disponible en la pàgina web i
estableix una sèrie de condicionants aplicables als elements de quantificació i els estudis
tècnics de valoració sobre aquest sobreeiximents.
Escrit Consell Comarcal del Segrià, adjunta protocol sobre la nova edició, 12ª de Segrià
Corals, oferint la possibilitat de l’adhesió de l’ajuntament..
Subdelegació del govern, comunicant inici procediment autorització instal·lació i establiment
venda productes pirotècnics.
Escrit de L’Agència de Residus, respecte campanya Let’s Clean up Europe i el seu ressò
dintre dels municipis catalans sobre la neteja dins de la comunitat econòmica europea, per si
l’ajuntament es vol adherir. els propers dies 6, 7 i 8 de maig, mitjançant actuacions de neteja
en espais naturals del nostre entorn per part dels ciutadans..
Comunicat de l’Empresa Aqualia, comunicant estadística sobre dotacions domèstiques, el
consum d’aigua per habitant i any per al municipi de Rosselló, a títol informatiu al 2006 hi
havia un consum de 136 l/hab i dia i al 2015 estem a 91.5 l/hab. I dia.

Escrit de la Fundació per l’esclerosi múltiple, ens demanen una aportació de 100€ per
l’esclerosi múltiple.
La comunitat general de regants del canal de Pinyana, notificant les liquidacions de la
derrama de l’any 2016.
La direcció general de qualitat ambiental escrit respecte a la contaminació lumínica, ha sortit
la nova reglamentació i que s’ha d’actualitzar aquest mapa al llarg del primer semestre del
2016.
Escrit de la Diputació de Lleida sobre la pròrroga en la justificació de l’obra obertura Vial
Sud 1
Escrit del Ministeri de Foment comunicant inici de les actuacions amb afeccions per l’autovia
A2..
Una Acta del departament d’agricultura d’inspecció de residus industrials, municipals i
assimilables, es tracta de unes deixalles que es van trobar, ja es va solucionar, es va fer acta
d’inspecció i es va identificar a la persona i ho va retirar.
Escrit del Departament de Governació, Admons Públiques i Habitatge, escrit en relació a la
fitació de la delimitació aprovada del terme municipal i les opcions a triar.
Escrit del consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, a través del CC del Segrià sobre les
competències dels veterinaris i els serveis que poden oferir..
Comunicació Empresa Alier respecte a la nova posta en marxa de la planta de cogeneració,
comunicant que les torres de refrigeració estan operatives.
Escrit de la Diputació de Lleida, aprovant prorroga en la justificació de l’obra “La millora de
les infraestructures de la distribució de l’aigua. El temps de justificació és fins al 31. 01. 2017
S’ha iniciat el procés de regularització cadastral, ja va sortir la resolució.
En els assumptes de tràmit es comenta
Comenta el Regidors David Ricart, respecte a l’estadística de consums d’aigua que es
deu ser potser per totes les actuacions que s’han fer per les pèrdues?
Es contesta que si per una bona gestió per part de tothom, tant pels usuaris com de l’equip de
govern.
Per l’Alcalde s’informa que fa uns dies se’n ha trobat una altra, per dir-ho d’alguna manera,
allí on viu el Sr. Joan Fontova, se’n ha trobat una de molt important, que s’ha d’actuar ara en
els propers dies per part d’Aqualia.
En un altre ordre i respecte a l’Escrit de la Fundació per l’esclerosí múltiple, demanant una
aportació de 100€ per l’esclerosi múltiple, es comenta i s’acorda ajudar amb cent euros mes,
proposta que es trobada conforme pels Regidors.
LEGISLACIÓ D’INTERES
Normativa Estatal:
Resolució de 25 de novembre de 2015, de la Secretaria d'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.

Resolució de 2 de desembre de 2015, de la Presidència del Tribunal de Comptes, 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 del dit
Compte, a partir de la corresponent a l'exercici 2015
Resolució de 4 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat,
per la qual es regula el procés de migració a la nova Base de Dades Nacional de Subvencions
Resolució de 7 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat,
per la qual es regula el procés de registre i acreditació d'òrgans i usuaris de la nova base de
dades nacional de subvencions.
Resolució de 9 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat,
per la qual es regula el contingut i periodicitat de la informació a subministrar a la nova Base
de Dades Nacional de Subvencions
Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat,
per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i
ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions
Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que
se publica el Acuerdo del Pleno de 22 de diciembre de 2015, por el que se aprueba la
Instrucción relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos de los
expedientes de contratación y de las relaciones anuales de los contratos celebrados por las
entidades del Sector Público Local.
Resolució de 23 de desembre de 2015, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la qual
es publica l'Acord del Ple de 22 de desembre de 2015, pel qual s'aprova la Instrucció relativa a
la remissió telemàtica al Tribunal de Comptes de els extractes dels expedients de contractació
i de les relacions anuals dels contractes celebrats per les entitats del sector públic local.
Ordre HAP / 2846/2015, de 29 de desembre, per la qual es publiquen els límits dels diferents
tipus de contractes a efectes de la contractació del sector públic a partir l'1 de gener del 2016.
Reial Decret 1110/2015, de 11 de desembre, pel qual es regula el Registre central de
Delinqüents Sexuals.
Resolució de 26 de gener de 2016, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i
Local, per la qual es desenvolupa la informació a subministrar per les corporacions locals
relativa a l'esforç fiscal i la seva comprovació en les Delegacions d'Economia i Hisenda.
Resolució de 16 de febrer de 2016, de la Direcció General del Cadastre per la qual es
determinen municipis i període d'aplicació del procediment de regularització cadastral.
Resolució de 26 de gener de 2016, de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i
Local, per la qual es desenvolupa la informació a subministrar per les corporacions locals
relatives al esforç fiscal i la seva comprovació en les Delegacions d'Economia i Hisenda

Normativa Catalunya.
DECRET 173/2016, de 9 de febrer, pel qual es modifiquen els criteris d'execució del PUOSC
2008-2012, establerts pel Decret 101/2008, de 6 de maig, pel qual s'aproven les bases
d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2008-2012.
Resolució de 7 de març de 2016, de la Comissió de Govern del Tribunal de Comptes, per la
qual s'amplia l'àmbit de funcionament del Registre Telemàtic a la informació i documentació
relativa als extractes dels expedients de contractació i a les incidències en l'execució dels
contractes celebrats per les entitats del Sector Públic Local.
RESOLUCIÓ TES/507/2016, de 4 de gener, per la qual es fa pública la Resolució que aprova
el Programa d'inspecció ambiental integrada de Catalunya per a l'any 2016
Resolució de 29 de febrer de 2016, de la Direcció general del Tesoro, per la qual s'actualitza
l'Annex 1 inclòs en la Resolució de 31 de juliol de 2015, de la Secretaria General del Tesoro i
Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les
operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.
RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2016, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Ple de la
Sindicatura de Comptes de Catalunya, de 9 de febrer de 2016, sobre el contingut de l'extracte
dels expedients de contractació i els procediments per complir el que disposa l'article 29 del
Reial decret legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, davant la Sindicatura de Comptes de Catalunya per part dels ens
sotmesos a fiscalització
Llei 14/2015, del 21 de juliol, de l'impost sobre els habitatges buits, i de modificació de
normes tributàries i de la Llei 3/2012
XIII.- FACTURES I COMPTES,
S’aprova la relació de factures detallada i en poder dels regidors que ascendeix a la quantitat
de 121.015,44 € fins 31/12/2015 i a 183.209,81 fins a la data de tancament del Ple. (s.e.u.o)
Imp.Factura
D. Factura (Euros)
23/11/2015 793,61

Descripció
BIOAIRE, MANTENIMENT CALEFACCIO CASAL

D. Registre
04/12/2015

Pagat
Sí

30/11/2015 901,45

BIO AIRE, MANTENIMENT CALEFACCIO CASAL

04/12/2015

Sí

26/11/2015 129,81

SISTEMAS DIGITALES, AMPLIACIO GARANTIA COPIADORES

03/12/2015

Sí

01/12/2015 162,77

ACENS, DATACENTER BACKUP NOVEMBRE

04/12/2015

Sí

30/11/2015 405,31

HIDROLOGY, REPARACIO TUB ESCOLA BRESSOL

04/12/2015

Sí

30/11/2015 65,34

FRU ROSE, SERVEI CARRETILLA OBRA C/MAJOR

04/12/2015

Sí

30/11/2015 130

FRU ROSE, GAS OIL AGENTS I BRIGADA NOVEMBRE-15

07/12/2015

Sí

01/12/2015 895,78

ENDESA GAS, CONSUM AJUNTAMENT 6-10 A 5-11

07/12/2015

Sí

ENDESA GAS, CONSUM GAS ESCOLES 6-10 A 5-11

07/12/2015

Sí

ENDESA GAS, CASAL 03-09 A 4-11

07/12/2015

Sí

292,35
01/12/2015 157,43

01/12/2015 86,85

CONDIS, CISTELLA MARATO

07/12/2015

Sí

01/12/2015 24,99

ACENS, QUOTA PERIODICA BASE DADES, DES-15

09/12/2015

Sí

01/12/2015 266,01

VODAFONE, LINIES MOBILS AJUNTAMENT NOV-15

09/12/2015

Sí

LOCALPROM, BUTLLETI SUBVENCIONS DES-15

09/12/2015

Sí

30/11/2015 1.165,35

EXCAV. CASANOVAS, OBRA C/ MAJOR

09/12/2015

Sí

30/11/2015 702,16

EXCAV. CASANOVAS, NETEJA CAMINS PLUGES

09/12/2015

Sí

30/11/2015 325,3

EXCAV. CASANOVAS, ACOPIO MATERIAL

09/12/2015

Sí

30/11/2015 1.454,92

EXCAV. CASANOVAS, OBRA TUBERIA ESCOLA BRESSOL

09/12/2015

Sí

09/12/2015 115,25

TORRELSA, CAFE AJUNTAMENT

09/12/2015

Sí

09/11/2015 105

PROTECCIO CIVIL, SERVEI AMBULANCIA DUATLO

09/12/2015

Sí

30/11/2015 1.268,49

SOLER, CONSUMIBLES, ESCOLES, CF NOU, SENYALIT I AL

10/12/2015

Sí

30/11/2015 324,44

SOLER, ESCOLES, CAMPANAR, EQUIPAMENT I EB

10/12/2015

Sí

01/12/2015 379,78

ARVAL, RENTING VEHICLE AJUNTAMENT

02/12/2015

Sí

30/11/2015 354,53

EVA CORTIJO, NOTICIES LA XARXA ESPORTS

10/12/2015

Sí

08/12/2015 506,6

SISTEMES DIGITALS, FACTURACIO COPIES NOV-15

10/12/2015

Sí

20/11/2015 143,22

JF ESPAIS, CARPETES, MATERIAL OFICINA

10/12/2015

Sí

11/12/2015 122,95

RAMELL, CARBURANTS BRIGADA, NOV-15

11/12/2015

Sí

10/12/2015 101,07

INFOUNIO, REPARACIO ORDINADOR EB

11/12/2015

Sí

12/12/2015 30

FONTANET, PASTES MARATO

14/12/2015

Sí

10/12/2015 62,77

FONTANET, VARIS LOTS ASSOCIACIONS

14/12/2015

Sí

11/12/2015 2.047,32

AMBI JARDINS, MANTENIMENT JARDINS NOV-15

14/12/2015

Sí

20/11/2015 24,54

BAULA, LLIBRES PER ESCOLA

14/12/2015

Sí

30/11/2015 419,85

CORREOS, FRANQUEIG CORREUS NOV-15

14/12/2015

Sí

11/12/2015 123,95

FARMACIA NURIA GOMA, FARMACIOLA PISCINES

14/12/2015

Sí

11/12/2015 1.257,75

JARDI ALGUAIRE, DINAR NADAL 2015

15/12/2015

Sí

15/12/2015 -361,02

SAINT GOBAIN, ABONAMENT PALET

15/12/2015

Sí

29/11/2015 300

5RRRRR, ACTUACIO TEATRE TORREFARRERA

15/12/2015

Sí

09/12/2015 342,13

ROTONDA 15/12/2015

Sí

11/12/2015 143,99

SOLUCIONES
VIALES,
SENYALITZACIO
CEMENTIRI
SOLUCIONES VIALES, SENYALITZACIO VIARIA

15/12/2015

Sí

30/11/2015 27,59

COPI IMPRES BRUGULAT, VARIS FELICITACIONS NADAL

15/12/2015

Sí

30/07/2015 1.257,36

MASICH, HONORARIS PROJECTE ENLLUMENAT RAVAL

15/12/2015

Sí

30/07/2015 1.378,36

MASICH, HONORARIS PROJECTE ENLLUMENAT AV. V PILAR

17/12/2015

Sí

11/12/2015 96,8

GRAVO LLEIDA, TROFEUS PADEL 1A LLIGUETA

15/12/2015

Sí

LIMPIEZAS PIRINEO, NETEJA GRAL DEPENDENCIES DES-15

17/12/2015

Sí

30/11/2015 869,91

LIMP. PIRINEO, NETEJA PUNTUAL PLUGES EB I CASAL

17/12/2015

Sí

30/11/2015 665,04

LIMP. PIRINEO, NETEJA GRAL VIDRES NOV-15

17/12/2015

Sí

30/11/2015 4.217,08

LIMP PIRINEO, NETEJA ESCOLES NOV-15

17/12/2015

Sí

01/12/2015 169,4

JF ASCENSORS, MANTENIMENT ASCENSORS DES-15

128,99

3.998,52

17/12/2015

Sí
Sí

03/12/2015 127,05

FERRETERIA ALBERTO SOLER, EQUIPAMENT I FESTA 22/09/2015
MAJOR
QSM, ROLL UP, ESCOLA MUSICA
14/12/2015

25/11/2015 23,97

TALLERS ROSSELLO, REPARACIO DUMPER

Sí

728,72

17/12/2015

Sí

15/12/2015 668,15

CONSELL COMARCAL, SERVEIS TECNIC, 4T-2015

17/12/2015

Sí

30/11/2015 96,25

FRIT RAVICH, CARAMELS FESTA REIS

17/12/2015

Sí

30/11/2015 782,87

BERMAN, CRONIQUES LA XARXA DES-15

18/12/2015

Sí

30/11/2015 144,95

BERMAN, FACTURACIO PUBLICITAT NOVEMBRE-15

18/12/2015

Sí

14/12/2015 1.264,06

ENDESA GAS, ESCOLES 5-11 A 4-12

18/12/2015

Sí

14/12/2015 861,9

ENDESA GAS, AJUNTAMENT 5-11 A 4-12

18/12/2015

Sí

10/12/2015 49,3

MERKA CHINA, VARIS FESTA REIS

18/12/2015

Sí

21/12/2015 1.247,06

RICARD ANTON, SERVEIS PERIODISTICS DES-15

21/12/2015

Sí

21/12/2015 710,2

ENRIC REVUELTA, SERVEIS PERIODISTICS DES-15

21/12/2015

Sí

21/12/2015 31,97

LA PETITETA, MANTES

21/12/2015

Sí

17/12/2015 7.103,13

CONSELL COMARCAL, RECOLLIDA RSU NOV-15

21/12/2015

Sí

757,07

GLS, PISTA PADEL I TENIS

30/07/2015

Sí

31/07/2015 845,95

GLS, PISTA PADEL I TENIS

06/08/2015

Sí

10/07/2015 5.104,26

GLS, PISTA PADEL I TENIS

14/08/2015

Sí

20/08/2015 1.206,90

GLS, PISTA PADEL I TENIS

28/08/2015

Sí

23/11/2015 386,67

ENDESA, CONSULTORI 22-10 al 20-11

16/12/2015

Sí

23/11/2015 195,8

ENDESA, CASAL 22-10 al 20-11

16/12/2015

Sí

23/11/2015 761,01

ENDESA, ZONA ESPORTIVA 22-10 al 20-11

16/12/2015

Sí

23/11/2015 665,67

ENDESA, ENLLUM. PUBLIC 22-10 al 20-11

16/12/2015

Sí

24/11/2015 259,09

ENDESA, EBM 22-10 al 20-11

16/12/2015

Sí

23/11/2015 485,75

ENDESA, ENLLUM. PUBLIC 22-10 al 20-11

16/12/2015

Sí

17/12/2015 159

MARGARITA RIUS, BATUKA ZUMBA DES-15

18/12/2015

Sí

17/12/2015 159

MARGARITA RIUS, GIMNASTICA DE MANTENIMENT DES-15

18/12/2015

Sí

18/12/2015 7.103,13

CONSELL COMARCAL, RECOLLIDA RSU DES-15

18/12/2015

Sí

17/12/2015 177,08

CONSELL COMARCAL, RECOLLIDA FV NOV-15

21/12/2015

Sí

18/12/2015 3.610,10

CONSELL COMARCAL, SERVEIS SOCIALS NOV-DES 15

21/12/2015

Sí

04/09/2015 216,39

PORT CANTO, BEGUDA FESTA MAJOR

21/12/2015

Sí

15/12/2015 553,91

ALVAREZ E HIJOS, CARAMELS FESTA REIS

21/12/2015

Sí

15/12/2015 206,27

HIDROLLEIDA, TUB OBRA C/ MAJOR

21/12/2015

Sí

25/12/2015 72,75

ACN, SUSCRIPCIO EMISSORA DES-15

21/12/2015

Sí

31/10/2015 -349,21

GLS, ABONAMENT PALETS C/ MAJOR

21/12/2015

Sí

18/12/2015 52,45

HOFFMAN, ALBUM PREGONER OBSEQUI

21/12/2015

Sí

20/12/2015 336

AMBROSIA, MENUS ELECCIONS DES-15

21/12/2015

Sí

20/10/2015 1.103,52

JOSEP R RALUY, TREBALLS VARIS CASAL

22/12/2015

Sí

22/12/2015 154,27

SALUT ESQUENA, CLASSES DESEMBRE-15

22/12/2015

Sí

16/12/2015 2.338,93

PLAGUES URBANES, DESINSECTACIO I DESRATITZACIO-16

22/12/2015

Sí

16/12/2015 350,9

PLAGUES URBANES, CLAVEGUERAM CARRASCO I F 1/7/15

22/12/2015

Sí

22/12/2015 765,3

MN CATERING, CATERING ESCOLA BRESSOL DES-15

22/12/2015

Sí

21/12/2015 210,06

SOLUCIONES VIALES, SENYALITZACIO VIARIA

23/12/2015

Sí

22/12/2015 86,71

RAPOR, MATERIALS DIIVERSOS

23/12/2015

Sí

09/12/2015 -24,54

BAULA, ABONAMENT LLIBRES ESCOLA ERROR FACTURA

23/12/2015

Sí

04/09/2015 807

PORT CANTO, BEGUDES FESTA MAJOR

21/12/2015

Sí

21/12/2015 281,93

AB LABORATORIOS, TRACTAMENT GEL

23/12/2015

Sí

10/12/2015 245,4

JARDILAND, LLINTERNES FESTA REIS

23/12/2015

Sí

18/12/2015 136,85

SOLUCIONES VIALES, PINTURA ACRILICA SENYALITZACIO

23/12/2015

Sí

24/12/2015 96

LA FESTA, PELUQUES I COMPLEMENTS FESTA REIS

24/12/2015

Sí

23/12/2015 72,6

NEXICA, AMPLIACIO COMPTES 2016

24/12/2015

Sí

28/12/2015 72,45

PORT CANTO, ESMORZAR ELECCIONS DES-15

28/12/2015

Sí

22/12/2015 79,34

ALCO, TREBALLS CAMP FUTBOL VELL

30/12/2015

Sí

17/12/2015 673,93

CASA BADIO, LOTS NADAL

29/12/2015

Sí

15/12/2015 1.237,11

CTAT DE REGANTS, NOTIFICACIO COBRAMENT REBUTS

29/12/2015

Sí

21/12/2015 175,45

ALFAGRAF, TIQUETS MARATO

29/12/2015

Sí

11/12/2015 75,9

FONTANET, APERITIU ESCOLA MUSICA

29/12/2015

Sí

18/12/2015 47,8

FONTANET, XOCOLATADA NADAL ESCOLA BRESSOL

29/12/2015

Sí

21/12/2015 36

FONTANET, XOCOLATA

29/12/2015

Sí

29/12/2015 40,29

CASA BADIO, VI CASTELL DEL REMEI

29/12/2015

Sí

29/12/2015 464,64

AMBI JARDINS, REPOSICIO PLANTES

30/12/2015

Sí

29/12/2015 2.047,32

AMBI JARDINS, MANTENIMENT JARDINS DES-15

30/12/2015

Sí

15/12/2015 17,12

ALBERT SOLER, CONSUMIBLES

30/12/2015

Sí

15/12/2015 554,07

ALBERT SOLER, FESTA REIS, ESCOLES, CONSUMIBLES

30/12/2015

Sí

21/12/2015 405,24

BUFET GONZALO, ASSESSORIA JURIDICA 4T

30/12/2015

Sí

21/12/2015 61,25

CAPRABO, TORNEIG PADEL

30/12/2015

Sí

31/12/2015 74,68

INFOUNIO, TONER EMISSORA

31/12/2015

Sí

30/12/2015 25,88

SALTOKI, VARIS CONSULTORI

31/12/2015

Sí

29/12/2015 132,81

C. COMARCAL, RECOLLIDA FV DES-15

30/12/2015

Sí

30/12/2015 81,6

PILAR BOTARGUES, CINTES CORALS

30/12/2015

Sí

31/12/2015 29,34

BERMAN, FACTURACIO PUBLICITAT DES-15

08/01/2015

Sí

18/12/2015 7.103,13

CONSELL COMARCAL, RECOLIDA RSU DESEMBRE

21/12/2015

Sí

CONSELL COMARCAL, SERVEIS SOCIALS NOV-DES 2015

21/12/2015

Sí

21/12/2015 15,87

AQUALIA, CASA PARROQUIAL 13-8

28/12/2015

Sí

21/12/2015 788,69

AQUALIA, PISCINES 12/8 A 11/11

28/12/2015

Sí

21/12/2015 24,7

AQUALIA, ESCORXADOR 14-8 A 13-11

28/12/2015

Sí

21/12/2015 121,74

AQUALIA, ESCOLES 12/8 A 11/11

28/12/2015

Sí

21/12/2015 284,96

AQUALIA, AJUNTAMENT 12-8 A 11/11

28/12/2015

Sí

21/12/2015 4,49

AQUALIA, PARC RBLA GIRONA 12/8 A 11/11

28/12/2015

Sí

21/12/2015 15,87

AQUALIA, LOCAL DONES 12/8 A 11/11

28/12/2015

Sí

21/12/2015 3,76

AQUALIA, CEMENTIRI 12/8 A 11/11

28/12/2015

Sí

21/12/2015 16,76

AQUALIA, MAGATZEM AFORES, 12/8 A 11/11

28/12/2015

Sí

21/12/2015 15,87

AQUALIA, ESGLESIA 12/8 A 11/11

28/12/2015

Sí

21/12/2015 26,36

AQUALIA, REG PL NOVA 12/8 A 11/11

28/12/2015

Sí

21/12/2015 2,51

AQUALIA, PL NOVA FONT 12/8 A 11/11

28/12/2015

Sí

21/12/2015 8,6

AQUALIA, REG AV. PONENT 12/8 A 11/11

28/12/2015

Sí

3.610,10

21/12/2015 0,9

AQUALIA, PL ESGLESIA REG 12/8 A 11/11

28/12/2015

Sí

21/12/2015 0,9

AQUALIA, REG PL ESGLESIA 13/8 A 11/11

28/12/2015

Sí

21/12/2015 4,66

AQUALIA, REG ROTONDA 13/8 A 12/11

28/12/2015

Sí

21/12/2015 15,87

AQUALIA, CASAL 12/8 A 11/11

28/12/2015

Sí

21/12/2015 1,62

AQUALIA, ILLETA MAKATO REG 14/8 A 13/11

28/12/2015

Sí

21/12/2015 20,8

AQUALIA, REG CTRA VALL D ARAN 14/8 A 13/11

28/12/2015

Sí

21/12/2015 27,35

AQUALIA, EBM 12/8 A 11/11

28/12/2015

Sí

21/12/2015 27,61

AQUALIA, CAMI BENAVENT ROTONDA 12/11 A 13/8

28/12/2015

Sí

21/12/2015 0,72

AQUALIA, ALKANIS FRONTON13/8 A 12/11

28/12/2015

Sí

21/12/2015 44,11

AQUALIA, CONSULTORI MEDIC 13/08 A 12/11

28/12/2015

Sí

21/12/2015 1,79

AQUALIA, REG AV GUILLEM 13/8 A 12/11

28/12/2015

Sí

21/12/2015 62,63

AQUALIA, LOCAL JOVE 13/8 A 11/11

28/12/2015

Sí

21/12/2015 32,1

AQUALIA, ROTONDA MAKATO 14/8 A 13/11

28/12/2015

Sí

21/12/2015 29,12

AQUALIA, C/ ESCOLES 12/8 A 11/11

28/12/2015

Sí

21/12/2015 35,15

AQUALIA, ROTONDA ALKANIS

28/12/2015

Sí

21/12/2015 119,96

AQUALIA, CAMP FUTBOL NOU 12/8 A 10/11

28/12/2015

Sí

21/12/2015 84

CARME REGALS, FESTIVA ESCALA EN HI FI INFANTIL

28/12/2015

Sí

21/12/2015 42,34

AQUALIA, SALA VETLLES 14/9 A 11/11

28/12/2015

Sí

21/12/2015 15,87

AQUALIA, PATI ESGLESIA 13/8 A 11/11

28/12/2015

Sí

24/12/2015 16.332,98

AQUALIA, RENOVACIO CANONADA C/ MAJOR

24/12/2015

Sí

30/12/2015 1.589,41

SERVEIS LIC, NETEJA VIARIA DESEMBRE-15

30/12/2015

Sí

31/12/2015 60,5

LA XARXA, QUOTA DESEMBRE-15

31/12/2015

Sí

31/12/2015 190,72

ELECTROSTOCKS, ENLLUMENAT I CASAL

04/01/2015

Sí

28/12/2015 1.028,50

TELEFONICA, FACTURACIO PLANA DES-15

28/12/2015

Sí

14/08/2015 355,44

NOVOQUIMICA, PRODUCTES TRACTAMENT PISCINA

19/08/2015

Sí

26/08/2015 355,44

NOVOQUIMICA, PRODUCTES TRACTAMENT PISCINA

10/12/2015

Sí

31/07/2015 3.437,97

GESTIONA, SERVEI SOCORRISME JULIOL 2015

05/08/2015

Sí

18/12/2015 795

NOEMI BAÑERES, SERVEIS TECNICS DES-15

23/12/2015

Sí

01/09/2015 660,74

QUIMICA SERO, MANTENIMENT TORRE SET-15

02/12/2015

Sí

15/09/2015 143,1

EUTOPICA, CANONS CONFETI

24/02/2016

No

07/12/2015 5.051,80

CARBONIQUES GUIU, LOTS NADAL 2015

20/02/2016

No

14/12/2015 60,07

CARBONIQUES GUIU, LOT NADAL

20/02/2016

No

121.015,44
* per motius tècnics de l'aplicatiu comptable, no es possible enllaçar la data de pagament fins
que no s'executi el tancament informàtic. A 9 de Maç de 2016 resta pendent de pagament els
registres 1826, 1827 i 1828, donat que es tracta de factures 2015 rebudes a finals de febrer
2016.
121.015,44
115.760,47
5.254,97

Imp.Factura
D. Factura (Euros)
01/01/2016 52,6

Descripció
TELEFONICA, MOBIL ALCALDE 18/11 A 17/12

D. Pagament
04/02/2016

Pagat
Sí

01/01/2016 285,52

TELEFONICA, LINIES MOBIL AJUNTAMENT DES-15

04/02/2016

Sí

01/01/2016 2.862,00

DORINDA AVENTIN, ASSESSORAMENT TECNIC 1T-16

01/01/2016 612

ARTESEY, LLOGUER LOCAL JOVES GEN-16

07/02/2016

Sí

01/01/2016 660,74

QUIMICA SERO, PREVENCIO LEGIONEL·LA

01/02/2016

Sí

12/01/2016 379,82

JOSE LUIS SEIRA, REPARACIO ILUMINACIÓ, CASAL

02/01/2016 314,6

BNP RENTING COPIADORA GEN-16

07/01/2016

Sí

02/01/2015 22,99

BNP PARIBAS, RENTING CENTRALETA, GEN-16

07/01/2016

Sí

02/01/2016 180

LA MAÑANA, SUSCRIPCIO SEMESTRAL

04/01/2016

Sí

04/01/2016 6.655,00

LA TRACA, FESTA DE CAP D'ANY amb DeNoche i Frenesi

01/01/2016 10.507,16

PAC, BARRERS FONIQUES

18/02/2016

Sí

01/01/2016 13.422,07

PAC, SL, BARRERES FONIQUES

18/02/2016

Sí

01/01/2016 7.314,45

PAC, BARRERES FONIQUES

18/02/2016

Sí

06/01/2016 11.869,00

TREN MAGIC, PRESTACIO SERVEIS EB GENER

26/01/2016

Sí

04/01/2016 780,45

ARANZADI LOCAL, SUSCRIPCIÓ

04/01/2016 57,1

UNIPRESALUD, Importe Cuota 01/01/2016-31/01/2016

10/01/2016 31,2

CARME REGALS, VARIS FESTA REIS

No

04/01/2016 232,93

PROTECCIO INTEGRAL, SEGURETAT FESTA CAP D'ANY

No

01/01/2016 267,91

VODAFONE, MOBILIS AJUNTAMENT DES-15

13/01/2016

Sí

08/01/2016 506,6

SISTEMES DIGITALS, FACTURACIO COPIES DES-15

13/01/2016

Sí

06/01/2016 400

UN, DOS, TRES KUA, BATUCADA FESTA REIS

No

04/01/2016 4.140,14

BLANCHERE, LLUMS NADAL

No

12/01/2016 1.331,00

BLANCHERE, ARBRE NADAL AJUNTAMENT

No

07/01/2016 520,3

ODEON, EQUIP DE LLUM I SO ESCALA HI-FI I PASTORETS

No

07/01/2016 36,3

ODEON,BOMIBILLA LLUM PC CASAL

No

01/01/2016 164,85

ACENS, DATACENTER BACKUP, DES-15

13/01/2016 1.378,36

MASICH, INSTAL·LACIO ELECTRICA CAMI BENAVENT

No

04/01/2016 1.257,36

MASICH, PROJECTE ENLLUMENAT ROTONDA

No

01/01/2016 24,99

ACENS, BASE DE DADES GEN-16

14/01/2016 204

GRUP PONS, BOTELLES OLI OBSEQUI

No

11/01/2016 161,99

SOLUCIONES VIALES, VIES PUBLIQUES

No

10/01/2016 212,71

SAINT GOBAIN, MATERIALS VIES PUBLIQUES

09/02/2016

Sí

01/01/2016 379,78

BNP ARVAL. RENTING LLOGUER VEHICLE

14/01/2016

Sí

11/01/2016 51,75

CAVALL FORT, LLIBRES ESCOLA LA ROSELLA

07/01/2016 169,4

JF ASCENSORS, MANTENIMENT ASCENSORS GEN-15

11/01/2016 1.198,49

ENDESA, AJUNTAMENT 30-11 A 31-12

19/01/2016 48,4

MON INFORMATIC, ASSISTENCIA TECNICA EMISSORA

18/01/2016 26,74

QUIMICA SERO, SERVEI DESRATITZACIO GEN-16

20/01/2016 40

CARME REGALS, PLANTES MARATO

No

20/01/2016 150

CARME REGALS, VARIS CANTADA NADALES 2015

No

No

No

No

No
01/02/2016

20/01/2016

20/01/2016

Sí

Sí

Sí

No
15/01/2016

Sí
No
No

17/02/2016

Sí

25/01/2016 159

MARGARITA RIUS, ZUMBA GEN-162

09/02/2016

Sí

25/01/2016 159

MARGARITA RIUS, MANTENIMENT GEN-16

09/02/2016

Sí

26/01/2016 96,8

TXUSMS, SERVEI ANUAL eBANDO 2016

No

26/01/2016 95

FERMIÑAN, OBSEQUI COL·LABORADORS FESTA REIS

No

22/01/2016 782,97

ENDESA GAS, CASAL 4-11 A 7-1

No

22/01/2016 2.235,11

ENDESA GAS, ESCOLES 4/12 A 7/01

No

22/01/2016 1.811,94

ENDESA GAS, AJUNTAMENT 4-12 A 7-1

No

22/01/2016 229,9

SIEF, REVISIO EXTINTORS AJUNTAMENT 2016

No

18/01/2016 12

PAMBE, PINSO ANIMALS

No

15/01/2016 112,09

SOLER, RECANVIS EQUIPAMENT I VIES PUBLIQUES

22/02/2016

Sí

15/01/2016 175,97

Sí

25/01/2016 128,99

ALBERT
SOLER,
CAFETERA
REGIDORS,
SENYAL, 22/02/2016
EQUIPAMEN
LOCAL PROM, BUTLLETI DE SUBVENCIONS GENER
01/02/2016

26/01/2016 119,79

PL4 SENYALIZACIONES, ADHESIUS PLACA GUAL 2016

No

25/01/2016 610,56

ENRIC REVUELTA, SERVEIS PERIODISTICS GENER-16

29/01/2016

Sí

25/01/2016 1.247,06

RICARD ANTON, SERVEIS PERIODISTICS GEN-16

29/01/2016

Sí

11/01/2016 1.680,69

HAPPY LUDIC Taula ping-pong exterior

No

25/01/2016 1.481,12

TERMINO ENERGIA GAS P1

No

15/01/2016 168,72

TARROS, MOQUETA DESFILE MARATO

No

29/01/2016 907,2

MN CATERING, CATERING EB GENER-16

09/02/2016

Sí

20/01/2016 155,87

SAINT GOBAIN, MATERIALS VIES PUBLIQUES

19/02/2016

Sí

29/01/2016 249,9

INFOUNIO, TINTA IMPRESSORA I ALTAVEUS

26/01/2016 2.168,32

AMBI JARDINS, MANTENIMENT JARDINS GENER

15/01/2016 774,65

JF ESPAIS, MATERIAL OFICINA

24/02/2016

Sí

01/02/2016 612

ARTESEY, LLOGUER LOCAL JOVE FEB-16

09/02/2016

Sí

29/01/2016 258,9

DECATHLON, TAULA I COMPLEMENTS PING PONG

02/02/2016

Sí

01/02/2016 379,78

ARVAL, TENTING VEHICLES FEB-16

29/01/2016 98,95

AMBROSIA, DINAR ARQUITECTE I BISBAT

02/02/2016 365,42

MTB, BATERIA DESFIBRILADOR

No

22/01/2016 260,15

SIMEO MIQUEL, ASSESSORAMENT SET A DES-15

No

01/02/2016 660,74

QUIMICA SERO, TRACTAMENT LEGIONEL.LA FEB-16

02/03/2016

Sí

31/01/2016 227,48

LA MAÑANA, EDICTE SANT JOSEP

03/02/2016

Sí

29/01/2016 130,68

SOLUCIONES VIALES, PINTURA SENYALITZACIO

No

27/01/2016 55,6

BAYARD, SUSCRIPCIO ANUAL I LOVE ENGLISCH

No

31/01/2016 256,33

SAINT GOBAIN, MATERIALS VIES PUBLIQUES

25/01/2016 66,55

PUBLIDER, SAMARRETES BATUTAM EMM

No

15/12/2015 455,06

PUBLIDER, SAMARRETES PADEL

No

03/02/2016 8,95

PUBLIDER, SAMARRETES CASAL ESTIU

No

25/01/2016 22,08

TALLERS ROSSELLO, REPARAR RODA CAMIO

No

25/01/2016 22,08

TALLERS ROSSELLO, REPARAR RODAR FORD TRANSIT

No

SEGRE SERVEIS, AJUNTAMENT I ALTRES

No

TALAMONTE, LLETRES INOX SALA VETLLES

No

210,03
01/02/2016 601,61

Sí

No
No

No
09/02/2016

01/03/2016

Sí

Sí

03/02/2016 231,59

TALLERS ROSSELLO, REPARACIO DUMPER

No

31/01/2016 146

FRU ROSE, CARBURANTS AGENTS I BRIGADA GEN-16

No

06/02/2015 74,68

INFOUNIO, TINTA IMPRESSORA EMISSORA

No

25/01/2016 72,96

ACN, SUSCRIPCIO EMISSORA GEN-16

No

05/02/2016 128,99

LOCALPROM, BUTLLETI LOCAL DE SUBVENCIONS FEB-16

03/02/2016 2.305,36

BLANCHERE, LLOGUER LLUMS NADAL

No

31/01/2016 91,77

ALCO, VALLA TANCAMENT PERILL PL. ESGLESIA

No

01/02/2016 159,55

ACENS, DATACENTER BACKUP GENER-16

22/02/2016

Sí

30/01/2016 322,39

SOLER, MATERIALS VARIS, CF VELL, ESCOLES, MAGATZEM

07/03/2016

Sí

268,35

09/02/2016

Sí

SOLER, ESCOLES, SENYALITZACIO, I VARIS

07/03/2016

Sí

10/02/2016 114,72

TORRELSA, CAFE I SUCRE AJUNTAMENT

01/03/2016

Sí

31/01/2016 129,47

CORREOS, FRANQUEIG GEN-16

11/02/2016

Sí

08/02/2016 444,93

SISTEMES DIGITALS, FACTURACIO COPIES GEN-16

18/02/2016

Sí

31/01/2016 144,24

BERMAN, PUBLICITAT EMISSORA GEN-16

No

31/01/2016 1.210,00

TRABERMAN, APORTACIO CRONIQUES XARXA GEN-16

No

13/01/2016 315,65

BERENGUER SAT, REPARACIO CALEFACCIO CASAL

19/01/2016

Sí

154,27

WIFREDO NOGUERA, SALUT ESQUENA-Gener

09/02/2016

Sí

154,27

ROSARIO SANCHEZ, FORMACION GIMNASTICA-Gener

09/02/2016

Sí

22/01/2016 954

NOEMI BAÑERES, SERVEIS TECNICS GENER-16

29/01/2016

Sí

07/02/2016 12.597,20

TREN MAGIC, SERVEIS PRESTATS AL MES DE FEBRER

27/02/2016

Sí

24/02/2016 1.272,00

NOEMI BAÑERES, SERVEIS TECNICS FEB-16

27/02/2016

Sí

25/02/2016 687,94

ENRIC REVUELTA, SERVEIS PERIODISTICS FEB-16

26/02/2016

Sí

11/02/2016 106,48

RAPOR, TOVALLOLES EIXUGAMANS, CONSULTORI

01/02/2016 24,99

ACENS, AGENT BASE DADES FEB-16

15/01/2016 2.051,98

CONSORCI RESIDUS, RSU DES-15

No

15/01/2016 210,26

CONSORCI RESIDUS, FORM DES-15

No

15/01/2016 35,68

CONSORCI RESIDUS, FV DES-15

No

16/02/2016 1.369,14

INFOUNIO, ORDINADORS ADMINISTRACIO AJUNTAMENT

No

CONSELL COMARCAL, CANON RESIDUS 4T/2015

No

02/02/2016 29,89

SANIMEDIC, PAPER ELECTRO CONSULTORI

No

01/02/2016 169,4

JF ASCENSORS, MANTENIMENT ACENSORS FEB-16

No

12/02/2016 337,59

SOLUCIONES VIALES, SENYALITZACIO VIARIA

No

10/02/2016 140,36

SAINT GOBAIN, MATERIALS VIES PUBLIQUES

No

01/02/2016 256,63

VODAFONE, MOBILS AJUNTAMENT GENER-16

19/02/2016 36,52

COMFRED, VALVULA REPARACIO CONSULTORI MEDIC

No

22/02/2016 1.028,50

LA CREMALLERA, ANIMACIO CARNESTOLTES 2016

No

01/02/2016 229,9

SIEF, QUOTA ALARMA LA ROSELLA 2016

No

10/02/2016 1.265,62

CTAT DE REGANS, CANAL PIÑANA, DERRAMA 2016

No

10/02/2016 1.794,74

CTAT DE REGANTS, DERRAMAN 2016

No

22/02/2016 169,4

GRUP SEVEN, SEGURETAT FESTA CARNESTOLTES 2016

No

24/02/2016 622,33

INFOUNIO, INSTAL.LACIO CABLE RED JUTJAT DE PAU

No

4.437,17

No
02/02/2016

11/02/2016

Sí

Sí

20/02/2016 525,75

SALTOKI, REPARACIO CONSULTORI MEDIC

No

11/02/2016 867,39

ENDESA, GAS AJUNTAMENT 07/01 A 05/02

No

11/02/2016 1.259,59

ENDESA GAS, ESCOLES 07/01 A 5/2

No

15/02/2016 449,21

ALBERCH, TRAVESA PL DIPOSIT

No

20/02/2016 178,31

SAINT GOBAIN, MATERIAL MANT. VIES PUBLIQUES

No

15/02/2016 462,04

SOLER, SENYALITZACIO, EQUIP, ESCOLES I ALTRES

No

15/02/2016 192,44

SOLER, EB, ESCOLES, I VARIS

No

26/02/2016 17,5

QUIM, COPIES PLANOLS ESGLESIA

No

24/02/2016 6.981,60

CONSELL COMARCAL, RECOLLIDA RSU

No

01/02/2016 298,57

TELEFONICA, LINIES MOBILS AJUNTAMENT-GEN-16

31/01/2016 262,81

ELECTRO STOCK, MATERIALS REPARACIO ENLLUMENAT

No

31/01/2016 57,4

ELECTROSTOCKS, MATERIALS CONSULTORI I ENLLUMENAT

No

29/01/2016 634,4

AUSA, REVISIO VEHICLE BRIGADA

No

31/01/2016 60,5

XARXA, -QUOTES ENTITATS GENER-16

No

01/02/2016 57,1

UNIPRESALUD, Importe Cuota 01/02/2016-29/02/2016

01/03/2016

Sí

SEMIC, CARPETA ROSSELLO.CAT

15/02/2016

Sí

181,5

04/03/2016

Sí

31/01/2016 56,39

LYRECO, PAPER MATERIAL OFICINA

No

14/01/2016 20,33

ENDESA, ENLLUMENAT AFORES 11/11 A 12/01

No

14/01/2016 65,34

ENDESA, AJUNTAMENT VELL 5/11 A 07/01

No

14/01/2016 288,57

ENDESA, LOCAL DONES 5/11 A 07/01

No

14/01/2016 255,09

ENDESA, ENLLUMENAT AV. PONENT5/11 A 7/01

No

14/01/2016 480,96

ENDESA, ESCOLES 5-11 A 7/1

No

16/02/2016 752,47

ENDESA, ESCOLES, 5-11 A 07-01

No

14/01/2016 315,23

ENDESA, ENLLUMENAT ROTONDA 11/11 A 12/01

No

14/01/2016 32,23

ENDESA, CEMENTIRI 10/11 A 13/01

No

05/02/2016 1.123,63

ENDESA, AJUNTAMENT 31/12 A 31/01

No

25/01/2016 70,92

ENDESA, BOMBA AIGUA 22/12 A 22/01

No

25/01/2016 245,22

ENDESA, CASAL 22/12 A 22/01

No

25/01/2016 1.065,38

ENDESA, CONSULTORI 22/12 A 22/01

No

25/01/2016 747,99

ENDESA, ENLLUMENAT AV CATALUNYA, 22/12 A 22/01

No

25/01/2016 202,06

ENDESA, EB 22/12 A 22/01

No

25/01/2016 578,23

ENDESA, ENLLUMENAT PONENT 22/12 A 22/01

No

26/01/2016 1.037,83

ENDESA, ENLLUMENAT MAJOR 22/12 A 22/01

No

25/01/2016 899,86

ENDESA, ESCOLES 22/12 A 22/01

No

25/01/2016 515,67

ENDESA, ENLLUMENAT CARRASCO I F. 22/12 A 22/01

No

25/01/2016 890,44

ENDESA, ZONA ESPORTIVA 22/12 A 22/01

No

25/01/2016 417,84

ENDESA, JUBILATS 22/12 A 22/01

No

14/01/2016 310,18

ENDESA, ENLLUMENAT C. FORMIGUERA 22/12 A 22/01

No

25/01/2016 310,18

ENDESA, ENLLUMENAT C. FORMIGUERA, 22/12 A 22/01

No

01/02/2016 56,29

TELEFONICA, MOBIL ALCALDE AJUNTAMENT

15/02/2016 190,14

FCC, Servei extra de voluminosos dia 31/10/2015.

04/03/2016

Sí
No

01/02/2016 267

UNIPRESALUD, Importe Cuota 01/02/2016-31/07/2016

19/02/2016 2.314,74

AULOCE, SUSCRIPCIO ESPUBLICO

01/03/2016 12.597,20

TREN MAGIC, SERVEIS PRESTATS AL MES DE MARÇ

29/02/2016 63,88

LYRECO, MATERIAL OFICINA

No

29/02/2016 663,08

ELECTRO STOCKS, MATERIAL ELECTRIC SALA VETLLES

No

29/02/2016 1.103,82

ELECTROSTOCKS, REPARCIO ENLLUMENAT PUBLIC

No

29/02/2016 236,33

ELECTROSTOCK, ENLLUMENAT, ESCOLES, SALA VETLLES

No

01/03/2016 262,23

TELEFONICA, LINIA MOBIL AJUNTAMENT FEB-16

No

01/03/2016 59,16

TELEFONICA, MOBIL ALCALDE 18-1 A 17-2

No

28/01/2016 1.028,50

TELEFONICA, FACTURACIO PLANA GEN-16

01/02/2016

Sí

29/02/2016 159

MARGARITA RIUS, GIMNASTICA MANTENIMENT FEB-16

07/03/2016

Sí

26/02/2016 159

MARGARITA RIUS, ZUMBA FEB-16

07/03/2016

Sí

26/02/2016 147,01

WIFREDO NOGUERA, SALUT ESQUENA FEB-16

07/03/2016

Sí

20/02/2016 154,27

ROSARIO SANCHEZ, GIMNASTICA SUAU FEB-16

07/03/2016

Sí

26/02/2016 3,5

CONDIS, XOCOLATA CARNESTOLTES 2016

No

29/01/2016 414,07

RAPOR, MATERIAL HIGIENIC ESCOLA LA ROSSELLA

No

06/02/2016 288

FONTANET, VARIS FESTA STA AGUEDA I CARNESTOLTES

No

28/02/2016 120

AMBROSIA, MENU ELECCIONS AGRARIES 2016

29/02/2016 25,4

INFOUNIO, REPARACIONS AJUNTAMENT

No

26/02/2016 174,2

CONDIS, VARIS XOCOLATA CARNESTOLTES

No

26/02/2016 2.057,00

MUSICOS UNIDOS, ORQUESTRA GALATEA FEB

No

29/02/2016 1.083,05

MN CATERING, SERVEI CATERING EB FEB-16

24/02/2016 381,15

MARBRES SIMO, PLAQUES CEMENTIRI

No

31/01/2016 4.070,49

LIMPIEZAS PIRINEO, NETEJA DEPENDENCIES FEB-16

No

31/01/2016 833,58

LIMP PIRINEO, NETEJA GRAL VIDRES I ALTRES FEB-16

No

31/01/2016 4.293,00

LIMP. PIRINEO, NETEJA ESCOLES FEB-16

01/03/2016 612

ARTESEY, LLOGUER LOCAL JOVE MARÇ-16

25/01/2016 160,93

PINTURES RALUY, TREBALLS REPARACIO CONSULTORI

19/02/2016 600,99

AMAZON, SMARTPHONES AJUNTAMENT

183.209,81

01/03/2016

Sí
No

07/03/2016

07/03/2016

07/03/2016

Sí

Sí

Sí

No
07/03/2016

Sí
No

07/03/2016

Sí

183.209,81
89.102,83
94.106,98

En el torn obert d’intervencions pren la paraula la Regidora i Portaveu del Grup ERC-MESAM, Maria Carme Vidal, i demana tot un seguit d’aclariments de les factures relacionades,
fent especial menció a les referents a les barreres fòniques i la seva gestió en tractar-se d’un
cost compartit amb el municipi de Torrefarrera; Telefònica mòbils, Despeses personal
Emissora etc, donant-se complida informació per Alcaldia i posant a la seva disposició tota la
documentació e informació que es disposa pel seu coneixement.

Seguidament pren la paraula el Regidor i Portaveu del Grup RpT-E David Ricart i pregunta
igualment respecte a diverses factures, a destacar les referents al manteniment Casal
Municipal i la seva forma de contractació de l’empresa que el fa, factura caramels, Albert
Soler, Lots Nadal, tanques zona plaça església etc; donant-se complida informació per
Alcaldia i posant igualment a la seva disposició tota la documentació e informació que es
disposa pel seu coneixement.
XIV.- MOCIONS.
Pel Regidor i Portaveu del Grup Rosselló per Tothom-Entesa, David Ricart hi ha una
moció presentada per tal d’impulsar una política de tarificació social en el Servei i
Equipament de l’Escola Bressol Municipal, 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 DEL GRUP MUNICIPAL Rosselló per Tothom – Entesa A L’AJUNTAMENT
DE ROSSELLÓ PER TAL D’IMPULSAR UNA POLÍTICA DE TARIFACIÓ SOCIAL
EN EL SERVEI I EQUIPAMENT DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
ATÈS que la crisi econòmica està colpejant amb força la societat catalana, amb atur,
precarietat i exclusió social.
ATÈS que l'Ajuntament de Rosselló, com a administració més propera a la ciutadania, rep
amb major intensitat les conseqüències socials d’una crisi que està afectant amb força els
treballadors i les treballadores i les classes mitjanes.
ATÈS que l’increment de les necessitats socials es produeix també en un període de major
dificultat de les finances locals per la caiguda dels ingressos de l’Ajuntament i la manca d’un
finançament adequat.
ATÈS que els ingressos municipals provinents d’administracions supramunicipals, com ara i
entre altres els que cofinancen les escoles bressol o l’Escola de Música, s’han reduït i es
reduiran de forma significativa.
ATÈS que el salari mitjà del nostre país amb prou feines arriba als 1000€/mes, per la qual
cosa prenen rellevància conceptes com el criteri renda personal o altres anàlegs a l’hora de
determinar preus públics o ajuts vinculats a serveis no obligatoris d’atenció a les persones
però de gran importància per a la ciutadania.
ATÈS que la igualtat d’oportunitats en l’accés a qualsevol equipament, servei o activitat
municipal és imprescindible, per garantir-ne la seva funció social i que cap ciutadà en pugui
quedar exclòs per motius econòmics.
ATÈS que l’adopció d’una política de taxes o preus públics dels serveis públics municipals
segons la capacitat econòmica dels usuaris esdevé una política fonamental per a l’equitat i la

inclusió social i que permet superar les barreres d’accés que tenen alguns ciutadans a
determinats serveis i activitats municipals.
ATÈS que la tarifació social planteja l’establiment de diversos preus d’un mateix servei
segons el nivell de renda dels usuaris/es (i d’altres circumstàncies personals i/o familiars),
establint franges d’usuaris/es i un determinat preu per a cada franja que cobreix un
percentatge variable del preu de cost de provisió del servei.
ATÈS que es fa pal·les la necessitat d’incrementar i enfortir la transparència dels sistemes de
preus públics municipals, millorant la informació sobre la suficiència econòmica dels usuaris i
la capacitat redistributiva de les polítiques municipals.
Per tot això, l’Ajuntament de Rosselló pren els següents
ACORDS
PRIMER: Impulsar un sistema de tarifació social sobre els preus públics municipals del servei
Escola Bressol Municipal que presta aquest ajuntament, i que s’ajusti per a cada persona a la
seva renda individual o familiar, constituint un criteri polític central des de la perspectiva de
la redistribució de la riquesa, tenint en compte criteris de renda i de situació personal i
familiar.
SEGON: Crear una comissió mixta, amb representants dels diferents grups municipals i
tècnics municipals, per tal de desenvolupar una proposta de tarifació social sobre els preus
públics dels serveis, equipaments i activitats municipals, començant per l’escola bressol i
posterior implementació a la resta de serveis municipals. En el període març-juliol 2016
realitzar els treballs previs amb l’anàlisi de costos i ingressos i anàlisis de les dades renda
usuaris. Setembre-desembre de 2016 conclusions dels estudis i proposta d’ordenança fiscal
per l’any 2017. Gener – maig de 2017 aprovació pel Ple de l’Ajuntament de Rosselló, difusió
i matriculació per implantar la tarifació social a l’escola bressol en el curs 2017-18.
Intervé el Regidor David Ricart, per ficar en coneixement el seu contingut i manifesta per
fer una mica de memòria que creia que el pressupost 2016 era ajustat, podria compartir que hi
hagués més política social amb aquests, nosaltres venim a presentar aquesta moció, a la junta
ja vaig dir que era oberta en el fet de fer un estudi per incorporar el curs 2017-18 i durant tota
aquest temps fins al 31 de desembre fer un estudi de com podríem implantar per començar a
l’escola Bressol la tarificació social, és un equipament bàsic per aquelles famílies que poden
ajudar a contribuir en temes de feina i és costós de mantenir i per tant és una línia fonamental
i que crec que s’hi ha d’apostar. No dic que no s’hi aposti, però crec que podem fer que
l’aportació sigui més justa, en funció de la capacitat contributiva que tenen els propis usuaris,
per tant proposem això, un estudi, de març a juliol per fer els treballs previs, els informes de
rendibilitat, etc, per poder estar acabat al desembre i fer les propostes i si cal fer l’ordenança
fiscal amb la corresponent aprovació de la tarifa per al curs 2017-18.
Seguidament pren la paraula el Regidor i Portaveu del Grup de CIU Manel Plana, i
comenta adreçant-se al Regidor Sr Ricart que si quan parla de rendibilitats, suposo que
deu ser en uns conceptes que no lliguen amb la rendibilitat, per que hi ha unes despeses i uns
ingressos, abans ho ha comentat el Sr. Alcalde, no volem dir que són institucions deficitàries

sinó que invertim en les persones, però evidentment si haguéssim de repercutir el cost que té
l’escola Bressol o l’Escola de Música com aquells equipaments que són d’àmbit municipal,
(aprofito per recordar que som dels únics municipis que tenim una escola Municipal de
Música que no tenen els altres, que ho han externalitat,) el concepte de rendibilitat no dona
lloc. És una bona proposta però hauríem de veure si aquest estudi, si hagués de ser una
persona de l’ajuntament qui ha de controlar les rendes de les persones, si s’ha de ficar una
persona més per aquesta tarificació, què vol dir la tarificació social? S’ha parlat amb l’escola
Bressol i amb l’Ampa? Pregunto, per que aquestes propostes estarien bé. Jo m’he n’he
assabentat i he preguntat a la direcció de l’escola bressol si s’havia preguntat, a la Direcció
Escola Bressol; a l’Ampa si s’havia preguntat a pares i mares.
I com vam comentar a la junta de portaveus i com hi havia molts municipis que ho estaven
fent, he anat buscant per internet; Terrassa, Rubí, Cerdanyola del Vallès, Sabadell,
Castelldefels, Sant Feliu de Llobregat, Esplugues, Molins de Rei, La Garriga i un any La Seu
d’Urgell van fer una proposta. De tots els municipis del nostre entorn no he trobat cap tipus
d’aquesta proposta, crec que la millor tarificació és que des de que hem entrat nosaltres no
s’ha incrementat ni un sol € la taxa, i si hi ha alguna família, tot i que no és ensenyament
obligatori, té una dificultat els serveis socials del consell comarcal han fet el seu seguiment, i
si hi ha alguna família que en un moment determinat no ha pogut fer front s’hi ha fet un
seguiment personalitzat, per que entre altres coses, com som un municipi reduït, tots ens
coneixem, sabem on està l’escola Bressol o hauríem de saber-ho i anar-la a veure i visitar-la.
Com heu vist el pressupost heu vist les despeses i els ingressos, tot el que es genera, una de
les coses que intentarem proposar i que ens ha generat cert malestar és el preu del servei del
menjador, ho ficarem de forma uniformitzada i en funció de que hi puguin estar-hi. Aquí hi ha
una diferenciació entre els que estan fixes i els que són esporàdics.
Repeteixo, la millor tarificació és que ni escola bressol, ni escola de música, ja que
demanàveu que s’incrementessin les partides de despesa social, no hi ha hagut cap tipus
d’increment. Crec que és la millor tarificació. El número d’usuaris podem dir que està gairebé
ple, l’any passat potser per una qüestió demogràfica, va estar més baix.
Està molt bé la voluntat de fer, també vàreu tenir, en aquest cas el vostre grup, una oportunitat
quan es va presentar la passada legislatura i que s’ha introduït amb el tema del contracte
d’aqualia, allí si que es va poder introduir la tarificació per que van obligar i no s’hi va votar a
favor, un cert punt d’una certa coherència entre el dir i el fer. Proposem això sí, que totes
aquelles propostes que vagin amb la línia de millorar i racionalitzar la contribució del ciutadà
com del propi ajuntament, seran benvingudes, però amb aquest cas no veiem que hi hagi
fonament, s’ha fet per que s’ha fet, s’havia de fer, però no s’ha parlat ni a l’escola bressol, no
s’ha parlat ni amb pares ni mares de l’ampa, no s’ha parlat amb el responsable del servei del
personal de l’ajuntament per que potser això implicaria incrementar el personal i després per
que la tipologia i tipografia dels municipis que surten com a tarificació, voler comparar-ho en
sembla una mica agosarat, per això nosaltres no votarem a favor.
Si es fa una proposta més acurada, elaborada i ajustada a la realitat ho mirarem.
Torna a intervenir el Regidor David Ricart i respecte a la intervenció del Sr. Manel
Plana comenta adreçant-se a el, i diu que la teva defensa ha sigut molt bona, destructiva
com sempre, és l’estil que veig que fa servir sempre, no em sorprèn. Crec que no has escoltat
bé, és oberta i per poder-ho fer al 2017-18, si agafo una proposta i em dedico a buscar per
internet els ajuntaments que ho han proposat i ho han fet i els ajuntaments que han proposat i

no ho han fet no sé qui en sortiria favorable o no. El fer la tarificació social no vol dir que
incrementi el nivell de despesa de l’ajuntament, no té per que incrementar entenc jo, i per això
es demanava fer un estudi del març al juliol i acabar-lo al desembre, no es donaven presses de
cap mena i es demanava estudiar, és un treball previ, i evidentment es parla amb tothom amb
aquests treballs previs, per tant em sorprèn la defensa que n’has fet. No era una cosa per
implantar al curs vinent sinó pel següent. El temps per parlar amb la gent està més que
justificat. Res més a dir, no sé com qualificar la defensa que has fet.
Acte seguit pren la paraula la Regidora Mari Carme Vidal, com a Portaveu del Grup
ERC-MES-AM i diu que nosaltres estem per la tarificació social, no només de l’escola
Bressol sinó de moltes altres coses, tu preguntes què és això? Nosaltres creiem que s’ha de
tenir en compte els ingressos de la unitat familiar i fins i tot la situació socioeconòmica
d’aquella família. Parla d’estudis i crec que un estudi no fa mal i no et compromet a res, crec
que sempre és bo, saber les coses, votarem a favor, però no només a favor de l’escola bressol
sinó que s’hauria d’aplicar a altres sectors. De vegades es té en compte l’edat, nosaltres
Rosselló som un municipi atípic, ja que, tenim molts jubilats gràcies a Alier que venen del
règim general que tenen unes jubilacions que no tenen res a veure amb les famílies de gent
jove que ho tenen molt més difícil. Nosaltres apostem, votarem a favor, però no només de
l’escola bressol i remarco crec que un estudi sempre és bo i no et compromet a res. Quan tu
veus com van les coses decideixes si val la pena o no, recordo que a la junta de portaveus vas
dir s’havia mirar i que de vegades hi havia greuges comparatius, això el millor per saber si
uns estan equivocats o uns encertats és això, seure i parla’n. Hi ha temps més que suficient.
Respon el Regidor Manel Plana per apreciacions ja personals, i diu: Sr. Ricart em penso que
no heu escoltat tot, em penso que li he dit que estàvem oberts a que féssiu una rectificació
d’això, em penso que no ho ha volgut escoltar, si vostè es vol quedar amb una altra cosa, és
una qüestió de cadascú. Totes les paraules constaran en acta.
Tan sols li he dit que si vostè presenta una cosa que com a mínim ha d’haver-hi un cert treball
al darrera, i li he dit al començament que era una bona proposta però jo també li comento que
les coses s’han de treballar i parlar amb tothom i això no vol dir que ens neguem, he acabat
amb aquesta intervenció, potser tinc un punt amarg, jo no entraré a quin punt té vostè, però sí
que quan es presenta una cosa s’ha de mirar una mica i veure de quina manera va. Però
voldria més allà de les diferències que puguem tenir vostè i jo, doncs que quedés constància
que quedem oberts a totes aquelles propostes però que estiguin una mica més elaborades i més
treballades, tan sols li comento això, res més, i tot allò que es pugui fer estarà benvingut.
Em penso que aquí ja podem passar a votació i després si vol ja en parlarem vostè i jo.
Intervé el Regidor David Ricart i demana la paraula per fer una apreciació, per acabar i ja
serà el Sr. Alcalde qui moderi el debat si sí o si no.
La proposta no entenc jo que hagi d’estar més elaborada, aquí es fa una proposta on es diu que
es faci una comissió o no, era oberta i és per fer un estudi, per que el que no farem jo com a
regidor anar a preguntar, el que s’ha de fer és fer-ho des de dins i valorar. Una cosa és que jo
digués farem un estudi amb tres mesos etc. i s’implantarà al mes de setembre, això sí que seria
una proposta poc elaborada. Precisament és per fer una proposta elaborada que es dona tot
aquest temps.

Finalitzada les intervencions es sotmet a votació no s’admet amb el següent resultat:
Set vots en contra del Grup de CiU i tres vots a favor dels Grups de ERC-MES-AM i
Rosselló per Tothom-Entesa.
XV.- MOCIÓ DE INCLUSIÓ ORDRE DEL DIA
Finalitzats tots els assumptes inclosos a l’ordre del dia i abans del punt de precs i preguntes i
de conformitat amb l’article 91 del ROF, pel Sr Secretari indica que la inclusió de qualsevol
altre punt requereix de la prèvia justificació i declaració d’urgència per majoria absoluta del
numero legal de membres de la Corporació municipal en compliment de l’article 51 del RDL
781/1986 i 82 del RD 2568/1986, així es sotmet a votació, la incorporació dels següents
assumptes “adhesió a la tercera pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia
elèctrica destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel consorci català pel
desenvolupament local a l’empresa Endesa energia SAU (exp. 2012/01)”.Sotmesa la proposta
d’inclusió del punt referenciat, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels deu regidors assistents
s’acorda la seva inclusió.
PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE ROSSELLO D’ADHESIÓ A LA
TERCERA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT
D’ENERGIA ELÈCTRICA DESTINAT ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA
ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A
L’EMPRESA ENDESA ENERGIA SAU (Exp. 2012/01)
ANTECEDENTS
Primer.- En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat, destinat a les entitats
locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa Endesa Energia SAU,
havent- se formalitzat el corresponent contracte administratiu en data 19 de març de 2013 amb
una durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins el 31 de març de 2014 i la relació de
preus unitaris que tot seguit es detallen:
Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)

Euros/ kW i any

P1

P2

P3

174,136

135,304

81,077

152,356
177,553

86,943
150,938

183,228

63,77

P1

P2

P3

Sublot 1 (3.0A)

15,754249

9,452549

6,301700

Sublot 2 (2.1A)

35,517224

Sublot 3 (2.1 DHA)

35,517224

Sublot 4 (2.0 A)

21,893189

Sublot 5 (2.0DHA)

21,893189

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

Preus terme de Potència
T.A.(*)
P1
P2
P3
P4
P5
P6
3.1A
25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000
6.1
17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).
Preus terme d’energia (sense Impost electricitat i sense IVA)

T.A.
3.1A
6.1

PRODUCTE
TP-DH3C
TP-DH6B

PREUS ENERGÍA (€/MWh)
P1
P2
P3
P4
P5
P6
138,231 119,319 85,149 0,000 0,000 0,000
171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 69,520

Tercer.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la proposta d’acord
relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril
de 2014 al 31 de març de 2015, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de
pròrroga.
Quart.- En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta d’acord
relativa a la segona pròrroga i la cessió a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
(ACM) de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les
entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2015 al 31 de
març de 2016, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga i la cessió
dels contracte a l’ACM la qual va mostrar la seva conformitat dins el període d’audiència
establert a la clàusula setena del PCAP.
Cinquè.- En data 19 de febrer de 2016, l’ACM ha aprovat la proposta d’acord relativa a la
tercera pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les
entitats locals de Catalunya, per un termini de nou mesos, des de l’1 d’abril de 2016 al 31 de
desembre de 2016, havent- se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga la
qual va mostrar la seva conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula setena
del PCAP.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del
subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya
(Exp. 2012/01) en quan als períodes de pròrroga de la durada del contracte.
Segon.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc
del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de
Catalunya (Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels contractes derivats de
l’Acord marc.

Tercer.- Article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) pel que fa a la formalització
dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels
corresponents documents contractuals.
Quart.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels contractes.
Cinquè.- Article 53.1 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents en
matèria de règim local que regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment, aquest Ajuntament,
ACORDA
Primer.- Que l’Ajuntament ROSSELLO s’adhereix a la tercera pròrroga de l’Acord marc de
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya membres del
Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de nou mesos, que va des de l’1 d’abril de 2016 al 31
de desembre de 2016, amb les següents condicions econòmiques:
Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)

Preus (€/kW i any)

P1

P2

P3

115,002

96,809

69,217

141,560
163,494

85,352
125,265

144,809

65,076

P1

P2

P3

Sublot 1 (3.0A)

40,728885

24,437330 16,291555

Sublot 2 (2.1A)

44,444710

Sublot 3 (2.1 DHA)

44,444710

Sublot 4 (2.0 A)

42,043426

Sublot 5 (2.0DHA)

42,043426

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

T.A.
3.1A
6.1

PRODUCTE
TP-DH3C
TP-DH6B

PREUS ENERGÍA (€/MWh)
P1
P2
P3
100,866
88,530
68,709
114,754
97,365
92,471

P4
78,696

P5
75,889

P6
64,956

Segon.- Autoritzar a l’ACM l’accés a les dades de subministrament elèctric d’aquest ens local
a efectes exclusius de seguiment i control del contracte pel bon fi de la seva execució.
Tercer.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).

Quart. Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU (Av. Vilanova 12, 08018, Barcelona)
com empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament
d’electricitat.
Essent aprovada per unanimitat dels regidors assistents, que son deu dels onze que de
dret composen la Corporació..
XVI.- PRECS I PREGUNTES.
En primer lloc pren la paraula la Regidora Maria Carme Vidal, Portaveu del Grup ERCMES-AM i comença pel que fa referència a la plaça de conserge a l’escola la Rosella, i
demanem que es retiri per una qüestió de forma, la convocatòria està mal feta. Es penja a
l’eBando l’11 de març, es comença a fer Pregons el 14, diu que hi ha temps fins al 23 de març
per presentar el currículum, però no es penja ni a la pàgina web, ni al taulell d’anuncis
d’aquest Ajuntament la convocatòria, no es contempla la possibilitat de les persones amb
discapacitat, Es a dir s’ha de tornar a convocar però bé.
També dir que l’Ajuntament assumeix una tasca que no li pertoca.
Nosaltres proposem que tenint com tenim un peó a la Brigada (David Casanovas) que no té
una feina assignada, una feina fixa, igual el veus pintant les línies d’un pas de vianants, com
fent una altra cosa, dediqui 3 hores de la seva jornada laboral a l’Escola i la resta a tasques de
la Brigada com fins ara. Això suposaria per l’Ajuntament un estalvi i un aprofitament del
recursos humans. Ell pot fer perfectament aquesta tasca.
Demano que consti a l’acta tal com ho he dit i per això ho porto per escrit. Així el Cap de la
Brigada de l’Ajuntament ho podrà llegir tranquil·lament i sabrà de primera mà què he dit. “El
15 de març a la Junta de Portaveus vaig dir aquesta proposta, sortia de l’Ajuntament a
les 15:30h i a les 20h el Cap de la Brigada em trucava demanant-me explicacions del que
havia dit a la reunió de Portaveus. Sóc regidora d’aquest Ajuntament, Portaveu del
grup municipal ERC-MES – AM demano el mateix respecte que demaneu vosaltres,
membres de l’equip de govern.
Li pregunto Senyor Alcalde, de què va això? ¿Vol posar-me en contra als treballadors
de l’Ajuntament?
Sempre he manifestat en els Plens i així consta en les Actes, que tots els treballadors són
importants i que cadascú té una tasca a fer, diferent però igual d’important.”
Continua la seva intervenció i comenta que en El ple de 18 de desembre de 2015, quan hi
havia els pressupostos, a la part annexa hi havia els sous dels treballadors de l’ajuntament,
vam dir que hi havia un greuge comparatiu en els sous d’uns treballadors, entre uns
treballadors i uns altres, després mirant entre el 2015 i 2016 hi ha una puja salarial com tenim
tots, d’aquestes, destaquen 2 treballadors; el Salvador Brao que si li augmenta el sou 6.600€
aproximadament, em sembla perfecte, ja que és una persona que ve d’un pla d’ocupació, diria
més, és una persona que se li hagués tingut de pujar abans perquè abans no tenia ni paga extra
ni res, i després tenim a l’auxiliar administratiu, que és el Gerard, se li apuja el sou 2.645€, és
a dir, un 16% aproximadament. Demanem que hi hagi el mateix criteri, no pot ser que utilitzis
diner públic en afavorir un treballador en detriment d’un altre, el Gerard que ja ho vaig dir al
ple del setembre o desembre, si fa més coses el millor és que se li canviï el contracte, ara té
contracte d’auxiliar de biblioteca i ara ha passat del consultori a aquí a les oficines, ha d’haver
uns criteris i un seguit de coses. Tot els números que dic és a partir del que ens faciliteu

vosaltres, vull que quedi constància que no vull anar en contra de cap treballador, ni res. Com
a regidora de l’ajuntament i portaveu crec que a la junta de portaveu es pot parlar
tranquil·lament i podem dir el que ens sembla, per que veig desmesurat la trucada del cap de
la brigada demanant-me explicacions, em sembla que ha quedat clar a tots. Jo sempre he dit el
mateix, tots els treballadors són iguals i cada cadascú fa la seva feina, per exemple; amb la
caiguda del campanar qui se’n va endur els protagonisme van ser els agents, jo soc treballador
i també vull que m’apugin el sou, si el té, canvia-li el contracte a administratiu.
En quan a concessions, el tema de les piscines, va sortir ahir i diu que hi ha temps fins al dia
31, doncs pràcticament hi ha molts pocs dies, i potser s’hauria d’allargar.
Una altra cosa, ho porto dient des de el 2012, una qüestió de forma, agafem copiem i
enganxem, quan diu San Juan a veure si ho arreglem, fa mal als ulls, soc així de “perepunyetes”.
Respecte al tema de les piscines, es dóna més importància a l’experiència, és important sí,
però passaria igual que quan anem a buscar feina, si sempre demanes experiència pot haver
que per primera vegada ho pot intentar i fer-ho bé, al ser unes piscines municipals crec que
l’experiència no se l’hi hauria de donar tanta importància, experiència de què? Bars? Piscines?
Sempre a partir del que heu penjat. Ja que, una persona que no ha portat mai unes piscines ja
no pot optar, o opta amb inferioritat de condicions respectes els altres.
La teulada de l’ermita d’Al-kanís, mireu-vos ‘ho que es veu que està deteriorada, via
informació que m’han fet arribar.
Respecte a Ràdio Rosselló, aprofitant que hi ha l’Enric, tu Sr. Alcalde, vas proposar en
l’anterior legislatura que després de cada ple, faríem una intervenció els diferents portaveus
municipals, aprofitant a les mitges que és informació local i expliquem el que pot passar a
l’ajuntament d’Almacelles o al de Lleida, estaria bé que ja que només és cada tres mesos, que
els diferents portaveus dels grups municipals puguem fer un tall.
Un altre tema la rotonda al costat del cementiri, crec que també ho vam dir, crec que s’ha de
dir als mossos de trànsit que es mirin la rotonda del cementiri, per si hi hagués un accident
mirar si complim o no la normativa pel que fa referència als stops o no stops.
Una altra cosa Josep, en quan a la citació d’una veïna, la citació, el document que surt
d’aquest ajuntament citant una veïna, si em puc permetre l’expressió, l’has cagat. Puc
entendre que et puguis sentir ofès, com jo em puc sentir ofès moltes vegades, a més a més, si
tu i jo compartim alguna cosa és el temperament, doncs, vas a casa d’aquesta persona i
demanes explicacions, o te’n vas al jutjat de pau. El que no pots fer és instrumentalitzar
l’ajuntament, a més a més, tu que ets l’alcalde i representa que has de posar pau i això es la
casa de tots. Fas sortir un paper de l’ajuntament que te numero de la sortida, l’ajuntament si
cita algun veí ha de dir per què el cita, el cites i no li dius el perquè, si cites has de dir-ho,
aquesta persona vindrà o no vindrà, l’acuses, testimonis. Et dic per les formes, et demanaré
per escrit que ens donis la teva versió, no el secretari, tu, és una cosa personal, aquesta
anècdota l’heu elevat a categoria. A més a més una persona gran, això es pot entendre com un
tracte d’humiliació, vexació, prepotència, tu ets l’alcalde de tots i el que has fet és
instrumentalitzar, has fet d’una cosa privada pública.
Contesta l’Alcalde que no, que el primer que hauries de saber és de què es va parlar i tu no
hi erets, jo la vaig citar com a alcalde i el que li vaig dir va ser com a alcalde. La meva vida
privada me la soluciono jo i bastant bé. El que aquí vam tractar, jo no sé que t’ha dit ella, aquí
el que vam parlar va ser tema ajuntament, el que tingui amb ella per privat ja li diré.

Torna a intervenir la Regidora Mª Carme: Vidal i diu, t’he dit per la forma, el paper que
surt de l’ajuntament està mal fet, quan l’ajuntament cita amb algú, o qualsevol administració
ha de dir perquè, imaginat que t’acusen potser hagués tingut de vindre amb l’advocat. Això és
així. És igual que tinguis la majoria absoluta com que no. Desitjaria i demanaria que ens ho
expliquessis tu, la teva versió, si és una cosa d’ajuntament o no. El fet d’estar 2 persones i
vosaltres 4. A més a més a l’ajuntament, i tu que ets l’alcalde que has de ficar pau i vetllar per
tots els veïns, això no pot ser. Et torno a demanar que ho expliquis.
Respon l’Alcalde que quan acabis, ho explico, tens alguna pregunta més. Anirem fent per
ordre, ràpid i que s’entengui.
Finalitzat la intervenció pren la paraula el Alcalde e inicia la seva intervenció, Respecte
del conserge i el tema de la discapacitat, ja hi era en l’anterior convocatòria per tant quan hem
arribat a un punt que amb membre amb discapacitat no n’hi ha cap, ha estat quan hem obert el
ventall per donar aquest servei que no li toca fer-ho a l’ajuntament i fem aquest esforç i li
posem. El problema és que amb discapacitat no hi ha ningú més que pugui optar a la plaça.
Aquí ja en tenim molts de currículums, ja tenim una borsa de treball, ja s’està gestionant des
d’aquí, l’únic que hem fet és ampliar el termini per les circumstàncies que hi avui en dia al
carrer i que més gent pugui optar, es gestiona dia a dia i no té més. Ens interessa algú que
sigui una mica manetes i per desgràcia amb discapacitat no en tenim més, el Paco Bermudez
complia amb escreix.
En quan als sous estem treballant per posar-los tots amb un sou mínimament digne, de
vegades el canviar la qualificació del contracte va en detriment d’ells, i això ja se’ls ha
comentat. Si es canvia encara cobrarien menys, et faig aquesta adaptació del sou com sempre
s’ha fet.
El tema de les piscines i el termini per presentar-se, hi ha temps de sobres, el que no pot ser és
adjudicar les piscines un mes abans d’obrir-les, hi ha gent que es vol implicar i fer coses per
que les piscines funcionin més bé o donin un ventall més, i necessiten aquests mesos, abans
de publicar-ho la gent interessada ja ha vingut a parlar amb nosaltres i et podria dir la gent que
es presentarà. Els hi hem dit que mirarem que a principis d’abril ja sapiguem qui les
gestionarà. El tema de l’experiència per mi és molt important, estem donant un servei públic i
que el responsable acaba sent l’ajuntament, i que l’experiència que pugui tenir aquella
persona i que hagi gestionat aquestes o altres piscines, per mi té molt valor. Abans ens dèieu
que només potenciàvem la part econòmica, hem restat punts de la part econòmica i l’hem
afegit a l’experiència o amb aquestes coses que es poden anar adaptant i fer les piscines molt
millor.
En relació a la teulada de l’ermita ho faré mirar. No en tenia constància.
En quant a la Ràdio i el tema dels plens, cap problema. Al contrari, però teniu en compte que
les actes no s’aproven fins al següent ple.
El tema de la rotonda del cementiri, és un disseny que s’ha fet des de dels serveis tècnics i ho
podem mirar, cap problema.
En quan a lo de la veïna que m’has comentat, aquí es va fer per massa temps, massa, i se li va
fer la carta, no vaig utilitzar el poder de l’alcaldia per tractar temes personals, de cap manera,
amb aquesta persona només se li va fer vindre aquí per demanar-li si us plau que tingués
respecte, al igual que jo tinc respecte de moltes altres coses que passen per l’ajuntament. Jo en
sé moltes de coses i me les callo. I me les guardo, perquè el càrrec és el que m’implica. I li

vaig dir que si tenia alguna crítica a nivell de gestió d’ajuntament, cap problema, però primer
sigues sabedora del que estàs parlant, de vegades la desgràcia que tenim, és que per colors
polítics o desavinences personals o pel que sigui estem dient coses que realment no son i que
poden fer molt mal. I amb aquesta persona tan sols se li va dir això, al igual que jo respecto
tot el demés et demano com a alcalde que tinguis aquest respecte a mi, a tots els regidors i
membres de l’ajuntament, per que igual que parlem de mi, poden parlar de qualsevol de
vosaltres. Per desgràcia tu també ets una persona que ho pateix bastant, que aquesta persona
s’ho va agafar d’una altra manera, d’acord, però també sabem quin caràcter té i com és
aquesta persona. El que puguin dir, si jo miro, cap a la dreta o a l’esquerra a nivell de Josep
Abad, ja m’ho defensaré jo, però a nivell d’alcalde tinc l’obligació de defensar a tot l’equip de
govern de l’ajuntament, no només als meus, a tots, a tots els portaveus igual que tots vosaltres,
i et puc posar un exemple, m’han arribat crítiques del Sr. Toni Bosch, de la seva gestió amb
l’Ampa, i jo les he parat i les he tallat, a mi de boca res, damunt la taula per escrit i signat, per
mi ell és un regidor més i es mereix tot el respecte igual que els altres.; i si alguna persona del
carrer vol assabentar-se d’algun cosa que vingui, estem encantats d’explicar les coses, però
llençar merda gratuïtament no.
Intervé la Regidora Mª Carme Vidal i diu si has entès que m’estic queixant de les formes i
de les maneres.
Comenta l’Alcalde que puc coincidir que em diguis a l’escrit faltava el motiu, probablement.
Torna a intervenir la Regidora Mª Carme Vidal i diu que avui en dia les formes són
importants, hi ha uns passos que s’han de fer, hi ha la llei de transparència i a més a més amb
l’ebando no n’hi ha prou, mira que costa poc, penjar un pdf a la pàgina web i a baix. Puc estar
d’acord amb el que m’estàs dient però tu ho has de completar i fer les demandes com calen.
Com ajuntament hem de fer les coses bé.
Respon l’Alcalde: ja parlarem amb la persona responsable, només caldria que m’hagués de
cuidar de tot això. S’ha de penjar a tot arreu.
Replica la Regidora Mº Carme Vidal i diu que estic una mica en contra amb això de
l’experiència, ja que, tothom necessita aquella primera oportunitat, i si és experiència en les
piscines que hi digui, i ara em tiro a la piscina, com ho va portar el papa Gallart eren uns
altres temps.
L’experiència sí, però de vegades també et serveix per acomodat.
Contesta l’Alcalde per això hi ha unes clàusules que no deixaran que s’acomodi. A nivell
públic crec que és important valorar l’experiència.
Seguidament pren la paraula el Regidor David Ricart, Portaveu del Grup Rosselló per
Tothom – Entesa i diu en primer lloc, jo lo de la veïna que se la va citar a l’ajuntament no ho
sabia, només preguntar-li al secretari si com a mandatari de la fe pública que té el secretari de
l’ajuntament si això és legal.
Contesta Secretaria no sé si és legal o il·legal, es va fer, la pregunta fora si era encertat o no.
Es tracta de un tema personal..

Pren la paraula el Alcalde i al respecte comenta: et posaré un altre exemple, hi ha canalla
que han estat fent pintades pel poble, i també se’ls ha citat. I no un cop, fins a dos i tres. I crec
que també es la nostra funció si veiem que hi ha coses que a nivell cívic no es fan bé, citar-les,
jo no hi veig cap problema en citar una persona al despatx d’alcaldia, ans al contrari, jo amb
això el que hi veig és que l’alcalde està vetllant i al damunt del tema. Potser li voleu buscar 5
potes. No ho sé.
Respon el Regidor David Ricart i comenta que no ho sabia, una cosa és que tu citis amb
algú que ha fet una pintada i l’indiquis el motiu pel qual se’l cita, però entenc que aquí no se li
ha citat el motiu pel qual se li citava amb aquesta Sra.
Contesta l’Alcalde que a aquesta Sra, se la va fer vindre aquí igual que als de les pintades. Jo
crec pensar que no se’ls hi va indicar el motiu tampoc.
Aclareix la Regidora Mª Carme Vidal i diu que si cites a un menor, primer pels pares.
Respon l’alcalde, això per descomptat. Primer als pares, als pares se’ls hi deia el motiu però
a ells no. I ha estat molt positiu i s’ha acabat el problema. I la canalla venia aquí i no ho
sabien a què venien.
Torna a intervenir el Regidor David Ricart i diu que creu que no es comparable.
Jurídicament veurem quines conseqüències pot tindre, com a observació, jo personalment no
tinc res més a dir.
En un altre ordre el Regidor David Ricart, pregunta envers la reunió que hi va haver entre
caçadors i bicicletes, va sortir una carta al diari, no recordo el dia, on estava firmada per un
nom i 58 signatures més, això va sortir arrel de la reunió que hi va haver?
Contesta l’Alcalde que no, això va ser posterior, primer es va fer una reunió a Torrefarrera,
els dos ajuntaments, els dos clubs ciclistes i els dos clubs de caçadors i va coincidir que al cap
d’uns dies va sortir la carta aquesta al diari i a l’endemà teníem nosaltres aquí la reunió a
nivell de federació, un tal Nacho de Lleida, Mossos de medi ambient, Rurals, regidor
d’esports de Torrefarrera i nosaltres, i es va ficar tot damunt la taula i va anar molt bé, i la
reunió va estar força positiva.
Continua la intervenció el Regidor David Ricart i diu, que tampoc ho sabia, trobo molt
desafortunat i vull que consti en acta, Mª Carme, jo no he trucat al cap de la brigada, que
sàpigues que aquest regidor no ha trucat a ningú del contingut de la reunió de la comissió de
govern i vull que consti amb acta.
En aquest punt i per part de Secretaria es puntualitza i s’agrairia que ja que es fa esment
constantment pels assistents amb que consti expressament en acta algunes de les qüestions
tractades que allò que vulguin que expressament consti amb acta ho passin per escrit, per tal
de facilitar la feina i l’exactitud del que és manifesta, ja que com sabeu els mitjans de
gravació no son punters tecnològicament, per diu d’alguna forma.

Continua el Sr David Ricart i en relació amb comentaris que es van fer a la comissió de
govern, es va dir que si havíem dit que si anar a fiscalia i altres coses amb el tema de
l’església, jo vaig intentar dir les paraules que havia dit en el ple i com molt bé estan
recollides a l’acta del 17 de febrer, felicitar al secretari per la redacció. Jo vaig dir; que faria
unes preguntes, que no us ofenguéssiu, que és l’escrit del 2 de març on demanava una sèrie de
preguntes, més que res per aclarir que a nosaltres també ens demanen els ciutadans de
Rosselló, i jo vaig dir textualment, i veig que està ben recollit a l’acta, que ens deien i ens
havien manifestat, que certes fotografies no eren de la data, jo li vaig ensenyar a la Noemí. I el
que jo vaig dir va ser: si la gent no s’ho creia, aquesta gent (el que m’heu donat avui, aquí,
presumeixo que és correcte, tinc tota la presumpció, no ho poso ni en dubte) podia anar a
fiscalia i ho torno a repetir, si algú creu que aquet informe és una merda i no diu
fidedignament el que ha de dir, jo li diré: aquí tens una còpia i se’n va a fiscalia. Repeteixo el
que vaig dir. Procuraria que no se’m canviessin les paraules.
Una altra cosa, i si no és així em rectifiques, és una tem que vull aclarir i no hi ha la persona
indicada, la Sara Vilà, que em sembla que quan va caure el campanar ja era Senadora, aquell
dia es va posar en disposició d’alcaldia pel que fes falta pel campanar, no és així?
Contesta l’ Alcalde: que no.
Manifesta el Sr David Ricart, perfecte, doncs que quedi recollit en acta, per que a mi és el
que se m’ha transmès.
Seguidament pren la paraula l’Alcalde i adreçant-se al Regidor David Ricart li diu que ara
t’ho explicaré, i que consti en acta també, com veig que teniu tantes ganes que tot consti amb
acta. Aquell dia a la plaça la vaig anar a buscar jo a Sara Vila, per que ella no es va dignar a
vindre, i li vaig dir: Sara enhorabona pel nomenament i espero que algun dia et posis a
disposició i ens facis un cop de mà amb el campanar, encara espero.
Pregunta el Regidor David Ricart: però ella no se’t va ficar a disposició?
Contesta l’Alcalde que no.
Continua en el seu torn el Regidor David Ricart i en un altre ordre, comenta en quan a
l’acta del 18 de desembre que també s’ha aprovat aquí i va una mica en la línia del que anem
dient de les formes, per que crec que en certes contestes la veritat és que hi ha gent que se li
escalfa la boca. Vam repassar els imports sol·licitats i atorgats a les diferents associacions del
municipi. Jo no hi posaré noms, la podeu agafar i seguir-la per que està aprovada. Però aquí es
van dir unes falses o mitges acusacions, com per exemple: potser s’hauria de fer incrementar
l’aportació de l’ajuntament per a veure quins diners han de pagar els pares i mares, i on van a
parar aquests diners, es paguen diners que es declaren o no? No ho sé, es va replicar el tema
dels pagaments, quin recorregut tenen els diners que paguen els pares i mares, si hi ha
remuneracions als entrenadors o no, si hauria de ser amb negre o no. Es llencen una sèrie de
coses en aquest cas tenim el nom de la persona, el Pau Capell del bàsquet, jo crec que hauríem
de evitar que aquestes coses passessin.
Respon l’alcalde que estem esperant encara per que ens ho expliqui el Sr. Pau Capell..

Continua el Regidor David Ricart i comenta que aquestes actes després es pengen i de
vegades depenent aquí citem diem ostres vigilem a qui citem i crec que no queda prou
correcte. És una apreciació que faig.
Respon l’Alcalde i repeteix que estem esperant a que vingui i ens ho expliqui, li hem
demanat 2 o 3 cops ja.
Replica el Regidor David Ricart: i comenta que almenys que no se’m modifiquin les
paraules, ja que, a les actes estan molt ben recollides..
En un altre ordre i pel que fa a les retribucions dels membres de l’ajuntament, entenc que això
s’hauria de cotitzar a la seguretat social, no és un increment, és tan fàcil com, als 620€ aplicar
seguretat social, IRPF i en comptes de quedar x quedarà x-cotització i no suposa cap
increment. I jo crec que una administració que menys col·laborar amb la seguretat social
bastanta falta li fa.
Pren la paraula l’alcalde i adreçant-se al Regidor David Ricart demana si pot comentar o
aclarir això David, el de la noticia de l’església al Diari? “Denuncien que l’església de
Rosselló ja tenia esquerdes al setembre, el regidor de Rosselló per Tothom entesa ICV David
Ricart ha assegurat aquest divendres que l’església Sant Pere d’aquesta localitat del Segrià
ja presentava esquerdes el passat mes de setembre, 4 mesos abans que el temple s’esfondrés
de sobte, etc. “
Contesta el Regidor David Ricart i manifesta que s’ha fet una roda de premsa aquest matí,
en funció del que t’he trucat aquest matí per si sabies algo de la moció del PP. Jo vaig fer un
escrit, ho vam parlar a la comissió del govern, no és cap secret, veig que han agafat el tall que
han volgut. Jo el 6 de setembre demanava, que hi ha la foto que es veu l’esquerda, ho vam
parlar a la comissió de govern, que ja estava oberta l’esquerda. El que s’ha dit amb aquesta
roda de premsa és que no estava d’acord amb la moció que presentava el PP i que nosaltres no
en presentàvem cap, per què estàvem a l’espera que hi hagués els informes, que en teoria
m’havies dit que ens els donaries avui, que no estàvem d’acord amb la forma de com s’ha
presentat aquesta moció del PP, per que és generalista i que ens perjudica com a institució. A
més a més, està mal formulada, parla de que és un bé d’interès Nacional i no ho és, és un
Becil.
Pregunta la Regidor Maria Carme Vidal, si això ho sabíem que havia presentat el PP una
moció?
Respon el Regidor David Ricart que si entre l’1 i el 3 de març.
Pregunta el Regidor Manel Plana, al congrés? Senat?
Respon el Regidor Toni Bosch i diu que al parlament de Catalunya. Tinc el PDF, si voleu ja
el passaré.
Reprèn la intervenció el Regidor Sr David Ricart: i diu que el que hem dit nosaltres, és què,
estàvem a l’espera i estem a disposició de que aquí es facin els informes i es faci la conclusió

entre tots, tal i com vam dir, i que per tant no estàvem ni presentaríem una moció alternativa
amb aquesta perquè enteníem que no sabem si s’ha de reconstruir o no, a més allí, confonen
conceptes jurídics. I hem manifestat, que hem demanat la informació tal i com vaig dir a la
comissió de govern, que el 6 de setembre hi havia una esquerda, ja et vaig dir a la junta de
govern, que nosaltres no diem que el campanar hagi caigut per culpa vostra, és més, hem dit a
la roda de premsa, que creiem que és una negligència del propietari, una altra cosa és, si
l’ajuntament a partir del dia 12 va apreciar adequadament la urgència o no i l’altra part
aquesta urgència la va entendre o no. I el que diem és que l’esquerda aquesta del 4 de març hi
era i no sabem si s’havia comunicat al bisbat o no. El que hem dit és això, clar si agafem
només aquesta part. Hi havia gent allí i que per cert estan aquí.
Finalment per finalitzar pren la paraula el Sr. A clade diu us he passat l’informe, vull que
us el mireu detalladament, lògicament jo, com hem anat seguint tot el procés, hi ha coses que
potser vosaltres les pugueu mal entendre, per això dilluns a les 13h. quedarem i juntament
amb l’arquitecta fil per randa anirem desvetllant tots els dubtes que pugueu tenir. A partir
d’allí prengueu les conclusions que vulgueu.
Replica la Regidora Maria Carme Vidal i diu, que creiem que això és una cosa, però s’ha
de fer una memòria amb una cronologia ben feta l’ajuntament i tot, el que va succeir. Això
són unes preguntes, és una altra cosa, jo en l’altre ple, i també en la junta de portaveus, vaig
dir què: l’ajuntament de Rosselló necessita fer una memòria, amb una bona cronologia ben
detallada, de totes les actuacions que s’han portat a terme, l’ajuntament de Rosselló a
l’església, jo vaig dir, des de que es va fer la façana fins que cau i tu vas dir fins i tot, des de
que es declara becil fins que cau.
Contesta l’Alcalde: es que potser anirem abans de declarar-se becil i tot.
Aclareix la Regidora maria Carme Vidal que necessitem això, després amb aquesta
memòria, treball, informe, amb una cronologia detallada hi adjuntarem el que puguin fer els
altres. Això és arrel de la primera junta de portaveus que vam fer quan va caure.
Comenta l’ Alcalde que això que dius, vull que estigui fet el 16 d’abril, no sé si m’heu
escoltat abans. Pel dia 16 d’abril per la trobada tècnica això suposo que estarà fet, i serà
avantatjós, per que el Miquel Angel pot tindre la seva opinió però els altres li podran debatre
o gestionar més bé, que no nosaltres que som completament ignorants amb aquest tema. La
idea, que pel 16 tot això pugui estar damunt la taula. I a partir d’allí se’n pugui treure
solucions.
Demano que us mireu això i dilluns a les 13h. ens trobem i encantats de respondre a les vostre
preguntes. A partir d’allí valorarem i que cadascú prengui les seves decisions.
Per part del Regidor David Ricart es demana una segona còpia, com a grup la volem enviar
a Barcelona.
Finalment el Alcalde, i abans de finalitzar el Ple, posa de manifest el seu condol per la
pèrdua per malaltia de la esposa del Regidor Joan Fontova, una persona valorada com a amiga
nostra i persona encomiable i traslladar el suport i afecte a tu personalment Joan, família i

amics, ja sabem que no hi ha reconeixement públic possible que pugui compensar la pèrdua
d´una persona estimada.
Condol al que s’afegeixen tots els assistents
Pel Regidor Joan Fontova dona les Gràcies de tot cor pel suport rebut.
I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió, agraint la participació
de tots els regidors, quan són les setze hores trenta minuts, i de tot lo dit s’estén aquesta acta,
que com a Secretari, certifico

