
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 07 DE JULIOL DE 2016 

 
 
Data: 07 de Juliol de 2016 
Horari: 12,00 a 15,00 hores.  
Lloc: Rosselló. Sala d’Actes de la casa consistorial.  
Regim: Ordinària.  
 
Hi assisteixen: 
Alcalde:  
Josep Abad i Fernàndez.  
Regidors:  
Elisa Torrelles Tormo. 
Manel Plana Farran. 
Jaume Borrero Montijano 
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:  
Secretari:  
S. Fèlix Ruiz Martínez 
 
ORDRE DEL DIA 

1. Lectura i aprovació actes anteriors.. 
2. Aprovació Compte General Exercici 2015 
3. Modificació regim de retribucions, indemnitzacions i dietes membres corporació. i donar 

compte al Ple pel seu coneixement escrit Coalició electoral Esquerra Republicana de 
Catalunya-Acord Municipal. Constitució dels grups municipals i dels portaveu de cadascú..  

4. Aprovació Calendari Festes Locals 2017. 
5. Expedient Jutge de Pau Substitut. Actuacions a dur a terme. 
6. Expedient Modificació Crèdits 3/2016. 
7. Informe Execució Pressupostaria 1r/Tr 2016. 
8. Informe Pagament Mig a Proveïdors 1.t Trimestre 2016. 
9. Decrets e Informes Alcaldia i Regidories.  
10. Llicencies d’obres. 
11. Correspondència Oficial i assumptes de tràmit. 
12. Factures i comptes,  
13. Mocions. 
14. Precs i Preguntes. 

 
 



 

I.- LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS. 
Es aprovada per unanimitat l’Acta de la sessió extraordinària de 13 i 31 de Maig de 2016 i de la 
sessió ordinària de data 18 de març de 2016, 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 COMPTE GENERAL EXERCICI 2015 
ANTECEDENTS 
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2015, cal elaborar el compte general de l’entitat local, dels 
organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament local. 
 
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, 
patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària i 
annexos. 
 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2015 s’han sotmès a l’informe de la 
Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador. Exposat el compte 
general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 86, de data 5 de Maig de 2016, pel 
període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions. 
 
FONAMENTS DE DRET 
Cal tenir presents els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; la Instrucció de comptabilitat 
per a l’Administració local, i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el 
contingut. 
 
Per tant,  
 
ES PROPOSA 
Primer.- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2015, integrats pels 
següents documents comptables: 
 
- Balanç de situació 
- Compte de resultat econòmic patrimonial 
- Liquidació del pressupost 
- Estat de canvis del patrimoni net 
- Estat de fluxos d’efectiu 
- La memòria 
 
Segon.- Aprovar definitivament la documentació complementària següent: 
 
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de cadascun 
dels seus organismes autònoms. 
 
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a favor de 
l’entitat local o de l’organisme autònom, a final d’exercici i agrupats per nom o raó social de 
l’entitat bancària. en cas de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris s’aportarà 
l’oportú estat de conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui 
atribuïda la funció de comptabilitat.  
 



 

Tercer.- Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici 
econòmic 2015, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles 
mencionats en la part expositiva. 
 
En el torn obert de intervencions el Regidor Portaveu del Grup de CiU Manel Plana, comenta a 
mode indicatiu dos punts, ja que aquest tema ja l’hem tractat alguns cops: A 31 del 12 del 2015 hi 
ha un romanent de tresoreria d’1.197.000€, una quantitat “nada desdeñable” com alguns diuen, i 
per una altre costat, un resultat pressupostari a 31 de desembre de 347.495€ a més a més dels ratis 
d’endeutament, del període mig de pagament i de tos aquests altres elements i indicadors que ens 
demanen des de l’administració per tenir al dia els comptes de l’Ajuntament de Rosselló, 
indicadors que demostren criteris de solvència en la gestió econòmica.  
 
Sotmès a votació es aprovada per unanimitats dels assistents 
 
III.- MODIFICACIÓ REGIM DE RETRIBUCIONS, INDEMNITZACIONS I DIETES 
MEMBRES CORPORACIÓ. I DONAR COMPTE AL PLE PEL SEU CONEIXEMENT 
ESCRIT COALICIÓ ELECTORAL ESQUERRRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-
ACORD MUNICIPAL. CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS I DELS 
PORTAVEU DE CADASCÚ. 
A) DONAR COMPTE AL PLE PEL SEU CONEIXEMENT ESCRIT COALICIÓ ELECTORAL ESQUERRRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL. NOVA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS 
MUNICIPALS I DELS PORTAVEU DE CADASCÚ  
L’alcaldia proposa al Ple municipal que adopti el següent acord: 
 
Ateses les facultats establertes en l’article 73. 3 de la Llei 7/85, de bases de règim local, article 50 
apartat primer del DL 2/03, de 28 d’abril, TR de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 
les disposicions complementàries del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals, relatives a la constitució de grups municipals a efectes de la seva actuació 
corporativa.  
 
Atès que d'acord amb el resultat de les eleccions municipals de 24 de maig de 2015, els partits 
polítics que han obtingut representació a l’Ajuntament han estat, CiU, Esquerra Republicana de 
Catalunya-Moviment d’esquerres-Acord Municipal (ERC-MES-AM) i Rosselló per Tothom – 
Entesa (RpT-E) 
 
Atès escrits de la Coalició Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, 
comunicant acords, del següent tenor literal:  
Trencament pacte a nivell municipal entre MES i Esquerra Republicana, separant el grup en dos, 
un Esquerra Republicana de Catalunya –Acord Municipal i un altre de MES, Moviment 
d’Esquerra. 
 
Que el Portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya –Acord Municipal, serà Antoni 
Bosch Carabante. 
 
Que la Portaveu del Grup MES, Moviment d’Esquerra, serà Maria Carme Vidal Torruella. 
 
Assabentada la Corporació i atès que per un millor funcionament dels òrgans de govern de la 
Corporació, es pot acordar pel Ple de la Corporació, la creació de grups municipals.  
 



 

Atès l'article 50 del D. L. 212003 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, en concordança amb els articles 23 i següents del RD. 2568/1986.  
 
El Ple de l'Ajuntament adopta per unanimitat, el següent acord: 
 
Primer.- Crear els grups municipals de CiU, Esquerra Republicana de Catalunya –Acord 
Municipal; MES, Moviment d’Esquerra i Rosselló per Tothom, als que quedaran adscrits els 
regidors de cada una d'aquestes formacions.  
 
Segon.- Designar portaveu de cada grup, als regidors següents: 
Portaveu del grup de CiU Manel Plana Farran;  
Portaveu del Grup de ERC-AM Antoni Bosch Carabante. 
Portaveu del Grup MES, Moviment d’Esquerres Maria Carmen Vidal Torruella  
Portaveu del, grup de RpT-E David Ricart Jordana.  
 
Tercer.- Constituir la Junta de Portaveus, la qual tindrà reunió els dimarts de la mateixa setmana 
que s’hagi de celebrar Ple ordinari, essent la Composició la indicada al punt 2.  
 
Quart.- El règim jurídic dels grups municipals de l’Ajuntament de Rosselló, serà el previst en els 
articles 50 i 51 del DL 2/03, de 28 d’abril, TR de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 
23 a 26 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals (RD 
2568/86, de 28 de novembre 
 
La proposta es aprovada per unanimitat dels assistents.  
 
Ple Regidor Sr Manel Plana, inicia la seva intervenció i diu que en aquest punt de l’ordre del dia, 
hi ha dues parts una és la modificació del règim de retribucions i indemnitzacions i dietes dels 
membres de la corporació i l’altre és donar compte al ple per al seu coneixement de l’escrit 
coalició electoral d’esquerra republicana de Catalunya acord municipal, la constitució dels grups 
municipals i de cadascú dels portaveus i atès que és una qüestió interna, si voleu les part 
interessades podeu realitzar l’explicació que tingueu a bé 
 
Pren la paraula la Regidora Maria Carme Vidal e intervé per dir, que com vam quedar a la 
junta de portaveus que us faria arribar els diferents documents que havien arribat a l’Ajuntament. 
El primer de tots, és el que dona peu a la resolució d’avui. Quan les coses es fan mal fetes, les hem 
de fer moltes vegades, si es fes bé des d’un principi amb una n’hi hauria prou. No cal que 
aprofundim més, ja ho sabeu, a mi se m’havia d’expulsar, i tot un seguit de coses: ni junta de 
portaveus ni res, només regidora no adscrita, per desavinences polítiques, vosaltres heu pogut 
veure que desavinences polítiques no hem tingut, ara és el primer cop que hem votat diferent, 
polítiques no n’hi havia, és més una qüestió personal. El que es pretenia era aïllar-me, però clar 
una cosa és voler i l’altra poder. El primer document arriba a l’Ajuntament el dia 3 de maig, i així 
successivament i tots aquests documents, tret de la rèplica que fa el secretari interventor venen 
signats per la mateixa persona i el trencament entre la Coalició d’esquerra republicana de 
Catalunya més moviment d’esquerres és per motius personals. Jo continuaré aquí a l’Ajuntament, 
continuaré fent de portaveu i expressant la meva opinió, continuaré discrepant amb tu o no 
portaveu de convergència i unió o amb qui sigui. I una cosa vull que quedi clara, la gent que va 
votar, per que a la fi qui va explicar el programa, qui va donar la cara vaig ser jo, que els votants 
no es sentiran decepcionats per haver depositat la seva confiança en mi. Els de l’anterior 
legislatura ja em coneixeu, tothom té el caràcter que té, uns més calmats que uns altres, sempre 
intento almenys quan represento a algú ser el més legal possible, això no vol dir que a la meva 



 

vida privada sigui d’aquesta manera, però això és una altra cosa. Demanar-li al Toni que nosaltres 
teníem una pàgina de Facebook de la candidatura, on allí jo sempre he publicat la convocatòria del 
ple, faig un resum del ple perquè crec que és la nostra obligació i ell va decidir, com és 
l’administrador, que jo ja no hi podia penjar res més, també aprofito per demanar-li al ple que 
aquesta pàgina la inutilitzis, jo no puc penjar però resulta que esquerra republicana de Rosselló 
penja una cosa el dia divuit de juny i com sempre t’amagues darrera de les sigles, signa els 
documents com a Toni Bosch. Ja hem acabat. Ara seràs portaveu d’Esquerra Republicana, i espero 
que brillis com un estel en una nit estrellada. 
 
Seguidament pren la paraula el Regidor Antoni Bosch i comenta que el tema de les 
discrepàncies tots sabem dins la candidatura quines són, no les faré extensibles aquí. Respecto al 
tema de Facebook, li diu a la Regidora que el no es administrador, són altres dos membres de la 
candidatura, que ja saps qui són.  
 
Finalment intervé el Regidor David Ricart i manifesta que en tractar-se de una cosa interna, si 
és personal, lo millor és arreglar-ho entre les persones, per tant no tinc res més a dir, simplement 
espero que ningú en faci un mal ús o ús d’aquestes coses, són coses que poden passar i lo millor 
que pot passar a la política és no personalitzar-ho. 
 
B) Proposta de l'alcaldia sobre el règim de dedicació i retribucions dels càrrecs 
electes 
1. ANTECEDENTS 
PRIMER. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es 
va constituir en sessió pública el dia 13 de juny.  
SEGON.- En el Ple de data 03 de Juliol de 2015 en sessió extraordinària organitzativa de 
l’Ajuntament aquesta Corporació, va acordar el Regim de Retribucions IMDEMNITZACIONS I 
DIETES MEMBRES CORPORACIÓ. 
TERCER..- A data d’avui es considera necessari la modificació i l ’establiment del règim de 
dedicació dels membres polítics d’aquesta corporació així com de la retribució que comporta. 
 
2. FONAMENTS DE DRET  
De conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, en relació amb l’article 166 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 d’altra normativa concordant, els 
membres de la corporació tenen dret a percebre retribucions per exercir els seus càrrecs, quan els 
desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o amb dedicació parcial, així com a percebre 
assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació, en 
les condicions que estableixi el ple de la corporació. 
En aplicació de l'apartat 5 de l'esmentat article 75 LRBRL s'haurà de donar publicitat de l'acord 
plenari al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la corporació. 
 
3. PROPOSTA AL PLE  
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
PRIMER. Modificar el punt Primer de l’acord Plenari de data 3 de juliol de 2015, on s’estableix el 
punt del Cartipàs Municipals relatiu a la determinació règim retributiu i dedicació dels membres de 
la corporació amb dedicació exclusiva o parcial, i indemnitzacions i dietes de la resta de membres, 
i establir e incorporar que amb efectes de data d’1 de JULIOL de 2016, els regidor d’aquesta 
corporació Sra. Elisa Torrelles, Jaume Borrero; Silvia Olmo, Juan Andreu Urbano i Nerea Garcia, 
ara exerciran el seu càrrec de Regidors en règim de dedicació a temps parcial amb el següent 
desglós:  



 

  

Nom i cognoms Règim de dedicació Percentatge de 
dedicació 

Retribució (euros 
bruts anuals) 

Elisa Torrelles Tormo. Parcial 25% 6.100,00 
Jaume Borrero Montijano Parcial 25% 6.100,00 
Silvia Olmo Pareja Parcial 25% 6.100,00 
J.Andreu Urbano Fernàndez Parcial 25% 6.100,00 
Nerea Garcia Gonzalez Parcial 25% 6.100,00 
  
SEGON. Aquesta retribució es percebrà en dotze pagues, i donant-los d’alta al règim general de la 
Seguretat Social.  
TERCER. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la 
corporació. 
 
Respecto a aquest punt el Regidor Sr Manel Plana, inicia la seva intervenció i pel que fa al regim 
de retribucions, la proposta de l’alcaldia al règim de dedicació i retribució dels càrrecs electes, i 
com ja sabeu que va haver-hi diferents indicacions al respecte de les retribucions que per 
assistència als òrgans col·legiats s’havia de, no vull dir regularitzar, però sí, donar-hi una cobertura 
més legal, que no vol dir que abans no ho fos. En la proposta hem tingut en compte l’element 
fonamental de quan es va fer la constitució d’aquest ajuntament, que era un topall de cost per 
aquest ajuntament i per les arques públiques, que era de 680€, aquet topall és amb el que incloíem 
les remuneracions d’aquests membres que formem part de l’equip de govern en el qual som 
nosaltres, per dir-ho d’alguna manera qui ens fem càrrec de la nostra seguretat social, això vol dir, 
menys càrrega i menys cost per les arques municipals, a diferència d’altres municipi de l’entorn, ja 
que nosaltres ens hem anat informant. Crec que és digne com a mínim de dir-ho i ficar-ho damunt 
la taula, aquest sacrifici que s’ha fet per part dels membres que estem a l’equip de govern amb 
aquesta situació entre d’altres coses. Torno a repetir, no és que estiguéssim en una situació il·legal 
però val més fer-ho així per diferents indicacions, per diferents punts de vista i situacions que 
s’han donat a altres municipis hem arribat amb aquest punt i a un percentatge del 25% per part dels 
diferents membres i aquesta és la proposta que fem. Torno a reiterar el compromís fet per tots els 
membres de l’equip de govern per a que no es superés aquell topall.  
 
Seguidament pren la paraula la Regidora Maria Carme Vidal i comenta que: aquest tema 
l’hem tractat uns quants cops. Ara fa un any, vàreu fer una cartipàs i aquest es va aprovar, 
l’oposició l’únic que va dir, és que aquests 680€ era massa, es veritat que es va votar i es va 
aprovar, fins aquí res a dir. El problema ve, quan això no es segueix tal i com s’havia definit, i no 
ho dèiem només nosaltres, sinó que el secretari cada mes feia un informe al respecte desfavorable. 
Personalment, crec que el millor per l’Ajuntament i per vosaltres a nivell administratiu és el 
compliment del cartipàs, 30€ junta de portaveus, 70€ ple i 50€ tasques de regidoria. Com 
normalment l’excusa que sempre posaves quan jo treia aquest tema era que això suposa tenir que 
pagar la seguretat social, jo en un ple vaig dir, fem-ho d’una altra manera, fem que la seguretat 
social estigui dins i avui cobrareu menys però representa que és una guardiola per al dia de demà. 
Finalment heu optat per aquesta opció. Vull que quedi clar que el cartipàs no és una mala opció, el 
problema és que tu, alcalde, n’hauries fet un mal ús, ja que no es complia, per que les quantitats no 
es justificaven. La prova és que continuarem amb el cartipàs i amb les nòmines, ja que, el regidor 
d’urbanisme i tresorer no es pot acollir amb això ja que, ja té una paga de l’estat i no el pots pagar. 
Continua la seva intervenció i diu que el cartipàs no estava malament, el que passa adreçant-se a 
l’alcalde, n’has fet un mal ús, no es tracta de justificar el 100% però almenys la voluntat. En quan 
a les Regidores Nerea i Elijust i a mode d’exemple, que al mes de maig no hi eren, doncs 600€. 



 

Intentar fe les coses bé. Evidentment que a cada ajuntament ho fan d’una manera, però es tracta 
que el que tu diguis es faci. N’hi ha que diuen, per representació de regidoria x €. O fas el cartipàs 
o fas això altre.  
 
Contesta l’Alcalde i diu: ahir quan ho vas comentar a la junta de portaveus, tinc molts números al 
cap, i no et vaig voler debatre, per que no ho tenia clar, però en quan al que dius del ple, si que 
s’ha mantingut el cartipàs, al ple extraordinari del mes de febrer, van faltar l’Elijust, el Fontova, la 
Nerea i el Toni Bosch: el Toni va deixar d’ingressar 50€ per assistència al ple, els meus regidors 
que tenien el topall a 680€ jo els vaig deixar a 580€, no van deixar de cobrar 50€ sinó 100€, per 
que com a regidors de l’equip de govern tenen més obligació d’assistir que el que està a l’oposició, 
no 50€ sinó 100€.  
 
Contesta la Regidora Mª Carme Vidal i diu que els plens són 70€, i he posat l’exemple per que 
era el que tenia més proper. 
 
Respon l’Alcalde que al mes de maig van assistir tots. 
 
Replica la Regidora Maria Carme Vidal i diu si una cosa és correcta o no, crec són els informes 
del secretari interventor. Vull que quedi clar, el cartipàs és correcte i feu amb nòmina també. I la 
meva opinió és que el cartipàs és més fàcil, i sempre m’he queixat del mal ús.  
 
Seguidament pren la paraula el Regidor Sr David Ricart, Teniu la majoria podeu optar per les 
dues coses, no vull redundar en el tema i estic d’acord amb el plantejament de la Regidora Maria 
Carme Vidal i en la opció triada per l’equip de govern..  
 
Torna a intervenir el Regidor Manel Plana i diu que des del punt de vista de l’oposició, no hauríeu 
d’estar descontents, fins que no hem fet això, cada vegada el consell era: feu-ho d’aquesta manera, 
per que sinó hi haurà una qüestió d’arbitrarietat al respecte, era un dels arguments, ara ho fem 
d’aquesta manera i continuem amb aquella argumentació que sembra aquesta ombra d’arbitrarietat 
o no arbitrarietat al respecte. La feina es va fent, per ficar un exemple: ahir es va fer un acte aquí, a 
les nostres dependències, on hi va haver una dedicació de 3 o 4 hores per part de tres regidores que 
estaven allí al davant, aquest temps també ha de tenir una certa comptabilització per això aquest 25% 
de dedicació. Però més enllà de tot això, intentàvem fer-ho de la millor manera possible, també va 
haver una mirada enrere per veure com es feia anys enrere amb altres equips de govern, i si veiem 
el que es pagava per assistència a òrgans de govern a l’any 2010 a l’Ajuntament de Rosselló li va 
costar 57.283€, a l’any 2009 57.949€, al 2008 50.776€, al 2011 l’any en que nosaltres vàrem entrar 
a meitat de l’any 56.828€, al 2012 49.160€, al 2013 48.430€, al 2014 48.720€ i al 2015 60.780€. 
Desglossarem aquestes dades una mica més, si dividim la quantitat total del 2009 i la dividim entre 
els 6 regidors, surt un cost per regidor anual de 9.658€ (aquí també hi ha l’alcalde) i al 2015 si 
dividim pels 8 regidors surt un cost per regidor anual de 7.597€, per tant podem veure que hi ha 
una diferència de cost per regidor de gairebé 3.000€, aquestes coses també s’han de conèixer. Però 
si mires les retribucions anteriors eren de forma continuada 600€, 600€, 600€, 600€, 500€, 500€. 
Això si que podia ser il·lícit ja que era una forma encoberta un sou i no es pagava una seguretat 
social, que això entre d’altres coses ha portat que el cos de fiscalia, a un municipi de les terres de 
Lleida hagi demanat informació, per que deia que s’estava fent de forma encoberta el pagament de 
sous sense pagar la seguretat social. Aquí el que s’ha fet, i s’ha fet entre d’altres coses gràcies a les 
vostres indicacions reiterades, el que s’ha fet és intentar regularitzar i no vol dir que abans no és 
fes bé, sinó que podia haver comés, o s’hagués pogut incórrer, i això era una de les indicacions que 
se’ns feia per part de secretaria, amb una forma de no pagar la resta de les contribucions que 
s’havien de fer, en aquest cas, la seguretat social, com hi havia aquesta possibilitat hem ficat el 



 

màxim de cura. D’aquesta manera, hi ha una cobertura total, i tornem a repetir, respectant el 
principi fonamental que ens vam auto imposar de 680€, per que si haguéssim dit el topall és de 
680€ i s’hi afegirà el cost de la seguretat social que ha d’anar a càrrec de l’administració local 
hagués augmentat en un 33%. I el que hem fet és suportar-ho nosaltres. Ho hem fet de la millor 
manera possible i us agraïm la vostra contribució que un moment determinat ens heu pogut fer. 
Després també tenim l’històric de totes les situacions.  
 
Torna a intervenir la Regidora Maria Carme Vidal i es pregunta si m’has escoltat el que he dit, 
adreçant-se al Regidor Manel Plana ? Em sembla que ho he deixat ben clar, que les dues formes 
eren correctes. I si vols números podem anar més enllà. És el que decideix el cartipàs, i he dit 
sempre que és un cartipàs que s’aprova i l’he donat per vàlid. Molts d’aquells alcaldes del principi 
abans ni cobraven i passaven moltes hores. Era una altra manera de funcionar per que els temps 
han canviat.  
 
Respon el Regidor Manel Plana que aquí també hi havia un regidor que no cobrava.  
 
Replica la Regidora Maria Carme i diu que amb aquest ajuntament hi va haver una legislatura 
que es feia per hores, i tot es correcte. Molts cops qui acabem trencant les coses som les mateixes 
persones per que en fem un mal ús d’allò. Per hores, una quantitat tancada, cartipàs, tots son vàlids. 
és igual de correcte tenir una nòmina que complir el cartipàs, vull que quedi constància i a més a 
més he dit que a nivell administratiu i vostre surt millor el cartipàs. Ara veurem com ho justifica el 
Sr. Fontova, jo m’abstindré i ja està, aquí tothom dona la seva opinió. Si em permets Manel, em 
sembla que de vegades dones el tom a les coses. 
 
Contesta el Regidors Manel Plana i diu que disculpes acceptades, però de la mateixa manera 
que tu li dones el teu punt de vista jo li dono l’altre punt de vista, malament aniríem si amb aquest 
món tothom tingués el mateix punt de vista; ara les afirmacions que has fet, del mal ús o no, o 
complir o no el cartipàs, amb aquest cas no s’està incomplint el cartipàs, s’està donant una solució 
amb una situació que de forma reiterada aquí al ple, s’ha dit. I ens heu aconsellat que ho féssim 
així, i busquem les actes. Per tant no estem incomplint, no estem donant mal ús, intentem 
regularitzar entre cometes aquesta situació, a causa d’aquests informes negatius.  
Són diferents punts de vista, no vull donar el tom a res. I el que intentem és intentar regularitzar i 
amb cap ànim entrar amb polèmica. Tan sols la puntualització que ara també n’hi ha hagut de gent 
que no cobrava. 
 
Finalment intervé l’Alcalde i diu que l’important es que al final estan regularitzats tal i com 
realment s’ha d’estar i fora històries, és tornar a recalcar aquest esforç que han fet tots els meus 
regidors d’assumir ells els cost de la seguretat social, i hi ha alguna cosa que no em quadra, ja que 
en l’acta que acabem d’aprovar paraules textuals teves Mª Carme dirigint-te al Sr. Manel Plana: 
agrair-te que hagis optat per aquesta manera de cobrar la teva estada per l’Ajuntament; i del Sr. 
David Ricart: que es faci extensiu a la resta de regidors; ara em quedo sobtat que ara que ho hem 
fet et vulguis abstindre. 
 
Respon la Regidora al Sr. Alcalde i diu “he dit des del primer moment el mateix, estem en 
desacord amb la quantitat de 680€, i torno a dir que com es va aprovar s’ha acabat i ja està. Ell 
decideix fer això em sembla perfecte. Però el cartipàs també estava bé i crec que el cartipàs a 
nivell administratiu i per vosaltres era millor, per que ara anirem amb les dues coses. No sé si no 
m’explico bé.  



 

Pren la paraula el Regidor David Ricart i comenta que el secretari ha ficat una mica de llum, és 
cert que hi ha un buit legal, però crec que lo millor és que hi hagi la contribució a la seguretat 
social, ja que, som una administració pública i hem de donar exemple.  
 
Sotmès a votació s’aprova amb l’abstenció de la Regidora Maria Carme Vidal i Torruella. 
 
IV.- APROVACIÓ CALENDARI FESTES LOCALS 2017. 
Atès el que disposen l'article 170.1.l) de l'Estatut d’autonomia de Catalunya; l'article 37 del Reial 
decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de l'Estatut dels 
treballadors, i el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener, 
pel Decret/ 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny, i vista l'Ordre 
EMO/137/2016 de 30 DE MAIG del Departament d’Empresa i Ocupació, per la qual s’estableix el 
calendari laboral de festes laborals per a l’any 2017 a Catalunya i atès que en el seu article 2 es 
determina que a més de les festes esmentades seran fixades dues festes locals, retribuïdes i no 
recuperables, a proposta dels municipis respectius i vist l’escrit del Departament d’Empresa i 
Ocupació, de data 14 de juny de 2016, amb registre d'entrada municipal núm.499, de 17 de juny de 
2016; considerant els seus aspectes i previ un canvi d’impressions i punts de vista, a proposta de 
l’alcaldia la Corporació acorda: 
 
-Proposar com a Festes Locals per a l’any 2017, retribuïdes i no recuperables el 1 de Setembre i 
13 d’octubre de 2017 i remetre dit acord al Departament d’Empresa i ocupació, als efectes 
oportuns.  
 
Essent aprovada per unanimitat dels assistents.. 
 
V.- EXPEDIENT JUTGE DE PAU SUBSTITUT.  
Per part de l’Alcalde President es passa a donar lectura de la proposta que literalment es transcriu: 
“Vist el que disposa la legislació aplicable, a cada municipi on no existeixi Jutjat de Primera 
Instància i Instrucció, i amb jurisdicció en el terme corresponent, hi haurà un Jutjat de Pau. 
Els Jutges de Pau i els seus substituts seran nomenats per un període de quatre anys per la Sala de 
Govern del Tribunal Superior de Justícia corresponent. 
El nomenament recaurà a les persones elegides pel respectiu Ajuntament. 
 
Les vacants en el càrrec de Jutge de Pau substitut s’ha anunciat per l’Ajuntament mitjançant 
convocatòria pública al BOP de Lleida número 232 de 2 de desembre de 2015 i mitjançant edictes 
en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Jutjat Degà. 
 
No s’han presentat instàncies per prendre part a la convocatòria pública del càrrec de Jutge 
de Pau Substitut. Davant d’aquesta manca de sol·licitants la Reglamentació aplicable permet que 
el Ple de l’Ajuntament el triï lliurement. 
 
Legislació aplicable: Article 6 i 7 del Reial Decret 3/1995, de 7 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament dels Jutjats de Pau. 
Per l’anterior l’Alcaldia Presidència proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Elegir com a Jutge de Pau Substitut de Rosselló, al Sr. Jose Vives Vilaró 
 
Segon.- Sol·licitar als interessats l’aportació de la documentació següent: Declaració Jurada de no 
trobar-se incurs en de les causes d’incapacitat previstes en l’article 303 de La Llei Orgànica del 
Poder Judicial, currículum vitae i fotocòpia compulsada del DNI. 



 

 
Tercer.- Remetre certificació del present acord al Jutge Degà del Partit Judicial i a la Secretaria de 
Govern del Tribunal Superior de Justícia; annexionant els certificats reglamentàriament exigits.” 
  
En el torn obert d’intervencions, per part de l’alcaldia, es fa una breu resum de l’esdevenir 
d’aquest tema, de la documentació i del inici de l’expedient i de la necessitat de desencallar el 
tema, comenta que fa temps que aquest tema va arribar, es va fer la convocatòria pública en els 
medis i no s’ha presentat cap candidat. El tribunal superior de justícia ha trucat reiteradament i 
l’altre dia va arribar un escrit, comunicant que si no es resolia, es donaria compte a la Sala de 
govern. Es pot escollir lliurement una persona que es consideri idònia i que compleixi els requisits 
i proposar com a jutge de pau substitut, per aital motiu i fetes gestions diverses el Sr. Josep Vives, 
es va oferir per esser jutge de pau substitut i considero que reuneix les condicions per exercir el 
càrrec, crec que pot ser una bona proposta.  
 
Desprès d’argumentar la proposta i previ debat dels diferents grups, es sotmet a votació, essent 
aprovada la proposta per unanimitat, dels onze assistents que de fet i de dret, componen la 
Corporació. 
 
VI.- EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDITS 3/2016. 
Expedient número 3/2016, 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 27 de juny 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 3/2016, que cal 
finançar mitjançant romanent de tresoreria i altes en el pressupost d’ingressos amb caràcter 
finalista i baixes/anul·lacions de partides de despesa, del pressupost vigent de la corporació, 
d’acord amb el següent detall: 
 
Despeses que cal finançar: 
 
1/ Crèdit Extraordinari: 
Partida Nom Proposta de consignació 
2016-1-92000-64100 Projecte pagina Web 6.250,00 
2016-1-16300-62400 Escombradora 3.000,00 
2016-1-33800-62500 Escenari 3.600,00 
2016-1-1522-61900 Lletres inox Sala Vetlla 601,61 
2016-1-92000-62500 Cafetera Ajuntament 800,00 

 
2/ Suplement de Crèdit: 
Partida Nom Crèdits 

Inicials 
Proposta de 
consignació 

Crèdit 
Definitiu 

2016-1-91200-
10000 

Retribucions Òrgans 
de Govern 

23.300,00 18.870,00 42.170,00 

2016-1-91200-
16000 

Seg. Social Òrgans 
de Govern 

7.500,00 6.290,00 13.790,00 

2016-1-15100-
22604 

Serveis Jurídics i 
Tècnics 

8.000,00 7.500,00 15.500,00 

2016-1-34200-
62500 

Mobiliari i Material 
zona esportiva 

3.500,00 1.600,00 5.100,00 

2016-1-1532-
61900 

Instal. Barrera fònica 31.600,00 7.589,12 39.189,12 

2016-1-32301-
62500 

Mobiliari Escoles 1.100,00 175,00 1.275,00 

216-1-92000-
62500 

Mobiliari 
Ajuntament 

3.000,00 3.025,00 6.025,00 

 
Total altes crèdits:  59.300,73€ 

 
Finançament que es proposa: 
 
3.1 Altes aplicació pressupostaria d’Ingressos: 
Partida Nom Alta 
   



 

3.2 Anul·lació aplicació pressupostaria Despeses:  
Partida Nom Baixa 
2016-1-91200-23301 Indemnit. Assit. a Òrgans 10.000,00 

 
3.3 Fons de Contingència: 
Partida Nom Baixa 
2016-1-92900-50000 Fons contingència 20.138,41 

 
3.3 Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals: 
Partida Nom Proposta de consignació 
2016-1-87000 Romanent de Tresoreria 29.162,32 

 
Total finançament:  59.300,73€ 

 
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.  
 
Pel Regidor Sr Manel Plana, es comenta l’expedient que es tramita en el qual es contemplen 
com a crèdit extraordinari, la pàgina web, l’escombradora, un escenari, lletres d’acer inoxidable 
per la sala de vetlles i una cafetera per l’Ajuntament i un suplement de crèdit que com veieu teniu 
les diferents quantitats, una anul·lació d’aplicació pressupostària, per un costat la retribució a 
òrgans de govern i per l’altre la rebaixa de la indemnització a assistència d’òrgans, hi ha el fons de 
contingència i el romanent de tresoreria que arriba a equilibrar tant el crèdit extraordinari com el 
suplement de crèdit, són aquests 59.300€ per un costat i 59.300€ d’allò que et demanen a nivell 
comptable per que hi hagi aquests equilibris. 
 
Pren la paraula la Regidora Maria Carme Vidal, i comenta, pel que fa a la pàgina web, que va 
comentar amb el Blai, encarregat de la mateixa, les coses que no s’obrien o el que s’havia de 
rectificar, qüestions a millorar, etc, També dir-vos que al meu entendre aquesta pàgina web crec 
que no és tan directa com l’altra, com a usuària, la pàgina web s’ha d’actualitzar per que gairebé 
tot és imatges, t’hi has de posar i comprovar si les coses funcionen o no, La primer cosa que 
s’hauria de fer és canviar la teva pàgina (adreçant-se a l’Alcalde), la teva presentació, no per que et 
vegis més jove, sinó per que al darrera es veu el Sr. Mas, i queda fatal. Són d’aquelles coses que es 
veu la feina mal feta. S’hi ha d’estar molt a sobre i totes les coses de l’Ajuntament s’han de penjar 
a la pàgina web, i d’allí, facebook i ebando, perquè no tothom té facebook i ebando..  
 
També pregunta i comenta el tema del material esportiu que no quedava clar.  
 
Contesta l’Alcalde i diu que des de el departament de comptabilitat ens va dir que el suplement 
de la partida s’ha fet en dos expedient de modificació per recollir, les tres inversions mes 
significatives, taula de ping-pong, marcador electrònic i a condicionament cuina de les piscines, 
generant un crèdit definitiu de 5.100€. S’han fet dos modificacions la 2 i aquesta que afecten a la 
mateixa partida per recollir les despeses comentades.  



 

Continua la intervenció la Regidora Maria Carme Vidal i pregunta si la cuina de les piscines 
està en condicions, per que si passes alguna cosa, fuita, etc. la responsabilitat és de l’Ajuntament. 
 
Respon l’Alcalde que el electricista treballador d’aquest Ajuntament té els carnets per poder fer 
les instal·lacions i donar-les d’alta. Està en condicions, i les piscines cada any es passa una 
inspecció. Ara està molt bé. 
 
El Regidor Antoni Bosch, pren la paraula i pregunta, el tema de la instal·lació barrera fònica, 
l’increment de 7.500€ ?. 
 
Contesta l’Alcalde que No, és tracta d’una factura que va quedar de l’altre expedient. 
 
Per Secretaria -intervenció s’aclareix que va quedar en la partida 413 pendent d’aplicació 
perquè es va pagar en l’últim mes per un avançament que es va demanar i es va ordenar per 
l’Alcaldia, i per descuit en l’expedient anterior se’ns va oblidar, i s’ha incorporat ara. El pressupost 
total són 39000 o 40000 euros. Al desembre es va pagar i no hi havia consignació, per aital motiu 
es va comptabilitzar a la partida a la 413 pendent d’aplicació. 
. 
Seguidament intervé el Regidor Sr David Ricart i diu que s’abstindrà, argumentant que en el 
seu dia ja s’havia abstingut en els pressupostos, per que pensàvem fer esmenes com la tarificació 
social i no es va acceptar en els termes que no es van acceptar l’estudi. Per tant jo m’abstinc tot i 
que puc estar d’acord en algunes de les partides que aquí estan contemplades però en la línia del 
que vaig comentar en el seu dia ho faré així. 
 
La Regidora Maria Carme Vidal jo m’abstinc, en el seu dia vàrem votar en contra per que deia 
que hi faltava partides socials, hi ha coses en les que hi pots estar d’acord o no.  
 
Sotmès a votació s’aprova per majoria, amb els vots a favor dels vuit membres de l’equip de 
govern i amb les abstencions dels Regidors Maria Carme Vidal, Antoni Bosch i David Ricart. 
 
VII.- INFORME EXECUCIÓ PRESSUPOSTARIA 1R/TR 2016. 
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 – 1tr/2016. 
 
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 Suplement en 
llengua catalana al núm. 271 Dissabte 8 de novembre de 2014 Secc. I. Pàg. 11 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.  

 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 
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 La ràtio trimestral d’operacions pagades de cada entitat i la seva sèrie històrica.  
 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 2016: 
 



 

Calendari i Pressupost de Tresoreria 

 

 

 
 
 
 
 



 

Deute viu i previsió dels venciments del deute 

 

 
 
5. CONCLUSIONS 
L’Ajuntament ha elaborat un calendari de tresoreria en el que es recull els ingressos i pagaments 
efectius del 1er trimestre i la previsió dels mateixos per la resta de l’exercici, calculats en base a la 
execució efectiva dels ingressos i despeses segons els crèdits definitius menys els moviments de 
tresoreria del 1er trimestre. 
Els fons líquids a l’inici de l’exercici son de 525.695,93€, a 31 de març es de 577.903,65€, i 
segons aquesta previsió a tancament de l’exercici el fons líquid resultant s’estima en 453.556,24€. 
 
El deute viu i el quadre d’amortitzacions coincideixen amb l’Estat del Deute, i a 31 de març de 
2016 presenta un deute viu amb entitats de crèdit total de 355.114,46€. 
 
En el torn obert de intervencions el Regidor Manel Plana comenta que es tracta d’un informe més 
que se’ns demana mitjançant les normatives que provenen per part de la normativa estatal, és 
aquest informe d’execució trimestral per veure si fem bé els deures i jo crec que ens podríem saltar 
tota l’argumentaria i arribar al punt 5è que són les conclusions; amb el qual s’estableix què els fons 
líquids a l’inici de l’exercici són de 525.695€ i a 31 de març de 2016 de 577.903€ i segons aquesta 
previsió al tancament de l’exercici, segons la previsió, el fons líquid resultant s’estima en 453.556€ 



 

i pel que fa al deute viu i al quadre d’amortització, coincideixen amb l’estat del deute i a 31 de 
març de 2016 presenta un deute viu amb entitats de crèdit total de 355.114€ que de ser més o 
menys aquell 15% que vàrem parlar, que són les taules que de forma continuada es van amortitzant.  
 
Intervé el Regidor Sr David Ricart i comenta simplement que com signa el secretari, entenc que ja 
està avalat que compleix la normativa. 
 
Vist tot l’anterior, els Regidors resten assabentats del contingut de l’estat d’execució 
pressupostària del primer trimestre de l’exercici 2016. 
 
VIII.- INFORME PAGAMENT MIG A PROVEÏDORS 1.T TRIMESTRE 2016. 
Informe relatiu al Període mig de pagament mensual a proveïdors de les Administracions 
Públiques, segons Real Decret 635/2014, de 25 de juliol. 
 
Període: 1tr 2016 
 
En el BOE de data 30 de juliol de 2014 es publica el Real Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel 
qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les 
Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos del règims de 
finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2014, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera.  
 
Concretament el capítol II, del període mig de pagament a proveïdors, estableix la metodologia per 
al càlcul del període mig de pagament en termes econòmics i la manera en què s’ha de publicar 
aquest període mig de pagament.  
 
Als efectes del càlcul del període mitjà de pagament global, el període mitjà de pagament de cada 
entitat s’ha de calcular d’acord amb la fórmula següent:  
 

Període mitjà de pagament de cada entitat = 

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

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

Ràtio de les operacions pagades = 
Σ (nombre de dies de pagament * import 
de l’operació pagada) 
Import total de pagaments efectuats 

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



 

Pel càlcul del rati de les operacions pendents de pagar, la formula serà la següent: 
 

Ràtio d’operacions pendents de pagament = 

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

 
S’entén per nombre de dies pendents de pagament els dies naturals transcorreguts des dels trenta 
posteriors a la data d’anotació de la factura en el registre administratiu, segons consti en el registre 
comptable de factures o sistema equivalent, o des de la data d’aprovació de la certificació mensual 
d’obra, segons correspongui, fins a l’últim dia del període a què es refereixin les dades publicades. 
En els supòsits en què no hi hagi obligació de disposar de registre administratiu, s’ha de prendre la 
data de recepció de la factura. 
 
En l’aplicació de la metodologia de càlcul establert als articles 3, 4 i 5 del RD 635/2014 i sobre les 
dades contingudes en l’aplicació comptable, en referència al 1er Trimestre de l’exercici 2016, el 
resultat és el següent: 
 
PERÍODE MIG DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS TRIMESTRAL – 1TR/2016 

Entidad 

Ratio 
Operaciones 
Pagadas 
(días) 

Importe 
Pagos 
Realizados 
(euros) 

Ratio 
Operaciones 
Pendientes 
(días) 

Importe 
Pagos 
Pendientes 
(euros) 

PMP 
(días) 

Rosselló 17,21 363.946,55 -11,88 69.324,76 12,56 

PMP 
Global  363.946,55  69.324,76 12,56 

 
* 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.  
 
El Ple resta assabentat de de l’informe d’Intervenció sobre el PMP corresponent al primer 
trimestre del 2016 i del compliment del període màxim previst en la llei. 
 
En el torn obert d’intervencions el Regidor Manel Plana aclareix respecte al l’informe del 
pagament mig a proveïdors en el primer trimestre del 2016 que és de 12,55 dies des de el moment 
que s’inicia el procediment, no des de el moment que entra 
 
IX.- DECRETS E INFORMES ALCALDIA I REGIDORIES.  
Seguidament per l’alcalde es dona compte dels següents decrets a fi de donar compliment al 
precepte legal que obliga a l’alcalde de donar compte d’aquestes resolucions a la Corporació (art. 
42 del R. O. F,):  

 Decret i signatura Renovació Operació Tresoreria amb el BBVA. 
 Signatura Contractes de Renting Furgoneta Brigada Municipal. 
 Acceptació Pressupostos Armaris Arxivadors, i panys porta Sala Juntes. 

 



 

Decrets per acollir-se a varies convocatòries de subvencions: 
 IEI, Teulada Església Alkanis. 
 Diputació Lleida Subvenció Socorristes 
 Diputació Lleida Subvenció IF Sostenible Eixamplament i Pavimentació Camí Alcanis. 
 Diputació Lleida, Sol·licituds Subvencions Escola Bressol, Escola de Musica i Consultori 

Mèdic. 
 Compromís Alienació Finca Municipal amb Josep Maria Peruga Comella. 
 Conveni amb Punt Avui. 
 Decret Ajornament Pagament Deutes Antoni Tamajon 
 Disciplina Urbanística, Decrets paralització obres Felipe Gimenez. 
 Decret Delegació en favor de David Ricart celebració matrimoni civil. 
 Decrets Contractació personal, substitució baixa Onofre Brao, i contractació temporal Julio 

Brao. 
 Decrets diversos en relació a arbitris municipals, baixes, liquidacions directes, devolució 

ingressos ect 
 Conveni Signat amb Desguaces Gualda, per prestar el servei de vehicles abandonats etc.. 
 Decret Col·locació Teules i Cadires. 
 Decret autorització Caseta Pirotècnica.  
 Decrets relacionats amb les Eleccions Generals, Espais, representants Admon etc. 
 Decret Parcel·lació Finca Salvador Coral i Berdiell 
 Decret autorització tinença gos perillós a Vanessa Lainez. 
 Decrets llicencia us privatiu terrenys municipals.  

 
INFORMES. 
Per l’alcaldia s’informa entre altres assumptes els de mes rellevància: 
 
- Empresa Alier: En el seu dia per part de la direcció d’Alier ens va demanar la col·laboració de 
l’Ajuntament, per contactar amb el conseller pertinent de la Generalitat, aquests contactes ha fet 
possible que l’Empresa hagi aconseguit una quita del 70% en el seus creditors, gracies a la 
participació de la Generalitat que ha tingut un paper molt important i fonamental. Per aquest motiu 
hem rebut aquest agraïment per part de la direcció de Alier. Vam fer venir al conseller, Jordi 
Baiget, per poder parlar d’aquestes temes de cara a aquest aixecament del concurs de creditors. 
Aquest agraïment per part de l’empresa, doncs gràcies a la Generalitat i a aquests contactes s’ha 
pogut desbloquejar, un tema molt important, que era amb Gas Natural, si no s’hagués pogut 
desbloquejar, probablement Alier no hagués pogut alçar aquest concurs. Una grata notícia pel 
municipi i per tot l’entorn. 
 
-Vetllatori Municipal. Ja s’ha signat i s’ha confirmat la data de la inauguració, aprofito per 
convidar-vos a tots, el dia 22 a les 12 del migdia i comptarem amb la presència del president de la 
Diputació, Joan Reñé. Amb tot el període electoral i tot això no hem pogut inaugurar abans.  
 
- Reunió Comissió Esfondrament Església:. El dimarts 28 de Juny es va fer aquesta reunió, i 
finalment es va disposar de l’informe que ens fa sabedors de les causes que van provocar 
l’esfondrament del campanar, com creu el tècnic. A més com demanàvem tots, en l’informe es fa 
un estudi del cost, per aquesta possible reconstrucció, us he passat l’informe de l’enginyer que ha 
portat tot el tema. Resumint el procés té el seu origen en les configuracions dels murs del carrega 
de les façanes com en la deficient qualitat i capacitat estructural dels seus materials constructius. 
Des dels inicis de la construcció del temple, aquesta construcció ja va presentar moltes deficiències, 
problemes greus i severs d’humitat i pels deficients materials de la construcció; són materials de la 



 

zona i és l’únic que tenien per fer l’edifici. Les causes del mal comportament de l’estructura de la 
torre estan en seu origen, ja que era una estructura afegida a l’església i que el procés s’inicia 
lentament al llarg de tot aquest temps (200 anys) en el moment de la seva construcció. Nombra 
molt les patologies de les bases dels murs de pedra sobre aquests grans problemes d’humitat del 
subsòl i en que han afectat la secció resistent dels murs.  
Nosaltres quan ell ens va dir de paraula els problemes d’humitat, l’Ajuntament sense esperar al 
diagnosi, vam fer una actuació, a la plaça e l’església on l’Ajuntament té el pati aquell, vam fer un 
pou de dos metre i mig de fondària amb una bomba submergida, quan el pou s’omple d’aigua la 
bomba extreu l’aigua cap al clavegueram. El que passa és que entra un raig d’aigua com si fos una 
tub d’aquests que tenim a casa amb una pressió molt gran i agafa un nivell d’aigua, quan la bomba 
ho buida automàticament es torna a omplir. El que aconseguim és expulsar l’aigua constantment.  
Una cosa molt important i que ens diu aquest informe és que el queda dempeus, reuneix les 
condicions necessàries de seguretat pertinents, sinó per part d’aquest ajuntament no es permetria la 
reobertura del temple. El que queda té suficient capacitat estructural. 
A partir d’aquí redacta aquest l’informe i valora el cost que tindria aquesta rehabilitació i redacta 
unes patologies aparegudes a les bases dels murs de pedra de la façana apareguts per aquesta gran 
quantitat d’humitat del subsòl que són les que s’haurien de fer, a més a més, de dotar a aquesta 
zona, d’una nova coberta, lògicament per que no entri l’aigua de la pluja ni es deteriori com ho 
està fent fins ara. Això que us he dit: evaporació de l’aigua; substituir algunes peces de pedra, 
restituir les condicions de les juntes de pedra per morter de calç per tindre aquesta evaporació i una 
coberta a la zona que ha quedat oberta. De tot això ens van passar un pressupost de 120.000€ 
aproximadament. A partir d’aquí el que vam dir, és que lògicament molt bé, per que som nosaltres 
els primers que volem que es tanqui amb la màxima rapidesa possible per poder-lo utilitzar un 
altre cop, però que no podíem fer aquest tancament i al cap d’x mesos construir un campanar i que 
això ens comportés haver de desmuntar parts d’aquesta coberta nova, i llavors va ser quan es va 
proposar fer aquest concurs d’idees, espero que la setmana vinent, tant la Noemí Bañeres, que es 
va brindar juntament amb el Miquel Angel Sales a redactar aquestes bases d’idees, el tindrem la 
setmana vinent, per tal que estigui conjuntat i una cosa amb cara i ulls tant el cobriment com la 
construcció del campanar. Això es publicaria al mes de setembre i es trauria a concurs al mes 
d’octubre. Això són 4, 5 o 6 mesos d’aquí que probablement es pogués començar les obres. Lo bo 
és que la factura que nosaltres comptàvem en el seu inici, ja que va córrer per premsa i per tot 
arreu que això podria arribar a valer 800.000 / 1.000.000 d’€ lo bo és que aquesta factura de 
recobriment de la teulada i la construcció del campanar podria arribar als 400.000€ 
aproximadament. Tot això són dades de papers, que lògicament després poden tindre les seves 
variacions. És una previsió. 
En quan a la reconstrucció del campanar, ens van passar tres opcions: la primera i la més 
econòmica era una torre de ferro i de seguida es va descartar; la tercera opció era una reconstrucció 
pràcticament idèntica al que teníem amb pedra i molt semblant però que marxava molt de 
pressupost, a uns 400.000 i pico mil euros a més a més que no hi ha gent especialitzada amb aquest 
tipus de construcció de pedra, molt lenta i dificultosa que a nivell de pressupost i mà d’obra es 
desorbitava; i l’opció més realista, és una opció entre les dues anteriors que consisteix en la 
construcció del campanar amb una estructura de formigó o totxo d’avui i després un recobriment 
de pedra artificial per tal que es veiés una mica més similar al que tenim, i se’n va als 280.000€ 
aproximadament que juntament amb els 120.000€ del tancament del sostre són aquests 400.000€ 
aproximadament que us he dit anteriorment per que el temple pugui tornar a tenir la imatge que va 
tindre en el seu dia. A partir d’aquesta factura, les parts implicades: Diputació; Generalitat; Bisbat 
i Ajuntament vam prendre nota d’aquesta quantia que és la que s’ha de finançar. Tots sabem ja la 
quantia de la reconstrucció i veurem la disposició de totes les parts. Pels contactes que tinc a nivell 
de Diputació i Generalitat sé que volen assumir part important de la reconstrucció, ja us vaig dir a 
la junta de portaveus que la part restant serà la que ha d’assumir l’ajuntament ja que, el bisbat diu 



 

que no té diners, hem de veure el que farem des de l’Ajuntament, si agafarem diner públic per 
destinar a una entitat privada o no. En el seu dia amb les assemblees que es van fer amb els veïns, 
jo ja vaig dir, que jo com a alcalde aquesta decisió no la prendria i si és necessari es farà una 
consulta al carrer i que sigui la gent que acabi decidint, això es veurà més endavant i depèn de la 
disponibilitat tant des de Diputació com de Generalitat. Això és el resum d’aquest informe.  
 
-Expedient contractació Vial SUD 1, tràmits duts a terme. Es va fer l’obertura dels sobres 
aquesta setmana, per veure qui farà l’obra, ara s’han de dur a terme els diferents tràmits. 
 
- Eleccions Generals 2016. 
 
-El 16 d’abril es va celebrar la jornada tècnica sobre l’esfondrament del campanar, cal dir que va 
ser molt positiva i va ajudar a precipitar una mica aquest informe. 
 
- El 30 aniversari de ràdio Rosselló. 
 
-Actualització de la pàgina web de l’Ajuntament de Rosselló i al mateix temps obrir nous perfils 
públics a les xarxes socials de Facebook i Twitter. Dona transparència i millor accessibilitat. 
 
-Matriculació escola de Música. 68 alumnes. Una altra gran notícia. 
 
-Matriculació escola Bressol. Què podem dir avui, que està plena. 
 
-Informa de la implantació de les rondes nocturnes de vigilància. 
 
-Informa de la bona acollida i el funcionament de la concessió de les pistes de pàdel. 2 pistes i 
tennis. Amb 60 parelles en l’últim torneig. 
 
-Creació de la junta de local contra el càncer de Rosselló juntament amb l’associació catalana 
contra el càncer el dia 19 d’abril.  
 
-Actuació del C/ Verge del pilar i al C/ Major. Es treuen tubs de la xarxa general d’aigua que 
passen per finques privades, es treuen i es passen per les voreres. Amb una subvenció gairebé del 
100% 
 
-El 24 d’abril es va anar a Òs de Balaguer on es va fer un petit homenatge al campanar de Rosselló.  
-Fundació de l’escola municipal d’atletisme al setembre. A partir d’ara és quan es durà a terme. Ja 
hi van haver 50 alumnes fent les proves. 
 
-S’ha comprat l’escenari de 20m². 
 
-22è Aplec de la Sardana amb més de 200 persones. Enguany era una mica diferent, hi havia 
l’actuació dels més petits i va omplir molt l’acte. 
 
-La 1ª fira Bike amb 17 expositors i al mateix temps la inauguració de la pista de PumpTruck. I 
amb ganes de tirar endavant la segona Fira. 
 
-El Casal d’estiu com ja es va comentar a la junta de Portaveus, aquest any s’ha externalitzat a una 
empresa, pel fet de no poder tenir monitores en pràctiques, no n’hi havia i el fet d’incrementar en 
sous ens vam veure obligats a exterioritzar-ho. Aquesta facilita molts més horaris. 



 

 
-Tema Recollida d’Escombraries: El tema del porta a porta pel que fa a la recollida 
d’escombraries, hem tingut diferents reunions, van vindre representants del Consell Comarcal a 
fer-nos una exposició per veure com ells enfoquen el tema, sí que estem al damunt, veient 
diferents llocs on s’està executant i portant a terme aquest sistema de recollida, els número són una 
mica diferents del que ens estan dient per part del Consell Comarcal, i també dir que aquestes 
decisions són pures i dures econòmiques. Aquí tenim el tema del cànon de l’abocador que al 2020 
s’incrementarà 50€ i no tenim cap garantia que al 2025 o un altre any s’incrementi encara més. És 
el que acabaria repercutint en els rebuts de la gent. Estic bastant convençut que no hi ha cap altra 
opció que el porta a porta, però clar abans de decidir-ho vull tindre tots els número i versions al 
meu abast. I també, a poder ser, veure altres opcions com el de les illetes. El que està clar, i amb 
això estarem tots d’acord, és que és un tema de conscienciació de la gent, no es tracta de dir ara 
ens fan fer la feina a nosaltres i ara som nosaltres els que hem de reciclar. El que estem fent ara és 
una burrada i permeteu-me aquesta expressió, però hem d’intentar ser més solidaris, més persones 
i més respectuosos, es tracta de fer les coses ben fetes. A part de tot això, el dia que nosaltres vam 
anar a veure unes poblacions grans, de 700, de 3.000 de 6.000 habitants, que ja fa temps que fan el 
porta a porta, nosaltres estem a un 25% de recollida, el Segrià és dels més dolents de Catalunya, 
aquelles estan al 72 i al 75% i tenen grans reconeixements. Vam anar amb l’empresa a l’hora de 
fer la recollida, i de tant en tant quan sortia alguna dona, jo me’n anava a parlar amb ella, que a la 
fi són les persones que hi viuen les que estant patint aquesta opció de recollida, i les respostes que 
vaig rebre és que estaven molt satisfets i contents. El que em va arribar a mi és que així al principi 
pot costar a acceptar però que després ho valoren molt positivament, jo no sé el que penseu des de 
els diferents grups. I per això volia parlar-ne i que ens diguéssiu el que en penseu. 
 
Respecte al tema de la recollida d’escombraries s’obre un petit torn d’intervencions i pren la 
paraula la Regidora Mª Carme Vidal i diu que considera que aquí a Rosselló concretament, s’ha 
de fer molta conscienciació, la gent s’ha de conscienciar molt per que ho fem molt malament, es 
tira de tot, crec que s’han de fer xerrades informatives a tota la població i que s’ha de vendre bé, i 
el millor potser és consultar-ho per tindre les esquenes cobertes, aquí a Rosselló hem de fer molta 
pedagogia.  
 
Comenta l’alcalde que en aquests pobles que et comento no van arribar a sancionar a ningú. La 
gent s’ha de conscienciar que les coses s’han de fer més bé, no tot són drets sinó que també tenim 
obligacions i si no es consciencien acabaran tocant-li la butxaca, que es repercutirà en el rebut.  
 
Seguidament intervé el Regidor Antoni Bosch i diu que el no va poder assistir a la reunió, no 
tenia constància de la reunió, és un tema que estic portant des del consell comarcal, hem fet varies 
visites nocturnes, com a eixample i a títol indicatiu una a Cervera on ja porten 12 anys amb aquest 
tipus de recollida per recollir el parer dels tècnics, comentant alguns aspectes i diu que amb 12 
anys no han sancionat a ningú, tampoc han bonificat, premiar el que és l’esforç de la gent tampoc 
ho han fet per que se’ls incrementa els costos. Hi ha un increment entre un 20 i un 22% més car el 
que és la recollida porta a porta, envers les illes. El problema de les illes és que ha d’estar a una 
distància de 120m o 200m entre uns i altres i el problema és que tothom les vol a prop però ningú a 
casa seva. Tenen una taxa de recollida molt més alta, al voltant d’un 73%, i també es veritat que 
quan deixen de fer pressió social aquest percentatge baixa, tenen 3 educadores en plantilla al 
consell de la Segarra fent pedagogia i anant casa per casa. Els conductors que van recollint són els 
que van anotant qui ho fa bé o no i amb dos o tres avisos van aquestes noies a veure que passa, clar 
com no estan sancionant es troben després de 12 anys que vora el 50% de la gent fa servir cubells i 
l’altre no en fa servir, amb un mateix carrer el trobes cubells i bosses a sobre de la recollida. En 
cas de l’orgànic que ho fan 3 cops a la setmana, amb uns horaris bastant establerts, s’ha de veure el 



 

tarannà de la gent. S’ha de fer molta pedagogia no només a l’escola sinó també en el dia a dia, no 
es passa de 0 a 100 en un minut. Al ser un contracte de 10 anys i com excepte el David els altres 
no ho portàvem al programa, creiem que seria bo que com a mínim la gent sabent dels pros i el 
contres de les dues opcions decidís, amb tots els números. Jo el PowerPoint que us van passar el 
tinc, ja li vaig comentar al Busquets, i mostra una certa tendència a tirar cap a una banda o cap a 
una altra, la nostra idea és que això es consulti i que la gent pugui decidir. 
 
Seguidament intervé el Regidor David Ricart i diu adreçant-se a l’Alcalde que en aquest punt ha 
hagut un cert desconcert, ha hagut intervencions que crec s’haurien de tractar en precs i preguntes, 
crec que Josep, que ho has ordenat molt malament, hem parlat de l’informe del campanar, Maria 
Carme ha intervingut, i jo, no he intervingut per no interrompre, i del Mas Sala volia dir coses però 
les diré després, fem-ho a precs i preguntes i ordenem-ho, per que jo vull parlar del campanar. De 
les escombraries parlaré ara, ja que ha hagut diverses intervencions.  
 
Contesta l’Alcalde que el tema del campanar era un tema important i us he volgut donar la 
paraula, però tots ens em anat per temes diferents. 
 
Continua la seva intervenció el Regidor Sr. David Ricart envers el tema de les escombraries i 
diu que falta molta conscienciació, ha d’haver un termini d’implantació de com a mínim d’un any, 
dins d’aquest termini d’un any s’han de marcar unes fases, unes fases de publicitat, explicatives, 
obligar al Consell Comarcal que pugi dos o tres cops a fer xerrades. Jo crec que el porta a porta és 
beneficiós, no només per nosaltres sinó ja pel futur dels nostres fills, no podem abocar la merda a 
l’abocador de Montoliu perquè està ple, per tant hem d’anar a un reciclatge d’uns percentatges del 
75, 80% i si pogués ser del 99% millor, jo cec que és important a part de la conscienciació que el 
Consell Comarcal tingui clar les etapes d’implantació, que la gent sigui coneixedora i que es faci 
una publicitat acurada. No només publicitat sinó com a mínim 3 o 4 xerrades al poble. Si es fa en 
condicions com s’han de fer per que sigui beneficiós i no pel poble sinó per tots, per que si 
continuem així, el rebut de l’escombraria no valdrà el doble sinó el triple d’aquí 5 anys, això si no 
és abans. Si s’ha de tancar l’abocador de Montoliu i fer-ne un altre, el nou cànon serà molt més car. 
Jo crec que s’ha d’anar amb aquesta línia. 
 
Intervé seguidament el Regidor Manel Plana i sobre el tema de les escombraries, la recollida 
del porta a porta, crec que estem tots d’acord amb el que dèieu cadascun dels portaveus. Hem de 
veure dues coses, això gairebé és un element de pressió que ens fan des de el Consell Comarcal per 
a que prenguem una decisió, ve donar per unes directives europees i d’unes exigències, d’una 
situació física com bé sabeu, l’abocador de Montoliu està com està. No es pot fer una planta de 
triatge, el més còmode per tots seria llençar-ho tot junt i que després s’ho trobin. Hi ha 25 
municipis del Segrià que ja han donat el seu sí de 33, més pressió encara, de consultes només se 
n’ha fet a Albatàrrec, i va sortir que estaven a favor del sistema d’illetes, per un poble el Consell 
Comarcal no permetrà que es faci els sistema d’illetes. És a dir, decidir a part de la conscienciació 
i les diferents fases que s’han de fer i que són totalment necessàries, i que jo crec que hem d’anar 
cap al porta a porta, ja em manifesto, però primer la decisió s’ha de prendre des del consistori. Les 
dades, d’una forma o altra t’estan abocant cap a una solució, et diuen que has de decidir tu, però 
que sàpigues que la majoria de municipis ja han pres aquesta decisió, estic totalment d’acord amb 
el que deies David, exigir al Consell Comarcal que vinguin i que facin totes les actuacions 
pertinents perquè és un canvi i tot canvi provocarà certes reticències, i a segon quin col·lectiu 
d’edat encara més, com podria ser les persones de més edat, però que sapiguem que tots els 
municipis del Segrià hem de prendre una decisió, el tema de consulto és consultable, però només 
se’n ha fet una, i l’alcalde d’allí ho deia, hem pres una decisió però per només un municipi no 
creiem que es decanti per les illetes i tot el que comporta és inviable. 25 municipi de trenta tres ja 



 

han dit que sí, a més a més, el que demanaria és que totes les persones que esteu al Consell 
Comarcal, demanar que es fes una moció aprovada per tots els partits polítics i que cadascú es 
manifesti a favor o en contra. Es pot donar aquella situació en la qual es digui que no s’ha volgut 
consultar al poble i s’ha pres de forma unilateral. Si anem tots a una no hi haurà problema. Volem 
aquesta moció al Consell Comarcal i que votin tots els grups polítics. S’ha d’anar cap aquí sí o sí, 
des del meu punt de vista.  
 
Intervé el Regidor David Ricart i diu que en relació al que he dit del Consell Comarcal, 
l’Ajuntament també hi ha de ser. Si el poble veu que només és una imposició del Consell 
Comarcal, comencem malament. Ho dic només per aclarir-ho. 
 
Replica el Regidor Manel Plana i aclareix que no volia dir això. És una decisió compartida, que 
nosaltres hi estem al costat, però que no sigui únicament un visió unilateral per part de 
l’Ajuntament, sinó al contrari. A més a més l’agència de residus de Catalunya també, i si ve el fons 
social europeu també, que a la fi ve de més a dalt. 
 
La Regidora Maria Carme, manifesta estar d’acord amb el que dieu, però de vegades les coses 
s’han de fer entenedores, i amb el Consell Comarcal i l’Ajuntament ja n’hi ha prou, potser no cal 
tantes institucions.  
 
Torna a prendre la paraula el Regidor Antoni Bosch per aclarir que quan he dit lo de la 
consulta, és més que res perquè és un contracte de 10 anys, i canvia els hàbits del ciutadà, i com a 
ajuntament a l’hora de crítiques i problemes és un aval i un recolzament, és una mica això només. 
Nosaltres, ja ho vàrem dir al consell, trobem que ha anat tot un pèl de pressa, fan la visita i has de 
donar contesta a 3 setmanes vista, a més a més hi ha municipis que encara no han passat, com 
Torrefarrera o Alpicat, dit això, estic a favor d’incrementar el percentatge de recollida, faltaria més, 
el tema de la consulta no és per fer un ús polític sinó que com a corporació si pot haver un 
problema està recolzat.  
 
Intervé el Regidor Manel Plana i diu que esta totalment d’acord, però això pot ser un element 
de causa bèl·lica, per tant ens avalaria molt més que per part vostra, dels grups del consell 
comarcal es fes aquesta moció i es manifesti, per que al cap i a la fi qui ens ha trucat a la porta a 
tots els municipis ha estat el CCS, nosaltres no tenim ni la infraestructura, ni la visió estratègica, ni 
a llarg termini, i si això vingués avalat per part del Consell Comarcal a nosaltres ens aniria molt 
millor. 
 
El Regidor Antoni Bosch, que d’acord, que aquesta proposta, la portaré al grup d’esquerra al 
consell, estem en minoria però entenc que convergència i el Sr. Busquets no tindran problema. Em 
sembla bona proposta. 
 
Seguidament intervé l’Alcalde i manifesta que amb el tema de les illetes hi ha un gran handicap, 
tothom vol tindre el contenidor a prop però ningú a casa seva i amb les illetes tenim una 
distribució que va des de 180m a 300m. És el que hem vist en aquests municipi que hi ha les illetes, 
que els percentatges és d’un 40/45% de reciclatge. Hem d’anar a un 70% amunt. Aquestes 
mancomunitats que jo us dic, tenien una població de 30.000 habitants aproximadament, la meitat 
del que tenim nosaltres al Consell Comarcal que som un 63.000 habitants i lo bo és que tot i que 
incrementi un 20% el cost de la recollida, ells tenen anualment un retorn d’1.000.000, tot i que 
incrementi el cost amb el retorn de l’abocador compensa i es situen en els mateixos costos que 
tenim nosaltres ara amb la diferència que ells ho fan bé i nosaltres no. 



 

Sense cap dubte que es tema de conscienciació, de divulgació, insistir-hi i és on entrarà el tema de 
les xerrades, etc. 
 
El Regidor Toni Bosch comenta que al 2020 hem d’arribar a una xifra del 50% segons Europa.  
Intervé el Regidor Sr David Ricart i diu que considera que l’error es va fer en el seu dia quan es 
van donar grans concessions a grans corporacions com Fomento de Construcciones i Contratas etc, 
que es va passar a la responsabilitat individual que tu llençaves la brossa que era més fàcil anar al 
porta a porta directament reciclat i ordenat, a una proposta col·lectiva i la gent ha tirat la merda on 
li ha donat la gana, l’arrosseguem fa 30 anys.  
 
Finalment l’Alcalde, dona per finalitzat el tema, sàpiguen els diferents posicionament i es continua 
amb l’ordre del dia.  
 
X.- LLICENCIES D’OBRES. 
Vist els expedients instruïts a l’efecte i els informes emesos per l’arquitecte Municipal i la 
Comissió Municipal d’obres, en el tràmit d’informe previ de la sol·licitud de llicència  
municipal presentades, la Corporació Municipal acorda aprovar i ratificar les següents:  
   
Nº EXPEDIENT 14/2016 
NOM / DOMICILI AGUSTI SUBIRA VIVES 

c/ Afores, s/n. 
25124-ROSSELLÓ.-  

DISCRIPCIO Reparació coberta de la vivenda del c/ Major, 36 d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Construccions Enric Ribes Fernàndez 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 14-03-2016 

 
Nº EXPEDIENT 15/2016 
NOM / DOMICILI ROBERT ALBIR SEUMA 

C/ Major, 54 
25124-ROSSELLÓ.-  

DESCRIPCIÓ Reparació de balcó de la vivenda del c/ Major, 52, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Construccions Gorgues, SA. 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 14-03-2016 

 
Nº EXPEDIENT 17/2016 
NOM / DOMICILI FELIPE GIMENEZ GIMENEZ 

Cami de Benavent, s/n. 
25124-ROSSELLÓ.-  

DESCRIPCIO Construcció caseta desmuntable de 70 m2 al Cami de Benavent, s/n. d’aquest Municipi. 

CONTRATISTA No consta 

INFORME DESFAVORABLE 

APROVACIO Denegació de llicència 16-03-2016 

 
Nº EXPEDIENT 18/2016 
NOM / DOMICILI HECTOR PERICAS URGELES 

C/ Ramon Berenguer, IV, 21 
25124-ROSSELLÓ.-  

DESCRIPCIÓ Atornillar les pedres de la façana de les vivendes del carrer Ramon Berenguer IV, 19-21-23-25, d’aquest 
Municipi 

CONTRATISTA Construccions Integrals Albesa, SL. 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 07-04-2016 

 



 

Nº EXPEDIENT 19/2016 
NOM / DOMICILI XAVIER QUINTANA FARRERO 

C/ Unió, 25 
25124-ROSSELLÓ.-  

DISCRIPCIO Reformes interiors, bany i cuina de la vivenda del carrer Unió, 25, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Construccions Culell 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 07-04-2016 

 
Nº EXPEDIENT 21/2016 
NOM / DOMICILI ANTONIO CAELLES HUGUET 

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

DISCRIPCIO Pintar façana de la vivenda del carrer Plaça Major, 5, d’aquest Municipi. 

CONTRATISTA Contruccions Enric Ribes Fernàndez 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 28-04-2016 

 
 
Nº EXPEDIENT 22/2016 
NOM / DOMICILI MARIA PILAR GASOL SEUMA 

C/ Raval, 71 
25124-ROSSELLÓ.-  

DISCRIPCIO Construcció de tanca al jardí de la finca del carrer Raval, 71, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA No consta 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 05-05-2016 

 
Nº EXPEDIENT 23/2016 
NOM / DOMICILI ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L. 

Ctra. N-240, Km. 88,5 
25001-LLEIDA.-  

DISCRIPCIO Reparació avaria a la xarxa de baixa tensió del carrer Raval, 43-46, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Instal·lacions Electra Valls, S.L. 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 05-05-2016 

 
Nº EXPEDIENT 24/2016 
NOM / DOMICILI COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER MAJOR, 2 (en representació Inmaculada Viladrosa Vila, 

presidenta) 
c/ Major, 2 
25124-ROSSELLÓ.-  

DISCRIPCIO Pintar amb impermeabilització la terrassa, elevació de baranes de balcons i col·locar 20 m2 de paviment gres a 
l’edifici del carrer Major, 2, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Jònic Estil, S.L. 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 10-05-2016 

 
Nº EXPEDIENT 25/2016 
NOM / DOMICILI SEBASTIAN JORDANA CASANOVAS 

C/ Ramon Berenguer IV, 13 
25124-ROSSELLÓ.-  

DISCRIPCIO Arranjament façana de la vivenda del c/ Ramon Berenguer IV, 13, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Construccions Gorgues, SA. 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 19-05-2016 

 



 

Nº EXPEDIENT 26/2016 
NOM / DOMICILI MIQUEL ANGEL GONZALEZ MATEO 

c/ Unió, 30 
25124-ROSSELLÓ.-  

DISCRIPCIO Fer paret mitjera, separadora del pati i terrassa de la vivenda del c/ Unió, 30, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Terrado Tallers i Subministraments,SL. 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 24-05-2016 

 
Nº EXPEDIENT 11/2016 
NOM / DOMICILI JESUS TORRELLES TORRELLES (en representació de CAJEBEL,SLU) 

Camí de Benavent, 18, Nau 3 
25124-ROSSELLÓ.-  

DISCRIPCIO Reforma i Adequació de nau per a oficines i magatzem d’empresa de transport al Camí de Benavent, 18, Nau 2, 
d’aquest Municipi 

CONTRATISTA No consta 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 31-05-2016 

 
Nº EXPEDIENT 27/2016 
NOM / DOMICILI MANEL MAULEON FERNANDEZ 

c/ Eral, 11 
25124-ROSSELLÓ.-  

DISCRIPCIO Construcció forjat a la part posterior de la vivenda del carrer Eral, 11, d’aquest Municipi. 

CONTRATISTA No consta 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 06-06-2016 

 
Nº EXPEDIENT 30/2016 
NOM / DOMICILI FRANCISCO FORTUNY RUIZ 

c/ Gran Via, 18 
25123-TORREFARRERA.-  

DISCRIPCIO Adaptació i millora d’una explotació ovina i caprina d’engreix amb MO636CP, al Pol. 5 parc. 128, partida 
Gralleres, d’aquest Municipi. 

CONTRATISTA ------- 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 13-06-2016 

 
Nº EXPEDIENT 31/2016 
NOM / DOMICILI ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L. 

Ctra. N-240, Km. 88.5 
25001-LLEIDA.-  

DISCRIPCIO Reparació avaria a la xarxa de baixa tensió del carrer Nord, davant num. 23 cruïlla carrer Muntaner, d’aquest 
Municipi. 

CONTRATISTA Cobra 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 13-06-2016 

 
Nº EXPEDIENT 32/2016 
NOM / DOMICILI JAUME RUBINAT TARRAGONA 

Av. Catalunya, 17 
25124-ROSSELLÓ.-  

DISCRIPCIO Obrir una porta en una paret de tancament i fer una rampa d’accès a l’ habitatge del carrer Major, 66, d’aquest 
Municipi. 

CONTRATISTA Nouespaiserveis 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 13-06-2016 

 



 

Nº EXPEDIENT 33/2016 
NOM / DOMICILI ANNA CASANOVAS JOVER 

C/ Major, 117 
25124-ROSSELLÓ.-  

DISCRIPCIO Reformes interiors enderrocar part de l’envà per col.locar el premarc d’una porta practicable a l’ habitatge del 
carrer Ramon Berenguer IV,11, d’aquest Municipi. 

CONTRATISTA Construccions Gorgues, S.A. 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 13-06-2016 

 
Nº EXPEDIENT 34/2016 
NOM / DOMICILI EMILIO FUSALBA UTGES 

C/ Raval, s/n. 
25124-ROSSELLÓ.-  

DISCRIPCIO Construir un muret de contenció per a terres annexes al magatzem, al Pol.9 parc.76, partida Calvari, d’aquest 
Municipi. 

CONTRATISTA Construccions Fernàndez Guillaumet, S.L. 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 14-06-2016 

 
 
Nº EXPEDIENT 35/2016 
NOM / DOMICILI FRANCISCO OROBITG JORDANA 

C/ Major, 151 
25124-ROSSELLÓ.-  

DISCRIPCIO Paviment de formigó accés a l’ habitatge del carrer Major, 151, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA No consta 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 27-06-2016 

 
Nº EXPEDIENT 36/2016 
NOM / DOMICILI ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U 

Ctra. N-240, Km. 88,5 
25001-LLEIDA.-  

DISCRIPCIO Obrir rasa per reparació avaria al carrer Carrasaco i Formiguera, 2, d’aquest Municipi. 

CONTRATISTA Instal.lacions Electra Valls, S.L. 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 27-06-2016 

 
Nº EXPEDIENT 37/2016 
NOM / DOMICILI JORDI VILADROSA CLUA 

C/ Joan Maragall, 1 
25124-ROSSELLÓ.-  

DISCRIPCIO Pintar les façanes de l’ habitatge del carrer Joan Maragall, 1 
25124-ROSSELLÓ.-  

CONTRATISTA No consta 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 04-07-2016 

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

 Escrit Junta Compensació Urbanística PMU1B, presentant Projecte Reparcel·lació i 
Projecte Urbanització per la seva aprovació. 

 Generalitat Catalunya, Departament Interior, comunicant incident amb un Gos.  
 Generalitat de Catalunya, Direcció General de Comerç, escrit recordatori entrada en vigor 

Decret 162/2015 de 14 de Juliol de venda no sedentària en mercats de marxants i 
obligacions de l’ajuntament per l’aprovació ordenança reguladora de dita activitat en el 
municipi. 

 Generalitat de Catalunya, Departament d’interior, escrit recordatori de disposar dels plans 
de protecció civil homologats i vigents i demanant que l’ajuntament es manifesti a dit 
requeriment. 

 Síndic de Greuges, escrit relatiu a la queixa AO-00106/2016 relativa al consum de tabac en 
instal·lacions on els infants desenvolupen activitats i demana als ajuntaments de Catalunya 
que: 

 Es prohibeixi el consum de tabac a la totalitat de les instal·lacions municipals esportives i culturals on es 
desenvolupin activitats per a infants, encara que no siguin utilitzades exclusivament per a ells i encara que 
estiguin ubicades a l'aire lliure. 

 Es prohibeixi el consum de tabac a la totalitat a les terrasses de bar de les instal·lacions municipals esportives 
i culturals on es desenvolupin activitats per a infants, encara que estiguin ubicades a l'aire lliure. 

 Es prohibeixi el consum de tabac a la totalitat de parcs infantils. 
 Se senyalitzi aquesta prohibició convenientment a llocs visibles. 
 Informi al Síndic de les instal·lacions municipals esportives i culturals on es desenvolupen activitats per a 

infants i en quines d'aquestes instal·lacions hi ha espais on s'autoritza el consum de tabac. 
 Consell Comarcal del Segrià escrit comunicant acord del CC Segrià, sobre Protocol 

d’Intervenció d’Assentaments /Infrahabitges a la Comarca del Segrià, essent el seu objectiu 
la intervenció conjunta i coordinada dels organismes i entitats participants i adjuntant 
model d’adhesió al esmentat protocol, per si l’Ajuntament es vol adherir. 

 Autoritat Territorial de la Mobilitat, Àrea de Lleida, comunicant la celebració de la 
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura a celebrar els dies 16/22 de setembre, 
convocant a l’Ajuntament a una Reunió Informativa.  

 Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i Col·legi de Farmacèutics de Lleida, 
comunicant la nova edició del Programa d’educació sanitària de la gent gran sobre el bon 
us dels medicaments, per si l’ajuntament es troba interessat en realitzar aquestes xerrades 
informatives en el municipi. 

 Diputació de Lleida, comunicant atorgament subvenció funcionament Escola Bressol, curs 
2014/2015, per un import de 27.125 Euros. 

 Fru-Rose, escrit demanant donar de baixa Torre refrigeració del circuit frigorífic. 
 Diputació de Lleida, comunicant atorgament subvenció anualitat 2016, per despeses 

arrendament i subministraments, per un import de 9.331,06 Euros. 
 Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, notificant Resolució de 11 

d’abril, pel qual es declaren diverses zones de l’emergència cinegètica que afecta entre 
d’altres al municipi de Rosselló. 



 

 Sgae, Societat general d’autors i editors, denunciant formalment el contracte actual i la 
necessitat d’establir una nova tarifa de radio segons l’establert a la Llei 21/82014 i el seu 
desenvolupament a través d’una ordre ministerial. 

 Agencia Tributaria de Lleida, requerint informació Empresa Bioaire Eficiència Energètica 
SL 

 
XII.- FACTURES I COMPTES 
S’aprova la relació de factures detallada i en poder dels regidors que ascendeix a la quantitat de 
384.364,26 (s.e.u.o) 
 
Fact
ura D. Factura 

Núm. 
Document Imp.Factura Descripció Imp. Pdnt. Pag. 

192 24/02/2016 1346 381,15 MARBRES SIMO, PLAQUES CEMENTIRI 0 

193 31/01/2016 16054 4.070,49 LIMPIEZAS PIRINEO, NETEJA DEPENDENCIES FEB-16 0 

194 31/01/2016 16055 833,59 LIMP PIRINEO, NETEJA GRAL VIDRES I ALTRES FEB-16  0 

195 31/01/2016 16056 4.293,00 LIMP. PIRINEO, NETEJA ESCOLES FEB-16 0 

196 01/03/2016 53 612 ARTESEY, LLOGUER LOCAL JOVE FEB-16 0 

197 25/01/2016 3 160,93 PINTURES RALUY, TREBALLS REPARACIO CONSULTORI 0 

198 19/02/2016 3818778 600,99 AMAZON, SMARTPHONES AJUNTAMENT 0 

199     314,62 BNP PARIBAS, RENTING COPIADORA AJUNTAMENT 0 

200 29/02/2016 160036 217,8 ALFAGRAF, CARPETES REGISTRE CIVIL FASTENER 0 

201     146,28 INFOUNIO, TINTA IMPRESSORES PUNT EDU I ALCALDIA 0 

202 29/02/2016 6280147 140 FRU ROSE, CARBURANT AGENTS I BRIGADA feb-16 0 

203 01/03/2016 405630 660,74 QUIMICA SERO, SERVEIS PREVENCIO LEGIONELLA MARÇ 0 

204 29/02/2016 70386048 358,72 SAINT GOBAIN, MATERIAL LAVAVO MAGATZEM  0 

205 29/02/2016 160136 904,41 EXCAV. CASANOVAS, TRANS. PEDRES, MATERIAL, CEMENTI 0 

206 01/03/2016 99661 314,62 BNP PARIBAS, RENTING COPIADORA MARÇ 0 

207 20/02/2016 263 450 UN DOS TRES KUA, ACTUACIO CARNAVAL ROSSELLO-16 0 

208 29/02/2016 70 0 EVA CORTIJO, ABONAMENT FRES 63 I 65   

209 29/02/2016 69 544,05 EVA CORTIJO, CRONIQUES LA XARXA, FEB-16 0 

210 17/02/2016 201624 1.473,78 AMBI JARDINS, REPOSICIO ARBRES CAMP FUTBOL I CANAL 0 

211 29/02/2016 2016028 2.168,32 AMBI JARDINS, MANTENIMENT JARDINS, FEBRER -16 0 

212 29/02/2016 121 174,8 C. COMARCAL, LIQUIDACIO RECOLLIDA ANIMALS 2014 0 

213 29/02/2016 67 1.521,50 CONSELL COMARCAL, RECOLLIDA ANIMALS GEN/JUN 2016 0 

214     650 C. COMARCAL, RECOLLIDA ANIMALS ABR-DES 2015 0 

215 29/02/2016 31 97,65 JF ESPAIS, MATERIAL OFICINA 0 

216 29/02/2016 1601518 119,27 RAMELL, CARBURANTS BRIGADA FEB-16 0 

217 20/02/2016 3 108 CARME REGALS, LLAMINADURES I JOGUINES CARNESTOLTES 0 

218 08/03/2016 296 37,34 INFOUNIO, TINTA IMPRESSORA EMISSORA 0 

219 29/02/2016 800 86,85 ALCO, VALLA TANCAMENT OBRES PL ESGLESISA 0 

220 25/02/2016 10012542 72,96 ACN, SUSCRIPCIO NOTICIES RADIO FEB-16 0 

221 29/02/2016 4001732361 206,56 CORREOS, FRANQUEIG CORRESPONDENCIA FEB-16 0 

222 08/03/2016 68 128,99 LOCALPROM, BUTLLETI SUBVENCIONS MARÇ 0 

223 01/03/2016 411 169,4 JF ACENSORS, MANTENIMENT ASCENSORS MARÇ 0 

224 08/03/2016 413 92 GALERIA ART I PARIS, EMMARCACIO FOTOGRAFIES 0 

225 01/03/2016 23557168 254,54 VODAFONE, MOBILS AJUNTAMENT FEB-16 0 



 

226 08/03/2016 16017707 492,85 SISTEMAS DIGITALS, FACTURACIO COPIES FEB-16 0 

227 29/02/2016 11097088 243,29 SOLER, PINTURA VALLA CEMENTIRI I ESCOLES 0 

228 29/02/2016 11099175 1.218,19 SOLER, VALLA CEMENTIRI, PISTA PADEL, MAGATZEM GRAN 0 

229 10/03/2016 12 2.375,00 L'ESCOLA, CURS MANIPULADORS FITOSANITARIS 0 

230 22/02/2016 2,01656E+1
1 

3.137,33 CONF. HIDROG. EBRE, CANON CONTROL VERTIDOS 0 

231 29/02/2016 160126 29,34 BERMAN, PUBLICITAT EMISSORA FEB-16 0 

232 29/02/2016 160125 1.079,32 BERMAN, CRONIQUES APORTADES A LA XARXA FEB-16 0 

233 07/03/2016 17318 26,74 QUIMICA SERO, DESRATITZACIO MARÇ-16 0 

234 10/03/2016 246662 193,6 IMPREMPTA SOL, ROLL UP, EMISSORA 0 

235 10/01/2016 1439 522,72 ALEJANDRO MARTI, OBRIR RASA ESCOLA BRESSOL 0 

236 15/03/2016 160191 275,88 LA MAÑANA, LEONOR GASOL ESQUELA 0 

237 10/03/2016 70389829 1.241,40 SAINT GOBAIN, ACOPIO MATERIAL BRIGADA 0 

238 29/02/2016 15770 1.594,18 SERVEIS LIC, NETEJA VIARIA FEB-16 0 

239 15/03/2016 772 372,08 GPS, ESQUELA LEONOR GASOL,  0 

240 16/03/2016 1904 62,48 CIAL VICTOR, VARIS CASAL STMANA SANTA 0 

241 22/02/2016 P1M601N03
03938 

839,03 ENDESA, ZONA ESPORTIVA, 22-1 A 19-2 0 

242 22/02/2016 P1M601N03
03939 

475,4 ENDESA ENLLUMENAT AV PONENT, 22/1 A 19/2 0 

243 22/02/2016 P1M601N03
03935 

160,62 ENDESA, CASAL 22/01 A 19/02 0 

244 22/02/2016 P1M601N03
04326 

250,02 ENDESA, ENLLUMENAT C. FORMIGUERA 22/1 A 19/02 0 

245 22/02/2016 P1M601N03
03941 

591,29 ENDESA, ENLLUMENAT AV. CATALUNYA 22/1 A 19/02  0 

246 23/02/2016 P1M601N03
10472 

203,76 ENDESA, ESCOLA BRESSOL, 22/1 A 19/02 0 

247 22/02/2016 P1M601N03
03937 

345,48 ENDESA, JUBILATS 22/1 A 19/02 0 

248 22/02/2016 P1M601N03
03734 

944,33 ENDESA, CONSULTORI MEDIC 22/01 A 19/02 0 

249 23/02/2016 P1M601N03
10471 

833,67 ENDESA, ENLLUMENAT MAJOR 22-1 A 19-02 0 

250 22/02/2016 P1M601N03
03940 

879,94 ENDESA, ESCOLES 22/01 A 19/02 0 

251 22/02/2016 P1M601N03
04325 

417,5 ENDESA, ENLLUMENAT CARRASCO F 22/1 A 19/02 0 

252 07/03/2016 P1M601N03
92011 

818,08 ENDESA, ESCOLES 7/1 A 4/3 0 

253 07/03/2016 P1M601N03
92009 

252,41 ENDESA, ESCOLES 07/01 A 04/03 0 

254 07/03/2016 P1M601N03
92010 

491,83 ENDESA, ESCOLES 07/01 A 04/03 0 

255 07/03/2016 P1M601N03
92008 

57,66 ENDESA, AJUNTAMENT VELL 07/01 A 04/03 0 

256 07/03/2016 P1M601N03
92007 

270,54 ENDESA, LOCAL DONES 07/01 A 04/03 0 

257 10/03/2016 P1M601N04
14206 

27,16 ENDESA, CEMENTIRI 13/01 A 09/03 0 

258 10/03/2016 P1M601N04
14207 

18,66 ENDESA, ENLLUMENAT AFORES 12/01 A 09/03 0 

259 10/03/2016 P1M601N04
14208 

263,86 ENDESA, ENLLUMENAT ROTONDA, 12/01 A 09/03 0 

260 04/03/2016 P1M601N03
76712 

1.066,52 ENDESA, AJUNTAMENT 31/01 A 29/02 0 

261 23/02/2016 P1M601N03
14222 

861,16 ENDESA, ENLLUMENAT ALKANIS, 21/12 A 18/02 0 

262 22/02/2016 P1M601N03
07595 

213,52 ENDESA, ENLLUMENAT RAVAL 22/12 A 19/02 0 

263 22/02/2016 P1M601N03
07594 

192 ENDESA, ENLLUMENAT V. PILAR 22/12 A 19/02 0 

264 19/02/2016 P1M601N02
99727 

148,89 ENDESA, ENLLUMENAT BL ST PERE, 21/12 A 18/02 0 

265 19/02/2016 P1M601N02
99726 

258,14 ENDESA, CAMI DE BENAVENT, 21/12 A 18/02 0 

266 22/02/2016 P1M601N03 64 ENDESA, BOMBA AIGUA, 22/01 A 19/02 0 



 

03925 

267 01/03/2016 F16028943 57,1 UNIPRESALUT, 01/03/2016-31/03/2016 0 

268 29/02/2016 2006 804,59 SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: ALMACENAMIENTO Y CU 0 

269 29/02/2016 16000209 60,5 XARXA, QUOTA NOTICIES EMISSORA FEBRER 0 

270 05/10/2015 10059684 104 WOLTERS KLUWER, MANUAL TAXES I PREUS SERVEIS MUNIC 0 

271 17/12/2015 10080614 83,2 WOLTERS KLUWER, ORDENANCES FISCALS 0 

272 11/01/2016 10003788/1 684,32 EL CONSULTOR DE AYUNTAMIENTOS Y JUZGADOS R 0 

273 28/02/2016 676 749 ACM, QUOTA SOCI ANUAL 2016 0 

274 30/01/2016 15670 1.589,41 SERVEIS LIC, SERVEI DE NETEJA VIAL MES DE GENER 0 

275 22/03/2016 32 1.247,06 RICARD ANTON, SERVEIS PERIODISTICS MARÇ16 0 

276 24/03/2016 16 1.272,00 NOEMI BAÑERES, SERVEIS TECNICS MARÇ-16 0 

277 29/03/2016 3 737,76 ENRIC REVUELTA, NOMINA MARÇ-16 0 

278 11/03/2016 6584 99,75 PROMO CULTURA, LLIBRE DE MONTSERRAT 0 

279 11/03/2016 421774 1.156,48 ENDESA GAS, AJUNTAMENT 05/02 A 07/03 0 

280 11/03/2016 421775 1.847,19 ENDESA GAS, ESCOLES 05/02 A 07/03 0 

281 11/03/2016 24 11.991,05 JUNTA PMU 1b, QUOTES URBANITZACIO 0 

282 17/03/2016 16019846 296,17 SISTEMES DIGITALS, FACTURACIO COPIES MARÇ 0 

283 15/03/2016 11101852 531,32 SOLER, MATERIALS, JARDINS, Z ESPORTIVA, SENYALITZA 0 

284 15/03/2016 11100760 686,93 ALBERT SOLER, ASPIRADOR I ALTRES SUBMINISTRES 0 

285 23/03/2016 5 146,41 RAPOR, MATERIAL HIGIENIC ESCOLES 0 

286 15/03/2016 1502 183,53 HIDROLOGY, MATERIAL ENLLUMENAT PUBLIC 0 

287 17/03/2016 4277 299,45 TALLERS ROSSELLO, REPARACIO TRACTOR  0 

289 20/03/2016 70393958 340,63 SAINT GOBAIN, MATERIALS GRANJA 0 

290 20/03/2016 6 154,27 ROSARIO SANCHEZ, CURS GIMNASTICA SUAU MARÇ-16 0 

291 29/02/2016 Q2016/261 360,83 LOCALRET, QUOTA 2016 0 

292 30/03/2016 20160440 954,69 HAPPY LUDIC, PILONES PROCTECCIO ESCOLES 0 

293 25/03/2016 16026 405,24 GONZALO ADVOCATS, ASSESSORAMENT JURIDIC 1T-16 0 

294 14/03/2016 10021696 83,2 (2016058) CONTRATACION PUBLICA,TRANSPARENCIA Y COR 0 

295 30/03/2016 1600385 20,57 INFOUNIO, CD AJUNTAMENT 0 

296 09/03/2016 112 2.331,66 CONSORCI RESIDUS, RSU GENER 0 

297 09/03/2016 146 209,01 CONSORCI RESIDUS, FORM GENER 2016 0 

298 09/03/2016 172 9,61 CONSORCI RESIDUS, FV GENER-2016 0 

299 11/03/2016 262/2016 23,58 CONSORCI RESIDUS, FV FEBRER-16 0 

300 11/03/2016 236 201,29 CONSORCI RESIDUS, FORM FEBRER 2016 0 

301 11/03/2016 202 2.359,69 CONSORCI RESIDUS, RSU FEBRER-16 0 

302 01/04/2016 172828 379,78 ARVAL, RENTING VEHICLE AGENTS ABRIL-16 0 

303 23/03/2016 487315 638,87 ENDESA GAS, CASAL 7/1 A 3/3 0 

304 31/03/2016 105 1.075,94 MN CATERING, SERVEIS CATERING EBM MARÇ-16 0 

305 07/03/2016 821 165 LA LLEIDATANA, PALMA ROSES DEFUNCIO LEONOR GASOL 0 

306 31/03/2016 1959 36,3 SOLUMEC, REPARACIO TRACTOR 0 

307 31/03/2016 119 250,69 DETALL DEL SERVEI 0 

308 14/03/2016 90200018 13,47 BEAUTY BY DIA, AMBIENTADORS AJUNTAMENT 0 

309 23/03/2016 P1M601N04
87314 

1.264,56 ENDESA GAS, AJUNTAMENT 07/01 A 03/03 0 

310 28/03/2016 60-C698-
108282 

1.028,50 TELEFONICA, FACTURACIO PLANA MARÇ-16 0 



 

311 17/03/2016 17701601P0
000015 

15,87 AQUALIA, MAGATZEM 12/11 A 15/02 0 

312 17/03/2016 17701601P0
000840 

20,3 AQUALIA, AV. ESPORTS GEN-MARÇ-16 0 

313 17/03/2016 17701601P0
000841 

15,87 AQUALIA, ESCORXADOR GEN/MARÇ 0 

314 17/03/2016 17701601P0
000842 

150,85 AQUALIA, ESCOLES GEN-MARÇ-16 0 

315 17/03/2016 17701601P0
000843 

70,58 AQUALIA, AJUNTAMENT GEN/MAR 0 

316 17/03/2016 17701601P0
000016 

15,87 AQUALIA, LOCAL DONES GEN/MARÇ 0 

317 17/03/2016 17701601P0
000017 

0,54 AQUALIA, CEMENTIRI GEN/MAR 0 

318 17/03/2016 17701601P0
001187 

15,87 AQUALIA, CASA PARROQUIAL, 11/11 A 12/02 0 

319 17/03/2016 17701601P0
001188 

15,87 AQUALIA, ESGLESIA 11/11 A 12/02 0 

320 17/03/2016 17701601P0
000018 

1,08 AQUALIA, PL NOVA (FONT) 11/11 A 11/02 0 

321 17/03/2016 17701601P0
000019 

0,72 AQUALIA, REG PL NOVA 11/11 A 11/02 0 

322 17/03/2016 17701601P0
000020 

0,36 AQUALIA, REG ESGLESIA 11/11 A 12/02 0 

323 17/03/2016 17701601P0
000021 

4,13 AQUALIA, REG GRAVER DALT 25/11 A 11/02 0 

324 17/03/2016 17701601P0
000022 

15,87 AQUALIA, CASAL 11/11 A 11/02 0 

325 17/03/2016 17701601P0
000023 

21,88 AQUALIA, REG CTRA VALL D ARAN, 13/11 A 15/02 0 

326 17/03/2016 17701601P0
000024 

32,64 AQUALIA, ESCOLA BRESSOL 11/11 A 11/02 0 

327 17/03/2016 17701601P0
000025 

0,18 AQUALIA, CAMI BENAVENT, 12/11 A 15/02 0 

328     0,9 AQUALIA, AL-KANIS FONT FRONTON, 12/11 A 15/02 0 

329 17/03/2016 17701601P0
001281 

16,76 AQUALIA, COSULTORI 12/11 A 15/02 0 

330 17/03/2016 17701601P0
001282 

0,54 AQUALIA, GUILLEM ROSSELLO, REG 12/11 A 15/02 0 

331 17/03/2016 17701601P0
000027 

72,35 AQUALIA, SECLA DEL CAP, LOCAL JOVE 11/11 A 12/02 0 

332 17/03/2016 17701601P0
001283 

0,9 AQUALIA, ROTONDA MAKATO, 13/11 A 15/02 0 

333 17/03/2016 17701601P0
000028 

32,64 AQUALIA, C/ ESCOLES 11/11 A 11/02 0 

334 17/03/2016 17701601P0
000029 

42,49 AQUALIA, CAMP FUTBOL NOU 10/11 A 11/02 0 

335 17/03/2016 17701601P0
000030 

15,87 AQUALIA, MAGATZEM PL ESGLESIA, 11/11 A 12/02 0 

336 17/03/2016 17701601P0
001327 

15,87 AQUALIA, SALA DE VETLLES 11/11 A 15/02 0 

337 17/03/2016 17701601P0
000031 

0,54 AQUALIA, C/ SITGES REG, 10/11 A 12/02 0 

338 17/03/2016 17701601P0
000026 

0,9 AQUALIA, FONT COSTAT FRONTON 12/11 A 15/02 0 

339 01/03/2016   24,99 ACENS, AGENT BASE DE DADES MARÇ-16 0 

340 01/03/2016 183755 179,97 ACENS, DATACENTER BACKUP MARÇ-16 0 

341 01/04/2016 F16041905 57,1 UNIPRESALUD, QUOTA ABRIL 0 

342 31/03/2016 1160309784 498,67 ELECTROSTOCK, JUBILATS, ESCOLES,  0 

343 31/03/2016 1160309785 2.012,29 ELECTROSTOCK, ENLLUMENAT, JARDINS,S.VETLLES, CASAL 0 

344 31/03/2016 1160309787 118,58 ELECTRO STOCK, MATERIAL ELECTRIC SALA VETLLES 0 

345 31/03/2016 1160309786 944,93 ELECTROSTOCK, VETLLATORI, CASAL, JUBILATS,ESCOLES 0 

346 29/03/2016 204 514,25 R-MEDIA, SONORITZACIO CANTADA NADALES 2015 0 

347 04/04/2016 173624 115,25 TORRELSA, CAFE AJUNTAMENT 0 

348 01/04/2016 405661 660,74 QUIMICA SERO, SERVEIS PREVENCIO LEGIONEL.LA ABRIL 0 

349 01/04/2016 67 159 MARGARITA RIUS, GIMNASTICA DE MANTENIMENT MARÇ 0 

350 01/04/2016 68 159 MARGARITA RIUS, BATUKA ZUMBA ABRIL-16 0 



 

351 01/04/2016   154,27 WIFREDO NOGUERA, SALUT ESQUENA MARÇ 0 

352 31/03/2016 6776 208,94 SEGRE SERVEIS, BEGUDES AJUNTAMENT 0 

353 01/04/2016 82 2.862,00 DORINDA AVENTIN, ASSISTENCIA JURIDICA 2T/2016 0 

354 31/03/2016 6280203 21,78 FRU ROSE, SERVEI CARRETILLA BRIGADA 0 

355 01/04/2016 55 612 ARTESEY IBERICA, LLOGUER LOCAL JOVE, ABRIL-16 0 

356 03/04/2010 2016071 2.998,38 AMBI JARDINS, AJARDINAMENT LLUIS COMPANYS 0 

357 29/03/2016 2016055 2.168,32 AMBI JARDINS, MANTENIMENT JARDINS MARÇ-16 0 

358 01/04/2016 AWB04202 314,62 BNP PARIBAS, RENTING COPIADORA 5503 ABRIL 0 

359 02/04/2016 443 12.597,20 TREN MAGIC, PRESTACIO SERVEIS EBM ABRIL-16 0 

360 31/03/2016 4285 22,08 TALLERS ROSSELLO, REPARACIO DUMPER 0 

361 31/03/2016 4284 21,11 TALLERS ROSSELLO, REPARAR CARRO NETEJA 0 

362 04/04/2016 93 128,99 LOCALPROM, BUTLLETI DE SUBVENCIONS ABRIL-14 0 

363 25/03/2016 10012680 72,96 ACN, SUSCRIPCIO MARÇ 2016 0 

364 29/02/2016 16115 4.070,49 LIMPIEZAS PIRINEO, NETEJA DEPENDENCIES FEB-16 0 

365 29/02/2016 16116 1.817,98 LIMPIEZAS PIRINEO, NETEJA GRAL VIDRES I ALTRS FEBR 0 

366 29/02/2016 16117 4.293,00 LIMPIEZAS PIRINEO, NETEJA ESCOLES FEB-16 0 

367 28/03/2016 2548MA160
3 

1.418,27 ABSORSISTEM, MANTENIMENT CLIMATITZACIO AJUNTAMENT 0 

368   6280230 194,84 FRU ROSE, SULFATS MANTENIMENT JARDINS 0 

369 31/03/2016 6280247 190 FRU ROSE, GAS OIL BRIGADA I AGENTS MARÇ-16 0 

370 31/03/2016 6280278 50 FRU ROSE, CARBURANTS BRIGADA MARÇ-16 0 

371 22/03/2016 46 26,71 FONTANET, PARC SETMANA SANTA 0 

372 06/04/2016 47 21,57 FONTANET, VISITA COL·LEGI AJUNTAMENT 0 

373 21/03/2016 26 623,38 FARSYSTEMS SCP, REPARACIONS CONSULTORI 0 

374 31/03/2016 70395909 66,24 SAINT GOBAIN, BLOCS FORMIGO MAGATZEM 0 

375 31/03/2016 2,0168E+12 92,84 ALCO, VALLA PROTECCIO PL ESGLESIA 0 

376 31/03/2016 1602307 118,56 RAMELL, CARBURANTS BRIGADA MARÇ 0 

377 06/04/2016 377 1.542,48 EXCAV. CASANOVAS, SAULO PL. DIPOSIT I OBRA CEMENTI 0 

378 31/03/2016 160262 701,8 EXCAV. CASANOVAS, HERBICIDA CAMINS 0 

379 07/04/2016 1 52 DELFINA URBANO, ESMORZAR NETEJA SERRA 0 

380 01/04/2016 828181219 267,37 VODAFONE, MOBILS AJUNTAMENT MARÇ 0 

381 31/03/2016 9030116838
7 

72,13 ABACUS, PARC SETMANA SANTA 0 

382 09/04/2016 13596 1.270,50 SALTOKI, BOMBA CLIMA AJUNTAMENT 0 

383 11/04/2016 6 97,05 RAPOR, MATERIAL MENJADOR ESCOLA 0 

384 31/03/2016 4001748255 166,11 CORREUS, FRANQUEIG MARÇ-16 0 

385 01/04/2016 188074 24,99 ACENS, AGENTE BASE DE DADES ABRIL 0 

386 31/03/2016 160202 29,34 BERMAN, PUBLICAT MARÇ 0 

387 31/03/2016 160203 793,76 BERMAN, CRONIQUES LA XARXA MARÇ 0 

388 08/04/2016 16024546 262,16 SISTEMAS DIGITALES, FACTURACIO COPIES MARÇ 0 

389 31/03/2016   1.246,56 VALERI MAS, ASSESSORAMENT URBANISTIC 1T/2016 0 

390 30/03/2016 15942 1.594,18 SERVEIS LIC, NETEJA VIAL MES DE MARÇ 0 

391 15/01/2016 210 6.551,81 ABSIS CTE vigent desde el dia 01-01-2016 fins 31-1 0 

392 30/03/2016 72 544,05 EVA CORTIJO, APORTACIO NOTICIES XARXA ESPORTS 0 

393 11/04/2016 1603945 210 EADOP, APROVACIO SERVE DE TAXI 0 

394 31/03/2016 11103192 145,31 ALBERT SOLER, CONSUMIBLES I PANY CONSULTORI 0 



 

395 31/03/2016 11105579 414,73 ALBERT SOLER, EQUIPAMENT, GRANJA, JARDINS 0 

396 05/04/2016 1450 370,26 ALEJANDRO MARTI, OBRES PATI SALAT  0 

397 15/04/2016 237 210 EADOP, APROVACIO INICIAL US TERRENYS FORESTALS 0 

398 11/04/2016 201631 1.881,00 TOP TEN, AIXECAMENT TOPOGRAFIC ESGLESIA ROSSELLO 0 

399 14/04/2016 161 12,98 CIAL VICTOR, VARIS VISITA ESCOLARS AJUNTAMENT 0 

400 14/04/2016 155321 15,47 CODINA, VASOS I RODALS AJUNTAMENT 0 

401 07/04/2016 A30829 47,67 SANIMEDIC, PAPER ELECTRO CONSULTORI 0 

402 12/04/2016 92 387,2 HIROSIM, NETEJA REIXES VORERES 0 

403 12/04/2016 1378 114,95 MON INFORMATIC, ASSISTENCIA TECNICA EMISSORA 0 

404 10/04/2016 70400989 127,11 SAINT GOBAIN, MATERIALS OBRA PATI SALAT 0 

405 15/04/2016 1600440 74,68 INFOUNIO, TINTA IMPRESSORA EMISSORA 0 

406 15/04/2016 18243 2.903,69 MECANOCAMP, REPARACIO MAQUINA ESCOMBRAR 0 

407 13/04/2016 70 2.099,99 MR MUEBLES, ARMARIS ESCOLA I AJUNTAMENT 0 

408 15/03/2016 1160 1.481,04 PIXEL INGENIERIA, MARCADOR ELECTRONIC C.F 0 

409 31/03/2016 16161 4.293,00 LIMPIEZAS PIRINEO, NETEJA ESCOLES MARÇ-16 0 

410 31/03/2016 16160 4.070,49 LIMPIEZAS PIRINEO, NETEJA DEPENDENCIES MARÇ 0 

411 31/03/2016 16159 658,74 LIMPIEZAS PIRINEO, NETEJA GRAL VIDRES MARÇ 0 

412     169,4 JF ASCENSORS, MANTENIMENT ABRIL-16 0 

413 11/04/2016 16671689 363 ECA, INSPECCIONS PERIODIQUES BT 0 

414 15/04/2016 49 403,45 FONTANET, VARIS TRENKACAMES 0 

415 13/04/2016 48 72,94 FONTANET, JORNADA ARQUITECTES ESGLESIA 0 

416 13/04/2016 133093 638,87 ENDESA GAS, CASAL 07/01 A 3/03 0 

417 14/04/2016 SU1604 947,08 ABSORSISTEM, INTERVENCIO REFRIGERADORA AJUNTAMENT 0 

418 19/04/2016 77 290,4 MOBLES EBENISTA, BASES EXPOSITORS 0 

419   14608 236,45 SALTOKI,  0 

420 15/04/2016 160337 398,09 SALTOKI, PUBLICACIO EDICTE TERRENYS FORESTASL 0 

421 20/04/2016 7633000003 165,9 CAPRABO, NETEJA BOSC, JORNADES TECNIQUES I EMM 0 

422 21/04/2016 160080 39,33 PUBLIDER, SAMARRETES GRALLERS 0 

423 18/04/2016 10 24,4 QUEVIURES MEB, CAVA JORNADES DE SALUT 0 

424 10/04/2016 160283 3.702,60 EXCAV. CASANOVAS, OBRA PARKING TANATORI 0 

425 18/04/2016 2161446 300,08 RETOLS ESTEL, RETOLS EXPOSITORS FOTOS CAMPANAR 0 

426 21/04/2016 9 371 IGNASI GONZALEZ, ACTIVITAT MUSICAL SETMANA CULTURA 0 

427 15/04/2016 9030170125 119,97 ABACUS, MATERIAL CASAL STMNA SANTA 0 

428 01/04/2016 28-D681-
112698 

291,66 TELEFONICA, LINIES MOBIL AJUNTAMENT MARÇ-16 0 

429 01/04/2016 28-D681-
113485 

57,81 TELEFONICA, MOBIL ALCALDE MARÇ 0 

430 31/03/2016 20160537 488,84 Happy ludiic, Pilona Reflectant senyalització 0 

431 31/03/2016 16000341 60,5 LA XARXA-QUOTES ENTITATS PROTOCOL GENERAL MARÇ 0 

432 31/03/2016 EC-160268 5.844,30 EXCAV. CASANOVAS, REGULADORS VELOCITAT 0 

433 11/04/2016 324 815,39 SOLUCIONES VIALES, SENYALITZACIO MUNICIPI 0 

434 15/03/2016 P1M601N04
37615 

54,21 ENDESA, ESCORXADOR 10/11 A 12/01/16  0 

435 23/03/2016 P1M601N04
82129 

425,8 ENDESA, ENLLUMENAT C. FORMIGUERA 19/02 A 21/03 0 

436 22/03/2016 P1M601N04
75295 

831,86 ENDESA, C/ MAJOR, 19/02 A 21/03 0 

437 22/03/2016 P1M601N04
75304 

604,94 ENDESA, ENLLUMENAT AV. CATALUNYA, 19/02 A 21/03 0 



 

438 22/03/2016 P1M601N04
75302 

483,4 ENDESA, ENLLUMENAT AV. PONENT 19/02 A 21/03 0 

439 22/03/2016 P1M601N04
75298 

191,51 ENDESA, CASAL 19/02 A 21/03 0 

440 22/03/2016 P1M601N04
75300 

381,48 ENDESA JUBILATS, 19/02 A 21/03 0 

441 22/03/2016 P1M601N04
75104 

920,64 ENDESA, CONSULTORI 19/02 A 21/03 0 

442 22/03/2016 P1M601N04
75303 

988,39 ENDESA, ESCOLES 19/02 A 21/03 0 

443 22/03/2016 P1M601N04
75301 

857,42 ENDESA, ZONA ESPORTIVA, 19/02 A 21/03 0 

444 15/04/2016 P1M601N06
08394 

1.316,59 ENDESA GAS, ESCOLES 07/03 A 06/04 0 

445 15/04/2016 P1M601N06
08393 

859,68 ENDESA GAS, AJUNTAMENT 07/03 A 06/04 0 

446 06/04/2016 P1M601N05
48357 

1.113,59 ENDESA AJUNTAMENT, 29/02 A 31/03 0 

447 13/04/2016 P0Z601Y013
2785 

586,35 ENDESA, GAS CASAL 7/1 A 3/3 0 

448 15/03/2016 P1M601N04
37616 

56,51 ENDESA, MAGATZEM 10/11 A 12/01 0 

449 22/03/2016 P1M601N04
75281 

70,86 ENDESA, BOMBA AIGUA 19/02 A 21/03 0 

450 23/03/2016 P1M601N04
82007 

220,44 ENDESA, MESTRE RAMON VIVES, 19/02 A 21/03 0 

451 22/03/2016 P1M601N04
75612 

252,21 ENDESA, ENLLUMENAT CARRASCO I F 19/02 A 21/03 0 

452 20/04/2016 47 349,39 ARUM, Pla d’Autoprotecció Llar d’infants  0 

453 25/04/2016 1713 216,08 GRUP LAFUENTE PREVENTIU SANITARI-TRENKACAMES 0 

454 30/04/2016 1160409565 153,77 ELECTRO STOCKS, ESCOLA BRESSOL I ESCOLES 0 

455 30/04/2016 1160409566 169,63 ELECTRO STOCK, VARIS MARCADOR CAMP FUTBOL 0 

456 30/04/2016 1160409568 79,8 ELECTRO STOCK, CONTROL PISTES PADEL 0 

457 30/04/2016 16006 1.594,18 SERVEIS LIC, NETEJA VIAL MES D'ABRIL 0 

458 30/04/2016 155 423,5 PROTECCIO INTEGRAL, VIGILANCIA NOCTURNA ABRIL-16 0 

459 03/05/2016 445 12.597,20 TREN MAGIC,SERVEIS PRESTATS DURANT EL MES DE MAIG 0 

460 30/04/2016 1160409567 174,53 ELECTRO STOCK, MANTENIMENT AJUNTAMENT I ENLLUMENAT 0 

461 30/04/2016 7610126923 212,49 LYRECO, MATERIAL D'OFICINA 0 

462 30/04/2016 16000474 60,5 LA XARXA-QUOTES ENTITATS PROTOCOL GENERAL ABRIL 0 

463 02/05/2016 F16055913 57,1 UNIPRESALUD, 01/05/2016-31/05/2016 0 

464 11/04/2016 APSPLUS20
1600000173

4 

179,02 PLUS ULTRA, ASSEGURANÇA TRENKAKAMES 0 

465 28/04/2016 60-D698-
108061 

1.028,50 TELEFONICA, FACTURACIO PLANA ABRIL-16 0 

466 27/04/2016 8701 6.225,45 SEMIC, 70% final del projecte 0 

467 25/04/2016 418 90 I. PARIS, EMMARCAR FOTOGRAFIES 0 

468 15/04/2016 11108397 352,57 SOLER, SUBMINISTRAMENTS VARIS 0 

469 15/04/2016 11107265 291,31 ALBERT SOLER, MATERIAL FERRETERIA VARIS 0 

470 27/04/2015 80 349,99 MR MUEBLES, COMPLEMENTS ARMARIS AJUNTAMENT ESCOLES 0 

471 31/01/2016 10 537,24 GONZALO, GESTIO LABORAL DES-15 0 

472 29/02/2016 101 744,15 GONZALO, GESTIO LABORAL GENER-16 0 

473     396,88 GONZALO, GESTIO LABORAL FEBRER-16 0 

474 31/03/2016 192 165,77 GONZALO, REPRESENTACIO AJUNTAMENT 1T-16 0 

475 28/04/2016 1604648 210 EADOP, PUBLICACIO URB VIAL SUD-1 0 

476 20/04/2016 7 154,27 ROSARIO SANCHEZ, GIMNASTICA SUAU ABRIL 0 

477 20/04/2016 7 0 ROSARIO SANCHEZ,GIMNASTICA SUAU ABRIL 0 

478 01/05/2016 2016219746 379,78 ARVAL, RENTING VEHICLE AGENTS 0 



 

479 28/04/2016 243 6.981,60 CONSELL COMARCAL, RECOLLIDA RSU MARÇ-16 0 

480 28/04/2016 230 88,54 CONSELL COMARCAL, RECOLLIDA FRACCIO VEGETAL FEB-16 0 

481 28/04/2016 273 88,54 CONSELL COMARCAL, RECOLLIDA FV, MARÇ 0 

482 19/04/2016   4.311,26 CONSELL COMARCAL, CANON RESIDUS, 1T/2016 0 

483 01/05/2016 20160057 612 ARTESEY IBERICA, LLOGUER LOCAL JOVES MAIG 0 

484 20/04/2016 293 2.553,83 CONSORCI RESIDUS, TRACTAMENT RSU MARÇ-16 0 

485 20/04/2016 327 218,69 CONSORCI RESIDUS, FORM MARÇ-16 0 

486 20/04/2016 352 25,77 CONSORCI RESIDUS, FV MARÇ-16 0 

487 30/04/2016 1597 38,57 GERMANS RIBES, VARIS VISITA CONSELLER 0 

488 01/05/2016 2016094 1.262,64 AMBI, MANTENIMENT ROTONDA, CEMENTIRI, TANATORI 0 

489 26/04/2016 2016080 2.168,32 AMBI, MANTENIMENT JARDINS MPALS ABRIL-16 0 

490 30/04/2016 16802 106,41 SALTOKI, SERVEIS PATI ESGLESIA I PRESS. AJUNTAMENT 0 

491 29/04/2016 400 53 JOIERIA FONTOVA, PUNT LLIBRE VISITA CONSELLER 0 

492 29/04/2016 893 940,65 MTB, CORTINES SEPARADORES 0 

493 30/04/2016 74 544,05 EVA CORTIJO, LA XARXA ESPORTS ABRIL 0 

494 18/03/2016 3212 94,3 PORT CANTO, VARIS VISITA COL·LEGI JUBILATS 0 

495 29/04/2016 9172 414,64 SEGRE SERVEIS, BEGUDES AJUNTAMENT I JUBILATS 0 

496 29/04/2016 145 1.344,40 MN CATERING, CATERING EBM ABRIL-16 0 

497 29/04/2016 4 3.426,21 VALERI MAS, PROJECTE URBANITZACIO SUD 1 0 

498 02/05/2016 50264 314,62 BNP PARIBAS, RENTING COPIADORA MAIG-16 0 

499 01/05/2016 4633 417 DIARI SEGRE, SUSCRIPCIO ANUAL 0 

500 25/04/2016 65 57,64 JF ESPAIS, MATERIAL OFICINA 0 

501 01/05/2016 405697 660,74 QUIMICA SERO, PREVENCIO LEGIONELA MAIG-16 0 

502 22/04/2016 1402 68,62 HORT CA LA BARBARA, LOTS REGAL EMISSORA  0 

503 25/04/2016 10012826 72,96 INTRACATALONIA, SUSCRIPCIO ACN ABRIL-16 0 

504 18/04/2016 16001360 109,45 PAMBE, PINSO ANIMALS 0 

505 30/04/2016 1603108 120,55 RAMELL, CARBURANTS BRIGADA ABRIL 0 

506 30/04/2016 6280352 80 FRU ROSE, CARBURANTS AGENTS ABRIL 0 

507 30/04/2016 6280298 20 FRU ROSE, FITXES RENTADOR VEHICLES MPALS 0 

508 30/04/2016 6280332 113,22 FRU ROSE, SULFATS JARDINS MUNICIPI 0 

509 02/05/2016 705 169,4 JF ASCENSOR, MANTENIMENT ASCENSORS MAIG-16 0 

510 18/04/2016 7 159,97 RAPOR, MATERIAL HIGIENIC ESCOLES 0 

511 27/04/2016 8 268,87 RAPOR, MATERIAL HIGIENIC ESCOLES 0 

512 04/05/2016 286 6.981,60 CONSELL COMARCAL, RECOLLIDA RSU ABRIL-16 0 

513 04/05/2016 321 4.321,06 CONSELL COMARCAL, SERVEIS SOCIALS MAR/ABR 0 

514 30/04/2016 16/02919 1.223,96 SAINT GOBAIN, MATERIALS PATI SALAT, PISCINES 0 

515 30/04/2016 2919 403,49 AB LABORATORIOS, MASILLA BLANCA BRIGADA 0 

516 03/05/2016 120 128,99 LOCALPROM, BUTLLETI SUBVENCIONS MAIG 0 

517 06/05/2016 12 9,8 CONDIS, VARIS TRENKACAMES 0 

518 30/04/2016 1452 87,12 ALEJANDRO MARTI, DESEMBOSSAR TUBERIA ALIER 0 

519 01/05/2016 191194 127,05 ACENS, DATACENTER BACKUP ABRIL 0 

520 06/05/2016 590244 223,5 LEFEBVRE, CONTRACTACIO PUBLICA 0 

521 04/05/2016 362 668,15 CONSELL COMARCAL, ASSITENCIA TECNICA GE/MARÇ 0 

522 29/04/2016 259 141,55 INST SEG PUBLICA, ALLOTJAMENT ANTONIO TORRELLES 0 



 

523 07/05/2016 180414 117,94 SALTOKI, CALEFACCIO JUBILATS 0 

524 01/05/2016 832787187 285,37 VODAFONE, MOBILS AJUNTAMENT ABRIL-16 0 

525 30/04/2016 8000001836 89,84 ALCO, LLOGUER VALLA CONTENCIO PL ESGLESIA 0 

526 30/04/2016 11109757 199,98 SOLER, GRANJA, ROBA BRIGADA, ESCOLES 0 

527 30/04/2016 11111918 1.340,66 SOLER, MATERIAL FERRETERIA VARIS 0 

528 08/05/2016 16031797 302,15 SISTEMES DIGITALS, FACTURACIO COPIES ABRIL-16 0 

529 30/04/2016 160275 29,34 BERMAN, FACTURACIO PUBLICITAT ABRIL 0 

530     888,14 BERMAN, CRONIQUES XARXA ABRIL-16 0 

531 30/04/2016 160373 276,75 EXCAV. CASANOVAS, RECOLLIDA SELECTIVA PARKING 0 

532 30/04/2016 16216 4.070,49 L PIRINEO, NETEJA GRAL DEPENDENCIES ABRIL 0 

533 30/04/2016 16217 4.293,00 LIMP PIRINEO, NETEJA ESCOLES ABRIL-16 0 

534 30/04/2016 16218 1.878,42 LIMP. PIRINEO, NETEJA GRAL VIDRES ABRIL 0 

535 09/05/2016 17385 26,74 QUIMICA SERO, DESRATITZACIO MAIG 0 

536 12/05/2016 25 520,35 NOEMI BAÑERES, FACTURA SERVEIS TECNICS MAIG-16 0 

537 22/04/2016 5024 72,45 PORT CANTO, JORNADES TECNIQUES, JORNADES SALUT 0 

538 30/04/2016 58568 191,18 NET SERVEI, NETEJA CORTINES CONSULTORI 0 

539 28/04/2016 703481 33,11 CLAREL, AMBIENTADORS AJUNTAMENT 0 

540 12/05/2016 1600556 84,75 INFOUNIO, TINTA IMPRESSORES PUNT EDU 0 

541 25/04/2016 33 1.247,06 RICARD ANTON, SERVEIS PERIODISTICS ABRIL 0 

542 26/04/2016 20 1.272,00 NOEMI BAÑERES, SERVEIS TECNICS ABRIL 0 

543 27/04/2016 4 752,6 ENRIC REVUELTA, SERVEIS PERIODISTICS ABRIL 0 

544 29/02/2016 11099176 19,97 SOLER, MATERIALS PISTA PADEL 0 

545 01/04/2016 187449 200,18 ACENS, DATACENTER BACKUP MARÇ 0 

546     154,27 WIFREDO, FORMACIONS ABRIL 0 

547 25/05/2016 17 1.086,50 JORDI ALBA, SERVEIS TECNICS MAIG-16 0 

548 24/05/2016 5 780,16 ENRIC REVUELTA, SERVEIS PERIODISTICS MAIG-16 0 

549 23/05/2016 16 371 IGNASI GONZALEZ, ACTUACIO 30ª ANIVERSARI EMISSORA 0 

550 24/05/2016 34 1.247,06 RICARD ANTON, SERVEIS PERIODISTICS EMISSORA MAIG 0 

551 26/04/2016 1602519 72,6 NEXICA, AMPLIACIO ESPAI DISC HOSTING 0 

552 01/05/2016 192093 24,99 ACENS, AGENT BASE DADES MAIG 0 

553 21/10/2015 18 650 CHARANGA LA BANCHA, CERCAVILA FM SETEMBRE-15 0 

554 13/10/2015 70 605 ATIPIC, ACTUACIO INFANTIL SAC FM PILAR 0 

555 09/05/2016 439 274,02 SOLUCIONES VIALES, SENYALITZACIO VIARIA 0 

556 15/04/2016 16000143 6.651,85 INST. ELECTRIQUES, LLUMINERES CASAL 0 

557 03/03/2016 0569-2016 373 AMI, QUOTA 2016 0 

558 17/05/2016 10041 182,71 SEMIC, PERFIL CONTRACTANT 0 

559 01/05/2016 28-E681-
087168 

291,26 TELEFONICA, MOBILS AJUNTAMENT I CONSULTORI, ABRIL 0 

560 01/05/2016 28-E681-
086757 

52,67 TELEFONICA, MOBIL ALCALDE 18/03 A 17/04 0 

561 28/05/2016 60-E698-
111094 

-852,03 TELEFONICA, REGULARITZACIO 2015 0 

562 27/05/2016 10835 264,2 SEMIC, HOSTING PROFESSIONAL 0 

563 28/05/2016 60-E698-
111093 

12,77 TELEFONICA, SERVEI INFORMACIO ALTRES OPERADORS 0 

564 28/05/2016 60-E698-
111092 

1.028,50 TELEFONICA, FACTURACIO PLANA ABRIL-16 0,00 

565 01/06/2016 28-F681-
075812 

55,18 TELEFONICA, MOBIL ALCALDE 18/04 A 17/05 55,18 



 

566 01/06/2016 28-F681-
076684 

298,79 TELEFONICA, MOBILS AJUNTAMENT I CONSULTORI MAIG 298,79 

567 31/05/2016 1160509184 126,57 ELECTROSTOCKS, INSTAL·LACIONS AJUNTAMENT 126,57 

568 31/05/2016 1160509185 304,17 ELECTROSTOCK, INSTAL·LACIONS ZONA ESPORTIVA 304,17 

569 31/05/2016 195 423,5 PROTECCIO INTEGRAL, SERVEI VIGILANCIA MAIG 423,5 

570 02/06/2016 536 323,17 SOLUCIONES VIALES, SENYALITZACIO VIARIA 323,17 

571 31/05/2016 7610128013 142,56 LYRECO, MATERIAL OFICINA 142,56 

572 31/05/2016 7610128012 61,53 LYRECO, FOLIS A4  61,53 

573 06/06/2016 446 12.597,20 TREN MAGIC,SERVEIS PRESTATS DURANT EL MES DE JUNY 0 

574 01/06/2016 F16069322 57,1 UNIPRESALUD, SERVEIS CONTRACTATS JUNY 57,1 

575 18/05/2016 P1M601N07
83865 

654,37 ENDESA GAS, ESCOLA BRESSOL, 03/03 A 04/05 0 

576 22/04/2016 P1M601N06
41805 

672,46 ENDESA, ENLLUMENAT C/ MAJOR, 21/3 A 21/4 0 

577 25/04/2016 P1M601N06
47324 

206,6 ENDESA LLUM, EB 21/3 A 21/04 0 

578 13/04/2016 P0Z601Y013
2771 

1,05 ENDESA GAS, CASAL 01/09 A 03/09 0 

579 13/04/2016 P0Z601Y013
2779 

723,17 ENDESA GAS, CASAL 04/11 A 07/01 0 

580 13/04/2016 P0Z601Y013
2776 

39,12 ENDESA GAS, CASAL 03/09 A 01/11/15 0 

581 21/04/2016 P1M601N06
38233 

227,3 ENDESA, C. BENAVENT 18/02 A 20/04 0 

582 22/04/2016 P1M601N06
44489 

701,38 ENDESA, AL-KANIS, 18-02 A 20-04 0 

583 22/04/2016 P1M601N06
45349 

166,23 ENDESA LLUM, VERGE PILAR 0 

584 21/04/2016 P1M601N06
38234 

124,96 ENDESA LLUM, BLOC ST PERE 18/2 A 20/04 0 

585 22/04/2016 P1M601N06
41796 

70,86 ENDESA, BOMBA AIGUA 21/03 A 21/04 0 

586 22/04/2016 P1M601N06
45351 

191,45 ENDESA, ENLLUMENAT RAVAL, 19/02 A 21/04 0 

587 22/04/2016 P1M601N06
41812 

464,41 ENDESA, ESCOLES 21/3 A 21/4 0 

588 22/04/2016 P1M601N06
41810 

769,51 ENDESA, ZONA ESPORTIVA 21/03 A 21/04 0 

589 22/04/2016 P1M601N06
41813 

511,71 ENDESA, ENLLUMENAT AV.C ATALUNYA 21/3 A 21/04 0 

590 22/04/2016 P1M601N06
41811 

407,17 ENDESA, AV. PONENT, 21/03 A 21/04 0 

591 22/04/2016 P1M601N06
41807 

169,3 ENDESA, CASAL 21/03 A 21/04 0 

592 22/04/2016 P1M601N06
41809 

390,02 ENDESA, JUBILATS 21/03 A 21/04 0 

593 22/04/2016 P1M601N06
42161 

338,35 ENDESA, CARRASCO I F. 21/03 A 21/04 0 

594 22/04/2016 P1M601N06
42162 

221,66 ENDESA, CARRASCO I F. 21/03 A 21/04 0 

595 22/04/2016 P1M601N06
41581 

532,79 ENDESA, CONSULTORI MEDIC, 21/03 A 21/04 0 

596 10/05/2016 P1M601N07
37451 

41,89 ENDESA, MAGATZEM 12/01 A 08/03 0 

597 06/05/2016 P1M601N07
17606 

954,92 ENDESA, AJUNTAMENT 31/03 A 30/04 0 

598 09/05/2016 P1M601N07
32173 

231,69 ENDESA, LOCAL DONES, 4/3 A 6/5 0 

599 09/05/2016 P1M601N07
32176 

750,97 ENDESA, ESCOLES 4/3 A 6/5 0 

600 09/05/2016 P1M601N07
32174 

66,1 ENDESA, AJUNTAMENT VELL 4/3 A 6/5 0 

601 09/05/2016 P1M601N07
32175 

478,69 ENDESA, ESCOLES 4/3 A 06/05 0 

602 11/05/2016 P1M601N07
46837 

228,96 ENDESA, ROTONDA 9/3 A 10/5 0 

603 11/05/2016 P1M601N07
46835 

28,44 ENDESA, CEMENTIRI 9/3 A 10/05 0 

604 11/05/2016 P1M601N07
46836 

20,29 ENDESA, ENLLUMENAT AFORES, 9/3 A 10/5 0 

605 30/04/2016 4001772001 254,7 CORREUS, FRANQUEIG ABRIL-16 0 



 

606 12/05/2016 13068 470,77 NOVQUIMICA, PRODUCTE TRACTAMENT PISCINES 0 

607 18/05/2016 176251 132,54 TORRELSA, CAFE I ALTRES AJUNTAMENT 0 

608 13/05/2016 18282 57,27 ENDESA GAS, CASAL 3/3 A 17/03 0 

609 13/05/2016 36914 188,72 ENDESA, GAS CASAL 17/03 A 04/05 0 

610 18/05/2016 72 159 MARGARITA RIUS, ZUMBA MAIG 0 

611 18/05/2016 71 159 MARGARITA RIUS, GIMNASTICA MANTENIMENT MAIG 0 

612 18/05/2016 438 371 ALBERT SHOW, FESTA SANT JORDI JUBILATS 0 

613 10/05/2016 70411998 38,62 SAINT GOBAIN, GUIX MANTENIMENT CF. VELL 0 

614 18/05/2016 15 278,3 RUBINAT, SUBSTITUCIO PANY AJUNTAMENT 0 

615 18/05/2016 16 169,4 RUBINAT, CANVIAR VIDRE BLAU ESCOLA BRESSOL 0 

616 10/05/2016 P1M601N07
37450 

47,55 ENDESA, ESCORXADOR 12/01 A 08/03 0 

617 12/05/2016 755879 828,27 ENDESA GAS, ESCOLES 6/4 A 6/5 0 

618     600 INST. SEGURETAT PUBLICA, FORMACIO ANTONIO 0 

619 12/05/2016 755878 451,12 ENDESA GAS, AJUNTAMENT 6/4 A 6/5 0 

620 09/05/2016 1072 37 MARIN SERVEI TECNIC, VIDRE NEVERA 37 

621 17/05/2016 2813 238,21 RANKING, KIT INICIACION ATLETISMO 238,21 

622 20/05/2016 7633000009 121,29 CAPRABO, VARIS FESTA 30 ANIVERSARI EMISSORA 121,29 

623 19/05/2016 402 212 MIQUEL FONTOVA, PUNTS LLIBRE 0 

624 16/04/2016 50 71,98 FONTANET, RECEPCIO JORNADA TECNICA 0 

625 20/05/2016 51 254,9 FONTANET, 30 ANIVERSARI EMISSORA 0 

626 19/05/2016 16031 455,49 GARMAR, LLIBRES SANT JORDI 2016 455,49 

627 20/05/2016 6542 151,31 PORT CANTO, FESTA 30 ANIVERSARI EMISSORA 0 

628 19/05/2016   45,5 CHUNYING YE, PLATS I MANTELS 30º ANIVERSARI EMISSO 45,5 

629 21/05/2016 16017765 140,9 BAULA, LLIBRES ESCOLA LA ROSELLA 140,9 

630 19/05/2016 160134 84,7 ALFAGRAF, SOBRES JUTJAT DE PAU 84,7 

631 19/05/2016 160133 444,07 ALFAGRAF, CARPETES EXPEDIENTS COLORS AJUNTAMENT 444,07 

632 19/05/2016 160135 834,9 ALFAGRAF, BUTLLETI MUNICIPAL,  834,9 

633 25/05/2016 1600589 38,38 INFOUNIO, TINTA HP 364XL 38,38 

634 20/05/2016 70416448 217,67 SAINT GOBAIN, MANTENIMENT PISCINES 217,67 

635 14/05/2016 11114588 576,25 SOLER, EQUIPAMENT, JUBILATS, JARDINS, VP, PISCINES 576,25 

636 14/05/2016 11113526 928,53 ALBERT SOLER, JARDINS, ESCOLES, EQUIPAMENT, PISCIN 928,53 

637 01/06/2016 267263 379,78 ARVAL, RENTING VEHICLE AGENTS JUNY 379,78 

638 20/05/2016 8 154,27 ROSARIO SANCHEZ, GIMNASTICA SUAU MAIG 0 

639 24/05/2016 49 841,86 SANTI SINDREU, PROJECTE EIXAMPLAMENT AL-KANIS 841,86 

640 17/05/2016 165/16 384,44 SIMEO MIQUEL, ASSESSORAMENT GRAL 2016 384,44 

641 26/05/2016 104 2.168,32 AMBI JARDINS, MANTENIMENT JARDINS MAIG 2.168,32 

642 31/05/2016 181 1.492,95 MN CATERING, CATERING EB MAIG-16 0 

643 31/05/2016 5 243 CARME COMPLEMENTS, OBSEQUIS GENT GRAN 243 

644 25/05/2016 64164 72,96 INTRACATALONIA, QUOTA MAIG-16 72,96 

645 23/05/2016 5919 180,29 SIEF, REVISIO EXTINTORS EBM  180,29 

646 31/05/2016 21649 55,7 SALTOKI, MATERIALS LAVABOS PL ESGLESIA 55,7 

647 30/05/2016 3747 1.704,29 A&B LABORATORIOS, TRACTAMENT AIGUA PISCINES 1.704,29 

648 31/05/2016 3276 7,26 SALTOKI, CLIMATITZACIO JUBILATS 7,26 

649 31/05/2016 160541 1.439,90 LA MAÑANA, PROJECTE CAMI AL-KANIS 1.439,90 



 

650 30/04/2016 362 14,82 FORN GIRIBET, COCA RECAPTE XERRADA CANCER 14,82 

651 17/04/2016 361 62,61 FORN GIRIBET, PA TRENKA CAMES 62,61 

652 01/06/2016 59 612 ARTESEY IBERICA, LLOGUER LOCAL JOVE JUNY 0 

653 30/05/2016 653 72,6 RAPOR, BOBINA PAPER EIXUGAMANS ESCOLA 72,6 

654 26/05/2016 9 217,8 RAPOR, SABO MANS ESCOLA I AJUNTAMENT 217,8 

655 31/05/2016 11751 548,92 SEGRE SERVEIS, BEGUDES AJUNTAMENT, 30 ANYS EMISSOR 548,92 

656 02/06/2016 383 132,81 CONSELL COMARCAL, FRACCIO VEGETAL ABRIL-16 132,81 

657 31/05/2016 16001999 40 PAMBE, MANTENIMENT ANIMALS 40 

658 01/06/2016 405739 660,74 QUIMICA SERO, TRACTAMENT LEGIONEL·LA 660,74 

659 31/05/2016 160450 1.818,03 EXCAV. CASANOVAS, MANTENIMENT CAMINS I CF NOU 1.818,03 

660 31/05/2016 160452 3.446,08 EXCAV. CASANOVAS, SOTEIG DIFERENTS CARRERS 3.446,08 

661 31/05/2016 160451 241,92 EXCAV. CASANOVAS, ACOPIO MATERIAL I ALTRES 241,92 

662 31/05/2016 160453 1.573,00 EXCAV. CASANOVAS, ARRANJAMENT TERRENY MAGATZEM 1.573,00 

663 19/05/2016 2161575 481,58 RETOLS ESTEL, PHOTOCOOL EMISSORA 481,58 

664 06/06/2016 489 37,5 BRODATS I MERCERIA, CINTA PER INAUGURACIONS 37,5 

665 31/05/2016 6280418 21,78 FRU ROSE, SERVEI CARRETILLA TRANSPORT PALETS 21,78 

666 31/05/2016 6280451 207,35 FRU ROSE, HERBICIDA VIES PUBLIQUES 207,35 

667 31/05/2016 467 168 FRU ROSE, CARBURANTS BRIGADA I AGENTS MAIG 0 

668 31/05/2016 6280501 56 FRU ROSE, CARBURANTS MAIG-16 0 

669 01/06/2016 138 128,99 LOCALPROM, BUTLLETI LOCAL, JUNY 2016 128,99 

670 06/06/2016 6474 788,19 CADEPO, ROBA AGENTS 788,19 

671 31/05/2016 70417303 835,88 SAINT GOBAIN, PISCINES I ACOPIO MATERIAL 835,88 

672 31/05/2016 U8 3.925,57 VALERI MAS, PROJECTE REMODELACIO PL AVIADOR 3.925,57 

673 31/05/2016 2357 92,84 ALCO, VALLA CONTENCIO ESGLESIA 92,84 

674 31/05/2016 11115889 1.516,49 ALBERT SOLER, MATERIALS PISCINES, ESCOLES I ALTRES 1.516,49 

675 31/05/2016 11118094 306,66 SOLER, AJUNTAMENT, RECANVIS, PISCINES 306,66 

676 31/05/2016 1603914 66,9 RAMELL, CARBURANTS BRIGADA MAIG 66,9 

677 31/05/2016 4001804422 260,17 CORREOS, FRANQUEIG MAIG/16 260,17 

678 01/06/2016 6460 229,9 SIEF2, MANTENIMENT ALARMA AJUNTAMENT 229,9 

679 10/06/2016 6,0849E+11 36,61 CLAREL, AMBIENTADORS AJUNTAMENT 36,61 

680 07/06/2016 437 184,65 PLAMECA, LLOGUER CISTELLA PISCNES I ZONA ESPORTIVA 184,65 

681 07/06/2016 1606669 210 EADOP, APORVACIO INICIAL PROJECTE OBRES 210 

682 03/06/2016 46 430,47 SUSANA RODRIGO, CONTENCIOS CONCEPCION JOVEN 430,47 

683 09/06/2016 69 81,25 NURIA GOMA, ARTICLES BOTIQUI PISCINES 81,25 

684 25/05/2016 60259520 39,99 MEDIA MARKT, BOSSA CAMERA FOTOGRAFICA 39,99 

685 23/05/2016 1 14.078,96 SIMOGRI PARKS, CIRCUIT PUMP TRACK ROSSELLO 14.078,96 

686 01/06/2016 194900 202,8 ACENS, DATACENTER BACKUP, MAIG 202,8 

687 01/06/2016 195080 24,99 ACENS, AGENT BASE DADES JUNY 24,99 

688 08/06/2016 16038896 302,15 SISTEMAS DIGITALES, FACTUACIO COPIES MAIG-16 302,15 

689 01/06/2016 1083735015
6 

280,24 VODAFONE, MOBILS AJUNTAMENT MAIG-16 280,24 

690 01/06/2016 853 169,4 JF ASCERNSORS, MANTENIMENT ASCENSORS JUNY-16 169,4 

691 14/06/2016 70 19,5 NURIA GOMA, ARTICLES BOTIQUI PISCINES 19,5 

692 13/06/2016 104 217,8 EBENISTA, PANYS ARMARIS ARQUITECTES 217,8 

693 31/05/2016 160353 1.115,62 BERMAN, CRONIQUES XARXA MAIG-16 1.115,62 



 

694 31/05/2016 160352 29,34 BERMAN, PUBLICITAT MAIG-16 29,34 

695 16/06/2016 916333 989,86 ENDESA GAS, AJUNTAMENT 06/05 A 06/06 989,86 

696 10/06/2016 916334 449,68 ENDESA GAS, ESCOLES 6/5 A 6/6 449,68 

697 31/05/2016 6201 48,4 SIEF, REVISIO EXTINTORS CONSULTORI 48,4 

698 31/05/2016 6208 9,68 SIEF, REVISIO EXTINTOR LOCAL DONES,  9,68 

699 31/05/2016 6344 461,98 SIEF, REVISIO EXTINTORS ESCOLES 461,98 

700 31/05/2016 6354 29,04 SIEF2, EXTINTORS CAMP FUTBOL 29,04 

701 31/05/2016 6351 38,72 SIEF, EXTINTOR NAU MUNICIPAL 38,72 

702 31/05/2016 6350 122,57 SIEF, EXTINTORS PISCINES 122,57 

703 31/05/2016 6353 9,68 SIEF, REVISIO EXTINTORTS AJUNTAMENT VELL 9,68 

704 31/05/2016 6345 189,97 SIEF, EXTINTORS CASAL  189,97 

705 06/05/2016 69 159 MARGARITA RIUS, MANTNIMENT ABRIL 2016 0 

706 06/05/2016 70 159 MARGARITA RIUS, ZUMBA ABRIL 2016 0 

707 25/05/2016 P1M601N08
14880 

218,74 ENDESA, ESCOLA BRESSOL 21/04 A 24/05 218,74 

708 25/05/2016 P1M601N08
14878 

445,96 ENDESA, ESCOLES 21/04 A 24/05 445,96 

709 25/05/2016 P1M601N08
14872 

631,49 ENDESA, ENLLUMENAT MAJOR, 21/04 A 24/05 631,49 

710 06/06/2016 P1M601N08
79335 

1.239,80 ENDESA, AJUNTAMENT 30/4 A 31/05 1.239,80 

711 25/05/2016 P1M601N08
15180 

308,7 ENDESA, CARRASCO I FORMIGUERA 21/04 A 24/05 308,7 

712 25/05/2016 P1M601N08
14874 

154,52 ENDESA, CASAL 21/04 A 24/05 154,52 

713 25/05/2016 P1M601N08
14862 

75,43 ENDESA, BOMBA AIGUA 21/04 A 24/05 75,43 

714 25/05/2016 P1M601N08
14877 

706,64 ENDESA, ZONA ESPORTIVA 21/04 A 24/05 706,64 

715 25/05/2016 P1M601N08
14879 

475 ENDESA, ENLLUMENAT AV. CATALUNYA 21/04 A 24/05 475 

716 25/05/2016 P1M601N08
14706 

421,1 ENDESA, CONSULTORI 21/04 A 24/05 421,1 

717 25/05/2016 P1M601N08
14876 

390,61 ENDESA, JUBILATS 21/04 A 24/05 390,61 

718 26/05/2016 P1M601N08
20970 

391,99 ENDESA, AV. PONENT, 21/04 A 24/05 391,99 

719 25/05/2016 P1M601N08
15181 

203,76 ENDESA, ENLLUMENAT CARRASCO I F. 203,76 

720 30/05/2016 16072 1.594,18 SERVEIS LIC, SERVEI DE NETEJA VIAL MES DE MAIG 1.594,18 

721 14/06/2016 584 48,01 SOLUCIONES VIALES, SENYALITZACIO VIARIA 48,01 

722 17/06/2016 200022 14,55 CLAREL, CAFE AJUNTAMENT 14,55 

723 20/06/2016 2 68,64 DELFINA URBANO, LLONGANISSA FRESCA FIRA BIKE 68,64 

724 30/05/2016 116411 363 TECMAN, SONORITZACIO GRUP JAZZ ANIVERSARI RADIO 363 

725 20/06/2016 6 820,45 ENRIC REVUELTA, SERVEIS PERIODISTICS JUNY-16 0 

726 03/06/2016 7 1.868,00 FRINOVO, ACCESSORIS CUINA PISCINES 1.868,00 

727 21/06/2016 73 133,7 MARGARITA RIUS, MANTENIMENT JUNY 133,7 

728 09/03/2016 541 1.732,00 REST. MODERNO, MENUS SOPAR REIS 1.732,00 

729 15/06/2016 11120952 540,74 SOLER, BRIGADA, PISCINES, P EDU, SENYALITZACIO 540,74 

730 15/06/2016 11119807 566,74 SOLER, PISCINES, CLAUS, SUBMINISTRES 566,74 

731 20/06/2016 35 1.247,06 RICARD ANTON, SERVEIS PERIODISTICS JUNY 0,00 

732 20/06/2016 1600673 208,98 INFOUNIO, IMPRESSORA, AGENTS, EMISSORA 208,98 

733 21/06/2016 21 1.272,00 JORDI ALBA, SERVEIS TECNICS JUNY 0,00 

734     355,44 NOVOQUIMICA, CLOR PISCINES 355,44 

735 21/06/2016 7633-10 125,78 CAPRABO, FINAL PADEL I FIRA BIKE 125,78 



 

736 22/06/2016 1600684 115,29 INFOUNIO, TINTA IMPRESSORA PUNT EDU 115,29 

737 15/06/2016 2680 36,89 ALCO, LLOGUER MAQUINARIA PISCINES 36,89 

738 20/06/2016 16041263 23,41 SISTEMAS DIGITALS, FACTURACIO COPIES 29/3 A 8/6 23,41 

739     -0,9 AQUALIA, AL-KANIS FONT FRONTON, 12/11 A 15/02 0 

      Total Factures Registrades        384.364,26  
 Factures Liquidades Efectivament         319.969,43  
 Factures Pendents de Liquidar          64.394,83  
 

      
 

En el torn obert d’intervencions, per part dels Regidors es pregunta per diverses factures, donant-
se complida informació de les mateixes, restant assabentats i essent aprovades.  
 
XIII.- MOCIONS 
Pels Regidors i Portaveus dels Grups, CiU; ERC –MES -AM i Rosselló per Tothom-Entesa, 
presenten conjuntament les següents mocions. MOCIÓ DEL MÓN LOCAL EN DEFENSA 
DE L’ACOLLIDA DE LES PERSONES REFUGIADES, DE SUPORT AL 
CORRELLENGUA 2016 i MOCIÓ EN DEFENSA DELS REGANTS DE LLEIDA, 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:  
 
A) MOCIÓ DEL MÓN LOCAL EN DEFENSA DE L’ACOLLIDA DE LES PERSONES 
REFUGIADES 
L’any 2001 les Nacions Unides van declarar el 20 de juny com a Dia Mundial de les Persones 
Refugiades. L’objectiu era rescatar de l’oblit la dramàtica situació que viuen milions de persones 
desarrelades entre refugiades, apàtrides, desplaçades internes i sol·licitants d’asil que actualment hi 
ha al món, que es veuen abocades a marxar de casa seva per motius religiosos, polítics, ètnics, o 
d’orientació sexual, entre d’altres. Amb la commemoració d’aquest dia, les Nacions Unides volien 
que la ciutadania sentís de pròpia veu la situació que viuen milers de persones desplaçades i 
refugiades arreu del món, així com reconèixer la tasca dels professionals i voluntaris de les entitats 
que treballen en matèria d’immigració i asil que donen suport jurídic, social i psicològic a les 
persones sol·licitants de protecció internacional. 
 
Des d’aleshores, diverses organitzacions de la societat civil i les diferents institucions catalanes 
han commemorat aquesta data treballant per donar a conèixer aquesta realitat i denunciant la 
manca de polítiques públiques a nivell del govern de l’Estat espanyol, que és l’administració 
competent a l’hora de fixar els contingents i resoldre les sol·licituds de protecció internacional, que 
s’ha situat a la cua d’Europa a l’hora de proveir places per a persones refugiades i que encapçala el 
rànquing de països que deneguen més sol·licituds d’asil. Malgrat aquesta realitat, des de Catalunya 
s’ha mantingut un fort compromís amb la protecció internacional com demostren diverses 
iniciatives que van des de la que ha protagonitzat el PEN Club Català acollint escriptors refugiats, 
el programa de ciutats defensores dels drets humans a nivell municipal, o la tasca de coordinació 
que fa Asil.cat agrupant les entitats que treballen donant assistència a les persones amb necessitats 
de protecció internacional. 
 
Pel que fa a les institucions públiques catalanes, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
ha estat treballant en matèria de protecció internacional des de la seva fundació fa 30 anys, el 
darrer exemple del qual ha estat la campanya d’emergència del 2013 per donar assistència a les 
víctimes de la guerra Civil a Síria que continua vigent. Per altra banda, el 28 de gener de 2014, el 



 

Govern de la Generalitat aprovava el Pla de Protecció Internacional de Catalunya, amb aportacions 
de diverses institucions i entitats, que engloba el dret d’asil, el refugi i la protecció subsidiària.  
 
Però és d’ençà del 19 d’abril de 2015 quan es va enfonsar un vaixell amb centenars de persones 
que fugien dels seus països cercant refugi camí d’Europa, que es va despertar una onada 
d’indignació i rebuig de part de la ciutadania europea a la manca de resposta dels Estats amb les 
persones refugiades. Aquell dia molts ajuntaments catalans van mostrar la seva solidaritat amb el 
municipi de Lampedusa, que esdevindria la principal administració pública que oferia acollida, 
aixopluc i assistència a les persones que cercaven refugi, sense tenir-ne les competències ni els 
recursos. 
 
Durant l’estiu de 2015 Europa va assistir a una greu crisi humanitària com a conseqüència del 
desplaçament forçat de centenars de milers de persones, la gran majoria, ciutadans sirians, però 
també afganesos, eritreus, sudanesos i iraquians. Els vam veure travessar el sud-est d’Europa 
durant mesos passant per Turquia, Grècia, Macedònia, Sèrbia, Hongria, Àustria, Alemanya... Una 
situació que havia viscut la Mediterrània la primavera d’aquell any, esdevenint una veritable fossa 
comuna per milers de persones que fugien de Líbia, del Sudan, Eritrea, Somàlia, Nigèria, Mali… 
Persones que escapaven de l’horror de la guerra, esperant una nova vida digna. 
 
El setembre de 2015 el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la immensa majoria d’ens 
locals catalans, així com les associacions municipalistes i el Govern de la Generalitat, mostraven la 
seva predisposició a acollir aquelles persones demandants de protecció internacional, preveient 
una allau d’arribades de refugiats que no s’ha esdevingut. En aquest sentit, cal destacar la proposta 
de l’Ajuntament de Barcelona de crear una xarxa de ciutats refugi per donar resposta a aquesta 
situació, així com creació del Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades a Catalunya, per 
part de la Generalitat de Catalunya com a òrgan transversal i de coordinació integrat per les 
entitats socials, l’administració local i la Generalitat.  
 
Durant aquests darrers mesos hem assistit a una vergonyant manca de responsabilitat per part dels 
governs europeus a l’hora d’establir el nombre de persones refugiades que calia reubicar entre els 
Estats membres de la UE, així com a promeses incomplertes de la major part dels governs com el 
de l’Estat espanyol, que tot i comprometre’s a acollir 16.000 refugiats en dos anys, la realitat no ha 
superat les poques desenes de persones reassentades. En canvi, la reacció de les institucions 
europees ha estat plantejar-se aplicar a Turquia i tercers països emissors l’erroni model del govern 
espanyol a la frontera sud de Ceuta i Melilla de condicionar ajudes al desenvolupament i suport 
comercial i econòmic a canvi que el govern del Marroc i altres països subsaharians facin de mur de 
contenció de possibles refugiats. 
 
En aquest sentit, l’acord del passat 18 de març del Consell Europeu amb Turquia vulnera la 
legislació que protegeix les persones refugiades, posa en joc els drets humans, i lluny de trobar una 
sortida que garanteixi el respecte dels drets humans i compleixi amb l’obligació dels estats 
d’acollir les sol·licitants d’asil, la Unió Europea externalitza les seves fronteres i subcontracta 
aquestes responsabilitats a l’Estat turc. Aquesta mesura va ser rebutjada tant per el Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament, com per la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació 
Catalana de Municipis, que aglutinen tot el municipalisme català. 
 
Un cop més veiem com els governs dels Estats membres de la UE parteixen d’una premissa falsa: 
blindar les fronteres d'Europa acabarà amb la crisi humanitària a la Mediterrània. Traslladar les 
persones refugiades i migrants a un estat tercer no és acabar amb la crisi humanitària, sinó 
expulsar-la de territori comunitari, i prioritzar les operacions de control i seguretat en lloc de les de 



 

salvament a les aigües frontereres. Si volem acabar amb el tràfic d’éssers humans i amb les morts a 
la Mediterrània, cal voluntat política garantint vies segures i legals: visats humanitaris, possibilitat 
de sol·licitar l’asil en ambaixades i consolats europeus en els països d’origen i trànsit, etc. 
 
Aquest èxode ja ha costat milers de vides i davant d’aquesta catàstrofe humanitària totes les 
institucions públiques, així com la ciutadania en el seu conjunt, tenim l’obligació ètica, moral i 
legal d’atendre, socórrer i acollir les persones refugiades respectant els drets fonamentals de l’asil i 
de la protecció internacional recollits en les convencions internacionals, fonamentalment l’article 
14 de la Declaració Universal dels Drets Humans, la Carta de drets Fonamentals de la Unió 
Europea i la Convenció sobre l’Estatut dels Refugiats, així com el Protocol de 1967.  
 
A diferència de la política acordada pels caps d’Estat i de govern de la UE, els ajuntaments, les 
institucions supramunicipals i les associacions municipalistes catalanes estem donant suport a les 
persones refugiades en ruta, a través de la campanya del Fons Català i d’altres iniciatives, i estem 
treballant per a la seva integració quan arribin a Catalunya, tal i com va expressar el president de la 
Generalitat, Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont, en la seva carta al comissari de Migracions de 
la UE del passat 15 de març, en la qual afirma que Catalunya està preparada per acollir al voltant 
de 4.500 refugiats. I els que calgui afegir. 
 
Perquè tenim memòria històrica, i perquè recordem el que van fer fa setanta anys milions 
d’europeus finalitzada la Segona Guerra Mundial, i el que van fer els nostres avis i besavis fugint 
del terror feixista acabada la Guerra Civil, hem d’obrir els braços com van fer altres països amb 
nosaltres durant aquell episodi de trista memòria. 
 
Per tot això, des de l’Ajuntament de Rosselló, es proposa l'adopció dels següents acords: 

 Declarar l’ens local (nom) municipi compromès amb les persones refugiades. 
 Exigir que el món local tingui un paper més rellevant a l’hora d’establir les polítiques de 

protecció internacional, refugi i asil a Catalunya, atès que és en l’àmbit local on es posen 
en marxa i on cal garantir l’acollida de manera eficaç. 

 Exigir a l’administració general de l’Estat que els municipis disposin dels recursos 
econòmics necessaris per garantir l’acollida de les persones refugiades. 

 Exigir que es faci marxa enrere en l'acord entre els Estats i governs de la UE i Turquia que 
permet retornar a territori turc als refugiats arribats a Grècia i que futures negociacions 
estiguin subjectes als drets humans i al Dret Internacional. 

 Reclamar que es garanteixin vies d'accés a la protecció internacional legals i segures en 
països d'origen i trànsit i que el govern espanyol assumeixi la seva responsabilitat acceptant 
íntegrament les quotes de persones reubicades i reassentades que li corresponen de manera 
immediata. 

 Denunciar l’expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament, l’acollida i 
l’acompanyament de les persones refugiades que estan en ruta o en camps de refugiats a 
Grècia i d’altres països acollidors de manera temporal o definitiva.  

 Assegurar el desplegament del Pla de Protecció Internacional a Catalunya, dotant-lo del 
pressupost adequat i suficient per a poder implementar les mesures concretes que estableix, 
que garanteixi una acollida estable i de qualitat a les entitats executores i els municipis 
catalans on aquestes persones s’estableixin. 

 Manifestar el compromís del món local d’oferir els municipis territori d’acollida i 
protecció, adaptant els plans d’acollida municipal a les necessitats especials de les persones 
sol·licitants d’asil per garantir la seva vida en família i la seva integració.  



 

 Continuar donant suport i col·laborar amb les entitats catalanes i xarxes d’entitats que 
treballin en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d’asil.  

 Col·laborar estretament amb el Govern de la Generalitat a través del Comitè per a 
l’Acollida de les Persones Refugiades i participar en l’establiment dels municipis acollidors 
conjuntament amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

 Treballar en la sensibilització i el compromís de la població del municipi per garantir la 
integració de les persones refugiades, creant els vincles i la interacció necessària per 
prevenir el racisme i/o la discriminació, i promoure la cohesió social.  

 Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament i solidaritat 
internacional i mantenir la coordinació de les mateixes amb les entitats municipalistes a 
través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, entitat especialitzada en aquest 
àmbit que té delegada aquesta funció per part de la Federació de Municipis de Catalunya i 
a l’Associació Catalana de Municipis. 

 Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació 
de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de 
Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i a la Unió Europea, així com a les entitats socials 
del municipi (o ens local supramunicipal si és el cas). 

 
En el torn obert d’intervencions la Regidora Maria Carme Vidal, comenta nomé dir, que 
molts cops ens adherim a moltes coses però després no ho practiquem. De vegades no estem a 
l’alçada.. 
 
Sotmesa a votació la moció, es aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
B) PROPOSTA DE MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2016  
La normalització plena de la nostra llengua és una tasca que requereix l’esforç de tothom, ja que 
només d’aquesta manera podrem garantir que el català sigui una llengua viva i amb futur en un 
món cada cop més globalitzat. Per aquest motiu, es proposa el següent acord:  
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del territori, 
convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element d’integració de 
les persones nouvingudes,  
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop més 
recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que menysprea la 
llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els fonaments del nostre sistema 
educatiu,  
Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens obrirà un futur de 
més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i lingüístiques,  
Atesa la consolidació que després de 20 anys està assolint la iniciativa cívica del Correllengua 
gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general,  
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), 
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els municipis 
i comarques de parla catalana,  
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi, El Ple de 
l’Ajuntament de Rosselló  
 
ACORDA:  
Donar suport al Correllengua 2016 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena 
normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva 
unitat.  



 

Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el Correllengua i aportar la 
infraestructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament de les activitats programades.  
Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d’aquesta corporació.  
Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a facilitar 
l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment entre la població 
nouvinguda.  
Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua 
Catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos, 08014 de Barcelona, o a través del correu 
electrònic cal@cal.cat. 
 
Sotmesa a votació es aprovada per unanimitat dels assistents. 
C) Seguidament es dona compte de la Moció presentada, per Ramón Piqué Pujol, com a President 
de la Junta de Govern de la COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DE 
PINYANA, del següent tenor literal 
 
MOCIÓ EN DEFENSA DELS REGANTS DE LLEIDA 
Hi ha un principi de dret que diu: ningú pot anar en contra d’ell mateix. 
 
La COMUNITAT DE REGANTS DEL CANAL DE PINYANA presenta aquesta moció en 
defensa del Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre, precisament per això, perquè si acceptem les 
pretensions de la Generalitat de Catalunya d'aportar 5.800Hm3 per al Delta en un any sec anirem 
contra nosaltres mateixos perquè les nostres concessions com a usuaris es veurien afectades i 
disminuirien de manera forçosa. 
 
I és que l'aigua és el nostre patrimoni, Lleida de fet ho deu tot a l'aigua, envoltada de regadius, viu 
de l'aigua, i especialment deu molt al Canal de Pinyana, hi està estretament lligada, fins i tot el 
Paer en Cap és el nostre President, tenim 870 anys d'història en comú. 
 
Regant unes terres esquerpes i amb l'esforç dels seus pagesos i pageses hem transformat 
l'economia de la ciutat i de la seva comarca, i lluitarem per no perdre aquest patrimoni. 
 
El Canal de Pinyana no es deixarà arrabassar la nostra centenària concessió, tenir-ho per segur. 
 
A Pinyana es van iniciar les primeres plantacions de fruiters, aquí van sorgir multitud de centrals 
fructícoles, indústries de tota mena, una ramaderia potent i com a conseqüència de tot això es va 
donar un fort impuls a la creació de la UdL. Lleida és coneguda per la seva agricultura, ramaderia i 
agroindústria arreu del món i això sense aigua no és possible. 
 
Aquest Pla Hidrològic garanteix 3.000 Hm3 en l'aforament de Tortosa i 3.400 Hm3 en la 
desembocadura del riu Ebre, i és d’obligat compliment. L’anterior tan sols recomanava aquest 
mateix cabal. 
 
El Delta està regulat pel pantà de Mequinensa i això permet l'arribada d'un cabal estable, ja que 
d'una altra manera oscil·laria entre 20-30 m3/seg. en èpoques de sequera i riuades superiors als 
2.000 m3/seg. en altres moments. 
Així els arrossaires disposen d'una dotació de 26.000 m3/ha que és el veritable fre a la salinització 
del Delta. 
 



 

Considerem que és un Pla equilibrat i de possible compliment, el cabal pretès pel Govern de la 
Generalitat, en un any de sequera, no es podrà complir, si no es buiden tots els embassaments de la 
conca. 
 
El riu Ebre té uns cabals històrics i la conca de l'Ebre manté un difícil equilibri entre les diferents 
Comunitats Autònomes, qualsevol cosa pot alterar aquest equilibri i ens pot portar a conseqüències 
no desitjables per a ningú. 
 
Tota la vall de l'Ebre estem per la unitat de la conca, així ho hem reiterat en multitud d'ocasions a 
través de la Federació de Comunitats de Regants de la conca de l'Ebre –FEREBRO- que té més de 
600.000 Has. federades. 
 
Es critica la creació de 450.000 noves hectàrees de regadiu, però 145.000 estan a Catalunya. Es 
parla de transvasament i aquí l'únic que funciona és el que porta aigua del delta al camp de 
Tarragona i ben remunerat per cert. 
 
L'Ebre és el riu que aporta més cabal al mar i el balanç futur previst és que el 49% de l'aigua es 
consumirà a la conca i el 51% anirà al Delta. 
 
Aquest Pla preveu que l'aigua procedent de l'estalvi de les modernitzacions del reg sigui destinada 
a usos mediambientals, no a regadius, i preveu que els nous regadius han de comptar amb reserves 
d'aigua suficients. 
 
Pinyana està per la modernització per tenir un reg més eficient, més còmode i més rendible, podem 
estalviar aigua, però el regant sol no pot fer-ho. Si l'estalvi reverteix a la societat és just que es 
destinin una part dels pressupostos europeus, estatals i autonòmics a dur a terme aquesta 
infraestructura. 
 
A vegades sembla que les terres de Lleida no formem part del territori de la Conselleria del mateix 
nom, la manca de diàleg amb les Comunitats de Regants és absoluta i es prenen decisions 
importants sense consultar-nos res. En altres contrades el tracte és molt diferent i s'escolta la veu 
dels regants. 
 
És per tot això que hem cregut convenient portar al Ple de la Paeria la nostra opinió i la nostra 
proposta de donar suport al Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre, perquè estem convençuts que és 
l'únic possible. 
 
Cal afegir que si el Govern de la Generalitat considera que l'agricultura de regadiu ja no és un 
sector estratègic i que prefereix importar aigua en forma d'aliments, que ens ho digui aviat i 
clarament perquè invertir en modernitzar el reg i transformar secans en regadiu amb una dotació 
inferior és un risc que ningú correrà, doncs l'agricultura sense aigua no té futur i això és el que ara 
ens juguem. 
 
Per aquests motius, des de la Comunitat General de Regants del Canal de Pinyana es proposa els 
següents: 
 
ACORDS 
PRIMER. Instar a l'Ajuntament de Rosselló que doni suport a les reivindicacions de les 
Comunitats de Regants de Lleida y usuaris. 



 

SEGON. Instar a la Generalitat de Catalunya que incorpori en els seus pressupostos dotacions per 
als processos de modernització dels regs del Canal de Pinyana.  
TERCER. Instar al Govern de l'Estat que compleixi amb els compromisos adquirits amb el Pla de 
Conca. 
QUART. Traslladar aquests acords als grups amb representació al Parlament de Catalunya i al 
Govern de la Generalitat.  
 
Al respecte i sotmesa a votació intervé el Regidor David Ricart i comenta que el s’abstindrà. 
La Regidora Maria Carme Vidal diu que votarà a favor, ja que els interessos dels regants de 
Lleida són una mica diferents a la gent del Delta De l’Ebre.  
El Regidor Antoni Bosch, també comenta que s’absté..  
 
I finalment el Regidor Manel Plana també diu que s’abstindrà i argumenta que, alguns cops 
he tingut de votar en els llocs on me tocava i això no vol dir, ans al contrari, amb la trajectòria que 
he tingut sobre tot de defensa de la pagesia com un element essencial i de vertebració del territori i 
de defensa de tot allò que estan fent, però donar el vist i plau sense cap tipus de revisió al que 
representa el pla hidrològic de conca de l’Ebre des de la distància no faré aquest plaer i torno a 
reiterar crec que si s’arribessin a uns acords de cabal de metre cúbics tant pel Delta de l’Ebre com 
les necessitats establertes que hi ha aquí dels pagesos es podria arribar a un punt d’acord. El 
problema és que faci una causa bèl·lica d’una element tant sensible com l’aigua, els que venim de 
pagesos sabem que veïns que es portaven molt bé i pel fet d’aixecar la pala un minut abans o un 
minut després arribaven a tenir baralles importants. Tot el meu suport als regants, per que fins i tot 
hem tingut reunions quan tenia altres atribucions però tampoc donar màniga ampla al que és el pla 
hidrològic de conca de l’Ebre. Jo m’abstinc. 
 
Una vegada finalitzades les intervencions, l’Alcalde, sotmet a votació la Moció i s’aprova per 
majoria amb el següent resultat:  
Vuit vots a favor del Alcalde i Regidors següents: Josep Abad, Elisa Torrelles, Jaume 
Borrero; Silvia Olmo; Joan Fontova, Juan Andreu Urbano i Nerea Garcia i Maria Carme 
Vidal i tres abstencions: Manel Plana, Antoni Bosch i David Ricart. 
 
XIV.- PRECS I PREGUNTES. 
En primer lloc pren la paraula la Regidora Maria Carme Vidal, Portaveu del Grup ERC-MES 
-AM, i pregunta envers els diferents decrets, fent especial menció a Felipe Jiménez, i si és el 
mateix que hi ha a la denegació de la llicència. Com ho tenim això? 
 
Es contesta per Alcaldia, tot el procediment seguit fins a la data, i fa una breu sinopsis dels 
fets, comenta que. va demanar dos llicències i se li va denegar, i tot així va començar l’obra, i se 
li va paralitzar, també es va notificar a l’empresa u operaris que treballaven. 
Realitzades indagacions al Registre de la propietat, la mateixa figura a nom del seu fill, que és 
menor d’edat, se li va tornar a ratificar el decret de suspensió i paralització immediata al seu fill i 
als pares i ell ha anat continuant. Ara queda la qüestió sancionadora, disciplina, enderrocament el 
que sigui. No ha fet cas a res. 
 
Seguidament s’obre un debat sobre que pot fer l’Ajuntament al respecte, i es pregunta que 
com a Ajuntament que s’ha de fer? Es comenta que en principi continuar la tramitació, Mesures 
addicionals: inscripció en el registre de l’expedient sancionador per que quedi gravat, adreçar-ho a 
les companyies per que no li donin subministrament ect 
 



 

Continua la intervenció la Regidora Mª Carme Vidal i fa tot un seguit de preguntes respecte 
a la contractació del personal, tema Onofre Brao i Juliol Brao; i manifesta que si tinguéssim 
la borsa de treball penjada a la web, s’aconseguiria la màxima transparència i es podria complir el 
principi d’igualtat d’oportunitats.  
 
En un altre ordre respecte als vehicles abandonats? S’ha agafat aquell que feia tan temps quan vas 
cap al camp de futbol?  
 
Es contesta per l’Alcaldia que ja esta retirat, desprès de tramitar l’expedient i signar el Conveni 
amb empresa autoritzada.  
 
Continua la intervenció la Regidora i sobre el tema dels aparcament de les rulots, comenta que 
abans teníem un problema ara en tenim dos. Les rulots estaven repartides per aquell carrer de 
Francesc Macià, sembla que hi hagis veïns de primera i de segona, els deixes ficar al recinte firal i 
ara en tenim als dos llocs, però si allí es posa alguna família, pel que sigui, salten o hi ha nens, es 
complicarà el tema.  
 
Contesta l’Alcalde que el que té la rulot allí, té una còpia de la clau. Es va fer un document des de 
l’Ajuntament conforme té l’autorització per ficar la rulot i es liquida la taxa i se’ls hi dona una clau. 
 
Intervé la Regidora i manifesta que doncs no els hi caldrà ni saltar, i pregunta quanta gent ha 
vingut? 
 
Contesta l’Alcalde que el preu és molt econòmic però no podem disposar allí de vigilància i a la 
gent que li podria interessar per que té camions i li roben el gasoil si nosaltres fiquem vigilància el 
preu es dispara i seria totalment diferent. 
 
Intervé novament la Regidora Mª Carme Vidal i diu que: jo crec que no se’ls hi hauria d’haver 
donat aquesta opció. La gent que té camió i li interessa ja ho té en pàrquings habilitats o si ho 
deixen per exemple allí a la cooperativa alguna vegada ja li han robat el gasoil i tot això. Potser el 
que et signa no és el propietari del vehicle. 
Contesta l’Alcalde que amb el document que els hi fas signar, l’ajuntament ja queda exclòs de 
qualsevol incidència.  
 
Comenta la Regidora Maria Carme Vidal que si allí entra una família, o entra algun menor, ja 
veurem. Això ens haguéssim pogut estalviar. I el carrer de les rulots s’ha de solucionar, tenim les 
voreres inhabilitades. Fins i tot, de vegades en trobem a la Rambla Girona. 
 
En un l’altre ordre la Regidora Mari Carme Vidal i en relació a la visita del Conseller, crec que 
ens hauries d’haver avisat als de l’oposició, nosaltres segurament no haguéssim vingut però crec 
que si ve un conseller de la Generalitat tot i que sigui de convergència és el conseller del govern, 
de tots, de vegades a l’oposició ens deixeu a part, deixa que ens excloguem nosaltres, no ens 
excloguis. 
 
Contesta l’Alcalde que jo l’únic que he fet és facilitar a l’empresa la trobada amb el conseller. Si 
l’empresa s’hagués ficat en contacte amb Més o Esquerra de Rosselló i vosaltres haguéssiu pogut 
facilitar la reunió doncs olé per vosaltres. Amb aquest cas va ser una reunió, que jo, com a Alcalde 
de Convergència i Unió, vam facilitar aquest contacte amb el conseller, Empresa-Generalitat.  
 
Replica la Regidora que el Conseller es de Junts pel Si.  



 

Contesta l’Alcalde: l’empresa va parlar amb nosaltres, com a representants de convergència i unió. 
Aleshores vam trucar al conseller i senzillament, va ser una reunió entre empresa, conselleria i 
Ajuntament, i no sé fins a quin punt teníem d’avisar a l‘oposició. En altres actes doncs d’acord, 
tant de bo, des de l’oposició haguéssiu pogut fer algun d’aquests actes o portar algú dels vostres 
partits ajudar, ja que també teniu moltes opcions com a oposició, i ajudar a l’empresa. Aquesta és 
la meva manera de veure-ho. Lo més important és que la reunió va ser molt fructífera i que s’ha 
vist ara per tal de desbloquejar el concurs de creditors. Si ho vols encarar cap a un altre costat m’és 
indiferent.  
 
Torna a prendre la paraula la Regidora Mª Carme Vidal i diu que nosaltres, en aquest cas 
d’Alier i tots els partís que en aquell moment estaven al parlament, tots van venir i van fer un acte 
a Rosselló. Si això s’hagués fet al despatx d’Alier, seria diferent però si el conseller ve aquí i se li 
fa un detall des de l’Ajuntament i tu el reps com a Alcalde. I el conseller, Jordi Baiget, sap que el 
va rebre l’alcalde de Rosselló. Ningú s’ha ficat en contra que Alier funcioni. Em sembla perfecte 
que vingués i se li fes un detall, però tot això ho fa l’Ajuntament.  
 
Per concloure diu l’Alcalde que això ha quedat claríssim i tot Déu sap l’esforç que ha fet aquest 
Ajuntament i quines són les parts. 
 
Seguidament la Regidora Maria Carme Vidal, comenta que quan n es va repartir per les cases 
allò del campanar, l’informe, això ho va pagar l’ajuntament, estaria bé que haguéssiu proposat 
ficar 4 línies a nosaltres, que també son Ajuntament. 
 També i respecte a la taxa que es cobra a les Piscines, diu que si be el nostre grup vam votar en 
contra dels pressupostos, per que faltava sensibilització a nivell social, dèiem que les piscines 
potser fora bo que comencés a pagar a partir dels 12 anys, ja que, és un lloc on els nens es 
socialitzen.  
També demana que es senyalitzi la serra on comença la propietat municipal, si hem de sancionar la 
gent ho ha de saber a partir d’on. 
Pregunta si la rotonda del cementiri compleix la normativa en quan a senyalització, diàmetre abans 
que hi hagi una topada.  
També pregunta sobre la Fibra òptica, i es pregunta que alguna cosa haurem de fer al respecte 
També vull que m’expliqueu com ha anat el tema del casal d’estiu, la concessió, condicions, etc. 
 
Pren la paraula el Alcalde i contesta, respecte al tema de les piscines, ja va sortir a la junta de 
portaveus, no sé si algú va ensenyar una foto d’un exemple, es pot mirar de fer algun tipus de 
pagament per aquesta canalla que són més petitets.  
 
Intervé la Regidora i diu que en el tema de les piscines no cal ser tan estricte com a Torrefarrera. 
Contemplar famílies monoparentals, a Torrefarrera han fet un “petricol” ect.. 
 
Continua l’Alcalde la seva intervenció i diu que ho tenim pensat ja de cara a la propera 
adjudicació, el que sí que s’ha fet és facilitar el mitjà de pagaments facilitant horaris per la tarda ja 
que pel de matí no es donava a l’abast. 
Respecte al tema de la rotonda ho va fer el Valeri, suposo que ja contempla tot el necessari i 
compleix els requisits legals és una zona que no disposes de massa diàmetre i s’ha d’adaptar, lo 
important és regularitzar una mica.  
En quan a la fibra òptica no ho he passat a l’informe d’alcaldia, per que és una reunió que vaig 
tenir amb l’empresa Adamo aquest dilluns, són els que l’han ficat a Torrefarrera i Alpicat. Aquests 
dos municipis han tingut una gran avantatja i és que al passar l’autovia a prop tenien l’obligació de 
passar la fibra òptica i ho tenen al costat, nosaltres estem en una segona línia. 



 

L’opció és que ells pensen que quan es va fer la xarxa de gas també tenien l’obligació de passar 
aquesta fibra òptica.  
Vaig tindre la reunió amb l’Empresa Adamo, em van dir que no em compliqués la vida, que són el 
número u. La nostra problemàtica és aquesta, tenim l’autovia lluny, van demanar els informes a 
gas natural per veure si la línia està passada, m’han dit que necessiten dos fibres a partir d’aquí si 
gas informa que tenen aquests tubs passats ells automàticament demanen autorització a gas natural 
i connecten, això vol dir que si anés bé a l’octubre hi hauria gent amb fibra òptica. L’altre opció, 
suposem que gas natural ha passat el tub però la línia no, això ja suposa més despesa, ja hem parlat 
amb Torrefarrera que seria portar via aèria des de Torrefarrera i assumiria Adamo, des de 
Torrefarrera fins aquí via el Camí de Miralbó que és el més ràpid aquest cost. I es tardaria el temps 
de ficar els postes que seria un o dos mesos més.  
L’Ajuntament en aquest suposat cas del pla b, hauria de facilitar permisos d’obres, facilitar façanes 
etc. veurem com evoluciona. 
 
Comenta el Regidor David Ricart que des dels serveis d’urbanisme es tindria que obligar a les 
empreses que fan aquestes obres a que facin uns plànols de l’alçada per on passen les coses. 
Telefònica va deixar un cable per passar per terra i tot els cables de telèfon passen aeris quan 
haurien de passar per terra. Com a ciutadans que vivim en aquell carrer i vam pagar una 
contribució especial per fer l’obra tots, que tinguis els cables allí, l’ajuntament hauria de dir a 
telefònica veniu i soterreu el cable que aquesta gent bé que va pagar.  
 
Comenta l’Alcalde que tens raó, ens hem trobat casos. Totes les obres que s’estan fent noves es 
comprova que estiguin ben fetes i es porta un seguiment exhaustiu. A mode d’eixample, una 
reclamació del gas, es va rebentar un tub quan fèiem les voreres del carrer major davant de 
l’Aviador i nosaltres anàvem amb els planells, distàncies, doncs ni passaven per allí ni les 
distàncies eren aquelles i aquelles és la reclamació que estem fent i no la penso pagar. Estava mal 
instal·lat. Aquí s’han anat fent coses i no hi hagut ningú que ho anés seguint. I tot el que hem fet 
nosaltres s’està evitant fer-ho malament i que estigui tal i com marca el projecte i amb les 
distàncies corresponents. Sinó el que ve després està venut. 
 
A continuació i respecte al tema de l’informe del campanar del Sr. Mas Sala, pren la paraula el 
Regidor David Ricart i diu que no el tinc a mà però de memòria me’n recordo i diu “ Jo vaig 
demanar que es fes una comissió sobre aquest tema, es va fer una reunió poc després de 
l’esfondrament però no se ‘n’ha fet cap més, heu anat tenint reunions amb bisbat i tal i ens hem 
anat assabentant per la premsa del contingut de les reunions i jo crec que vist l’informe del Mas 
Sala anem molt a contrapeu, aquest informe l’enviaré al gabinet cultural que hi ha dins del nostre 
partit per que hi ha tècnics que en saben, a mi no em fa massa el pes que es facin els tancaments de 
la forma que els vol fer aquest home. Estem parlant d’un BCIL i ja és discutible que aquest BECIL 
s’aprovés sense un pla paral·lel d’obra per substituir totes les uralites que hi havia, i ara aquest Sr. 
proposa una actuació sobre un BCIL d’aquestes característiques, jo no ho veig gens clar. Com no 
ho veig i no he participat no avançaré el que votaré en un futur, depèn del que em diguin els 
tècnics aquests. Però personalment no em fa el pes. No va ser un error fer aquest BCIL però sí que 
aquest BCIL havia d’anar acompanyat d’un pla d’actuacions. No és que no em fia del Sr. Alcalde, 
Josep Abad, que no defensi els interessos del poble en quan a l’església. Ho dic per que no és el 
mateix que vagi l’alcalde i els regidors o els portaveus dels grups, la imatge és molt diferent. El 
bisbat està jugant amb avantatja. És la meva opinió. El bisbat ho està fent molt hàbilment, estem 
anant a contrapeu a contracorrent del que estan dient. No dic que sigui culpa vostra, però em dona 
la sensació que anem a contracorrent. Seguint el vostre lema que portaveu a la campanya era un 
tema que s’hauria d’haver fet entre tots. Això en quan al que s’està fent després de l’ensorrament. 



 

Vull agrair que l’altre dia se’m va facilitar la informació que vaig demanar al mes de maig, i ho 
vull agrair però m’he quedat del conjunt de tota la documentació que tenim, decebut. A l’informe 
que fa la Noemí diu que l’equip de govern, ella en té coneixement l’11 de gener, i al seu informe 
diu que l’equip de govern ho sap un mes abans, per tant 11 de desembre. A més, a les 
comunicacions internes entre els agents municipals on s’esmenta que hi ha una esquerda lateral al 
campanar que està oberta i suposa un perill és del 10 de novembre. Ens en anem a dos mesos. Això 
si ho combinem amb el paper que ens has ensenyat on diu que l’equip de govern va actuar 
immediatament, estic una mica decebut, perquè no s’ha informat bé a l’oposició sobre aquest tema, 
per que no ens hem saltat un ple on no s’ha informat d’això, ens hem saltat 3, el primer es pot 
perdonar el del 13 de novembre, però també ens vam saltar el ple extraordinari del 24 de novembre 
i ens vam saltar el ple ordinari del 18 de desembre que era ordinari. A mi això em decep una mica. 
Per tant, procuro ser objectiu i em baso amb dades, no m’invento cap, l’informe de la Noemí es 
contradiu amb això. Dades objectives. El meu punt de vista és de decepció. És un tema que tot allò 
que es fa a partir del 29 de gener s’ha de fer entre tots, afecta al conjunt del poble, a mi un 
tancament on barregem aquest tipus de material a una cosa que ja és BCIL em sembla extravagant 
coma mínim. Si ho tanquéssim bé amb taula àrab i com Déu mana pujaria més. Potser Generalitat, 
o demanar auxili a les administracions, o fer-ho d’alguna altra manera, segur que pujaria una mica 
més i retardaria les fases d’execució, segur. 
Jo estic a l’espera del que digui el tècnic al que l’enviarem, és un Sr. de reconegut prestigi i ens 
dirà el que li sembla. Barrejar la característica tècnica de la reconstrucció que vol fer aquest home 
crec que tal com es va dir a la jornada que es va fer aquí, no només va dir que ell era partidari de 
fer-ho amb pedra original i ho va deixar clar que es podia fer si ara aquest Sr. o algun altre expert 
que a Diputació segur que en tenen, si li diem que fiquem aquesta barreja amb una cosa ja 
declarada BCIL, em sembla una barbaritat que es plantegi això i una barbaritat tècnica al meu 
entendre. 
Una altra cosa que has dit sobre la bomba d’aigua, com puc comprendre, el bisbat n’era sabedor 
d’això? 
 
Contesta l’Alcalde això s’ha posat un cop sabem de les deficiències en que està. L’ajuntament ha 
fet un pas al davant i son coneixedors. 
 
Comenta el Regidor David Ricart que d’acord. Estic a l’espera sobre si aquesta barreja de 
materials és la correcta. 
 
Pren la paraula el Alcalde i comenta dues coses, s’ha declarat BCIL i amb un BCIL no tot hi val, 
hi ha unes maneres d’actuar, aquí tenim l’altra cosa que ha caigut, no és igual fer una rehabilitació 
que un esfondrament i a més a més tenim el handicap què hi ha un propietari que és el bisbat, a la 
fi i al cap el que decideix el que s’ha de fer.  
El que no podem consentir més, com a ajuntament i com a poble és continuar tenint el temple 
obert amb el deteriorament que això està produint actualment al temple, tenim un temple que està 
patint humitats i que el deixen obert 6 mesos amb les aigües que han caigut ja, no lliga. Per tant la 
prioritat urgentíssima ara és tapar-ho i no vol dir que això hagi d’acabar així, i la manera més 
ràpida és d’aquesta manera, amb plaques de xapa. Hi ha uns propietaris que acaben decidint el que 
s’hi fa a la seva propietat. Això s’ha de fer rapidíssim, que després s’ha de continuar lluitant per 
que hi hagi una teulada àrab o lo més pròxim a allò que hi ha ara existent sí, però nosaltres com a 
ajuntament el que hem de prioritzar és que es pugui tornar a utilitzar amb les màximes seguretats i 
evitar que el temple es continuï degradant més; tal i com està s’està degradant. Després hi haurà 
les altres actuacions, el que no podem pretendre és que amb un any tornar-lo a tindre ben tapat 
amb les voltes de guix, la teulada acabada, el campanar fet i les campanes tocant. Ja vindran altres 
fases, pressupostos i altres formes de finançar-ho però aquí urgentíssim tapar-ho. Després a dalt a 



 

la teulada la podràs acabar com vulguis. Tampoc no em fa esgarrifar tant la teulada de xapa quan 
tenim aquella teulada blava o potser ara és blanca que allò si que canta i fa mal als ulls.  
Per això s’ha demanat aquest concurs d’idees, per intentar lligar i fer les coses bé. I no acceptarem 
qualsevol cosa. Volem utilitzar el temple però que les coses estiguin fetes amb cara i ulls. Torno a 
repetir hi ha uns propietaris i acaben dient i decidint ells. 
A mi el que m’importa és treure aquestes humitats i que el temple es torni a utilitzar el més aviat 
possible i que algú em signes que el temple està en condicions de tornar-lo a utilitzar. A partir 
d’allí hi hauran més fases i s’hauran de defensar i els diferents ajuntaments, potser amb la meva 
legislatura d’aquests 3 anys restants, no estarà tot acabat, veurem si serà tan eficient o no, o si ho 
deixaran estar tal i com s’ho trobin. Lluitaré per que tot acabi amb el més similar al que teníem i 
això té les seves fases. 
De paraula el diagnosi ja el teníem fa temps, però en paper i a tindre una possible factura han trigat 
6 mesos. 
I valorar molt positivament aquest concurs d’idees, crec que ha estat molt important, gent 
especialitzada, no qualsevol podrà presentar-s’hi, ha d’haver unes fases establertes, un full de ruta 
a seguir, uns càlculs estructurals, la cosa és complicada. A partir d’allí veurem que és el que volem 
per que tot serà molt més gràfic i visual i podrem acabant escollint. S’haurà de continuar lluitant i 
estar al damunt per tenir-lo i per tenir-lo amb la màxima similitud al que ja teníem en el seu dia 
amb una gran diferència, que el que farem no tornarà a caure.  
 
Torna a intervenir el Regidors Sr David Ricart i adreçant-se a l’Alcalde diu: de la teva 
argumentació només discrepo amb una cosa, el bisbat podrà ser el propietari del temple i tot el que 
vulguis, però des de que es coneixien els fets fins que es va actuar, crec que si s’hagués demanat 
auxilia Diputació, que es va demanar tard, no dic que fos intencionadament per que de vegades per 
la confiança i com era una cosa que ja s’havia obert i tal, no parlo de males intencionalitats però 
crec que es va tardar en demanar ajuda a Diputació per que és la que té la gent especialitzada i 
suficient que volta per tota la província, es va tardar molt i quan es va actuar, tot i que es va fer a 
partir del dia 11 de gener, jo he parlat amb empreses d’estintolament aquí potser es podria haver 
fet alguna cosa més, i es podia fer per que la llei ho autoritza d’ofici i el bisbat a pagar. Em 
refereixo que em dol que la informació amb un tema així hauria d’estar curosa.  
 
Replica l’Alcalde que és curosa, les dates que m’has donat i això ja us ho vaig explicar, el que 
passa que agafeu només allò que vosaltres voleu. L’arquitecta Noemi Bañeres quan se li va 
informar d’aquesta esquerda que és una esquerda que al 2004 ja hi era, ella ja va dir que li va 
coincidir amb les vacances de Nadal, i som un Ajuntament que tenim els tècnic una tarda a la 
setmana i arribem on arribem. Aleshores tampoc no deixem tant per terra l’actuació de 
l’Ajuntament perquè crec que hagués pogut ser molt pitjor. I el que realment m’avergonyeix és 
que quan veus algun recull de fotos d’anys enrere hem estat jugant amb les vides de la nostra gent, 
i aquí ningú va alçar la veu. Nosaltres per una esquerda petita vam actuar de forma diligent i molt 
bé, i una altra cosa que també hem sap molt greu, és que per culpa d’aquesta merda ens ha dimitit 
una de les millors arquitectes que ha tingut aquest ajuntament, per culpa de tota aquesta persecució.  
 
Contesta el Regidor David Ricart que jo no n’he fet cap de persecució. 
 
Diu l’Alcalde que ho dic aquí i en general, no a tu. 
 
Replica el Regidor i reafirma que jo el que dic que ella des de que actua, actua bé, però s’han 
perdut dos mesos des de que se li comunica. S’havia d’haver demanat ajuda a Diputació, jo ho he 
contrastat i he demanat informació a empreses del sector hi diuen. I amb el tema del Mas Sala aquí 
el bisbat està jugant molt a favor.  



 

Respon l’Alcalde que jo no ho entenc, però per alguna cosa tenim els tècnics. Des del meu punt 
de vista, no m’atreveixo ni a estintolar una paret de casa meva que s’hagi bellugat com per ficar-
me en temes com un campanar d’aquesta altura i d’aquestes dimensions, igual treballant ells se’ls 
hi cau a sobre, el que sí que tinc clar, és que el campanar no ha caigut del gener al 29 de gener, 
aquest campanar porta 14 o 16 anys caient i aquest és el problema, la falta d’implicació i d’estar al 
damunt de tots, des de l’Ajuntament, des de la gent del carrer i des del mateix bisbat. Aquí l’únic 
que ha estat dient la veritat del bisbat he set jo, no he sentit dir a ningú que el bisbat ha badat des 
de l’any 2004, a ningú. És una super badada.  
 
Respon el Regidor David Ricart i manifesta que nosaltres ho vam dir, i inclús vam dir que la 
moció que s’havia presentat al parlament de Catalunya del PP estava orquestrada des del bisbat per 
a veure si rascava diners. Aquella moció és una autèntica barbaritat, des del punt de vista 
econòmic. 
 
Intervé novament l’Alcalde i diu, ” M’ha tocat a mí, ha caigut durant la meva legislatura, i ara 
intentaré que el poble de Rosselló tingui el més aviat l’església condicionada per reutilitzar-la. No 
es farà d’un any per l’altre tindre-la acabada, hi haurà un procés i unes fases i insistència dels que 
estiguin assentats aquí representant al poble, cadascú tindrà el seu rol, en el seu temps i en el seu 
moment i com tot, al final del procés és quan realment podrem valorar qui ha fet les coses o qui no 
ha fet res, que és el que jo t’estic valorant ara, qui ha fet i qui no ha fet absolutament res. Si 
s’hagués actuat com tocava, avui no estaríem parlant d’aquest tema, i sort que aquí no ha hagut 
desgracies personals, imaginat que algú hagués perdut la vida. Que em vulguin encolomar el mort, 
que a mi m’ha caigut el campanar, em sembla molt bé, però la consciència la tinc molt tranquil·la, 
el que em dol és que ara som capaços de fixar-nos es una esquerda petita i quan hi ha via una que 
entrava un gat sencer no es va fixar ningú, ho van tapar i tots a callar.  
El que us vaig demanar el primer dia, aquí hem d’anar tots remant en la mateixa línia, jo puc fer 
pressió dins del meu partit i vosaltres ajudar i fer pressió des del vostre. I que aquí algun dia des 
del meu ajuntament o posteriors, que l’església torni a ser una realitat amb les màximes condicions 
possibles. I pel que diu aquí, s’ha de dur inspeccions periòdiques per que no surtin noves 
deficiències, no s’acaba aquí.  
 
Torna a intervenir el Regidor David Ricart i diu que en l’informe tècnic ell es cura amb salut. 
Si a mi el meu partit em diu que barrejar aquests productes i materials ara, és lo correcte, jo no tinc 
cap problema en dir-ho, però si diuen que no, entén que hauré de dir que no. 
 
Respon l’Alcalde que això t’ho respectaré. Però t’agrairia que com jo dic del bisbat les coses que 
crec, i si vosaltres creieu que això és una barbaritat que també ho feu arribar al bisbat. 
 
Intervé seguidament el Regidor Jaume Borrero i comenta que si us recordeu a les jornades 
tècniques, els tècnics quan va parlar de la reconstrucció ja va dir que es podia fer de 1000 maneres, 
no hi ha nomes una sola. Tot i que no sigui igual que l’original, no passa res, doncs tothom sabrà 
que aquesta torre ja va caure.  
 
Comenta el Regidor David Ricart que el Sr, Jurado va dir que el campanar d’aquí es podria fer 
i que ell era recomanable amb el mateix sistema, inclús va contradir al Sala dient que aquí no ha 
fallat el vèrtex sinó que ha fallat el que hi ha entre la paret de dins i la de fora i al buidar-la ha 
fallat.  
 



 

Comenta l’Alcalde que el que esta clar es que a partir de la caiguda els protocols i manteniments 
dels campanars i temples canviarà, des de les parròquies i el bisbat. L’important per nosaltres es 
que es pugui tapar el més aviat possible i que estigui en condicions d’utilitzar-la. 
Si des de l’Ajuntament s’hagués de fer algun tipus d’aportació, jo el que també m’està dient la 
gent és que potser voldrien fer algun tipus d’aportació i no saben com fer-ho.  
 
Finalitzat el tema del Campanar el Sr. Alcalde continua i respecte a el tema del Casal d’estiu es 
gestionava des de l’Ajuntament, gràcies també a que disposàvem d’aquestes persones en 
pràctiques i ens estalviàvem nòmines, enguany no ha pogut ser i no podíem assumir aquesta 
despesa, és quan vam contactar amb aquesta empresa, les referències que teníem eren molt bones, i 
se li va donar l’adjudicació, l’única condició era que continuessin treballant la gent del poble i així 
ha estat, els avantatges i inconvenients ho veurem a l’acabar, de moment, més diversitat d’horaris, 
nens més petitets, etc. la valoració la farem a l’acabar. 
 
Intervé la Regidora Mª Carme Vidal i comenta “ Dius que no hi havia gent en pràctiques i això 
és molt relatiu. Dic el de sempre les coses s’han de publicar i s’han de dir, que necessites monitors 
de casal i totes aquestes coses, per que des de la gent que fa infantil, primària, i tot això no s’ha fet 
propaganda, va sortir a ebando el 17 de maig, no ha tornat a sortir.  
 
Respon l’Alcalde: estàvem en contacte, amb creu roja, creu blanca, coordinadors, directors, etc.. 
 
Continua la Regidora Mª Carme Vidal i diu que tenim la sort que a Rosselló hi ha un grup de 
joves que es mereixen que l’Ajuntament els hi doni una oportunitat, a més a més, els que han 
acabat 2n batxillerat aquest és el seu millor estiu i poden cobrar, l’ajuntament ens hem d’obrir a 
tots, el que no pot ser és que es pugui tenir aquella imatge. He sentit dir, no val la pena, sempre 
agafaran els mateixos, etc, no és un monopoli amb la mateixa gent, com a ajuntament s’ha de 
donar oportunitat i fer una mena de roda. Tot el meu respecte a la Judit Teixiné, a més lo d’ella és 
vocacional, vocacional, com la Irene Rocaspana, que les conec però s’ha d’obrir a més gent. No 
s’ha penjat ni res. Com a ajuntament ho hem d’obrir i publicar. En quan a la concessió, quan es va 
signar? Jo no soc partidària que es posi un núm. de compte corrent a Facebook. A qui van pagar 
els pares, com va anar tot plegat? Expliqueu això.  
En quan a una persona que no acabo d’entendre, a veure si m’ho podeu explicar, l’Olga Guzman 
Torrelles, ex treballadora d’aquest ajuntament i en quan a favoritismes, sabeu com va treballar i 
com va deixar de treballar i com va entrar aquí. Saps que sent treballadora de l’Ajuntament em va 
expulsar de les dependències municipals i a més a més es va negar a fer-me el carnet de les 
piscines, és igual que fossa regidora, soc persona, a hores d’ara encara estic esperant que algú em 
pregunti que va passar. Saps que vaig parlar amb tu al cap de 10 dies, el que va passar només ho 
sap ella i jo, i jo no he explicat mai a ningú, i ella no ha explicat la veritat i ho sap perfectament. 
Tu la vas veure quan va passar et va venir a veure i en comptes d’escoltar la meva versió quasi em 
vas condemnar. 
 
Intervé el Regidor Jaume Borrero i comenta que acabes de dir que estaves tu i ella soles, jo per 
tant em puc creure a ella com a tu, no sé si m’enganyes tu o m’enganya ella. 
 
Replica la Regidora Maria Carme Vidal i diu adreçant-se al Regidors Jaume Borrero que tu 
no vas vindre a escoltar la meva versió. Jo no ho he explicat mai a ningú, aquesta persona plega de 
l’Ajuntament per que plega, i aquesta persona ja sigui per que és torpe ella diu que per part 
d’aquest ajuntament se li diu: mentre hi hagi aquest ajuntament tu sempre tindràs feina amb aquest 
ajuntament. Casal d’estiu, Casal de Nadal, Casal de setmana Santa, etc. On vaig a parar, vull el 
tracte igualitari, com amb aquella veïna que tu vas engegar tot un tràmit burocràtic, perquè una 



 

veïna del poble s’havia posat amb la vostra vida privada, en canvi, una treballadora d’aquest 
ajuntament te actitud no i ningú li diu res, se la premia, se la felicita. Ho sé. 
 
Intervé l’Alcalde i diu adreçant-se a la Regidora, que el que has de fer és això que has dit que 
mentre sigui aquest ajuntament no li faltarà feina, és demostrar-ho, el que no pots fer és llençar-ho 
aquí i ja està, i quedar-te tant ampla, qui ho ha dit?  
 
Replica la Regidora Mª Carme Vidal i manifesta que ella és molt torpe i ho diu 
 
El Regidor Sr. Jaume Borrero comenta que això ho has de demostrar. 
 
Torna a intervenir la Regidora Mª Carme Vidal, i diu que es basa en les proves, on ha hagut el 
concurs? Per què ella?  
 
Pren la paraula l’Alcalde i comenta que aquesta empresa que ha agafat el casal d’estiu, perquè a 
la fi estem parlant del casal. Aquests diners es van retornar i van tornar a fer l’ingrés a l’empresa. 
Treballen els que tenim. No en tenim cap més. Es va publicar. 
 
Replica la Regidora Mª Carme Vidal, i diu que només va sortir un dia.  
 
Contesta l’Alcalde: si no hi ha més currículums entre la persona que hi ha. I pel que fa l’Olga ans 
al contrari, mai se li ha dit el que tu dius, mai. I aquesta persona està treballant per que si hi ha 
feina a Rosselló abans treballaran de Rosselló, a més a més l’ha seleccionat l’empresa que porta el 
Casal, no l’Ajuntament, no està en nòmina de l’Ajuntament.  
 
Intervé la Regidora Mª Carme Vidal i diu que tant sols demana el mateix tracte per uns i pels 
altres. Però quan ella era treballadora d’aquí no vas ser capaç de dir-li res.  
 
Comenta l’Alcalde, que la Olga Guzman, va entrar com a treballadora de l’ajuntament per que la 
noia que hi havia abans ens la va recomanar, i ara parlem de 5 anys enrere. 
Aquest any per les circumstàncies ho hem tingut d’exterioritzar, quan acabi el casal ja ho 
valorarem i si no ha estat tant bé ho rectificarem. I ja està.  
Hi ha treballadors que estaven treballant a l’Ajuntament i han plegat per que els hi ha sortit una 
altra feina més adient o més bona, es com tot.  
 
Torna a intervenir la Regidora Mª Carme Vidal i diu que hi ha tractes de favor.  
 
Contesta l’Alcalde i comenta que em dol que diguis això.  
 
Finalitzat les intervencions, i no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la 
sessió, agraint la participació de tots els regidors, quan són les quinze hores, i de tot lo dit s’estén 
aquesta acta, que com a Secretari, certifico 


