ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 30 DE SETEMBRE DE 2016
Data: 30 de Setembre 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 acta anterior.
2. Aprovació Pla Local Joventut 2016-2019
3. Donar compte al Ple pel seu coneixement Línies Fonamentals Pressupost 2017.
4. Modificació regim de retribucions, indemnitzacions i dietes membres corporació
5. Aprovació Certificació Num 1 Obra Apertura Vial SUD 1.
6. Adhesió Protocol d’Intervenció assentaments /infrahabitatges a la Comarca del Segrià..
7. Expedient Modificació Crèdits 4/2016.
8. Informe Execució Pressupostaria 2n/Tr 2016.
9. Informe Pagament Mig a Proveïdors 2.t Trimestre 2016.
10. Decrets e Informes Alcaldia i Regidories.
11. Llicencies d’obres.
12. Correspondència Oficial i assumptes de tràmit.
13. Factures i comptes,
14. Mocions.
15. Precs i Preguntes.
I.- LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS.
Donat que per part de Secretaria, no ha pogut finalitzar la seva redacció, es posposa la seva aprovació per a
un Ple posterior.

II.- APROVACIÓ PLA LOCAL JOVENTUT 2016-2019
La regidora de Joventut, Silvia Olmo/ Nerea Garcia dona compte que des de l’àrea de Joventut
s’ha preparat el Pla Local de Joventut 2016-2019, que permetrà demanar subvenció a la Direcció
general de Joventut de la Generalitat de Catalunya, amb destí a projectes per a joves.
Aquest Pla Local, amb l’assessorament del Serveis del Consell Comarcal, es un document que
conté les línies estratègiques i que centra l’esforç en quatre grans punts d’incidència:
 Polítiques Educatives.
 Polítiques d’accés al mon del treball.
 Polítiques de Promoció de la Salut.
 Polítiques de participació democràtica.
El pla local ha fet una anàlisi de la realitat del poble, quines estructures tenim a l’Ajuntament per
tirar-ho endavant, quins equipament i entitat hi ha al municipi i saber quines necessitats i
problemàtiques són les que més els afecten i, alhora, definir els objectius, programes i actuacions a
desenvolupar i poder adequar les polítiques de joventut a les necessitats reals dels joves en el
municipi.
Per tal de donar resposta a aquestes necessitats, ha estat necessària l’elaboració d’aquest Pla Local
de Joventut com a eina de treball que ens pugui permetre planificar i estructurar a curt i mig
termini les polítiques i accions de Joventut de Rosselló.
En base a aquests antecedents la regidora de Joventut proposa al ple l’adopció del següent acord:
Primer.- APROVAR el “Pla Local de Joventut de Rosselló (2016-2019)”, redactat per
L’Ajuntament de Rosselló.
Segon.- NOTIFICAR l’elaboració del “Pla Local de Joventut de Rosselló (20142018)” a la
Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, pel seu coneixement i els efectes
escaients.
En el torn obert de intervencions, pren la paraula el Sr. Manel Plana i sobre la proposta de
l’aprovació del pla local de joventut 2016-19, comenta que ja es va lliurar la informació a la junta
de portaveus, preguntant si algú vol intervenir.
Intervé la Sra. Maria del Carme Vidal dient que tots aquests diners que van per joventut hauríem
d’intentar gastar-los només per joventut, i que per ella de tot aquest pla, el més interessant és lo de
la pàgina 35 els suggeriments i potser tots aquests cursos no s’haurien d’imputar aquí sinó a una
altra partida, els interessos semblen que no vagin encaminats cap a aquests cursets que s’han
mencionat. Està d’acord amb totes les propostes que hi diu, com pot ser quan diu, potenciar beques,
borsa de treball penjada i sobre les necessitats que fossin coses més concretes per ells i anessin
encaminades cap a la salut com pot ser el tema del sexe, ja que, la gent més jove potser sí que han
rebut més informació però la gent en necessita més i sobre tot l’orientació del currículums, potser
la gent que ha respost les enquestes és gent que va deixar l’obligatòria i crec que aquests diners
han d’anar cap a aquestes coses, invertir en educació sexual, polítiques d’igualtat, VIH, formació i
formació. A més vol apuntar que tot i que l’ajuntament fa molts cursets i dona diplomes a nivell de
currículum això no computa, sempre a partir del que ha llegit; diu que qui ha de donar els diplomes
és l’administració.
Afegeix el Sr. Manel Plana, que totes les aportacions són ben rebudes. Explica que s’ha fet des de
totes les regidories un torn obert per saber d’una forma més ajustada a la realitat, que no vol dir
que no ho sigui, s’han realitzat assemblees obertes a les que s’han donat veu a tots els joves del

poble de Rosselló i paral·lelament s’ha fet aquest pla local de joventut, que com totes les coses i al
no ser gens conservadors, s’anirà adaptant en qüestió de les necessitats que es puguin detectar
durant la pròpia aplicació d’aquest, creiem que lo important és que hi hagi aquest pla local de
joventut, que es facin accions formatives que tinguin una participació força elevada i si existeixen
necessitats que s’ha de donar cabuda o resposta estem oberts a tot el que sigui necessari. Continua
dient que hi ha una gran quantitat d’activitats i que es vol donar resposta a les necessitats i
demandes del jovent i com es pot elaborar any rere any ens dona l’oportunitat de reforçar aquelles
coses que s’hagin de fer i acaba dient que tindran els ulls i les orelles ben oberts per aquest
segment de la població.
Intervé de nou la Sra. Maria del Carme Vidal aclarint que ha parlat a partir dels suggeriments, ja
que sembla que no correspon amb el que s’ha ofert.
És el torn del Sr. David Ricart, comença dient que ha trobat en línies generals un pla local ben
presentat i ben fet sota els criteris establerts per la direcció general joventut i el que considera que
és bo. Continua dient que, centrant-se una mica més en el que demanda la gent, manifesten el tema
de la borsa de treball, més publicitat en els possibles llocs de treball que hi pugui haver; la
inquietud per una biblioteca, és a dir, reforç sobre el punt Edu i amb més prestacions, tots sabem
l’esforç econòmic que això suposaria i l’entorn en el qual estem. Creu que s’hauria de potenciar el
fet de realitzar cursets amb pràctiques en empresa creu que hi ha teixit empresarial per fer-ho i
constatar que segons les gràfiques demogràfiques el fet que hi hagi gent de més de 85 anys,
sobretot dones que viuen soles, tot i que això és un pla de joventut des d’altres regidories això
s’hauria de treballar i tindre en compte. En línies generals afirma que hi donarà suport a aquest pla
però li agradaria que s’anés treballant amb aquests objectius més concrets.
Intervé la Sra. Maria del Carme Vidal sol·licitant al Sr. David Ricart explicacions per la relació
que ha fet entre el pla de joventut i les dones de més de 85 anys del municipi.
Contesta el Sr. David Ricart dient que aprofitant aquesta informació addicional que es dona en el
pla local es podria anar una mica més enllà i treballar-ho amb altres regidories, per aprofitar
aquesta informació.
Intervé el Sr. Alcalde, Josep Abad, aclarint que aquest tema de la gent gran ja es porta des de la
regidoria pertinent i que s’està fent tot un seguiment a aquestes persones, se sap el nombre
d’homes que viuen sols i el nombre de dones que també viuen soles i que juntament amb la
Doctora i l’assistenta social s’està fent un seguiment.
Continua el Sr. Alcalde, explicant que en quan a les empreses, s’han iniciat els contactes amb les
empreses, principalment Alier, que és la més important i la que pot absorbir més jovent, que ja
s’està parlant de realitzar cursets subvencionats i especialitzats en allò que estant buscant, formar
amb aquesta joves amb allò que realment busquen, busquen gent molt específica i qualificada amb
el sector. Les converses amb la directora d’Alier ja s’han iniciat i ara que l’empresa ja està
funcionant més bé, crec que tot això serà una realitat el proper any.
Afirma el Sr. David Ricart, que es tractaria d’adequar la formació que tenen a les necessitats de
l’empresa.
Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels assistents.

III.- DONAR COMPTE AL PLE PEL SEU CONEIXEMENT LINIES FONAMENTALS
PRESSUPOST 2017.
D’acord a l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupa les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostaria i sostenibilitat financera, i que estableix l’obligació de remetre informació sobre les
línies fonamentals dels pressuposts de l’exercici següent, AQUESTA Alcaldia ha dictat la següent
Resolució:
RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA
1. ANTECEDENTS
1. El 20 de Març de 2015 l’ Alcalde va aprovar el pla pressupostari a mig termini per al període
2016-2018.
2. En base al pla pressupostari a mig termini aprovat, l’Alcalde va sol·licitar informe a la
Intervenció Municipal de la informació necessària per a determinar les línies fonamentals del
pressupost de l’exercici 2016:
3. En data 8 de Setembre de 2015, l’Interventor va emetre informe sobre les línies fonamentals del
pressupost proposades per l’Alcaldia.
2. FONAMENTS JURÍDICS
1. L’article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat pressupostària disposa que abans de l’1 d’octubre les corporacions locals trametran al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques informació sobres les línies fonamentals que
contindran els seus pressupostos, a efectes de donar compliment als requeriments de la normativa
europea.
2. L’article 15 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen les obligacions
de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, les corporacions locals tenen l'obligació de remetre la
següent informació al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques abans de l'1 d'octubre de
cada any:
Les línies fonamentals dels Pressupostos per a l'exercici següent o dels estats financers.
L'estat de previsió de moviment i situació del deute.
La informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses de les línies
fonamentals del Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les
normes del Sistema Europeu de Comptes.
L'informe de la intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat, de la regla de la
despesa i del límit del deute.
3. L’article 13.2 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera disposa que amb caràcter anual i abans de l’1
d’octubre s’hauran de trametre les línies fonamentals dels pressupostos per l’exercici següent i que
han de contenir, almenys la següent informació:
Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost amb indicació de les mesures
d'ingressos i despeses en què es basen.
Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l'objectiu d'estabilitat fixat. Tota la
informació complementària que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del

pressupost amb la capacitat i necessitat de finançament calculada d'acord amb normes del sistema
europeu de comptes.
Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de pressupostos, tant pel que fa als recursos
del sistema de finançament subjectes a lliuraments a compte i posterior liquidació com a la resta
d'ingressos en els seus principals rúbriques.
Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el projecte de pressupost i les seves
evolucions respecte a l'exercici precedent.
Modificacions significatives en els criteris de pressupost que permetin una comparativa
homogènia amb l'exercici precedent.
4. L'article 4.1 de l'esmentada Ordre determina que la remissió de la informació econòmicafinancera de les corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat que exerceixi les seves
funcions.
En virtut de l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, pel que s'aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l'article 21.1s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local,
RESOLC,
Determinar les línies fonamentals del pressupost d’acord amb el següent detall:
F.2. Datos de previsión económica de las Líneas Fundamentales del Presupuesto (consolidado de Entidades que integran la
Corporación Local (AA.PP.). Modelo simplificado (en euros)
Estimación importes(2)

Ingresos/Gastos

Año 2016

% tasa variación

Año 2017

2017/2016
Ingresos

2.499.695,82

- 8.35

2.290.954,63

Corrientes

2.361.205,29

- 6,75

2.201.899,00

Capital

138.490,53

- 35,70

89.055,63

0,00

0,00

- 9,90

2.301.100,40
2.107.530,86

Financieros

0,00

Gastos

2.554.033,29

Corrientes

2.081.292,35

1,26

Capital

404.625,09

- 61,68

155.069,54

Financieros

68.115,85

- 43,48

38.500,00

Saldo operaciones no financieras

13.778,38

Ajustes calculo de cap. o neces. Financ. SEC95

0,00

Capacitad o necesitad de financiación

13.778,38

Deuda viva a 31/12

307.692,31

A corto plazo

-

28.354,23
28.354,23
- 12,50

269.230,75

0,00

-

A largo plazo

307.692,31

- 12,50

269.230,75

Ratio Deuda viva/Ingresos corrientes

0,13

- 7,69

0,12

No hi ha passius contingents a informar
3. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que es celebri.
4. Encarregar a la Intervenció Municipal que remeti aquesta informació al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques, per donar compliment a les obligacions de subministrament

d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
Sense cap mes comentari al respecte, els membres del Ple es donen per Assabentats.
IV.- MODIFICACIÓ REGIM DE RETRIBUCIONS, INDEMNITZACIONS I DIETES
MEMBRES CORPORACIÓ
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..- En el Ple extraordinari de data 31 de Maig de 2016 i Ordinari de 7 de Juliol de 2016,
es va procedir a la Modificació del Regim Retributiu dels membre electes de l’equip de Govern. A
data d’avui es torna a considerar necessari la seva modificació en l ’establiment del règim de
dedicació dels membres polítics d’aquesta corporació així com de la retribució que comporta,
implicant modificar els límits màxim a percebre..
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 31 de maig i 7 de juliol de 2016 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 Setembre de 2016, els
regidor d’aquesta corporació Sr Manel Plana i Farran, 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

Manel Plana i Farran
Elisa Torrelles Tormo.
Jaume Borrero Montijano
Silvia Olmo Pareja
J.Andreu Urbano Fernàndez
Nerea Garcia Català

Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial

Percentatge
dedicació
25%
25%
25%
25%
25%
25%

de Retribució (euros
bruts anuals)
6.940,00
6.940,00
6.940,00
6.940,00
6.940,00
6.940,00

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.
Per part del Regidor Sr Manel Plana, Portaveu de l’equip de govern, comenta que com ja es va
parlar en ple anterior, hi havia una situació que part de l’equip de govern es volia donar el màxim
de cobertura legal, que no vol dir que abans no hi estigués, però per intentar adaptar-nos a les
necessitats que es poden donar i exigències el que s’ha fet és que tots els membres de l’equip de
govern, excepte l’alcalde, tenim un percentatge de dedicació concret, això vol dir que d’aquí es
desprèn que hi ha una relació laboral i amb aquesta relació laboral neixen unes obligacions
laborals des del punt de vista de la seguretat social, tributació IRPF i des del punt de vista de la
màxima legalitat. Recorda que amb alguns plens es va ficar damunt la taula i es va dir que
s’intentés regularitzar, que potser no és la paraula més adequada, aquesta situació. Explica que el
que s’ha fet és això, que a partir d’una certa confusió respecte a la seguretat social a càrrec del
treballador i a càrrec de l’empresa és on hi hagut aquesta petita modificació i que ara fiquem
damunt la taula.
Acte seguit pren la paraula el Regidor Antoni Bosch, com a portaveu de ERC-AM, dient que
partint de la base que tota feina ha de tenir la seva remuneració, li sorprèn que fa un o dos plens es
digués per part de l’equip de govern que no volíeu ampliar el que era el cost dins de l’equip de
govern, i que no volíeu passar del topall, el topall de 680,00 euros, aquesta era la medalleta que us
vau posar en aquest sentit, em sorprèn aquesta desviació i l’augment d’aquest topall que us vau
marcar com a objectiu.
A continuació, pren la paraula la Regidora Sra. Maria del Carme Vidal, com a Portaveu del
Grup MES, Moviment d’Esquerres, hi afegeix que ella només vol dir allò que ha dit tants cops en
els plens, que és tan correcte una indemnització com assignar un sou. El problema era què el que
s’anava cobrant durant l’any no s’havia justificat res i el diner públic s’ha de justificar, continua
dient que quan el Sr. Manel Plana va decidir que ell cobraria una nòmina, és a dir un sou, el vaig
felicitar per que amb ell es va trencar aquesta tendència de cobrar una indemnització sense
justificar-la. Continua la seva intervenció dient que en l’anterior ple, tot i que no s’ha aprovat
l’acta, però que tots ens recordarem, se li va dir a ella que va felicitar en el seu dia al Sr. Manel
Plana i no ens has felicitat ara, quan ella va votar que no. Explica que ara ens trobem en què el
regidor d’urbanisme no pot fer-ho per que ja està rebent i fins aquí tot és legal i ha cobrat i no s’ha
justificat aquesta despesa afirma que s’ha continuat fent malament. L’alcalde ha de cobrar, ja que
sinó, només podria ser alcalde una persona que tingués molt patrimoni i que no li calgués treballar
però insisteix en què el diner públic s’ha de justificar, afirma que tot aquest problema ha
esdevingut per que no s’ha justificat el que cobraven i que ara es continuen fent les coses
malament, independentment de les quantitats. Conclou la Sra. Maria del Carme Vidal
manifestant el seu vot negatiu envers a aquest tema..
Tot seguit intervé el Regidor David Ricart, Portaveu del, grup de RpT-E, comença la seva
intervenció dient que votarà en contra també, ja que no se li justifica aquest augment i considera
que la retribució que es va aprovar en l’anterior ple ja li semblava justa.
Conclou amb aquest tema el Sr. Manel Plana, aclarint les dades i quantitats que s’han donat. Diu
que quan s’ha parlat del topall que es va dir i que moltes vegades em ficat en comparació amb
anteriors temps, ens trobem que hi haurà una quantitat determinada, però aquesta situació de no
regularització, i no ve d’ara, sinó de fa molt de temps, i si mirem l’històric des del 2007 i no vull

anar més enrere, a més a més, amb l’aparició de notícies on fiscalia ha actuat d’ofici o mitjançant
una denúncia anònima, cap a persones que anaven cobrant una determinada quantitat i concreta
que es podria entendre que era una mena de frau de llei, ja que d’aquesta manera no es pagava la
seguretat social. continua dient que el que s’ha volgut és ficar-ho de la forma millor possible per
que ningú ens haguéssim de trobar amb una desagradable notícia doncs així s’elimina la
possibilitat de trobar-nos-hi. Continua dient s’ha parlat en diferents plens i això tenia un cost i diu
que el va estar 5 anys que podria haver cobrat una indemnització i no ho va fer però que en el seu
moment va decidir-ho cobrar, i que es va produir un estalvi pel municipi de 35.000€. i ara el que
no es volia perdre era la capacitat adquisitiva i que no s’havia arribat amb un punt el més equilibrat
possible, produint-se una pèrdua de capacitat adquisitiva per a les persones que exercien aquests
obligacions. Afegeix que quan es diu que no es porta cura del diner públic, la feina igual es feia
abans com ara, el fet que ara aquesta situació s’hagi regularitzat continuem fent la mateixa feina, la
fem tots de la millor manera possible.
Es passa a votació i s’aprova per majoria, amb els vots a favor del vuit regidors de l’equip de
Govern, l’abstenció del Regidor Antoni Bosch i els vots en contra dels Regidors Maria Carme
Vidal i David Ricart.
V.- APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NUM 1 PROJECTE D’URBANITZACIÓ
D’OBERTURA NOU VIAL AL SECTOR SUD 1 DE ROSSELLÓ.
Vista la certificació d’obra núm. 1, corresponent a les obres “PROJECTE D’URBANITZACIÓ
D’OBERTURA NOU VIAL AL SECTOR SUD 1 DE ROSSELLÓ”, Expedient 201501625/
Ajut Directe de la Excma Diputació de Lleida i que importa la quantitat de quaranta tres mil siscents vint i vuit, amb noranta tres cèntims d’euros (43.628,93.- €).
Per part de l’Alcaldia es proposa al Ple:
1. Aprovar la certificació d’obra núm. 1 de les obres “Projecte d’urbanització d’obertura nou
vial al sector sud 1 de Rosselló”, i que importa la quantitat de quaranta tres mil sis-cents vint i
vuit, amb noranta tres cèntims d’euros (43.628,93.- €), que serà abonada al contractista
adjudicatari M.J Gruas S.A.
2. Trametre el present acord, juntament amb dos exemplars de la certificació d’obra aprovada, a la
Diputació de Lleida i. comunicar el present acord a Intervenció i al contractista adjudicatari als
efectes oportuns.
Amb motiu d’aquest punt el Regidor Manel Plana, comenta aspectes de l’execució de l’obra de
l’obertura del vial sud1. Explica que era una obra demanada per la població, és una obra molt
necessària per part dels veïns que viuen en una zona concreta de la població, desviarà molt trànsit
sobretot de camions del camí d’Almacelles, i explica que ara es fa la certificació que es ficarà en
aprovació d’una obra que formava part d’aquest equip de govern i que ja va presentar a l’hora de
presentar-se a les eleccions davant el poble de Rosselló.
Intervé el Sr. David Ricart, que a més a més, i com a veí de la zona, demana que quan s’obri
aquest tram que substituirà la part sud del camí d’Almacelles, el pas de trànsit de camions, demana
que es senyalitzi bé l’stop que hi ha, explica una situació personal que ha viscut allí mateix, creu
que s’ha de prohibir el pas de camions en aquella zona aprofitant el vial nou i que tots els camions
passin pel nou. Demana que es tingui en compte i diu que en algun programa de legislatures
anteriors algú ho portava també. Acaba afegint que creu que era una obra molt necessària que s’ha
dut a terme, doncs perfecte.
Contesta el Sr. Alcalde dient què ja li va explicar; la senyalització ja està demanada, la previsió és
prohibir el pas de camions per tota aquella zona i que senzillament només cal acabar d’enquitranar

alguna zona que falta i que no han de tindre en compte res, ja que ja ho tenien previst des de fa
temps.
S’aprova per unanimitat la certificació.
VI.ADHESIÓ
PROTOCOL
D’INTERVENCIÓ
ASSENTAMENTS
/INFRAHABITATGES A LA COMARCA DEL SEGRIA.
Atès que, de comú acord entre el Consell Comarcal del Segrià i el Departament de Benestar i
Família de la Generalitat de Catalunya, s’ha elaborat un protocol l’objecte del qual és la
intervenció conjunta i coordinada dels organismes i entitats participants, assumint diverses
funcions davant les persones que es trobin allotjades en assentaments o qualsevol altre tipus d
’infrahabitatges a la comarcal del Segrià,
Atès que l’objectiu marc d’aquest protocol és disposar d’una eina metodològica que permeti portar
a terme les actuacions necessàries amb definició i concreció de les responsabilitats de cadascuna
de les administracions, organitzacions i entitats que hi participin, fent possible prevenir i actuar de
manera eficaç i eficient, davant la creació o reaparició de qualsevol tipus d’infrahabitatge a la
comarca del Segrià, millorant l’atenció de les persones que es desplacen per treballar al nostre
territori i dignificant les condicions de vida relatives als allotjaments que ocupin,
Atès que en el document presentat es detallen les funcions dels Ajuntaments de la comarca, fent
constar les següents:
· Promoció de mesures, serveis i recursos per atendre les necessitats socials bàsiques de
les persones objecte d’aquest protocol que es trobin en el terme municipal.
· Posar en marxa mesures que facilitin la progressiva reducció d ‘infrahabitatges, evitant
amb accions preventives que es generin nous.
· Participació activa en la Comissió permanent, potenciant la resolució dels problemes
locals relacionats amb el protocol.
· Implicació directa la realització de les accions acordades en la comissió permanent.
· Oferir informació i orientació, si s’escau, a les cooperatives i empresaris agrícoles locals, per
millorar les possibilitats d’allotjaments i condicions laborals de les persones
treballadores que venen a la comarca, afavorint, alhora, l’acomplir de la normativa laboral existent
(contractacions, cotitzacions reals, allotjaments adients, etc.), i informar
dels, possibles, ajuts públics existents en cada moment, amb el suport del Departament de Benestar
social i Equip del Consell Comarcal (inicialment, més endavant poden ampliar-se a d’altres
Entitats com Sindicats, etc.).
Atès que aquesta Corporació considera que aquest assumpte és d’interès municipal i tenint en
compte que, entre la documentació lliurada, hi consta un model d’adhesió al protocol per al cas
que l’ens local de què es tracti tingui interès en dur a terme les polítiques que en ell s’hi descriuen,
Vistos els antecedents exposats el Sr. alcalde formula al ple de la Corporació la següent
proposta d’acord:
Primer.- Acordar l’adhesió expressa de l’Ajuntament de Rosselló al Protocol d’intervenció en
assentaments / infrahabitatges de la comarca del Segrià.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consell Comarcal del Segrià i al Departament de Benestar
Social i Família de la Generalitat de Catalunya, per tal que procedeixin com resulti més oportú.
Pren la paraula el Regidor i Portaveu del Grup de CiU el Sr. Manel Plana, i comenta la proposta
d’aquest òrgan supramunicipal que proporciona el servei a tots els municipis de la comarca al
respecte d’aquest protocol d’intervenció, i ens demanen l’adhesió expressa de l’Ajuntament de
Rosselló amb aquest i un cop feta, es passarà als organismes corresponents.

Pren la paraula el Regidor Antoni Bosch, dient que el protocol es va fer l’any passat i des del
Consell Comarcal es demana l’adhesió de tots els municipis, principalment per posar negre sobre
blanc moltes feines que ja fan les assistentes socials, però com a mínim tindreu per escrit i saber
quines són les mesures que es poden prendre al respecte, res més.
Seguidament intervé la Sra. Maria del Carme Vidal dient que si això és un protocol, aquest
s’haurà d’aplicar i que sí que és cert que és de l’any passat i qui detecta és el municipi després
vindrà l’assistenta social, doncs el que dèiem, que pot haver una rulot o algú que hi pugui viure allí
i s’ha de solucionar el problema, també parla dels pisos amuntegats, hi ha pisos en què només hi
poden viure 4 persones i en viuen 7 o 8. Demana que si es té un protocol s’ha d’aplicar i que seria
com el pla de joventut, i aquestes coses i tot el que fa el Consell comarcal no vol dir que estigui
ben fet.
Fa la intervenció el Sr. David Ricart, i diu que en quan al protocol li sembla correcte i que creu
que és necessari, a més a més demana tenir en compte que pot haver-hi altres situacions que es
podrien revisar per a que no tinguem un efecte crida en quan al tema de pàrquing i el fet que
pogués aparcar alguna rulot amb canalla dins, etc. Conclou afirmant que el protocol li sembla
perfecte.
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova la adhesió per unanimitat.
VII.- EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDITS 4/2016
Expedient número 4/2016, 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 21 de setembre 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:
Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari número 4/2016, que cal finançar
mitjançant romanent de tresoreria, del pressupost vigent de la corporació, d’acord amb el següent
detall:
Despeses que cal finançar:
1/ Crèdit Extraordinari:
Partida

Nom

Proposta de consignació

2016-1-31200-62600

Equipament
Consultori

2016-1-33700-62300

A.C. Punt Edu

2016-1-32301-62600

Equipament
Escoles

2016-1-33701-62600

Equipament Informàtic Llar 800,00
Jubilats

2016-1-16100-62301

Millora I Adaptació aigua 30.000,00
potable Camí Alkanis

Informàtic 400,00
400,00
Informàtic 2.900,00

2/ Suplement de Crèdit:
Partida

Nom

Crèdits
Inicials

2016-1-153221000

Manteniments
Vials

de Crèdit
Definitiu

9.000,00

29.000,00

2016-1-33800- Mobiliari per events 3.600,00
62500
(escenari, carpa)

2.000,00

5.600,00

2016-1-153262300

1.500,00

3.500,00

4.100,00

12.100,00

4.250,00

43.439,12

Maquinaria i estris 2.000,00
act. Brigada

2016-1-15100- Estudis i
22706
Tècnics
2016-1-153261900

de 20.000,00

Proposta
consignació

Treballs 8.000,00

Barrera Fònica

Total altes crèdits:

39.189,12

55.350,00€

Finançament que es proposa:
1/. Altes aplicació pressupostaria d’Ingressos:
Partida

Nom

Alta

2016-1-76105

DIPUTACIO, Millora aigua 5.000,00
potable Camí Alkanis

2/. Anul·lació aplicació pressupostaria Despeses:
Partida

Nom

Baixa

Nom

Baixa

3/. Fons de Contingència:
Partida

4/. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals:
Partida

Nom

Proposta de consignació

2016-1-87000

Romanent de Tresoreria

50.350,00

Total finançament:

55.350,00€

Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es
presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes,
comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.
En el torn obert d’explicacions i vista la proposta, el Portaveu de l’equip de govern Manel Plana,
explica, que en aquesta modificació de crèdit hi ha un crèdit extraordinari que fa referència a
l’equipament informàtic del consultori, del Punt Edu, instal·lacions que s’han hagut de fer,
equipament informàtic a les escoles, equipament informàtic a la llar de jubilats i la millora i
adaptació de l’aigua potable al Camí d’Alkanís.
Continua detallant el Sr. Manel Plana que per exemple es deu a la compra de tretze ordinadors
per l’escola al punt edu amb la col·laboració àmplia i màxima per part de la direcció de l’escola i
de l’Ampa com es creu que no pot ser d’una altra manera, explica que donarà servei per que amb
aquest punt edu es puguin ampliar els seus usos amb diferents cursos relacionats amb les noves
tecnologies, s’ha fet d’aquesta manera per que així sigui i continua explicant que el que s’intenta
és que hi hagi el màxim de serveis per al municipi.
Continua la seva intervenció el Sr. Manel Plana, explicant la millora i adaptació de l’aigua
potable, que és la canalització d’aquells tubs que en el moment en que s’ha produït aquesta obra
d’ampliació del camí d’Alkanís es van trobar unes circumstàncies que s’havien de millorar i s’ha
aprofitat per fer-ho, com és l’aigua potable que anava tant a la colònia com al polígon i que tant
aporta a la riquesa del nostre municipi.

Respecte al Suplement de crèdits comenta el manteniment de vials en els quals s’han adaptat a les
necessitats que hi havia, continua explicant que s’ha comprat un escenari i una carpa per les
circumstàncies que tots sabem, també s’ha comprat maquinària i estris per les actuacions de la
brigada, s’ha fet una redacció de projectes en els que estem treballant i ha hagut aquesta
modificació de la barrera fònica una instal·lació mancomunada amb altres municipis, enguany s’ha
de rectificar alguna cosa per que acabi de funcionar, tot això es finançarà mitjançant la diputació
de Lleida, a traves del Pla de Inversions, anualitats 2016/2019 en la millora de l’aigua potable,
amb una previsió de de 5.000€, aquesta quantitat pot pujar uns 20.000€ però apliquem el principi
de prudència, a part d’aquesta quantitat s’accedeix al romanent de tresoreria i la quantitat oscil·larà
depenent de la quantitat que ens ingressin des de Diputació.
Seguidament intervé el Regidor Antoni Bosch i afegeix què al Punt Edu veritablement era
necessari renovar els equips informàtics amb lo qual la partida és benvinguda, afegeix que la
partida sobre l’adequació de l’aigua potable d’Alkanís tampoc té res a dir, benvinguda sigui la
subvenció i acaba dient que en el suplement de crèdit on hi diu manteniment de vials i
concretament on hi ha una proposta de consignació de 9.000€ els hi agradaria que quedés reflectit
quin import correspon a l’adequació de la zona per poder fer la festa de les cassoles i poder-ho
separar amb una altra partida comptable i pressupostària, afegeix que més que res és per si algun
dia es vols saber quan costen les festes majors tindre les partides ben diferenciades i saber tots on
anem a morir amb aquest sentit.
Contesta el Sr. Alcalde, li diu que de memòria pel que fa a l’adequació de la zona que inclou
neteja, retirada d’herba, porta la grava i la compactació, pals de la llum i treballs de la brigada eren
uns 7000€ aproximadament i creu que aplicar-ho a festes no té cap sentit i afegeix que seria com
aplicar tota la neteja del casal que es fa per la festa major aplicar-ho a festes.
Aclareix el Sr. Toni Bosch, que no està dient que s’hagi d’afegir a la partida de festes, sinó que
quedi una mica més clar per saber-ho.
Intervé el secretari Interventor, dient que li consta que s’ha imputat a la partida de vials 8.743€,
hi ha tres factures una de Electró Stocks, l’altra d’Excavacions Casanovas, Soler etc. i després a
altres festes l’import de 1.889€ que també està relacionada amb la festa de les cassoles com per
exemple Torrelsa, Casa Badio, Peixateria Noemí, Condis, etc.
Afegeix el Sr. Alcalde, que això últim és el que queda compensat amb els preus del dinar de les
cassoles.
A continuació intervé la Regidora Maria Carme Vidal, dient que per anar bé i pel que fa al tema de
les cassoles s’hauria d’especificar quan es va gastar amb la cassola que va organitzar l’Ajuntament
i quan es va recaptar per saber el dèficit.
Replica el Sr. Alcalde, que els número es van fer per que no sortís dèficit, pel que fa al tema de la
paella. Es va calcular de manera que el preu que es posava del menú garantia sobradament els
costos. Però clar aquí hi ha hagut molta despesa perquè tota aquella zona s’ha tingut d’adequar i
que també anirà bé per les pluges ja que s’ha netejat tot, també afegeix que són unes instal·lacions
que ja tens per l’any vinent, diu als regidors que com ja els hi va comentar a la junta de portaveus
cada quadre de llums, que és la factura de Electro Stocks val 220€ o 240€, això ja ho tindrem per
la propera vegada. Per últim afegeix que creu que s’està potenciant una bonica festa, una festa per
al poble on l’assistència va ser més que magnífica, ningú ens pensàvem el gran èxit que va tenir i
és una inversió de cara al futur que ja tindrem, a més a més i per concloure diu que la partida que
ha anomenat el secretari de 1889€ que inclou el menjar per a fer la paella molta cosa que va sobrar

s’aprofita ara, no solament era per les cassoles, el que sobra es va utilitzant, els 12€ que va pagar la
gent per al dinar cobria sobradament el cost de la cassola per persona.
Afegeix la Sra. Maria del Carme Vidal Torruella dient que s’han de deixar les coses clares per
evitar confusions, per que pot estar d’acord amb unes coses i amb altres no. Manifesta que s’ha
d’intentar amortitzar tot el que tenim i diu que potser hagués valgut la pena, ja que tenim el recinte
firal fer-ho allí, ja que ja hi ha llum i tot. Acaba la seva intervenció dient que està a favor de la
festa i que abans que li diguin, no va assistir per que no pot estar a dos llocs a la vegada i que la
quantitat de diners és important, a més a més diu que sobre les barreres fòniques i el soroll potser
valdria la pena si als veïns els hi continua afectant, fer una any les penyes a la part alta i un any a
la part baixa del poble, i anar alternant, per exemple el terreny que hi ha al cantó de la Makato,
d’aquesta manera repartiríem les molèsties entre un sector i l’altre sector, per que si cada cop hem
d’anar comprant més barreres fòniques.
Respon el Sr. Alcalde dient-li que si d’alguna cosa a tingut cura aquest equip de govern és de la
despesa que se’n fa. Aleshores per fer-ho com dius tu al recinte firal, allí no hi ha llum (referint-se
a la festa de les cassoles) es treu i es posa cada vegada, l’única llum que hi ha és que quan es fan
les penyes es fiquen els grups electrògens, vam prioritzar molt la seguretat de la canalla, cosa que
ens van demanar els pares, no és només una decisió de l’Ajuntament, la festa de les cassoles l’any
anterior es va celebrar a la pista poliesportiva però aquest any per la afluència de gent i amb la
reunió que es va fer amb totes les colles es va proposar i decidir al camp de futbol nou i tothom ho
va trobar molt bé de cara a la seguretat dels més petits, vam obrir tota la instal·lació, els lavabos
els tens allí mateix que no pas al recinte de les penyes que no n’hi ha i totes aquestes coses són les
que es van valorar, i si ara s’ha gastat tant amb aquesta instal·lació és per que ja ens anirà bé i ens
servirà per a les properes festes i segur que l’any vinent encara hi haurà més gent que aquest any,
allí hi ha la possibilitat de créixer i a més a més tens allí mateix els lavabos, tens unes
instal·lacions allà, cosa que allí al recinte firal no ho tens.
Replica la Sra. Maria del Carme Vidal que són opinions.
Afegeix el regidor de festes, Jaume Borrero que, tot i que s’ha fet la instal·lació allí, també se li
va dir al Sr, Subirada que almenys els cables que passen per dins dels tubs i els quadres de llum els
retirés per que no torni a passar el mateix que al recinte firal, que quan hi vam anar ja no hi havia
res, arriben qualsevol dia a la nit; estiren i s’emporten tot el que volen i acaba dient que allí només
s’ha deixat els tubs ficats i soterrats i que només caldrà el proper any passar cable per dins i no
caldrà tornar a comprar caixes, quadres i cable i tot això s’intenta fer el millor possible i el millor
que un sap.
Intervé el Sr. David Ricart dient que està d’acord en què l’equipament informàtic s’havia de
canviar però creu que hi falta un estudi d’amortització de tots els aparells informàtics, ubicar-los
un per un, ja que un aparell informàtic en 3 o 4 anys queda obsolet i fer una previsió a més a més
diu que la compra d’aquests 13 ordinadors mitjançant un concurs públic hagués pogut sortir més
barat, ja que es presenten empreses grans com pot ser Dell i fan preu bastant més barat, aquesta
gent es presenta fins i tot amb concursos de 15 ordinadors ja que només és portar-los i t’espaviles,
és fer una previsió i crec que com a mínim s’hauria de tindre inventariat. Seguidament pregunta
pels estudis i treballs tècnics ja que no s’han detallat quins eren.
Respon el Sr. Alcalde, Josep Abad, dient que lo del consultori no són ordinadors sinó SAIS que
es van comprar per cada ordinador del consultori, per que quan hi havia talls de subministrament
alguna cop es va tindre problemes per recuperar algun ordinador i va ser aleshores quan des de

l’ajuntament que som els que portem el manteniment vam decidir adquirir-los, són aquests 400€ i
a continuació explica el tema dels ordinadors del Punt Edu, explica que amb la pantalla, teclat,
ratolí i torre ha sortit a 198€ i diu que per molt que facis un concurs dubte que alguna empresa ho
porti més barat, amb pantalla inclosa apunta, a més a més voldria agrair al Sr. Joan Gatius, que és
la persona que ens ha proporcionat aquests aparells i el que ens ha ajudat a instal·lar i a fer la posta
apunt de tots els aparells informàtics i juntament amb l’Ampa, acaba dient que ha quedat un TIC
que fa molt de goig i que se li podrà treure molt de rendiment amb una inversió de 198€ per aparell,
ordinadors potents i Windows 10, tant de bo en poguéssim trobar més la veritat. Continua la seva
intervenció dient que l’informe dels aparells informàtics ja es té, ho fa el Sr. Blai cada any i cada
any es destina una partida de 3.000€ per a substitució de material informàtic, ell té la relació dels
aparells més antics i és el que dius, que amb 3 o 4 anys l’ordinador s’ha quedat desfasat, ja el
tenim fet aquest estudi del que parles. Acaba la intervenció explicant que el suplement dels 4000€
correspon als estudis que es varen fer en el seu dia i que va demanar l’ajuntament que el quedava
dempeus del temple de l’església estigués en condicions de seguretat i dels 18000/20000 que
ascendia aquest estudi es va repartir entre les 4 parts, i aquesta és la part que li toca a l’Ajuntament
corresponent al geotècnic que es va fer, de la part de l’edifici que va quedar dempeus, també hi ha
el projecte de la rehabilitació de l’església d’Alkanís (la part de la teulada, encara hi ha la teulada
original i està arquejada, se li va manar a la Marta una noia que estava en les xerrada amb rissos i
vam creure que era la persona adequada per fer-ho, la seva determinació va ser que no amenaça
caure però que si teníem la subvenció que ho podíem arreglar) i àrids reciclats i Anna Forcada del
Camí d’Alkanís, direcció d’obra etc.
Es passa a aprovació, s’aprova per unanimitat.
VIII.- INFORME EXECUCIÓ PRESSUPOSTARIA 2N/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 – 2tr/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.
h) Perfil de venciments del deute dels propers deu anys.
8. D’acord amb el que preveu el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es despleguen la
metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions
públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament,
que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, la informació següent relativa al seu període mitjà de pagament a proveïdors referit al
trimestre anterior:
El període mitjà de pagament global a proveïdors trimestral i la seva sèrie històrica.
El període mitjà de pagament trimestral de cada entitat i la seva sèrie històrica. BOLETÍN
OFICIAL DEL ESTADO Suplement en llengua catalana al núm. 271 Dissabte 8 de novembre de
2014 Secc. I. Pàg. 12
La ràtio trimestral d’operacions pagades de cada entitat i la seva sèrie històrica.
d) La ràtio d’operacions pendents de pagament trimestral de cada entitat i la seva sèrie històrica.
9. Les dades d’execució previstes als apartats 1 i 2 de l’article 7 relatives a les unitats integrants
del sector d’administracions públiques de la comptabilitat nacional, així com el nombre d’efectius
referits a l’últim dia del trimestre anterior.
10. Del compliment de l’obligació de subministrament d’informació a què es refereix aquest
precepte, i pel que fa als tres primers trimestres de cada any, quedarien excloses les corporacions
locals amb una població no superior a 5.000 habitants, excepte la informació esmentada als
apartats 7 i 8 anteriors.»
A continuació se detalla la informació que recull el retiment trimestral de la execució de pressupost 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 2on 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 2on trimestre.
Els fons líquids a l’inici de l’exercici son de 525.695,93€, a 30 de juny es de 829.170,69€, i segons
aquesta previsió a tancament de l’exercici el fons líquid resultant s’estima en 598.425,27€.
El deute viu i el quadre d’amortitzacions coincideixen amb l’Estat del Deute, i a 30 de juny de
2016 presenta un deute viu amb entitats de crèdit total de 340.579,81€.
En aquest punt per part del Regidor Sr. Manel Plana i respecte a l’informe i execució
pressupostària, explica que és una de les altres exigències que se li demana amb aquesta
corporació mitjançant el secretari interventor en el qual es tracta entre d’altres coses, és els fons
líquids i el deute viu que són les exigències que estableix el Sr. Montoro, demana que es fixin en
les conclusions on diu que els fons líquids a l’inici de l’exercici són 525.695€, a 30 de juny són de
829.170€ i les previsions resultants d’aquestes formules que s’apliquen a finals d’any són de
598.425€, per tant hi ha un increment d’aquests fons líquids segons aquestes previsions si no hi ha
cap qüestió que això ho faci decantar cap a un costat o cap a un altre i continua amb un altre
element importantíssim i que creu el Sr. Manel Plana que tot hauríem d’estar contents del tant %
d’endeutament i del deute viu d’aquest Ajuntament, ja que estem a 340.579€ que correspon a un
12% aproximadament.
Afegeix el Sr. Josep Abad, alcalde, referint-se amb aquestes dades que acaba d’enumerar el
portaveu del grup, que és una mostra de la cura que es té a l’hora de gestionar el diner públic i de
la cura que tenim a l’hora de gastar només el necessari i no coses que no calen.
Pren la paraula de nou el Sr. Manel Plana i explica les dades anunciades, dient que hi ha una
reducció del deute i un increment del fons líquids dient que els ingressos són els que són i el que
han de fer és adaptar-se com a bon principi de gestió econòmica pública i que són aquests
ingressos els que manen i els que estableixen una mica el que s’ha de fer.
Vist tot l’anterior, els Regidors resten assabentats del contingut de l’estat d’execució
pressupostària del segon trimestre de l’exercici 2016.
IX.- INFORME PAGAMENT MIG A PROVEÏDORS 2.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: 2tr 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:
Σ (nombre de dies de pagament * import de
l’operació pagada)
Import total de pagaments efectuats

Ràtio de les operacions pagades =

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 2on Trimestre de l’exercici 2016, el resultat és el
següent:
PERÍODE MIG DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS TRIMESTRAL – 2TR/2016
Entidad

Ratio
Operaciones
Pagadas
(días)

Importe
Pagos
Realizados
(euros)

Ratio
Operaciones
Pendientes
(días)

Importe
Pagos
Pendientes
(euros)

PMP
(días)

Rosselló

0,95

276.962,59

-9.93

69.128,10

-1,22

69.128,10

-1,22

PMP Global

276.962,59

* 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 l’informe d’Intervenció sobre el PMP corresponent al segon trimestre del
2016 i del compliment del període màxim previst en la llei.

X.- DECRETS E INFORMES ALCALDIA I REGIDORIES
Seguidament per l’alcalde es dona compte dels següents decrets a fi de donar compliment al
precepte legal que obliga a l’alcalde de donar compte d’aquestes resolucions a la Corporació (art.
42 del R. O. F,)
 Aprovació Inicial Projecte Reparcel·lació PMU 1B.
 Aprovació Inicial Projecte Urbanització PMU 1B.
 Decret manteniment Rang Hipotecari en favor del Banc de Sabadell, com a conseqüència
de Novació Crèdit Hipotecari en favor dels deutors Jose Bertran Infante i Maria Isabel
Sierra Uceda.
 Decret Acollint-se Convocatòries de Subvencions:
 Joventut 2016.
 Àrids Reciclats.
 Projectes de prevenció i preparació per a la reutilització residus municipals 2016.
 PUOS 2016/2017 Manteniment.
 Resolució Adjudicació Obres Obertura Vial Sud 1 i tràmits relacionats. (Aprova Pla Salut i
Seguretat)
 Resolució Adjudicació Obra Eixamplament i Pavimentació Camí d’Alcanis i tràmits.
 Aprovació Plecs i Licitació obra Remodelació Plaça Aviador.
 Decret compatibilitat activitat Regidor Manel Plana amb la docència en la Universitat.
 Signatura Conveni Col·laboració Diputació Lleida/ Ajuntament Rosselló i Fundació CF
Barcelona, temporada 2015/2016.
 Recollida Escombraries, Comunicant opció triada en Illes per part d’aquest Municipi.
 Decrets Autorització aparcament vehicles Terrenys zona Esportiva a Jose Palleja Sánchez.
 Concessió Llicencia tinença Gossos Perillosos a Soledad Serrano Calderon.
 Ordres d’execució per raons de salubritat, a Angel Salazar Gregori i Fca Vives, Carrer
Balmes 3.
 Autorització Assemblea Territorial a Rosselló de l ‘ACN, renovació i col·locació estelades.
 Obertura Establiments, ampliació Horaris i permisos excepcionals de tancament. (Virginia
Davila, Llar Jubilats, Antonia Derlania etc.
 Signatura Conveni Cat-Salut 2016 per un import de 3.919,38 Euros.
 Formalització Contractes Obres Vial SUD 1 i Camí Alkanis.
 Reclamació patrimonial Joel Pons Rodriguez, Banyador. 60,00 Euros.
 Expedient Ordres Execució: Costet 2000 SL; Pro habitat Vivendes SL i Promocions
Interiors Catalanes.
 Decrets Concessió Targetes Aparcament Individual. Daniel Aldomà i Manuela Hierro.
 Decrets Diversos Arbitris Municipals.
 Decrets Retribucions Equip Govern, per assistències Juliol i Agost 2016.
INFORMES.
Per l’alcaldia s’informa entre altres assumptes els de mes rellevància:
 Escrit Departament Agricultura, colònia de Cotorres Camí Roureda.
 Concessió Subvenció Socorristes 2016, per un import de 7.500 Euros.
 Visita Delegat Cultura a Lleida, Assumpte Convocatòria Ajuts Immobles de notable valor
cultural.
 Visita Empresa Endesa.
 Convocatòria Subvenció Millora Gestió Aigua Us Públic.
 Inauguració Sala de Vetlles el dia 22 de juliol amb la presència del President de la
Diputació de Lleida, Joan Reñè.



Reunions amb diferents empreses sobre la recollida de brossa.

Informa l’alcalde que com a conseqüència de l’enquesta popular que es va fer i vist que la gent es
decantava pel sistema d’illetes i veient que el consell comarcal està més encarat pel porta a porta
s’ha produït un seguit de reunions amb empreses del sector per valorar si el dia de demà el Consell
comarcal vol tirar pel porta a porta poder tenir nosaltres una valoració o uns pressupostos per
poder optar a altres opcions que per qüestions de números ens anés més bé.
Reunió amb l’empresa Adamo sobre la fibra òptica. Explica que pel que fa al tema de la fibra
òptica ja està avançat, s’han produït reunions amb l’ajuntament de Torrefarrera, ja que, la única
opció que tenim és portar-lo via aèria des de l’última connexió que tenen a Torrefarrera i passaria
pel Camí de Miralbó i aniria tot amb pals aeris, en un principi ens demanaven una aportació de
50.000€, els hi vaig dir que no, que l’ajuntament per molt interès que tingués en la fibra 50.000 no
els pagaria, es va negociar i aquesta quantitat ha quedat en 18.000€, això ja es tira endavant, la
nostra brigada haurà de col·laborar amb ells amb alguna tasca i que si no hi ha res de nou les obres
podrien començar al mes de novembre i entre gener i febrer del 2017 podria començar-se a
connectar alguns domicilis amb fibra òptica i amb un previsió de tindre tot el municipi connectat
cap al juny/juliol del 2017, acaba amb aquest tema dient que està molt avançat i només cal donar
temps a què es comencin a fer les obres i puguin connectar diferents sectors poc a poc i al juny
2017 ja estigui tot el municipi.
Finalització del programa Futbol Net
Festa del pubillatge amb la participació de 70 Hereus i Pubilles d’arreu de Catalunya.
Visita Conseller de Cultura. Explica l’alcalde que ja feia dies que vàrem sol·licitar al Conseller
Santi Vila que trepitgés in situ l’esfondrament del campanar, va ser una visita molt ràpida, un dia i
mig abans el van trucar des de la conselleria informant-lo que venia a Lleida i que el conseller
estava interessat en vindre a Rosselló, detalla l’alcalde que li van preguntar si podria quadrar
l’agenda per poder-li ensenyar l’església, no es va voler desaprofitar, va vindre a les 9:30 del matí i
a les 10:15 ja havia marxat, creu el Sr. Alcalde que va ser una visita de molt profit ja que així és la
única manera que ell s’implica i ho sap de primera mà per que tiri endavant.
Acord per finançar la primera fase de les obres de l’església.
Inauguració dels ordinadors del Tic i Punt Edu.
Remodelació de les mampares acústiques.
Adquisició de dos grups de cistelles de bàsquet per l’escola de bàsquet municipal de Rosselló (és a
dir, 4 cistelles).
Adquisició de la nova senyalització per la sala de vetlles i vials nous.
Substitució de la canonada d’aigua del Camí Alier – Benavent.
Adquisició d’una carpa i un escenari.
Visita Personal Correus, per informatització Oficina.
Escrit Departament Agricultura, colònia de Cotorres Camí Roureda, reunió mantinguda amb el
Delegat a Lleida.
Concessió Subvenció Socorristes 2016, per un import de 7.500 Euros.
Visita Empresa Endesa, en relació a una Nova línia d’alta tensió, pels subministro d’Alier.
Convocatòria Subvenció Millora Gestió Aigua Us Públic, i la previsió d’acollir-nos amb l’obra de
Alcanis.
Visita Delegat Cultura a Lleida, Assumpte Convocatòria Ajuts Immobles de notable valor cultural.
Acord per finançar la primera fase de les obres de l’església
Explica el Sr. Alcalde l’acord pel finançament de la primera fase de les obres de l’església de
Rosselló, explica que s’han produït diferents reunions tant amb presidència de Diputació com amb
Generalitat a partir de la visita del Santi Vila més que res pel tema del finançament explica en
Josep Abad. Afegeix que ja estan acotades les dues fases: la primera és el tancament del temple

per poder-lo utilitzar i evitar que es vagi deteriorant cada cop més; i la segona fase que és la
reconstrucció del campanar; aquestes reunions han estat amb presidència, delegat territorial de
Lleida i jo, una taula tancada pel tema del finançament, continua explicant l’acord amb que s’ha
arribat sobre la primera fase i que es detalla amb el concurs d’idees que es publicarà
immediatament i en 15 dies podrem veure qui és el que guanya i això és una cosa que va sol·licitar
l’Ajuntament i també estan al cas l’Associació Mariana de Rosselló i ho troben bé, que inclou una
visualització del que acabarà sent i això és el que demanàvem al concurs d’idees, tindre una
fotografia de com acabaria tota aquesta rehabilitació, això ho va sol·licitar l’ajuntament i ho
assumirà l’ajuntament i ascendirà a uns 14.000/16.000€, a partir d’aquí i del pressupost de la
primera fase explica Josep Abad ascendeix a 180.000€ iva inclòs, també es va acordar arrel de la
subvenció que ha sortit i després de la reunió amb delegat de cultura a Lleida Josep Borrell, el dia
19 de setembre, va sortir una subvenció per la rehabilitació d’immobles amb cert valor cultural,
explica Josep Abad, que aquesta subvenció se li fa demanar al bisbat, són ells directament qui la
sol·liciten i ja es va passar divendres passat. Acaba dient que els 120.000€ que val l’obra del
tancament els sol·licita el bisbat, el 70% aniria subvencionat per aquesta subvenció i el 30% des
del bisbat, la resta la repartirien entre Generalitat i Diputació. Acaba Josep Abad dient que en les
darreres converses amb el bisbat els hi va sol·licitar que es comencin a moure una mica per que
Rosselló pugui tenir el seu temple tancat i en condicions per reutilitzar-lo que per això era d’ells i
que fins ara només s’havia bellugat ell referint-se en primera persona.
Resumeix tot el que ha explicat Josep Abad dient que la primera fase va per bon camí, que
s’espera que les obres d’aquesta primera fase comencin entre el gener i el febrer i calculen que en
tres mesos es podrà tenir acabat, l’alcalde calcula que entre abril i maig el temple podria estar
tancat i es podria utilitzar de nou acaba aquest resum dient que després vindrà una segona guerra
pel que fa a la reconstrucció del campanar.
Intervé el Sr. Toni Bosch i fent referència al concurs d’idees i a l’església vol saber qui ha fet la
valoració del que seria la cúpula i si es contempla varis pressupostos sobre aquests 180.000€,
afegeix que sort que l’església estava declarada BCIL, ja que sinó no s’hagués pogut accedir a la
subvenció de la Generalitat i sobre el concurs d’idees pregunta si es pot presentar qualsevol
arquitecte o si és tancat i quina visió es té en aquest punt.
Li contesta el Sr. Alcalde, Josep Abad, que el concurs d’idees només es podran presentar
arquitectes convidats i que cada part ha d’escollir o triar-ne a tres, per tant n’hi hauran dotze.
Continua l’explicació dient que el que si que es va destacar en les reunions és que aquests
arquitectes havien de ser persones relacionades amb aquest tipus de construccions i temàtica, ja
que no és lo mateix la reconstrucció d’un campanar o d’una església que un edifici normal i
corrent, ratifica que és un concurs per invitació i que cada part convida a un màxim de 3 persones,
continua dient que com a ajuntament es convida a la Marta i dues més que ha escollit la Noemí
Bañeres, a més a més afegeix que l’obra no és que consti 180.000€, l’obra val 120.000€ (l’obra
física) aquí es suma el concurs d’idees, el projecte i alguna cosa més, a partir d’aquí cadascú
presentarà les seves propostes i aquesta quantitat la va dir l’arquitecte del bisbat, que a la fi és
l’arquitecte dels propietaris l’edifici.
A continuació intervé la Regidora Sra. Maria del Carme Vidal Torruella i manifesta que ella es
pensava que era públic aquest concurs. Pregunta si la Noemí es presenta com a convidada de
l’ajuntament i si l’Ajuntament paga els 14000€ del concurs?
Li respon el Sr. Alcalde, negant que la Noemí es presenti al concurs i explica que es presenten
persones que tinguin alguna cosa a veure amb rehabilitació de patrimoni cultural i sobre els 14.000

€ afirma que se’n fa càrrec l’Ajuntament, més que res perquè d’aquests projectes que presentaran
s’ha de compensar econòmicament ja que són molt costosos i el fet que alguna de les parts no
convidi als 3 i convidi només a un o dos, aquest cost disminuirà, ja que et fan la feina com a mínim
compensar una mínima part als que et treballen.
Intervé la Sra. Maria del Carme Vidal i diu que es barreja església i política i potser l’estat de
més amunt també hauria de posar les coses al seu lloc.
Fa la seva intervenció el Sr. David Ricart fent referència a la sol·licitud que ha realitzat alguns
cops sobre la realització d’una comissió per tal de saber més sobre aquests temes i no despatxar-ho
en un ple en 5 minuts. Continua la seva intervenció dient que no entén el concurs d’idees i que des
de l’Ajuntament sigui la Noemí qui triï tres o que l’Ajuntament en triï tres aconsellat per la Noemí,
reitera que no acaba de veure. Afegeix sobre el cost de l’obra que li sembla molt bé que el
propietari sigui el Bisbat, però que ja no és que ho digui ell, sinó que ho diuen els arquitectes, els
nivells d’acabat qui diu el Sr. Mas Sala és una ”chapussa”, tancats amb pladur i coses rares que
s’ho faci mirar, és una barbaritat, si el Bisbat només invita i segurament el projecte només el farà
ell em sembla que ens estan foten el pèl. Continua el Sr. David Ricart i diu que a més a més de la
fotografia s’hauria de demanar una maquetació que tampoc es dispara el preu, de com quedaria la
torre. Acaba dient que espera que es mirin l’informe que els hi va passar (a tots els membres de la
corporació) després que li arribés a ell del Sr. Jurado, ja que, és bastant contundent on el
Arquitecte Sr. Mas Sala queda bastant retratat i creu que com a Ajuntament hauríem de ser
exigents i que cada part hauria de portar com a mínim tres, no només que es quedin amb un i s’ha
de pressionar, i creu el Sr. David Ricart, que s’ha de pressionar a Generalitat per que si nosaltres
no volem invitar al Jurado que l’inviti la Generalitat perquè hi ha fet obres per la Generalitat
aquest senyor, demana que es fixin en l’informe que els hi ha habilitat on explica que el Sr. Jurado
explica que es pot realitzar la reconstrucció de la torre amb la mateixa pedra i tècnica de
construcció que hi havia al preu de l’opció dos que diu el SR Mas Sala i torna a reiterar la
necessitat de forma una comissió per parlar d’aquests temes i no despatxar-ho aquí en 5 minuts. Li
contradiu que el pressupost està unflat, que la torre no tenia cap deficiència tècnica com diu ell a
l’informe, creu que s’ha de pressionar i que si l’Ajuntament no vol portar al Sr. Jurado que sigui la
Generalitat i que hi ha marge per fer-ho, ha fet obres a Vallbona i a molts llocs. És una persona
amb molt coneixement només cal visitar la pàgina web.
Contesta el Sr. Alcalde i diu que també en té el Miquel Àngel Sala i una setmana abans va dir que
la torre no estava per caure i diu que ell no sap si el Jurado ho és o no ho és. Es va quedar que
s’invitaria a 3 persones i que si algú aquí ha pressionat a estat l’Ajuntament, si algú a pressionat a
estat ell com a alcalde i afegeix que l’únic que ha dit les veritats a la cara a set ell, les coses com
siguin i que valorar quin informe creure’s si un o l’altre li és indiferent, té clar que el campanar ha
caigut, que li és igual per què ha caigut i que si entre ells per conflictes personals i/o professionals
tenen certs conflictes ja s’arreglaran, acaba dient que lo que realment li importa a ell com a alcalde
i la prioritat que té és que això es reconstrueixi i que amb poc temps Rosselló torni a tindre el seu
temple i si pot ser, amb el campanar i si pot ser sense ficar un duro.
Continua el Sr. Alcalde la seva intervenció dient que quan surti el concurs que es taxa un preu de
120.000€ per aquesta primera fase, veurem quins acabats acaben posant, no s’està dient que
tinguin de ser els acabats que ha dit el Miquel Angel Sala, allí hi haurà un jurat que decidirà que
per aquest preu qui fa la millor obra, lògicament aquest jurat no serà tan ruc per triar un que et
posa els acabats més dolents o tancaments amb pladur o el que sigui, dins d’aquests 120.000€ totes
les idees que es presentin i que coincideixo amb tu i tant de bo totes les parts presentin tres
propostes d’arquitectes, es triarà la que sigui la millor opció amb aquest preu, és lògic, suposo que

ho faria tothom. Acaba la seva intervenció dient que es queda amb la part positiva, que ha estat
realment difícil, i que d’aquí quatre dies farà un any, i explica que si emeten un informe on diu que
probablement el causant d’aquest desastre és les humitats a part dels mals materials, sabent que ell
(parlant en primera persona) és un ignorant de l’arquitectura no troba lògic que diguin que això ha
pogut caure per problemes d’humitat i tenen el temple vuit o nou mesos obert, quan divendres
passat va ploure 42 litre per metre quadrat en vint minuts i van anar tots dins del temple, això és el
que ell diu que no entén i que ell no es posarà en les decisions i informes que emetin els arquitecte
per que no té els coneixements i que ell només s’ha de creure els informes que li passen o si més
no respectar. I en aquest cas hi ha un propietari, i és aquest propietari qui tria a Miquel Angel Sala
de que faci el diagnosi. Que em diguis que el Sr. Jurado seria important que estigués en una part o
altra? Doncs ho miraré i si ningú l’invita faré els possibles per que algú l’inviti, no et sabria dir si
està o no ja invitat per alguna part, potser ja està invitat per la nostra part, no t’ho sé dir li diu
dirigint-se al Sr. David Ricart.
Afegeix també, que cadascú en el seu sector és qui coneix a la gent, per això li han dit a la Noemí
que sigui ella qui digui a les persones que es poden invitar amb aquest concurs d’idees, a més a
més que m’ha donat garanties totals i absolutes per confiar en ella, puc preguntar a les altres parts
a qui inviten per sabers si està ja aquest Jurado. Resumeix que com més siguin millor ja que hi
haurà més idees i si s’ajusta al preu de 120.000€ com més qualitat i millor material millor.
XI.- LLICENCIES D’OBRES.
Vist els expedients instruïts a l’efecte i els informes emesos per l’arquitecte Municipal i la
Comissió Municipal d’obres, en el tràmit d’informe previ de la sol·licitud de llicència
municipal presentades, la Corporació Municipal acorda aprovar i ratificar les següents:
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI
DISCRIPCIO
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI
DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI
DESCRIPCIO
CONTRATISTA
INFORME

39/2016
RAMON VELASCO BLAZQUEZ
Av.Guillem de Rosselló, 32-36, 1er F
25124-ROSSELLÓ.Canvi paviment de cuina i bany de la vivenda del carrer Av.Guillem de Rosselló, 32.36,
1er F, d’aquest Municipi
Construccions i Reformes El Aleph,SL
FAVORABLE
Decret d’Alcaldia 18-07-2016
40/2016
MARIO DELGADO LOPEZ
C/ Baró de Maials, 107, 1er 2a.
25005-LLEIDA.Arranjament de tanca existent per esfondrament, a la finca de la Urbanització La Tossa,
24, d’aquest Municipi.
Caldereria Canales, SLU.
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 19-07-2016
41/2016
ISMAEL JOVE BAÑERES
C/ del Pla, 12
25124-ROSSELLÓ.Reforma de la instal·lació de fontaneria i electricitat de l’interior de l’ habitatge de la
Urbanització la Noguera, 10, d’aquest Municipi.
Instal·lacions elèctriques MR, SCP
FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’ Alcaldia 01-08-2016

Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

44/2016
CONCEPCIO TERSA FERNANDEZ
C/ Ramon Berenguer IV, 17
25124-ROSSELLÓ.Excavació de 16 ml.de rasa per drenatge, vivenda del carrer Ramon Berenguer IV, 17,
d’aquest Municipi.
Construccions Gorgues, SA.
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 05-09-2016

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

46/2016
HECTOR PERICAS URGELES
C/ Ramon Berenguer IV, 21
25124-ROSSELLÓ.Construcció d’una piscina a la vivenda del carrer Ramon Berenguer, IV, 21, d’aquest
Municipi.
Protecma,SL.
DESFAVORABLE
05-09-2016
47/2016
ORIOL CARRIO MARIN
Urbanització La Noguera, 27
25124-ROSSELLÓ.Substitució de 2 finestres i la porta del menjador de fusta per alumini i vidre aïllat a la
vivenda de la Urbanització la Noguera, 27, d’aquest Municipi.
Alu-Pallars, SL.
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 29-08-2016
48/2016
TERESA BAÑERES BALAGUER
c/ Unió, 6
25124-ROSSELLÓ.Reformes cuina de la vivenda del carrer Unió, 6, d’aquest Municipi
Construccions Fernàndez Guillaumet, SL.
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 29-08-2016

CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO

50/2016
AGUSTI SUBIRA VIDAL (en representació Enric Ribes Fernàndez)
Plaça Esglesia,5
25124-ROSSELLÓ.Reparar arrebossat magatzem, reparar i netejar uns trossos de paret del pis i netejar
terrassa de la vivenda del carrer Plaça Esglesia,5, d’aquest Municipi.
Construccions Enric Ribes Fernàndez
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 12-09-2016

Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

51/2016
ROBERT RALUY SUAREZ

Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI
DISCRIPCIO

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

c/ Graver de Baix, 34
25124-ROSSELLÓ.Arranjament de façana d’un edifici unifamiliar al carrer Travessera dels Esports, 4,
d’aquest Municipi
No consta
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 19-09-2016
52/2016
CONSUELO HERNANDEZ HERNANDEZ
c/ Plaça Nova, 17
25124-ROSSELLÓ.Reparació paviment del magatzem de la vivenda de la Plaça Nova, 17, d’aquest
Municipi.
Excavacions Josep M. Gonzalez
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 19-09-2016
53/2016
JORDI FARRERO MENA
C/ de la Llum, 7
25124-ROSSELLÓ.Remodelació del mobiliari de la cuina de la vivenda del carrer de la Llum, 7, d’aquest
Municipi.
Renova Lleida
FAVORABLE
Decret d’Alcaldia 19-09-2016

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.
El portaveu del grup, Manel Plana passa al següent punt que és llicències d’obres, explica que ja
tenen la relació de les llicències d’obres i si tenen alguna cosa a dir.
Intervé la Sra. Maria del Carme Vidal i pregunta si al C/Graver de Baix ja s’ha solucionat el
terreny/solar que queda a la dreta quan puges al pantà del Borràs.
Contesta el Sr. Alcalde, Josep Abad i diu que s’està parlant amb els veïns i que la millora solució
seria tirar les casetes que hi ha allí al terra, netejar els patis com aquest que dius, explica que
aquest s’ha netejat per problemes d’humitats del veí, l’Àngel ho ha netejat i posarà
impermeabilitzant amb aquella paret que li toca, el problema és que la propietari del solar que

queda al mig no sap on vol anar, les altres dos estan amb ganes que això es pugui adequar i
arreglar però l’altra que està al mig entre les veïnes i nosaltres la proposta que se li ha fet des de
l’Ajuntament de vendre el nostre solar, econòmicament no li agrada i així estem, és el comunal.
Pren la paraula Sra. Maria del Carme i diu que si és comunal s’ha de vigilar, que estiguin els
permisos demanats i totes aquestes coses.
Contesta el Sr. Alcalde i diu que si, i que aquest drenatge que s’ha de fer, el carrer de la part de
dalt que accedeixen per sota de l’Eugenio l’hem tingut de tallar, hi ha molta perillositat, aquella
espona està molt malament i hi ha un perill considerable, explica que Nosaltres som els primers
interessats en què tota aquella zona es regularitzés, i finalitza dient que la millor manera seria que
aquesta persona que està al mig volgués comprar la part comunal nostra, ja que nosaltres no em
fem res d’allò i que es pogués regularitzar, tirar les casetes a terra i adequar i consolidar aquella
zona conclou dient que estan negociant a veure si poden treure el màxim profit possible.
XII.- CORRESPONDENCIA OFICIAL I ASUMPTES DE TRAMIT.
Seguidament es dona compte de la correspondència rebuda, essent de destacar per la seva
importància:
 Escrit del Departament d’Empresa i Coneixement, comunicant calendari festiu amb
obertura comercial autoritzada per l’any 2017, i comunicant que els Ajuntaments d’acord
amb l’ordre EMO /158/2015 i Llei 3/2014 de 19 de Febrer d’Horaris Comercials poden
afegir dos dies addicionals d’obertura i que s’ha de comunicar abans del 31/10/2016 per a
la calendari 2017.
 Gas Natural Fenosa, escrit comunicant procediment a seguir per al reintegrament als ens
locals dels pagaments que hagin efectuat en matèria de pobresa energètica.
 Organisme Autònom de Gestió i Recaptació Tributs Locals, comunicant instrucció per
aprovació Ordenances Fiscals per al 2017, i dates a tenir en compte per la seva efectivitat.
 Consell Comarcal del Segrià, recordant que ha signat un Conveni de col·laboració amb el
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC) per donar suport als Municipis de la
Comarca a l’Administració Electrònica.
 Diputació de Lleida, comunicant Decret de Presidència d’atorgament Subvenció per
l’actuació d’Eixamplament i Pavimentació Camí Alkanis, per un import de 50.000 Euros.
 Diputació de Lleida, comunicant d’atorgament Subvenció per finançar el servei de
salvament i socorrisme, piscines temporada 2016.
 Escrit del Serveis de Transport, comunicant informe favorable del Consell del Taxi.
 Servei Català de Trànsit, circular envers celebració el 1er dia europeu sense víctimes de
transit i el dia sense cotxes, dins de la Setmana de Mobilitat Sostenible i Segura, i també
oferir els plans locals de seguretat viaria.
 Departament d’Agricultura, circular comunicant l’actualització de la situació i mesures per
a la prevenció de la Plaga Xylella Fastidiosa.
 -Escrit del Departament de Territori i Sostenibilitat, comunicant acord Comissió urbanisme
en relació Modificació POUM, Carrer Sant Josep i Travesser.
 Oficina del Censo Electoral, comunicant exposició llista pel Tribunal del Jurado.
 ATM, autoritat Territorial de la Mobilitat, adjunta informe trimestrals de mobilitat
municipal i dades econòmiques, així com l’aportació municipal corresponent a l’any 2016.
 Generalitat de Catalunya, Departament d’Interior, traslladant recomanacions en matèria de
protecció civil, en cas d’incendis i campmanya sega.
 Gerència Territorial del Cadastre, remetin ban informatiu en relació amb els treballs de
regularització cadastral, per evitat alarma entre els veïns.

En els assumptes de tràmit:
Es comenta l’adhesió a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, amb motiu de l’ajut
demanat.
 Es comenta l’escrit adreçat al CC del Segrià. Manifestant que el Municipi ha triat l’opció
del Sistema de Contenidors en Illes per la Gestió dels Residus sòlids urbans.
 Es comenta escrit adreçat a aquet Ajuntament per part del Consell Comarcal i per concórrer
a la Convocatòria del Programa Suport i acompanyament a la planificació estratègica
convocada pel SOC, per generar ocupació i de Adhesió suport elaboració Pla Estratègic de
desenvolupament local d’àmbit comarcal
 També es comenta els tràmits a seguir per l’aprovació i publicació de les Ordenances
Fiscals per a 2017, i els terminis màxim per poder adoptar l’acord i publicacions per la seva
entrada en vigor.
 També es fa un petit comentari a diversos assumptes, a destacar els diversos informes
emesos amb motiu de l’aprovació del Projecte de Reparcel·lació i el Projecte
d’urbanització del PMU 1B; recurs de reposició interposat per Montserrat Viladrosa i Clua,
respecte a l’adjudicació de finques del sector..
 També es comenta la petició de l’Ajuntament de Puigverd de Lleida, demanant l’agregació
de la Secretaria del Jutjat de Pau a l’agrupació de Rosselló,
 I per últim es comenta la obligatorietat de realitzar inspeccions d’equip aplicadors
fitosanitaris, seguint les instruccions del Departament de Mecanització Agrària de la
Generalitat de Catalunya.
LEGISLACIO D’INTERES
 DECRET 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals
participen menors de 18 anys.
 RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 2501-2016, contra els articles 2 (apartat
2), 3, 4, 5 (apartats 1, 2, 3, 4 i 9), 7, la disposició addicional, la disposició transitòria segona
(apartat primer i apartat segon pel que fa a l'aplicació de l'article 7) i la disposició final
tercera de la Llei del Parlament de Catalunya 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents
per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
 Informe de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas de 20 de mayo de 2016 en relación con las tasas por la
prestación de los servicios de abastecimiento de agua y de alcantarillado.
 Recomendaciones del Observatorio de la Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, para la aplicación en el ámbito de los servicios sociales de las medidas
de protección de los menores de edad previstas en el artículo 13.5 de la ley orgánica
1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del
código civil y de la ley de enjuiciamiento civil y en el artículo 8.4 de la ley 45/2015 de 14
de octubre de voluntariado.
 Resolución de 16 de septiembre de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las
operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades
locales.
 Instrucción 3/2016, de 14 de septiembre, de la Junta Electoral Central, de modificación de
la Instrucción 6/2011, de 28 de abril, sobre interpretación del artículo 27.3 de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General, sobre impedimentos y excusas justificadas para
los cargos de Presidente y Vocal de las Mesas Electorales.

JURISPRUDENCIA
 Sentència del Tribunal Constitucional de data 9 de juny de 2016 (Recurs: 1959/2014)
 Estimació parcial del recurs presentat per la Junta d’Andalusia contra la Llei 27/2013, de
Racionalització i sostenibilitat de l’administració local al considerar que envaeix
competències de les Comunitats Autònomes. (vigència 15 de juliol de 2016).
 Sentència del Tribunal Suprem, Sala civil, de data 15 de juny de 2016 (Recurs
1894/2014), fixant la doctrina jurisprudencial que estableix que les persones jurídiques de
dret públic, ajuntaments i altres institucions, no poden ser titulars del dret a l’honor que
garanteix l’article 18.1 de la Constitució.
 Sentència del Tribunal Suprem, Sala del contenciós, de data 22 de febrer de 2016
(Recurs 836/2014), la tutela judicial efectiva també assisteix a l'administració davant la
indicació errònia dels recursos que es poden interposar.
 Sentència del Tribunal Suprem, Sala del contenciós, de data 8 de febrer de 2016
(Recurs 4202/2014), les bases de convocatòria dels procediments selectius no poden
denegar el termini per a subsanar els errors u omissions dels documents presentats.
 Sentència del Tribunal Suprem, Sala del contenciós, de data 21de gener de 2016
(Recurs 4032/2014), el tribunal qualificador ha de fixar els criteris de correcció dels
exercicis pràctics abans de la realització de les proves assabentant-ne als opositors.
 Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de data 14 de setembre de
2016 (assumpte C-596/14), Principi de no discriminació. Indemnització per la finalització
d’un contracte laboral. Indemnització no prevista a la normativa nacional relativa als
contractes de treball temporal
XIII:FACTURES I COMPTES.
S’aprova la relació de factures detallada i en poder dels regidors que ascendeix a la quantitat de
363.581,56 (s.e.u.o)
Factura
D. Registre
739
27/06/2016

Imp.Factura
(Eur)
Descripció
-0,9 AQUALIA, AL-KANIS FONT FRONTON, 12/11 A 15/02

Si

69,42 TORRELSA, CAFES I VARIS AJUNTAMENT

Si

Pagat

740

03/05/2016

741

10/05/2016

742

09/05/2016

45,42 MEDIAMARKT, MICROONES

743

20/06/2016

744

20/06/2016

83,2 WOLTERS KLUW NUEVO REGIMEN JURIDICO DEL SECTOR Si
PUB
114,4 WOLTER KLUWER EL NUEVO PROCEDIMIENT.ADMVO.LOCAL
Si

745

23/06/2016

746

30/06/2016

517,6 El Punt Avui-Subscripció: 43959000 Beneficiari:

Si

747

01/07/2016

423,5 PROTECCIO INTEGRAL, VIGILANCIA NOCTURNA JUNY

Si

748

08/07/2016

94,38 INFOUNIO, REPARAR CONEXIO DE RED

Si

749

31/05/2016

181,5 WIFREDO NOGUERA, SALUT ESQUENA MAIG-

Si

750

08/06/2016

484 EVA CORTIJO, NOTCIES I ESPORTS MAIG

Si

751

27/06/2016

208,63 SALTOKI, CUINA PISCINES I AIGUA ESCOLES

Si

752

27/06/2016

753

28/06/2016

754

30/06/2016

755

01/07/2010

379,78 ARVAL, RENTING VEHICLE AGENTS

Si

756

30/06/2016

404,75 SEGRE SERVEIS, BEGUDES AJUNTAMENT, JUBILATS

Si

757

29/06/2016

626,79 JF ESPAIS, MATERIAL OFICINA

Si

254,77 CORREUS, FRANQUEIG CORRESPONDENCIA ABRIL

3.629,46 GRUP VIADA, ESCENARI

86,16 RAPOR, PAPER BOBINA, I HIGIENIC ESCOLES
137,27 ROSARIO SANCHEZ, GIMNASTICA SUAU
1.500,96 VALERI MAS, ASSESSORAMENT URBANISTIC 2T/2016

Si
Si

Si

Si
Si
Si

758

29/06/2016

759

30/06/2016

242 TIBURCI ROSA, REVETLLA SANT JOAN

760

01/07/2016

761

30/06/2016

762

30/06/2016

1.481,61 MN CATERING, SERVEI CATERING EB JUNY-16

Si

763

01/07/2016

2.862,00 DORINDA AVENTIN, ASSESSORAMENT 3T/2016

Si

764

01/07/2016

612 ARTESEY, LLOGUER LOCAL JOVE, JULIOL

Si

765

01/07/2016

2.168,32 AMBI JARDINS, MANTENIMENT JARDINS JUNY

Si

766

01/07/2016

767

04/07/2016

768

04/07/2016

769

04/07/2016

621,93 LIMPIEZAS PIRINEO, NETEJA VIDRES ESCOLES I EB MAIG

Si

770

04/07/2016

4.070,49 LIMPIEZAS PIRINEO, NETEJA GRAL DEPENDENCIES MAIG

Si

771

04/07/2016

3.025,00 L'EBENISTA, ARMARIS ARXIVADORS AJUNTAMENT

Si

772

04/07/2016

314,62 BNP PARIBAS, RENTING COPIADORA JULIOL-16

Si

773

04/07/2016

468,98 SEGRE SERVEIS, BEGUDES AJUNTAMENT I FIRA BICI

Si

774

04/07/2016

132,51 FONTANET, VARIS CLOENDA ESCOLA MUSICA

Si

775

04/07/2016

776

05/07/2016

777

05/07/2016

778

05/07/2016

675,18 EXCAV. CASANOVAS, NETEJA PATIS MUNICIPI

Si

779

05/07/2016

889,93 EXCAV. CASANOVAS, RECOLLIDA SELECTIVA

Si

780

06/07/2016

781

06/07/2016

782

06/07/2016

135,05 FRU ROSE, SULFATS MANTENIMENT JARDINS/ CARRERS

Si

783

06/07/2016

191,98 FRU ROSE, CARBURANTS BRIGADA I AGENTS JUNY-16

Si

784

06/07/2016

785

06/07/2016

958,21 SAINT GOBAIN, MANT VIES PUBLIQUES

Si

786

06/07/2016

200,67 ACENS, DATACENTER BACKUP JUNY

Si

787

07/07/2016

788

07/07/2016

129,03 RAMELL, CARBURANTS BRIGADA JUNY

Si

789

08/07/2016

128,99 LOCALPROM, BUTLLETI MENSUAL SUBVENCIONS JULIOL

Si

790

08/07/2016

3.468,20 AMBI JARDINS, SAULO SERRETA, GESPA PISCINES I ALTR

Si

791

08/07/2016

89,84 ALCO, VALLA CONTENCIO PL ESGLESIA

Si

792

08/07/2016

217,8 FEDERACIO MITJANTS C, QUOTA ASSOCIAT 2016

Si

793

08/07/2016

384,78 ALFAGRAF, MATERIAL OFICINA AJUNTAMENT

Si

794

08/07/2016

154,88 ALFAGRAF, ABONAMENTS I ENTRADES

Si

795

08/07/2016

799 JURA, ADQUISICIO CAFETERA AJUNTAMENT

Si

796

08/07/2016

50,98 JURA, PRODUCTES MANTENIMENT CAFETERA

Si

797

11/07/2016

488,44 ALBERT SOLER, PISCINES, RECANVIS, ESCOLES, VP

Si

798

11/07/2016

404,97 ALBERT SOLER, PISCINES, VP I CASAL ESTIU

Si

799

11/07/2016

314,43 SISTEMES DIGITALS, AJUNTAMENT I EB JUNY-16

Si

800

11/07/2016

801

14/07/2016

405,24 GONZALO, ASSESSORIA JURIDICA 2T/2016
180 LA MAÑANA, SUSCRIPCIO JUL/DES-16
137,27 SALUT ESQUENA, CLASSES JUNY-16

72,96 ACN, SUSCRIPCIO ACN JUNY-16
144,38 NOVOQUIMICA, PRODUCTES TRACTAMENT PISCINES
4.293,00 LIMP. PIRINEO, NETEJA ESCOLA MAIG-16

36,42 FONTANET, VARIS APLEC SARDANA
484 EVA CORTIJO, NOTICIES ESPORTS JUNY-16
2.952,46 EXCAV. CASANOVAS, OBRA XARXA AIGUA AV VERGE PILAR

1.400,00 COBLA JOVENIVOLA, APLEC SARDANES-16
46,87 MEDIA MARKT, PILES RECARGABLES I TARGETA MEMORIA

59,01 FRU ROSE, CARBURANTS BRIGADA JUNY

3.003,00 CAPARROS, CATERING APLEC SARDANA-16

97,92 ALBERT PANABERA, GESTIONS REGISTRE PROPIETAT
422,24 FORN GIRIBET, VARIS FIRA BIKE

Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si

Si
Si
Si

Si
Si

Si

Si

Si
Si

802

12/07/2016

755,95 COM 360, NOTES PREMSA

Si

803

13/07/2016

441,29 CORREUS, FRANQUEIG CORRESPONDENCIA JUNY

Si

804

13/07/2016

1.193,06 BERMAN, CRONIQUES LA XARXA JUNY-16

Si

805

13/07/2016

29,34 BERMAN, PUBLICITAT EMISSORA JUNY-16

Si

806

13/07/2016

355,44 NOVOQUIMICA, PRODUCTE TRACTAMENT PISCINES

Si

807

13/07/2016

289,14 CASA BADIO, CAVA APLEC DE LA SARDANA-16

Si

808

14/07/2016

1.409,20 VODAFONE, FACTURACIO MOBILS AJUNTAMENT JUNY

Si

809

15/07/2016

1.772,89 GESTIONA, SERVEIS SOCORRISTA JUNY

Si

810

15/07/2016

811

18/07/2016

812

18/07/2016

504,83 FMC, QUOTA ASSOCIATS 2016

Si

813

18/07/2016

926,86 SAINT GOBAIN, MATERIALS MILLORA GESTIO AIGUA

Si

814

19/07/2016

24,99 ACENS, AQUOTA PERIODICA AGENT BASE DADES

Si

815

19/07/2016

320,6 SEGURIDAD MARXAN, MANTENIMENT ALARMA MAGATZEM

Si

816

19/07/2016

254,1 PLAGUES URBANES, DESINSECTACIO VIES PUBLIQUES

Si

817

20/07/2016

116,06 LEFEBVRE, MEMENTO ADMINISTRATIVO

Si

818

20/07/2016

752,37 GLS, FORMIGO OBRA GESTIO MILLORA AIGUA

Si

819

21/07/2016

42,82 HIDROLOGY, REPARACIONS SISTEMA DE REG

Si

820

21/07/2016

169,4 JF ASCENSORS, MANTENIMENT ASCENSORS JULIOL

Si

821

21/07/2016

155,52 SOLER, MATERIALS CONSUMIBLES VARIS

Si

822

21/07/2016

485,02 SOLER, CONSUMIBLES, ESCOLES, PISCINES, BRIGADA

Si

823

24/06/2016

15,87 AQUALIA, CONSUM MAGATZEM ABR-JUNY

Si

824

24/06/2016

0,18 AQUALIA, REG PLAÇA NOVA ABRIL/JUNY

Si

825

04/07/2016

353,37 ELECTROSTOCK, MATERIAL ELECTRIC

Si

826

04/07/2016

393,25 ELECTROSTOCK, AIRE CONDICIONAT PUNT EDU

Si

827

24/06/2016

5,38 AQUALIA, REG PL. NOVA ABRIL-JUNY

Si

828

24/06/2016

15,87 AQUALIA, CONSUM CASAL ABRIL-JUNY

Si

829

24/06/2016

830

24/06/2016

15,87 AQUALIA, LOCAL JOVES ABRIL-JUNY

Si

831

24/06/2016

15,87 AQUALIA, LOCAL DONES, ABRIL-JUNY

Si

832

24/06/2016

0,36 AQUALIA, REG PL ESGLESIA ABRIL-JUNY

Si

833

24/06/2016

117,34 AQUALIA, ZONA ESPORTIVA ABRIL-JUNY

Si

834

24/06/2016

113,32 AQUALIA, CAMP FUTBOL NOU, ABRIL-JUNY

Si

835

24/06/2016

48,53 AQUALIA, ESCOLA BRESSOL ABRIL/JUNY

Si

836

24/06/2016

837

24/06/2016

15,87 AQUALIA, CASA PARROQUIAL ABR-JUNY

Si

838

24/06/2016

77,63 AQUALIA, CONSULTORI ABRI-JUNY

Si

839

24/06/2016

15,87 AQUALIA, PATI ESGLESIA, ABR-JUN

Si

840

24/06/2016

0,9 AQUALIA, PL NOVA, ABRIL-JUNY

Si

841

24/06/2016

0,36 AQUALIA, ALKANIS FRONTON, ABRIL-JUNY

Si

842

24/06/2016

0,18 AQUALIA, REG RBLA GIRONA ABR-JUNY

Si

843

26/04/2016

0,36 AQUALIA, REG AV GUILLEM ABR-JUNY

Si

844

24/06/2016

845

24/06/2016

194,4 TALLERS ROSSELLO, REPARACIO DUMPER

Si

568,7 TOLDOS TORRENTE, TOLDO REMOLC

Si

202,03 AQUALIA, ESCOLES ABRIL-JUNY

4,66 AQUALIA, REG ROTONDA R. BERENGUER, ABRIL-JUNY

15,87 AQUALIA, PL ESGLESIA ABR-JUNY
0,72 AQUALIA, BOCA REG, ESGLESIA ABR-JUN

Si

Si

Si
Si

846

24/06/2016

26,36 AQUALIA, REG CTRA VALL D ARAN, ABR-JUNY

Si

847

24/06/2016

15,87 AQUALIA, SALA VETLLES ABRIL-JUNY

Si

848

24/06/2016

0,72 AQUALIA, REG ROTONDA ALKANIS ABR-JUN

Si

849

24/06/2016

0,36 AQUALIA, REG MAKATO ABR-JUN

Si

850

24/06/2016

21,88 AQUALIA, ROTONDA MAKATO ABR-JUNY

Si

851

24/06/2016

13,27 AQUALIA, ROTONDA C BENAVENT ABR-JUN

Si

852

24/06/2016

15,87 AQUALIA, ANTIC ESCORXADOR, ABR-JUN

Si

853

24/06/2016

854

07/07/2016

855

24/06/2016

856

24/06/2016

857

14/07/2016

858

04/07/2016

57,1 UNIPRESALUD, PREVENCIO RISCOS LABORALS JULIOL

Si

859

27/07/2016

315,21 SOLUCIONES VIALES, ROTULAR FURGONETA BRIGADA

Si

860

26/07/2016

861

26/07/2016

862

01/08/2016

863

04/07/2016

60,5 LA XARXA, QUOTA JUNY

Si

864

02/08/2016

267 UNIPRESALUD, PREVENCIO RISCOS 1/8/16 A 31/1/2017

Si

865

02/08/2016

57,1 UNIPRESALUD, PREVENCIO RISCOS AGOST

Si

866

02/08/2016

867

02/08/2016

868

22/07/2016

869

22/07/2016

870

25/07/2016

871

25/07/2016

239,58 ENRIC REVUELTA, SERVEIS PERIODISTICS JULIOL-16

Si

872

25/07/2016

132,81 CONSELL COMARCAL, FRACCIO VEGETAL, JUNY

Si

873

25/07/2016

6.981,60 CONSELL COMARCAL, RSU JUNY

Si

874

25/07/2016

4.321,06 CONSELL COMARCAL, SERVEIS SOCIALS MAIG-JUNY

Si

875

25/07/2016

1.247,06 RICARD ANTON, SERVEIS PERIODISTICS JULIOL

Si

876

26/07/2016

1.166,00 JORDI ALBA, SERVEIS TECNICS JULIOL

Si

877

26/07/2016

340 WIFREDO NOGUERA, SALUT ESQUENA JUNY

Si

878

26/07/2016

125 CARME, PLANTES APLEC SARDANA

Si

879

26/07/2016

384,44 SIMEO MIQUEL, ASSESSORAMENT JURIDC

Si

880

27/07/2016

805,67 GONZALO ABOGADOS, GESTIO LABORAL MARÇ

Si

881

27/07/2016

433,18 GONZALO, GESTIONS LABORALS ABRIL

Si

882

27/07/2016

440,44 GONZALO, GESTIO LABORAL MAIG

Si

883

27/07/2016

165,77 GONZALO, REPRESENTACIO 2T/2016

Si

884

28/07/2016

885

28/07/2016

886

28/07/2016

887

28/07/2016

888

28/07/2016

889

28/07/2016

1,43 AQUALIA, FONT PL NOVA ABR JUNY
1.594,18 SERVEIS LIC, SERVEI DE NETEJA VIAL MES DE JUNY
42,34 AQUALIA, ESCOLES ABR-JUNY
0,72 AQUALIA, CEMENTIRI ABRIL-JUN
348,48 SOLUCIONES VIALES, SENYALITZACIO

137,5 GRUP LAFUENTE PREVENTIU CAMINATA / CURSA NOCTURNA
500,08 BBVA RENTING, RENTING FURGONETA BRIGADA
423,5 PROTECCIO INTEGRAL, SERVEI VIGILANCIA JULIOL

500,08 BBVA RENTING, FURGONETA BRIGADA
4.085,80 B. BIOSCA, OBERTURA CATES OBRA PL ESGLESIA
-1,61 VODAFONE, FACTURA RECTIFICATIVA

Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si

Si
Si
Si

954 ENRIC REVUELTA, SERVEIS PERIODISTICS JULIOL

Si

71,39 ANTONIO TORRES, OBRA MILLORA GESTIO AIGUA

Si

674,1 SAINT GOBAIN, MATERIAL REP ESCOLES I CARRO EQUIPA
355,44 NOVOQUIMICA, PRODUCTES TRACTAMENT PISCINES
2.545,00 CONSORCI RESIDUS, RSU ABRIL-16
228,04 CONSORCI RESIDUS, FORM ABRIL-16
34,06 CONSORCI RESIDUS, FV ABRIL-16
2.794,97 CONSORCI RESIDUS, RSU, MAIG-16

Si
Si
Si
Si
Si
Si

890

28/07/2016

891

28/07/2016

245,71 CONSORCI RESIDUS, FORM MAIG-16
58,52 CONSORCI RESIDUS, FV MAIG-16

Si

892

28/07/2016

2.750,18 CONSORCI RESIDUS, RSU JUNY-2016

Si

893

28/07/2016

217,7 CONSORCI RESIDUS, FORM JUNY

Si

894

28/07/2016

37,99 CONSORCI RESIDUS, FV JUNY-16

Si

895

28/07/2016

45,5 GRAVO LLEIDA, TROFEUS FUTBOL 7

Si

896

28/07/2016

132 CONSELL COMARCAL, FRACCIO VEGETAL MAIG

Si

897

05/07/2016

898

28/07/2016

899

28/07/2016

900

29/07/2016

901

29/07/2016

627,48 MN CATERING, CATERING EB JULIOL-16

Si

902

01/08/2016

379,78 ARVAL, RENTING VEHICLE AGENTS AGOST

Si

903

01/08/2016

31,87 MTB, RECARREGA BOTELLA OXIGEN

Si

904

01/08/2016

40,95 PAMBE, PINSO ANIMALS

Si

905

01/08/2016

68,5 PAMBE, PINSO ANIMALS

Si

906

01/08/2016

1.377,96 LIMP. PIRINEO, NETEJA GRAL DE VIDRES I CASAL JUNY-

Si

907

01/08/2016

4.070,49 LIMP.PIRINEO, NETEJA GRAL DEPENDENCIES JUNY

Si

908

01/08/2016

4.293,00 LIMP. PIRINEO, ESCOLES JUNY

Si

909

01/08/2016

364,36 LIMP PIRINEO, NETEJA INSTAL·LACIONS PISCINES JUNY

Si

910

02/08/2016

510,83 SEGRE SERVEIS, BEGUDES AJ, CASAL, VOLEY ELECCCIONS

Si

911

02/08/2016

912

02/08/2016

2.168,32 AMBI JARDI, MANTENIMENT JARDINS MPALS JULIOL

Si

913

02/08/2016

612 ARTESEY IBERICA, LLOGUER LOCAL AGOST-16

Si

914

02/08/2016

915

02/08/2016

916

02/08/2016

917

02/08/2016

213,65 LIMP. PIRINEO, NETEJA ESCOLA JULIOL

Si

918

03/08/2016

101,75 TORRELSA, CAFE AJUNTAMENT

Si

919

02/08/2016

211,75 AUTANSA, ROTULACIO VEHICLE AGENTS,

Si

920

04/08/2016

26,74 QUIMICA SERO, SERVEI DESRATITZACIO

Si

921

04/08/2016

660,74 QUIMICA SERO, PREVENCIO LEGIONEL·LA

Si

922

04/08/2016

923

05/08/2016

132 CORREOS, FRANQUEIG CORRESPONDENCIA JULIOL

Si

924

09/08/2016

520 VICTOR ROMAN, ACTUACIO FESTA ST PERE ADVINCULA

No

925

10/08/2016

926

10/08/2016

184,55 SARROCA, VARIS CASAL, NOCTURNA, FUTBOL NET

927

10/08/2016

928

10/08/2016

169,4 JF ASCENSORS, MANTENIMENT AJUNTAMENT ESCOLES Si
AGOST
301,94 VODAFONE, MOBILS AJUNTAMENT JULIOL-16
Si

929

10/08/2016

314,43 SISTEMES DIGITALS, AJUNTAMENT I EB 8/7 A 8/8

930

01/08/2016

931

01/08/2016

246,53 ELECTROSTOCK, MATERIAL ELECTRIC PISCINES

Si

932

15/08/2016

316,06 ENDESA, AV. PONENT 24/5 A 21/6

Si

933

15/07/2016

510,92 ENDESA, ENLLUMENAT AL-KANIS, 20/04 A 20/6

Si

660,74 QUIMICA SERO, PREVENCIO LEGIONEL·LA
45,57 RAPOR, MATERIAL HIGIENIC MENJADOR ESCOLA
668,15 CONSELL COMARCAL, SERVEIS TECNICS ABR/MAIG/JUNY-16
1.802,00 MARTA TORRAS, MEMORIA COBERTA ESGLESIS AL-KANIS

159 MARGARITA RIUS, AQUAGIM JULIOL

57,57 ENDESA GAS, CASAL 04/05 A 05/07
759,95 LIMPIEZAS PIRINEO, NETEJA VIDRES JULIOL
4.070,49 LIMPIEZAS PIRINEO, NETAJA GRAL DEPENDENCIES JULIOL

73,54 SAINT GOBAIN, MATERIAL OBRES ESCOLES

1.790,80 GONZALO, ESTUDI ANTECEDENTS MEMBRES AJUNTAMENT

39,93 ELECTRO STOCK, MATERIAL ELECTRIC ESCOLES

Si

Si
Si
Si
Si

Si

Si
Si
Si

Si

Si
No

Si
Si

934

15/07/2016

166,39 ENDESA, CARRASCO I FORMIGUERA 24/5 A 21/06

Si

935

15/07/2016

269,24 ENDESA, CARRASCO I FORMIGUERA, 24/5 A 21/06

Si

936

15/07/2016

380,86 ENDESA, AV. CATALUNYA, 24/05 A 21/06

Si

937

15/07/2016

938

15/07/2016

151,77 ENDESA, RAVAL 21/04 A 21/06

Si

939

15/07/2016

129,51 ENDESA, VERGE PILAR, 21/04 A 21/06

Si

940

15/07/2016

941

15/07/2016

506,72 ENDESA, MAJOR 24/5 A 21/06

Si

942

15/07/2016

187,16 ENDESA, ROTONDES 10/5 A 11/07

Si

943

15/07/2016

20,29 ENDESA, AFORES 10/05 A 11/07

Si

944

15/07/2016

280,16 ENDESA, AV PONENT, 4/3 A 5/5

Si

945

15/07/2016

136,97 ENDESA, AV.PONENT, 05/05 A 5/7

Si

946

15/07/2016

46 ENDESA, MAGATZEM 8/3 A 9/5

Si

947

15/07/2016

1.653,05 ENDESA, AJUNTAMENT 31/05 A 30/06

Si

948

15/07/2016

53,69 ENDESA, ANTIC ESCORXADOR, 8/3 A 9/5

Si

949

15/07/2016

30,06 ENDESA, CEMENTIRI 10/5 A 11/07

Si

950

15/07/2016

261,83 ENDESA, ESCOLES 24/5 A 21/06

Si

951

15/07/2016

133,87 ENDESA, CASAL 24/5 A 21/06

Si

952

15/07/2016

953

15/07/2016

954

15/07/2016

600,87 ENDESA, JUBILATS, 24/5 A 21/06

Si

955

15/07/2016

371,72 ENDESA, CONSULTORI 24/05 A21/06

Si

956

04/07/2016

393,25 ELECTROSTOCK, AC PUNT EDU

Si

957

04/07/2016

958

04/07/2016

326,58 GRUP ELECTROSTOCK, PISCINES I ESCOLES

Si

959

04/07/2016

500,07 ELECTROSTOCK, SONDA PASSA CABLES

Si

960

18/08/2016

961

01/08/2016

962

01/08/2016

963

28/06/2016

1.028,50 TELEFONICA, FACTURACIO PLANA JUNY-16

Si

964

28/07/2016

1.028,50 TELEFONICA, FACTURACIO PLANA JULIOL

Si

965

01/07/2016

301,1 TELEFONICA, LINIES MOBILS AJUNTAMENT JUNY

Si

966

01/07/2016

48,94 MOVISTAR, LINIA MOBIL ALCALDE JUNY

Si

967

04/07/2016

968

01/08/2016

376,2 ELECTROSTOCK, MATERIAL ELECTRIC ESCOLES

Si

969

01/08/2016

93,81 ELECTROSTOCK, PISCINES I ESCOLES

Si

970

04/08/2016

257,79 EXCAV. CASANOVAS, RECOLLIDA SELECTIVA

Si

971

04/08/2016

983,61 EXCAV. CASANOVES OBRA XARXA AIGUA

Si

972

04/08/2016

7.065,78 CONSELL COMARCAL, RECOLLIDA RSU JULIOL

Si

973

04/08/2016

4.814,06 CONSELL COMARCAL, CANON RESIDUS 2N TRIMESTRE

Si

974

05/08/2016

1.589,06 ENDESA GAS, AJUNTAMENT 06/06 A 06/07

No

975

05/08/2016

976

05/08/2016

73,65 RAMELL, CARBURANTS BRIGADA JULIOL

Si

977

05/08/2016

92,84 ALCO, VALLES CONTENCIÓ PL ESGLESIA

No

181,5 ENDESA, CAMI DE BENAVENT 20/4 A 20/6

96,49 ENDESA, BLOCS ST PERE, 20/04 A 20/06

64 ENDESA, BOMBA AIGUA, 24/5 A 21/06
1.088,12 ENDESA, ZONA ESPORTIVA, 24/5 A 21/06

-393,25 ELECTROSTOCK, AIRE CONDICIONAT PUNT EDU

1.594,18 SERVEIS LIC, SERVEI DE NETEJA VIAL MES DE JULIOL
51,38 MOVISTAR, MOBIL ALCALDE 18/6 A 17/7
291,26 MOVISTAR, LINIES MOBILS AJUNTAMENT 1/07 A 31/07

297,53 ELECTROSTOCK, MATERIAL ENLLUMENAT

258,41 ENDESA GAS, ESCOLES 06/06 A 06/07

Si

Si

Si
Si

Si

No
Si
Si

Si

No

978

08/08/2016

979

19/08/2016

169,65 RAPOR, MATERIAL HIGIENIC ESCOLES
50,01 PORT CANTO, ANIVERSARI RADIO

Si

980

12/08/2016

34,98 PORT CANTO

Si

981

11/08/2016

24,99 ACENS, AGENT BASE DADES AGOST

Si

983

11/08/2016

1.243,88 BERMAN, CRONIQUES LA XARXA JULIOL

No

984

11/08/2016

985

10/08/2016

986

15/07/2016

987

22/08/2016

988

18/08/2016

989

24/08/2016

990

08/07/2016

991

20/06/2016

-820,45 ENRIC REVUELTA, SERVEIS PERIODISTICS JUNY-16

Si

992

23/06/2016

821,5 ENRIC REVUELTA, SERVEIS PERIODISTICS JUNY

Si

993

30/08/2016

6.981,60 CONSELL COMARCAL, RECOLLIDA RSU FEBRER 2016

Si

994

30/08/2016

4.321,06 CONSELL COMARCAL, SERVEIS SOCIALS GENER-FEBRER

Si

995

30/08/2016

88,54 CONSELL COMARCAL, FRACCIO VEGETAL GENER 2016

Si

996

12/07/2016

239 FOTOTRAMPEO, CAMERA VIGILANCIA SERRA

Si

997

18/07/2016

47,88 MEDIA MARKT, PILES RECARGABLES I ALTRES

Si

998

01/07/2016

38,42 LANOBO,CAPSA BOTELLES APLEC

Si

999

26/07/2016

1000

01/07/2016

1001

18/08/2016

1002

18/08/2016

66,28 ENDESA, BOMBA AIGUA 21/06 A 20/07

Si

1003

18/08/2016

192,2 ENDESA, CASAL 21/06 A 20/07

Si

1004

18/08/2016

1005

18/08/2016

1.935,83 ENDESA, ZONA ESPORTIVA 21/06 A 20/07

Si

1006

18/08/2016

198,09 ENDESA, ESCOLA BRESSOL 21/06 A 20/07

Si

1007

18/08/2016

173,32 ENDESA, ENLLUMENAT CARRASCO I F 21/06 A 20/07

Si

1008

18/08/2016

525,68 ENDESA, ENLLUMENAT C/ MAJOR

Si

1009

18/08/2016

327,55 ENDESA, ENLLUMENAT AV.PONENT 21/06 A 20/07

Si

1010

18/08/2016

195,06 ENDESA, ESCOLES 21/06 A 20/07

Si

1011

18/08/2016

393,81 ENDESA, ENLLUMENAT AV. CATALUNYA 21/06 A 20/07

Si

1012

18/08/2016

287,62 ENDESA, ENLLUMENAT C. FORMIGUERA 21/06 A 20/07

Si

1013

18/08/2016

1014

11/08/2016

1015

11/08/2016

1016

11/08/2016

976,83 SOLER, ESCOLES, RECINTE CASSOLES...

No

1017

11/08/2016

246,71 SOLER, ESCOLES, JARDINS I CONSUMIBLES

No

1018

12/08/2016

341,15 ALBERCH, TRAVESA ESCOLES

Si

1019

17/08/2016

183,92 RETOLS ESTEL, PLACA INAUGURACIO SALA VETLLES

No

1020

11/08/2016

1021

18/08/2016

1022

18/08/2016

56 BERMAN, PUBLICITAT JULIOL-16
3.342,14 GESTIONA, SERVEI SOCORRISTES JULIOL
191,36 FACTURACION DEL CONSUMO P1
1.247,06 RICARD ANTON, SERVEIS PERIODISTICS AGOST-16
636 JORDI ALBA, SERVEIS TECNICS AGOST-16
885,1 ENRIC REVUELTA, SERVEIS PERIODISTICS AGOST-16
399 JOIERIA FONTOVA, PINS PLATA

223,12 NEXICA, RENOVACIO DOMINIS. NET AJUNTAMENT
97,04 AQUALIA, CONSUM AIGUA AJUNTAMENT 13/02 A 13/05
739,21 ENDESA, CONSULTORI 21/06 A 20/07

814 ENDESA, JUBILATS21/06 A 20/07

1.186,89 ENDESA, AJUNTAMENT 30/6 A 01/08
255,44 COVER, TONER NEGRE COPIADORES
87,56 COVER, TONER COPIADORA

1.921,00 TORRENTE, CARPA AJUNTAMENT
-469,73 VODAFONE, ABONAMENT FACTURA (841868053)
1.291,42 ENDESA GAS, AJUNTAMENT 06/07 A 05/08

Si

No
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
No
Si

Si

Si
No
No

No
Si
No

1023

18/08/2016

188,75 ENDESA, GAS ESCOLES 06/7 A 05/08

No

1024

18/08/2016

350,37 TERMINALS MOBILS AJUNTAMENT

No

1025

18/08/2016

227,48 ALFAGRAF, FRANQUEIG, SEGELL I ALTRES

No

1026

19/08/2016

384,44 SIMEO MIQUEL, ASSESSORIA JURIDICA

No

1027

19/08/2016

355,44 NOVOQUIMICA, CLOR TRACTAMENT PISCINES

No

1028

18/08/2016

321,5 T. ROSSELLO, REPARACIO CAMIO BRIGADA

1029

19/08/2016

508,82 SAINT GOBAIN, MATERIAL OBRES BRIGADA

1030

29/08/2016

1031

23/08/2016

1032

24/08/2016

98,01 GRAVO LLEIDA, GRAVATS MARCS PUBILLES I HEREUS

No

1033

24/08/2016

72,96 ACN, SUSCRIPCIO ACN RADIO JULIOL-16

No

1034

25/08/2016

141,35 ALBERT SOLER, TREBALLS ESCOLES

Si

1035

25/08/2016

501,05 SOLER, MATERIALS ESCOLES, I SENYALITZACIO

Si

1036

01/09/2016

1037

25/08/2016

1038

25/08/2016

106 ACUSTIELEC, REPARACIO MEGAFONIA PORTATIL

No

1039

30/08/2016

1.689,94 TRANSELEC MONTBEA, MUNTATGE CARPA DIPUTACIO

No

1040

31/08/2016

1041

31/08/2016

214,94 CASA BADIO, VARIS TIRADA BITLLES F.M

No

1042

31/08/2016

128,1 CAN BOSCH, DINAR XARXA FESTA ESTIU

No

1043

31/08/2016

12,97 TORRELSA, SUCRE DINAR POPULAR CASSOLES

Si

1044

01/09/2016

1045

01/09/2016

612 ARTESEY IBERICA, LLOGUER LOCAL JOVE SET-16

Si

1046

01/09/2016

45,44 GRAVOLLEIDA, GRAVAR MARC PUBILLES, JUBILATS

No

1047

01/09/2016

1048

05/09/2016

1049

05/09/2016

1050

01/09/2016

339,18 ONTINET, RENOVACIO ANTIVIRUS

Si

1051

01/09/2016

269,68 CERAMISTA, PECES CERAMICA PUBLICITAT

No

1052

05/09/2016

869,99 EBENISTA, ADEQUACIO INTERIOR FURGONETA BRIGADA

No

1053

05/09/2016

1054

05/09/2016

1055

05/09/2016

3.047,53 EXCAV CASANOVAS, TREBALLS BRESSOL I ESCOLA

No

1056

05/09/2016

1.214,91 EXCAV. CASANOVAS, NETEJA CONTENIDORS, RECOLLIDA SE

No

1057

05/09/2016

4.235,25 EXCAV. CASANOVAS, ADEQUACIO RECINTE I CAMI CASSOL

No

1058

05/09/2016

1059

05/09/2016

1060

06/09/2016

90,01 FRU ROSE, CARBURANTS AGENTS I BRIGADA AGOST

Si

1061

06/09/2016

21,78 FRU ROSE, SERVEI TORO MAGATZEM

No

1062

06/09/2016

72,96 ACN, SUSCRIPCIO ACN RADIO AGOST

No

1063

06/09/2016

1064

06/09/2016

1065

06/09/2016

1066

06/09/2016

14,8 L'HORT CALA BARBARA, FRUITA CASAL ESTIU
164,04 TALLERS ROSSELLO, REPARACIO DUMPER

379 ARVAL, RENTING VEHICLE AGENTS SET-16
503,15 INFOUNIO, TINTA IMPRESORA I SAI CONSULTORI MEDIC

10,29 INFOUNIO, CDS AJUNTAMENT

302,33 SEGRE SERVEIS, BEGUDES AJUNTAMENT, CASSOLES I FM

60,5 LLEIDA. COM, PROGRAMA F.M SET I OCT-16
277,05 MON INFORMATIC, ASSISTENCIA TECNICA EMISSORA
21,6 MON INFORMATIC, SWITCH EMISSORA

74,5 BAZAR ORIENTAL, VARIS DINAR CASSOLES
651,33 EXC CASANOVAS, ADEQUACIO TERRENY TIRADA BITLLES

726 GIL RATATAPLAM, ACTUACIO INFANTIL FM SET-12
2.168,32 AMBI JARDINS, MANTENIMENT JARDINS AGOST

666,49 PORT CANTO, PUBILLATGE FM ST ANTOLI
200 FORN DE PA "ELS PEQUES", COCA PUBILLATGE
100,91 CASA BADIO, VARIS CASSOLES
2.388,01 BAREBONE, ORDINADORS PUNT EDU.

No
Si
No
No

Si
No

No

No

No
No
No

No
No

No
No

No
No
No
No

1067

06/09/2016

1068

06/09/2016

109,61 CONDIS, VARIS BITLLES I LA XARXA ESTIU

110 PEIXATERIA NOEMI, VARIS CASSOLES

No
No

1069

06/09/2016

427,19 CONDIS, VARIS CASSOLES

No

1070

06/09/2016

1071

06/09/2016

1072

06/09/2016

1073

06/09/2016

1074

06/09/2016

142,36 FONTANET, VARIS INAUGURACIO SALA VETLLES

No

1075

06/09/2016

338,31 FONTANET, VARIS PUBILLATGE

No

1076

07/09/2016

208,34 RAMELL, CARBURANTS AGENTS, BRIGADA

No

1077

07/09/2016

355,44 NOVOQUIMICA, PRODUCTE TRACTAMENT AIGUA PISCINES

No

1078

07/09/2016

60,67 TALLERS ROSSELLO, RAPARACIO CARRO ESCOMBRERIES

No

1079

07/09/2016

1.016,05 SANTI SINDREU, PROJECTE ARRANJAMENT CAMINS

No

1080

07/09/2016

363 EVENTOS VINAROZ, FESTA ESCUMA FM SET-16

No

1081

07/09/2016

786,5 NOVA EVENTOS, DISCOMOVIL PENYES FM SET

No

1082

07/09/2016

1.285,99 AMBI JARDINS, TREBALLS VARIS JARDINS

No

1083

08/09/2016

1.991,50 EX. CASANOVAS, ADEQUACIO RECINTE CASSOLES

No

1084

08/09/2016

1085

08/09/2016

517,87 EXCAV.
CASANOVAS,
ACONDICIONAMENT
CASSOLES
58,24 SOLER, VARIS FESTA MAJOR

1086

08/09/2016

319,86 SOLER, CAFE AJUNTAMENT I VARIS FESTA CASSOLES

No

1087

08/09/2016

660,75 QUIMICA SERO, PREVENCIO LEGIONEL·LOSI

No

1088

09/09/2016

311,6 VODAFONE, MOBILS AJUNTAMENT AGOST-16

No

1089

09/09/2016

92,84 ALCO, VALLA CONTENCIO PL ESGLESIA

No

1090

09/09/2016

1091

12/09/2016

1092

21/09/2016

252,28 ELECTROSTOCKS, ADECUACIO RECINTE CASSOLES

No

1093

21/09/2016

367,55 ELECTROS STOCKS, ADEQUACIO RECINTE CASSOLES

No

1094

21/09/2016

919,6 ELECTROSTOCK, ADEQUACIO RECINTE CASSOLES

No

1095

01/09/2016

95,86 ELECTROS STOCK, MATERIAL ELECTIC Z. ESPORTIVA

No

1096

01/09/2016

1097

01/09/2016

1098

31/08/2016

60,5 LA XARXA, QUOTA JULIOL

No

1099

31/08/2016

60,5 LA XARXA-QUOTES ENTITATS MAIG

No

1100

02/09/2016

1101

05/09/2016

1102

15/09/2016

1103

05/09/2016

1104

06/09/2016

1105

12/09/2016

1106

31/08/2016

478,07 GLS, FORMIGO OBRA ESCOLES

No

1107

01/08/2016

432,03 ENDESA GAS, EB 4/5 A 5/7

No

1108

02/08/2016

207,74 ACENS, DATACENTER BACKUP JULIOL

No

1109

12/09/2016

62,92 PUBLIDER, SAMARRETES COLLA GEGANTERA

No

1110

12/09/2016

750 VEUS DEL SEGRIA, HAVANERES 11 DE SET-16

No

530 LLUIS PARISE, DUET BALL FESTA JUBILATS

No

254,1 EESSA, TASSE PUBLICITAT AJUNTAMENT

No

132,57 FONTANET, VARIS CASSOLES

No

92,4 FONTANET, VARIS TIRADA BITLLES

No

TERRENY No

309,38 SISTEMAS DIGITALES, FACTURACIO COPIES 8-8 A 8-9
943,8 HIDROSSIM, NETEJA ESPECIFICA CARRERS F.M

16.621,99 SERVEIS PRESTATS DURANT EL SETEMBRE
423,5 PROTECCIO INTEGRAL, VIGILANCIA NOCTURNA AGOST

500,08 BBVA RENTING, VEHICLE BRIGADA SET-16
79,86 FARRA SOLSONA, VIGILANCIA FM ST ANTOLI
1.594,18 SERVEIS LIC, NETEJA VIAL MES D'AGOST
698,78 PROTECCIO INTEGRAL, VIGILANCIA FM ST ANTOLI

No

No
No

No
No

No
No
No
No

7.865,00 MONTGRINS L'ACTUACIÓ DE LA COBLA-ORQUESTRA ST No
ANTO
2.057,00 LA TRACA, ACTUACIO MARIAXIX FM ST ANTOLI
No

1111

13/09/2016

120,5 FONTANET, APERITIU DIADA

No

1112

13/09/2016

285,6 FONTANET, BOMBONS DIADA

No

1113

11/09/2016

1114

13/09/2016

1115

13/09/2016

1116

13/09/2016

1117

13/09/2016

1118

13/09/2016

1119

13/09/2016

1120

14/09/2016

1121

14/09/2016

1122

14/09/2016

1123

15/09/2016

1124

15/09/2016

156,75 DELFINA URBANO, PERNIL BITLLES

No

1125

15/09/2016

507,32 TICNOVA, PISSARRES DIGITALS ESCOLA

No

1126

15/09/2016

98,37 CASA BADIO, VARIS FESTA CASSOLES

No

1127

15/09/2016

3.495,76 LIMP PIRINEO, NETEJA DEPENDENCIES AGOST

No

1128

15/09/2016

2.351,02 LIMP. PIRINEO, NETEJA ESCOLES, AGOST

No

1129

15/09/2016

4.495,46 LIMP PIRINEO, NETEJA VIDRES I ALTRES AGOST-16

No

1130

15/09/2016

1131

19/09/2016

1132

19/09/2016

1133

19/09/2016

257,37 SEGRE, PUBLICITAT FM SET-16

No

1134

19/09/2016

234,84 ENDESA GAS, ESCOLES 5/8 A 6/9

No

1135

23/09/2016

1136

19/09/2016

1137

22/09/2016

1138

23/09/2016

1139

22/09/2016

217,8 HIDROSSIM, NETEJA VORERES I PASSOS ELEVATS

No

1140

22/09/2016

550,68 SOLER, VARIS ESCOLES, CONSUMIBLES, CEMENTIRI

No

1141

22/09/2016

120,03 JF ESPAIS, CARPETES GOMES

No

1142

15/09/2016

226,14 SOLER,

No

1143

21/09/2016

1144

16/09/2016

1145

16/09/2016

163,5 CARME, VARIS DINAR CASSOLES

No

1146

01/08/2016

25 RET CAT, XUXES CASAL ESTIU

No

1147

16/09/2016

82,93 HIDROLGY, TUBS XARXA AIGUA C/ MOLI

No

1148

22/09/2016

60,26 CONSORCI RESIDUS, FV AGOST-16

No

1149

22/09/2016

1150

22/09/2016

3.105,12 CONSORCI RESIDUS, RSU AGOST-16

No

1151

22/09/2016

36,25 CONSORCI RESIDUS, FV JULIOL-16

No

1152

22/09/2016

1153

22/09/2016

1154

26/09/2016

3,45 FONTANET, VARIS DIADA
384,44 SIMEO MIQUEL, ASSESSORAMENT JURIDIC
1.237,11 CTAT REGANTS, ARAGO I CATALUNYA, CANON AIGUA-16
125,38 BERMAN, PUBLICITAT AGOST-16
1.306,80 BERMAN, CRONIQUES APORTADES A LA XARXA
26,74 QUIMICA SERO, DESRATITZACIO
128,99 LOCALPROM, SUBVENCIONS SETEMBRE 2016
169,4 JF ASCENSORS, MANTENIMENT ASCENSORS SET-16
430,47 SUSANA RODRIGO, CONTENCIOS CONCEPCION JOVEN
12,5 RETCAT, XUXES CASAL ESTIU
102,4 RETCAT, CALIPOS I XUCES APLEC SARDANA

89,43 SAINT GOBAIN, MATERIALS OBRES ESCOLA
2,2 COPIQUIM, PLANOLS TECNICS
181,5 LA MAÑANA, PUBLICITAT FM ROSSELLO SET

1.849,65 ENDESA GAS, AJUNTAMENT 5/8 A 6/9
38,76 ENDESA GAS, CASAL 5/7 A 5/9
53 MIQUEL FONTOVA, PUNT DE LLIBRE
4.201,36 PAC, PANTALLES ACUSTIQUES

79,5 MARGARITA RIUS, GIMANSTICA MANTENIMENT SET-16
96 CARME REGALS, RAMS DIADA 11 SET-16

315,27 CONSORCI RESIDUS, FORM AGOST-16

261,72 CONSORCI RESIDUS, FORM JULIOL-16
2.831,75 CONSORCI RESIDUS, RSU JULIOL-16
533,98 FORN GIRIBET, COQUES DIADA 11-SET

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

No
No
No

No
No
No
No

No
No

No

No
No
No

1155

26/09/2016

15,85 FORN GIRIBET, COCA CASAL ESTIU

No

1156

26/09/2016

38,65 FORN GIRIBET, COCA SUCRE CASAL ESTIU

No

1157

26/09/2016

84,43 FORN GIRIBET, PA TIRADA DE BITLLES,

No

1158

26/09/2016

18,65 FORN GIRIBET, COCA CASAL ESTIU

No

1159

26/09/2016

278,4 CORREUS, REPARTIR PROGRAMES APLEC, FM SET, DIADA

No

1160

15/09/2016

75,43 ENDESA, BOMBA AIGUA 20/7 A 22/08

No

1161

15/09/2016

174,29 ENDESA, CAMI BENAVENT, 20/6 A 19/8

No

1162

15/09/2016

835,59 ENDESA, CONSULTORI 20/07 A 22/08

No

1163

15/09/2016

1164

15/09/2016

1165

15/09/2016

1166

15/09/2016

911,58 ENDESA, JUBILATS 20/7 A 22/8

No

1167

15/09/2016

160,34 ENDESA, ESCOLA BRESSO 20/7 A 22/08

No

1168

15/09/2016

204,84 ENDESA, CARRASCO I FORMIGUERA, 20/07 A 22/08

No

1169

15/09/2016

491,27 ENDESA, ENLLUMENAT AL-KANIS

No

1170

15/09/2016

1171

15/09/2016

390,64 ENDESA, ENLLUMENAT AV. PONENT, 20/7 A 22/8

No

1172

15/09/2016

208,86 ENDESA, ESCOLES 20/7 A 22/08

No

1173

15/09/2016

342,32 ENDESA, ENLLUMENAT C. I FORMIGUERA 20/7 A 22/08

No

1174

15/09/2016

222,45 ENDESA, LOCAL DONES, 6/5 A 5/7

No

1175

15/09/2016

1176

27/09/2016

369,61 ENDESA, ESCOLES 6/5 A 5/7

No

1177

15/09/2016

134,19 ENDESA, ESCOLES 5/7 A 5/09

No

1178

15/09/2016

175,37 ENDESA, LOCAL DONES 5/7 A 5/09

No

1179

15/09/2016

239,12 ENDESA, ESCOLES 5/7 a 5/9

No

1180

15/09/2016

345,43 ENDESA, ESCOLES 5/7 A 5/9

No

1181

15/09/2016

1182

15/09/2016

1183

15/09/2016

1184

15/09/2016

1185

15/09/2016

1186

08/09/2016

1187

22/09/2016

1188

19/09/2016

1189

07/09/2016

1190

21/09/2016

629,6 ENDESA, ENLLUMENAT MAJOR, 20/07 A 22/08
243,27 ENDESA, CASAL 20/07 A 22/08
2.237,56 ENDESA, ZONA ESPORTIVA 20/07 A 22/08

98,91 ENDESA, ENLLUMENTA BL ST PERE 20/06 A 22/08

60,09 ENDESA, AJUNTAMENT VELL 6/5 A 5/7

49,79 ENDESA, MAGATZEM 9-5 A 10-7
475,31 ENDESA, ENLLUMENAT AV. CATALUNYA 20/7 A 22/08
61,29 ENDESA, AJUNTAMENT VELL 5/7 A 5/9
201,67 ENDESA, ENLLUMENAT ROTONDA 11/07 A 9/09
258 ENDESA GAS, ESCOLA BRESSOL 05/07 A 5/09
21.635,53 PINTURES RALUY, PINTURA ESCOLES
225,09 GLS, FOMIGO VIES PUBLIQUES
43.628,93 M J GRUAS, VIAL SUD-1
47,19 UNIPRESALUD, SERVEIS PREVENCIO SET-16
1.269,29 HAPPY LUDIC, MOBILIARI URBA

No
No
No

No

No

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

363581,56
Total Factures Registrades
363.581,56
Factures Liquidades Efectivament
177.900,79
Factures Pendents de Liquidar
185.680,77

En el torn de aclariments, demana el Sr. Manel Plana, que per agilitzar el funcionament i com ja ha
suggerit el secretari interventor si hi ha alguna cosa que tingueu especial interès podríem deixar-ho

obert per poder contestar al proper ple, per que no s’allargui tant, no és per que no vulguem donar
comptes, ans al contrari.
Pren la paraula la Sra. Maria del Carme Vidal i diu que factura a factura no, però que factures
puntuals si, ja que sinó, d’aquí tres mesos ja no vindrà a compte. I tot seguit pregunta per la
càmera de gravació de la serreta.
Explica l’alcalde que arrel de les diferents reunions que s’han anat portant a terme amb els Mossos
d’Esquadra per tot el tema relacionat amb les trampes a la zona de trialeres i els ciclistes i els
Mossos i es va adquirir una càmera de vigilància, l’Ajuntament disposa d’una càmera de vigilància
que no s’està utilitzant. És una cosa molt seria i no es pot fer el que un vulgui. El tema de les bicis
ja queda restringit amb la nova normativa, dijous, festius i diumenges no podran utilitzar el bosc,
vam creure oportú pels diners que val adquirir-la i si convé demanant l’ autorització al
departament com a control de fauna. I acaba dient que amb els Mossos s’està treballant
conjuntament, com no pot ser d’altra manera.
Intervé la Sra. Maria del Carme Vidal dient què si surt la normativa s’ha de senyalitzar on
comença la propietat de la serra, perquè si hem de sancionar la gent ha de saber on comença.
Li respon l’Alcalde dient que ho tenim.
Intervé el Sr. David Ricart preguntant per les factures amb número 797 i 798 que hi posa Albert
Soler piscines, recanvis, escoles i Casal d’estiu?
Li contesta l’alcalde dient que no ho sap, que és impossible si no ho miren. Que l’únic que
demanen és que cada albarà especifiquin on va aquell material comprat. Explica que antigament es
comprava a dos o tres distribuïdors i que ara està tot aglutinat a Albert Soler per tindré més
controlat tot el que es compra, quan es compra qui ho compra i on va. I acaba dient que a tots els
albarans hi ha la signatura de la persona que ho ha comprat i aquella cosa que ha comprat a on ha
anat. Li diu que ho mirarà.
Continua el Sr. David Ricart preguntant per la factura de Dorinda Aventin assessorament 3r
trimestre, la 763.
Essent contestat, a que es refereix.
Finalment es comenta si es podrà disposar de l’agrupació de les factures per mesos i persona, així
com d’altres serveis repetitius.
XIV.- MOCIONS.
No hi ha
XV.- PRECS I PREGUNTES.
Obert el torns de precs i preguntes, pren la paraula primerament el Regidor Sr. Toni Bosch
dient que ja les ha formulat i se li han respost els dubtes en quan al campanar i fibra òptica i que no
té res més.
Seguidament És el torn de la Sra. Maria del Carme Vidal i demana retornar al punt número
quatre en quan a les retribucions dels membres i demana que no hi hagi demagògia, diu que no
s’ha ficat en la quantitat de diners ni en la feina ni en la cura, reitera que només ha dit que s’ha de
justificar les despeses, i li diu (adesant-se al Regidor Manel Plana) que quan es treballa en

l’administració pública totes les coses que es compren s’han de justificar i no vol dir que s’hagi fet
la feina malament ni res de tot això, i diu que no té cap problema en dir-li, si fos el cas, al regidor
d’urbanisme o tresorer alguna cosa li diria, i no he dit la regidora de sanitat per que ella no té
indemnització, i que sempre ha dit el mateix: s’han de justificar les coses i els llocs de treball de
l’Ajuntament de Rosselló han de ser públics, s’ha de publicar, fica l’exemple de Ràdio Rosselló
que ha marxat l’Enric i diu que això s’havia de publicar, ja que és un lloc de treball públic i no és
per que ho digui ella sinó per que ho diu la normativa. Continua la regidora parlant de l’històric,
diu que no farà referència a l’anterior ple per que no ha estat aprovada l’acta, diu que sempre es fa
referència al 2007 i ella no hi era amb aquell any, diu que l’Elijust si que hi era, ella sap més bé i
tenia igual legitimitat aquella corporació com la podem tenir ara nosaltres.
Continua la regidora fent referència a la trobada amb el Molt Honorable Conseller Santi Vila i
manifesta que no se’ls hi va comunicar, independentment que després haguessin anat o no. També
fa referència al campanar i al paper que es va fer arribar a les cases sobre aquest, i diu que allò que
es va dir per activa i per passiva que l’equip de govern es va assabentar que les coses anaven
malament pels volts de les Festes de Nadal, veiem que si més no, l’alcalde i el regidor d’urbanisme
n’eren coneixedors des del mes de novembre i se li comunica a l’arquitecta el 10 de gener,
específica que sempre a partir de la documentació que tenen, diu que pel que fa a la seva opinió,
no es pot repartir un paper pel poble a tots els veïns dient una cosa que no és, que no és certa i que
vagi per endavant que ningú volia que caigués, que ningú se’n alegre, diu que no està a favor que
s’insulti a la gent per la xarxa ni res de tot això, diu que no entenia la trucada del cap de la brigada
però ara ho entén una mica tot, això ho deixarem. Diu que s’ha d’anar amb la veritat per davant i
que dir una mentirà per després anar a la veritat és absurd.
Contesta el Sr. Alcalde dient que mai, han dit una mentida i que si ella ha anat a les xerrades i
assemblees que ells sempre han dit que són la brigada qui avisen de l’estat quan pengen els llums
de Nadal, els llums de Nada s’encenen a primers de desembre, lògicament les han de penjar a tot el
poble durant el mes de novembre i és quan pengen els llums de Nadal i és lo que s’ha dit a les
assemblees quan s’adonen de l’esquerda lateral, aquesta esquerda lateral hi era al 2004, al 2002 i al
1900 i pico i no se li presta importància i quan tothom veu l’actuació que ha fet l’Ajuntament la
elogiat, és quan es veu l’esquerda del davant, aquella ens preocupa, la lateral ja es veu en les fotos
que corren per les xarxes del setembre, la nostra brigada avisa quan fiquen els llums de nadal de
l’esquerda lateral, això ho he dit sempre, nosaltres en adonem al col·locar els llums de Nadal, que
és quan la brigada informa als nostres agents municipals, no n’hem dit cap de mentida.
Reitera la Sra. Maria del Carme dient que el paper que es passa per les cases no s’ajusta al que
s’ha anat comentant, hem d’informar als veïns de les coses tal i com són, el paper de les preguntes
que va fer el Regidor David Ricart i que diu que se’ls hi va donar aquell dossier, diu que allí torna
a dir el mateix, pels volts de Nadal. Demana que hi hagi un treball on hi hagi tota la cronologia de
les coses que s’han fet, però no per ara, sinó pel dia de demà i diu que en cap moment a jutjat les
intervencions i que a la població s’ha d’informar i dir les coses tal i com són, que a la fi tant
l’equip de govern com l’oposició són servidors i replica que ella té el mateix dret de parlar i dir
com ho tenen ells (referint-se a l’equip de govern), diu que quan s’hagi de votar l’equip de govern
guanyarà i ella perdrà. I acaba dient que sort que no ha plogut per que qualsevol persona a casa
nostra hagués ficat una lona, i si ho vols dir ens incloíem com associació mariana que no hem fet
pressió per a que es tapés i diu que tothom ha d’assumir les responsabilitats i torna a afirmar que el
paper que es va repartir no s’ajustava a la realitat i que sort que l’altre consistori ho va declarar
becil per poder sol·licitar ara la subvenció.

Continua la seva intervenció la regidora dient que ha d’existir una borsa de treball, que ho diu el
jovent, una borsa de treball per la brigada, pel jovent, per pintar, pel que sigui i que les coses s’han
de fer amb transparència i reitera que l’oposició té l’obligació de dir les coses. I diu, pel que fa als
pressupostos, ara que s’ha de fer el pressupost del 2017, també proposa que segons quines partides
es poden retallar: festes, berenars, refrigeris, etc. i dona la idea que si es retalla per exemple, 3000€
doncs donar 30 ajudes de 100€ en llibres i va més enllà dient que potser des de l’escola la Rosella
que també fan musica poden detectar que algun nen/a tingui aptitud i per que no se li pot pagar des
de l’Ajuntament, però diu que sempre justificant-ho, i afegeix que totes aquests coses des de
l’Ajuntament, i ara que s’han de preparar els pressupostos demana sensibilitat i que quan es fan
aperitius o coca de per les pubilles, sap molt de greu que sobrin coses, de vegades valdria la pena
retallar i quan s’ha acabat s’ha acabat diu que hi ha gent que va als vermuts de l’Ajuntament amb
bosses, això no és culpa de l’Ajuntament però hem d’educar i ser més justets. I per últim parla de
la pàgina web de l’Ajuntament de Rosselló i demana que l’alcalde canviï la fotografia que té de
presentació que queda molt malament per que surt el Mas i que ja ho va dir en l’anterior ple i que
aquestes coses diuen molt. També diu que quan es fa una compra gran que es tingui diferents
pressupostos tot i que la llei li permet triar a ell.
Contesta el Sr. Alcalde a la Sra. Maria del Carme Vidal, i li diu que respecte a justificar les
despeses, sense cap dubte, però per obligació i que si d’alguna cosa ha tingut cura aquest
ajuntament és de les despeses i fica l’exemple que l’altra alcaldia tenia tres cops més en despeses
protocol·làries que ell, per exemple i per justificar-ho. I en referència a que molta gent s’endú
bosses dels refrigeris que es fan per part de l’Ajuntament, l’alcalde diu que quan ell ha estat
repartint no n’ha vist cap que ho faci però que hi pot haver algú puntual.
Continua la seva resposta dient que quan es realitzen els pressupostos aquests esta tan exprimits i
tan al mil·límetre, hem de fer modificacions al pressupostos quasi cada ple, per que les partides
estan tan ajustades que s’han de reajustar per altres partides realment importants, dedicar-les a
altres coses. I pel que fa a l’escola de música diu que si no fos per l’ajuntament que acaba de
suplementar l’escola no podria funcionar, que estan molt orgullosos de fer-ho però que no és fàcil,
explica que és molt fàcil seure com a oposició al ple i dir tot el que s’ha de fer, que ell creu que lo
realment important és saber gestionar i disposant per a festes que a la fi se’n gaudeix tot el
municipi i per a altres coses que lògicament també són importants. Ara fa referència a la borsa del
treball i diu que és una cosa que porta ell personalment, explica que a l’Ajuntament hi havia una
borsa de treball que no s’havia actualitzat en 15 anys, i ara això no passa, Cajebel m’ha entrat 7 o 8,
a Alier entrarà ara una persona que ha d’entrar dintre de poc, Indulleida que no és de Rosselló
m’he n’ha col·locat 4 o 5 i estic molt agraït al gerent i és allò que em truquen directament a mi i jo
ho passo directament o parlo amb la regidoria per que passin els currículums, la borsa de treball
funciona més bé que no pas havia funcionat fins ara i li diu (referint-se a la Sra. Maria Del Carme)
que el que sí que li dona la raó és amb la pàgina web, que es van gastar els diners amb una pàgina
web i tal com es va inaugurar està i no és per que no se li hagi dit, senzillament per que no ho ha
fet i ara s’intentarà canviar una mica la persona que ho ha d’actualitzar i sobre la foto de l’alcalde
diu que s’ho mirarà.
Continua la seva intervenció l’alcalde dient que les Marianes i el campanar està molt sorprès
perquè l’altre dia parlant amb el bisbe, va sortir el tema de l’església d’Almenar que allí és un bé
nacional, a Almenar han recaptat 24.000€, de l’Associació, i a mi em sobta que des d’aquí no es
prengui cap iniciativa, aquí tots plorem per que ha caigut el temple, diu que tothom plora, però
ningú ha fet res, si tantes ganes es té de col·laborar econòmicament s’entén a que la reconstrucció
es pugui fer per menys diners i no s’ha fet res, i diu que ara que s’està adequant la sala per fer les
litúrgies i el que em diu a mi el meu regidor és que dieu que si arreglem aquesta sala i la
condicionem massa potser no ens arreglaran el temple per que aquí estem molt bé, quan no té res a
veure una cosa amb l’altra, diu que avui per les circumstàncies que estem s’estan fent les litúrgies

en una casa parroquial, que no està malament, però que es pot adequar molt millor, i aquesta
iniciativa també la pren l’Ajuntament. Li diu a la regidora, Maria del Carme Vidal que a més a
més és de l’Associació Mariana.
Contesta la Sra. Maria del Carme Vidal i diu que van ser elles les que van organitzar una reunió
amb totes les associacions del poble i que es van quedar sorpreses del que va dir la gent del poble,
també deixa clar que les Marianes pensen en fer moltes coses però que tenien un problema (diu
que la li va comentar en privat al Sr. Manel Plana) que és que l’associació no estava constituïda i
l’han tingut de constituir de nou, que no podien captar diners si no sabien on posar-los per que
funcionava amb el compte de la parròquia. Explica que és veritat que el Sr. Regidor Jaume Borrero
va parlar amb les Marianes i diu que no hi ha pitjor cosa que treure les coses de context, diu que
ella va ser una d’aquestes que dius que van dir allò, però que el bisbe quan va pujar i va veure la
sala va dir que potser amb allò ja n’hi havia prou.
Intervé el Sr. Jaume Borrero, i diu que per al·lusions, ell li va transmetre a l’alcalde el que es va
dir en aquella reunió i que simplement va ser una reunió molt profitosa i que una de les marianes,
va manifestar allò, simplement.
L’alcalde intervé de nou i diu que des del Bisbat es va deixar caure que a Almenar ja s’havia
recaptat 24.000€ i aquí tothom plora però no hi ha un ral. També diu que Almenar tenen una
subvenció molt important, però no hi ha ningú que ho vulgui fer, tenen por, diu que ha parlat amb
gent i diuen que en quan ho tocaran caurà. Dirigint-se a la Sra. Maria del Carme i fent referència a
que va ser una sort que l’altre ajuntament el va declarar becil i explica que si tu tens un becil
declarat tens moltíssima més facilitat per optar a subvencions i continua dient que igual s’estan
posant amb diagnosi d’altres arquitectes diu que com ajuntament s’haurien d’haver revisat una
mica el que van declarar becil, ja que amb aquell becil hi ha un informe d’un senyor que diu que
l’estat de conservació era acceptable, mentida! diu l’alcalde per que el becil es declara al 2010 i al
2004 allò amenaçava ruïna, val que es declara becil però siguem conscients del que estem fent,
queda molt bonic però estàs jugant amb la vida de la gent de Rosselló, si que va ser una sort però
afegeix que una sort que no va estar ben gestionada.
Acaba la seva intervenció, l’alcalde dient que sempre intentarà, a poder ser, donar la feina amb
algú de Rosselló, diu que li sap molt de greu quan treus obres a concurs, i a més a més amb l’estat
en què estan la majoria d’empreses, que hagi de fer-ho una empresa de fora, a Alguaire només
treball Grues no entra ningú més, em sap greu que coses que poden sortir adjudicades des
d’alcaldia previ pressupost aportat hagi de fer-ho una empresa de fora, però si podem ho
adjudiquem a gent de Rosselló. Afegeix que avui en dia les empreses estan molt ofegades i si
podem pagar a 10 dies no fer-los esperar 60 dies, és una cosa que també se li ha de donar les
gràcies al secretari i fica un exemple: s’ha pintat tota la part nova de l’escola i es va pintar l’aula
prefabricada de l’esquerra, allò depèn d’ensenyament i li van dir un cop presentada la factura que
li pagarien a 140 o 160 dies una factura de 1300€, que val més diners els interessos que la factura,
és una de les coses que es va assumir des d’aquí, invertim en els nens i millores la imatge que
dones. Acaba dient que l’escola es vella però es procura tindre amb les màximes condicions
possibles.
Inicia el seu torn el Sr. David Ricart i diu que creu que hi ha coses que no són qüestions de
caràcter, quan es demana un informe s’ha de fer bé i diu que en quan a la visita del conseller
encara que fos un dia i mig abans, no costava res avisar hi haurà gent que tindrà més disponibilitat
i d’altra menys. Continua dient que va demanar un escrit i que n’hi ha dos o tres pendent de que li
contestin de les actuacions que s’havien fet a la façana de l’església des del 10 d’octubre fins al 10
de gener que és quan a l’informe que signa la Noemí diu que l’Ajuntament li comunica a ella,

aquest escrit diu que encara no se li ha respost i ja fa dos mesos, afegeix que com a membre de
l’oposició la gent també li parla a ell pel carrer i li diu aquí va passar això, aquí va passar allò i
explica que a ell no li importa el que li digui la gent i que s’ha d’anar a fets objectius i pregunta si
el dia 10 de novembre quan es té coneixement fins al dia 10 de gener que és quan la Noemí diu a
l’informe que té coneixement, si amb aquests dos mesos es va realitzar alguna actuació o no se’n
va fer cap i també diu sobre aquest tema que l’informe que va aportar ell del Sr. Jurado és bastant
clar, el Sr Mas Sala podrà ser el gran tècnic del bisbat però ell és tècnic amb estructures de
formigó i no amb temples d’aquesta mena, afegeix que no en té ni idea per que m’ho ha demostrat,
però es que ni idea, i té actuacions amb altres llocs que li han tingut de dir: no noi, això no va per
aquí, i al final no s’ha fet, per tant reitera que hi hagi pressió per que hi hagi algú entès amb aqueta
matèria al concurs d’idees i creu que si fos l’Ajuntament, ja que aquest home ha tingut el valor de
fer-nos l’informe i que jo he facilitat a Alcaldia als tres dies de tenir-lo i creu que és motiu
suficient com per invitar-lo al concurs.
Li respon el Sr. alcalde dient que quan es va detectar l’esquerda lateral el dia 10 de novembre es
va notificar als agents municipals que és quan ells van fer l’informe, no se li va prestar cap tipus
d’importància perquè aquella esquerda ja s’havia vist des dels nostres serveis d’arquitectura i que
era una esquerda que feia molts anys que hi era, no se li va donar importància perquè no era de
formació nova, la que realment ens preocupa i la que va encendre totes les alarmes va ser la del
davant, totes les actuacions de becil que s’han anat fent no consten enlloc, es fa la rehabilitació
d’una façana i del que s’ha fet no hi ha cap informe ni cap projecte ni res que constés a enlloc i diu
que això ha set un gran mal perquè si et mires els informes diu que tothom es pensava: primer que
era tota de pedra, cosa que no va ser així; i segona que hi havia pedra, argamassa i pedra, i resulta
que només hi havia una pedra i l’argamassa, però això s’ha vist després. Ara, dirigint-se al regidor
David Ricart li diu: que ell sempre li ha dit esteu l’oposició i entenc perfectament bé lo que és o lo
que pot ser estar a l’oposició, jo a mi em toca estar a l’equip de govern i he de prendre de vegades
unes decisions i que les he d’assumir i que de vegades no em toquen, de vegades me pregunto si hi
hagués hagut un altre alcalde, que hagués passat? Veient els funcionaments d’antics consistoris i
de tal i com funcionaven els ajuntaments, què hagués passat? S’hagués tancat a temps? S’hi
hagués estat al damunt? S’hagués fet tot el procés de protocol i emergències que es va dur a terme?
No ho sé, jo puc valorar el que jo he fet, què no es va fer res amb l’esquerda aquesta? Doncs no,
per que era una esquerda existent i no se li va prestar cap tipus d’atenció, d’acord? I la que
realment va provocar i va fer l’esfondrament va ser la del davant. I continua parlant de les xarxes
socials i li diu que sap perfectament la seva opinió i que és d’agrair, clar que s’ha de vigilar el que
es diu, però recordo (dirigint-se a la Sra. Maria del Carme) que vas penjar una fotografia a les
xarxes socials que donava molt mal entès que és quan es va realitzar la rehabilitació que hi havia
una esquerda al davant repicada i això a la nostra arquitecta, la Noemí Bañeres, li va saber molt de
greu, molt. Acaba la seva intervenció dient que sap i ha assumit des del primer dia que el
campanar ha caigut durant la seva legislatura, té clar que no ha caigut per culpa seva igual que té
clar l’actuació que es va dur a terme des de l’Ajuntament i igual que hi ha gent que ho han
reconegut, tot va ser exemplar, i que per desgràcia ens ha fet perdre la millor arquitecta que hi ha
hagut en aquest ajuntament, per que ella (parlant de la Noemí Bañeres) aquesta pressió mediàtica o
social no l’ha pogut suportar, i ha acabat dimitint pobre noia, quan no ha tingut cap culpa ans al
contrari, segurament gràcies a ella no ha passat cap desgràcia i diu que ell es queda perplex quan
ara per una esquerda s’arriba a alarmar o trobar-se avergonyits o altres coses segons quina gent, i
quan amb altres passava un gat amb la cua dreta allí no va veure res ningú i llavors veus que ara
que es pot fer una càrrega política hi vaig i quan a mi em tocava no veia absolutament res o ningú
veia absolutament res! Què tothom que ho ha vist s’ha posat les mans al cap, allò podria haver
estat un desastre a nivell del poble, i ja està. Afegeix que el dia que va passar els hi va demanar
(oposició) la vostra col·laboració com a oposició, avui en dia el que he percebut i el que puc dir és

que no n’he tingut, sinó més aviat tot el contrari, només posar pals a les rodes, encara no he sentit
dir a ningú (només jo) fer cara i dir quelcom del bisbat, ningú, encara no he sentit dir a ningú que
la responsabilitat és del bisbat i llegeix una notícia: l’edil de Rosselló per Tothom va explicar que
si s’hagués actuat abans es podria haver evitat el col·lapse ja que segons empreses especialitzades
de l’apuntalament consultades per ell mateix el temple es podria haver assegurat en menys d’una
setmana, molt bé, diu que com ell no entén d’arquitectura Déu me’n guardi d’apuntalar un
campanar i continua llegint una altra notícia que diu: per la seva part Vilà va insistir que el bisbat
de Lleida n’era el principal responsable i afegeix, perdoneu l’expressió, Sara Vilà aquí amb aquest
ajuntament avui no és ningú, en el seu dia sí, però avui el representant ets tu (dirigint-se al David
Ricart) i a tu no tu he sentit dir això o no t’ho han publicat, d’acord?
Intervé el Sr. David Ricart i diu que ell ha posat que l’actuació del 10 de gener que surt a
l’informe fins al dia que cau el campanar és correcte, i soc l’únic que ho he posat. I pregunta què
va passar del 10 de novembre al 10 de gener i si allí es va fer alguna actuació. Si ens remuntem a
les obres que es va fer de tapament del 2014 el Sr. Jurado també explica que en aquelles
fotografies on es veu el forat aquest, allí és, i tu potser em diu al 2004 doncs potser també, aquí hi
hagut una sèrie de gent que no s’ha adonat del material, ell ho va dir en aquesta sala que posant-hi
la mà se sap, això mostra cert desconeixement, ningú volia que caigués, ningú del poble, i si algú
ho volia a Lleida hi ha serveis mentals. I acaba dient que si es crea una comissió allí la gent podrà
parlar, debatre, dir i no farem malentesos ni coses que després t’assabentes per terceres vies i diu
que després la gent pel carrer et diu si com a regidors de l’oposició que carai foteu dins de
l’Ajuntament quan aquí hi havia una esquerda, etc. i li demana a títol personal fer una reflexió
sobre la comissió i diu que si s’hagués fet des del començament s’hagués evitat moltes coses.
Li respon l’Alcalde dient que li poden preguntar directament a ell, que per això n’és l’alcalde. Diu
que el tema campanar és un tema contundent i latent al municipi i creu que és normal, ajudarà a
canviar tots els protocols i les formes que s’han estat veient fins a dia d’avui de tots els edificis i
que la conclusió que en fa és que ha caigut en la seva legislatura i anar a buscar responsabilitats
pot estar bé i no descarta que algun dia les vagi ha buscar però que la prioritat d’avui és la
reconstrucció. Les disputes i les diferències i el fet de fer soroll en una cosa que ja ha passat és
senzillament deixar morir el tema, la prioritat és parlar amb les diferents entitats perquè Rosselló
pugui tornar a tenir el seu temple i després potser serà ell qui busqui les responsabilitats.
Intervé la Sra. Maria Del Carme i li diu que ha donat a entendre que la Noemí ha dimitit per
culpa seva. Diu que l’oposició té dret a informar i que quan escriu alguna cosa o fa alguna cosa
sempre la signa, explica que penja una fotografia que volta per la xarxa i a més a més la diu que la
data i detalla que això ja ho ha parlat amb la Noemí i que les converses privades no les fa
públiques, i que està ben tranquil·la que la Noemí no se ha anat d’aquest ajuntament per culpa seva
ni per que hagi penjat a la xarxa alguna cosa. I acaba dient que ja que ha dit que l’oposició no l’ha
ajudat en res li recorda que la primera reunió que van fer al febrer quan va caure, vam dir que tots
tinguéssim la mateixa informació, tu com a alcalde també en tens d’obligacions, li pregunta si els
ha citat algun cop per fer-los sabedors del que es diu a les reunions amb les diferents parts, li diu
que no es pot queixar que si haguessin volgut haguessin pogut ficar molt més sarau, li diu que això
no és club privat, que és un Ajuntament, és la casa de tots, i són igualment importants uns veïns
com uns altres, tots són iguals. I li diu que si diu una cosa que no és certa, la seva obligació és dirho, demagògia no, i li fica coma exemple que quan ha parlat de música i això no li ha dit quan
costa un nen ni res de tot això, li comenta que els interessa el poble com a tu, cadascú té la seva
proporció de responsabilitat, de l’Ajuntament, de Diputació, de Generalitat, del Bisbat, de tots,
però li demana que no acusi a l’oposició quan ell passa d’ells i li fica com exemple la visita del
Santi Vila.

Intervé ara el Sr. Josep Abad, i lligant lo últim que ha dit la regidora, Maria del Carme Vidal,
explica que la secretaria del Santi vila el va trucar un dia i mig abans, nosaltres ja li havíem
sol·licitat, a més a més som amics i un dia que me’l vaig trobar a Barcelona li vaig dir que a veure
si es passava algun dia per Rosselló, doncs explica que el va trucar i li va dir que havia de vindre a
Lleida i que tenia mitja hora per escapar-se a Rosselló i que no era una visita protocol·lària ni res
de tot això i si et fixes no hi havia cap regidor dels meus, tan sols el regidor de protocol, explica
que mitja hora o la lliga molt bé o se li escapa tot el que ell volia parlar amb el conseller i el
regidor d’urbanisme, diu també que els altres regidors seus li van preguntar si venien, i que els hi
va dir que no, que el Santi Vila venia perquè es coneixien i necessitava parlar amb ell per que
Generalitat s’involucrés i explica l’anècdota que quan anaven caminant cap a l’església el bisbe de
Lleida li va treure el tema de l’església d’Almenar i li vaig tindre de dir al Bisbe que érem a
Rosselló i que quan els tingués ell a Almenar ja parlaria del temple d’Almenar i que tocava parlar
de Rosselló. Acaba aquest tema dient que potser va vindre més per un tema personal i per amistat
que no pas per tema protocol·lari, per això no va pujar al despatx, ni hi havia premsa avisada
gairebé ni res, ni ràdio ni res, va ser a nivell personal i com a favor. I aclarint el tema sobre que no
ha tingut ajuda de l’oposició en el tema del campanar diu que encara espera des de les respectives
representacions polítiques que tenen com a partit algun tipus d’ajuda, diu que no n’ha tingut cap, a
nivell polític diu, a nivell de representativitat política, afegeix que està més sol que la una, els hi
diu que no els hi discutirà que a nivell de persona i regidora clar que sí, que ajuden però expressa
que ell ho diu en l’àmbit més polític, res de res. Els hi diu que no saben el que se sent, quan
t’agafes aquest tema com una cosa personal i veus que els primers interessats en el tema, els hi
tinguis de dir: nois a veure si comenceu a moure fitxa! Jo puc trucar a un departament i com a
alcalde de convergència m’obren la porta, però si truqués l’església obririen portes, finestres i tot
de bat a bat i encara no han mogut fitxa.
Intervé el Sr. David Ricart i diu que no creu que s’hagi quedat sol en el moment que li diuen que
es creï una comissió per que tothom tingui la informació i llavors podran passar la informació al
seus respectius partits, i li diu que personalment a ell no li val aquest discurs i que només tenen la
informació que ells han demanat per escrit i li diu que té 3 o 4 escrits pendents de contestar. I
acaba aquest tema dient que si es crea la comissió demanarà ajuda al partit encantat i afegeix que
no té raó.
L’alcalde li diu que tenen tota la informació, que per això s’ha donat al plens i és una informació
molt més verídica i més certa que la que corre pels diaris i premsa, ja que aquests acaben publicant
el que volen, als plens ho teniu tot i a més a més que els hi explica tot en primera persona i acaba
la seva intervenció dient que no hi ha cap necessitat de crear aquesta comissió.
Intervé la Sra. Maria del Carme Vidal i diu que en quan a la intencionalitat política i qüestió
política que ja ho va fer amb el Baiget li recorda que el govern de la Generalitat és el govern de
Junts pel Sí, pots tenir molta amistat però va venir com a conseller de la Generalitat i el govern és
el què és. Políticament tots hi estem implicats.
Acaba l’alcalde dient que molt bé, que tot el que vulguin però que torna a repetir, que es sent més
sol que la una.
Finalitzat les intervencions, i no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la
sessió, quan són les quinze hores, i de tot lo dit s’estén aquesta acta, que com a Secretari, certifico

