
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

CELEBRADA EL DIA 21 DE DESEMBRE DE 2016 

 

 

Data: 21 de desembre de 2016 

Horari: 12:00 a 15:00 hores.  

Lloc: Rosselló. Sala d’Actes de la Casa Consistorial.  

Règim: Ordinària.  

 

Hi assisteixen: 

Alcalde:  

Josep Abad i Fernández.  

Regidors:  

Elisa Torrelles Tormo. 

Manel Plana Farran. 

Jaume Borrero Montijano 

Silvia Olmo Pareja. 

Joan Fontova Vilaró 

Nerea Garcia González. 

Joan Andreu Urbano Fernández 

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 Inicial Pressupost 2017 i Annexos 

3. Aprovació Inicial Modificació POUM Normativa. 

4. Atorgament Subvencions 2016 

5. Aprovació de Transacció entre l’Ajuntament i el Sr. Jose Maria Peruga Comella, en relació 

a l’adquisició finca municipal 

6. Proposta d’acord sobre la incorporació del jutjat de pau de Puigverd de Lleida a 

l’agrupació de jutjats de pau núm. 66  

7. Aprovació Inici Expedient adjudicació llicencia autotaxi del municipi de Rosselló i Plecs 

de Clàusules Econòmica Administratives. 

8. Expedient Modificació Crèdits 5/2016. 

9. Informe Execució Pressupostaria 3er/Tr 2016. 

10. Informe Pagament Mig a Proveïdors 3.t Trimestre 2016. 

11. Decrets e Informes Alcaldia i Regidories.  

12. Llicencies d’obres. 

13. Correspondència Oficial i assumptes de tràmit. 

14. Factures i comptes,  

15. Mocions. 

16. Precs i Preguntes. 

 

Declarat obert l’acte per la Presidència, es passa a conèixer el punts de l’ordre del dia.  



 

I.- LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS. 

Son aprovades per unanimitat l’Acta de la sessió ordinària de 07 de Juliol de 2016 i 30 de 

setembre de 2016, de les quals no es dóna lectura tota vegada que els regidors i les regidores 

disposen d’una còpia, que ha estat tramesa juntament amb la convocatòria, i a la qual tots i totes 

donen la seva conformitat, modificant a instancies dels Regidors errades materials del següent 

tenor: 

A instancia del Regidor Sr David Ricart i respecte a l’acta de 30 de Setembre, a la pàgina 57, s’ha 

de modificar la data, on hi diu 10 d’octubre ha de dir 10 de novembre.  

 I a instancia de la Regidora la Sra. Maria del Carme Vidal que a la pàgina 17 de la mateixa acta 

(30 de setembre) on hi posa cantó de la Makato ha de dir cantó del cementiri.  

 

II.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST 2017 I ANNEXOS 

ANTECEDENTS 
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2017. 

L’interventor i el secretari de l’Ajuntament han emès els informes favorables que figuren a 

l’expedient. 

El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 

de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

La Comissió Informativa d’Hisenda hi ha dictaminat favorablement. 

 

FONAMENTS DE DRET 
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació vigent i els 

òrgans competents han proposat prèviament els pressupostos dels organismes i empreses que 

l’integren, conformement als seus estatuts o al document fundacional. 

 

La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171 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; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i següents de la Llei 

Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

 

Per tant, 

 

S’ACORDA: 

1. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2017 d’acord amb l’objectiu 

d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic; el qual, resumit per 

capítols i per a cadascun dels corresponents organismes i empreses que l’integren, és el següent: 

 
AJUNTAMENT PRESSUPOST 

D'INGRESSOS 

  AJUNTAMENT PRESSUPOST DE 

DESPESES 

Capítol 1 1.047.000,00   Capítol 1 731.294,00 

Capítol 2 14.000,00   Capítol 2 1.268.400,00 

Capítol 3 516.500,00   Capítol 3 19.000,00 

Capítol 4 692.044,00   Capítol 4 212.000,00 

Capítol 5 23.800,00   Capítol 5 0,00 

Capítol 6 10.000,00   Capítol 6 34.150,00 

Capítol 7 0,00   Capítol 7 0,00 

Capítol 8 0,00   Capítol 8 0,00 

Capítol 9 0,00   Capítol 9 38.500,00 

TOTAL 2.303.344,00   TOTAL 2.303.344,00 



 

2. Vista la documentació que s’acompanya, aprovar el sostre de la despesa no financera per 

l’Ajuntament, per import de 2.359.828’76 €, d’acord amb el següent detall: 

 
  Despesa no 

financera 

Capítol 1  731.294,00 

Capítol 2  1.268.400,00 

Capítol 3  19.000,00 

Capítol 4 212.000,00 

Capítol 5 0,00 

Capítol 6  34.150,00 

Capítol 7 0,00 

Despesa no financera 2.264.844,00 

  

Regla despesa liquidació 2016 2.127.747,33 

Regla despesa pressupost 2017 1.939.492,60 

marge compliment regla de la despesa 188.254,72 

marge compliment estabilitat 94.984,76 

  

import màxim que pot augmentar el sostre de la despesa, sempre que hi hagi 

finançament 

94.984,76 

SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST 2.359.828,76 

 

 

3. Aprovar la plantilla de personal que s’ha detallat. 

 

4. Aprovar les bases d’execució del pressupost general. 

 

5. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la 

Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el 

qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.  

 

6. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen 

reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al 

qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 

reguladora de les Bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals. 

 

En el torn obert d’intervencions, es passa a debatre l’aprovació inicial del pressupost del 2017 i 

annexos en el qual ja s’ha passat la informació corresponent i per part del Regidors Sr Manel Plana 

Portaveu del Grup de l’equip de govern comenta, que es troben en una situació on les despeses 

corrents més les qüestions de funcionament del dia a dia, han d’estar sotmeses al capítol 

d’ingressos; simplificant diu que no es pot estirar més el braç que la màniga, fetes aquests 

introduccions i les explicacions corresponents que a part de la documentació que ja tenen, 

l’expedient esta a la disposició dels regidors que no formen l’equip de govern per qualsevol 

aspecte que creguin oportú.  

 

Seguidament pren la paraula el Regidor Sr. Antoni Bosch i Carabante, com a Portaveu del Grup de 

ERC-AM, dient que a la junta de portaveus es va dir que es passaria un detall de les possibles 

inversions al capítol 6.  



 

Contesta l’Alcalde que ho comentarà en el capítol d’informes. 

 

Feta aquest incís continua el regidor Toni Bosch dient que també es va demanar el detall del 

balanç 

Li comunica el Sr. Secretari Interventor dient que ho té disponible quan vulgui, aquesta 

informació en el moment que vulguin la poden demanar, la tenen a la seva disposició. 

 

Seguidament intervé al respecte del pressupost per a l’any 2017 la Sra. Maria del Carme Vidal 

Portaveu del Grup MES, Moviment d’Esquerres, i diu que referent a la quantitat final del 

pressupost res a dir, sinó que l’important de les qüestions es en quan a la distribució de les partides. 

Comenta que on hi ha més augment és a la partida que hi diu festa major, que passa de 60.000€ a 

85.000€, ja es veu en la modificació de crèdit ultima que ja surt això. Continua la seva intervenció 

i tal com es va dir a la junta de portaveus que acceptaríeu els suggeriments que féssim al respecte, 

diu que com ha manifestat en altres plens que es podria canviar la quota de les piscines i que la 

gent comencés a pagar la quota de les piscines amb una edat mes avançada, respecte als nens, ja 

que aquests, són en un lloc de socialització i diu que no van dir res al respecte, també fa referència 

sobre retallar en algunes partides i utilitzar-les com ajudes socials: llibres; per a nens que tinguin 

aptituds en la música i els pares no ho puguin pagar; o també el que feia referència als tributs, però 

que ara no s’està a temps d’arreglar-ho, diu que els impostos fins ara són tots lineals i potser 

s’hauria de tenir em compte una tarifació social. Afegeix i es pregunta, que on és tot això, diu que 

és el mateix pressupost de cada any amb poques variacions i que està en desacord sobre la 

distribució d’aquets diners no en la quantia final. Finalitza dient que no és igual d’important i que 

s’hauria de prioritzar les coses i espera alguna explicació sobre si s’assumeix o no algunes 

d’aquests propostes que vam fer i si de cara a l’any vinent què es farà amb els impostos? Ja que 

s’haurà d’aprovar abans del 2018 i si es continuarà amb l’impost lineal o es farà una tarifació 

social, comenta que a la junta de portaveus es va posar l’exemple de l’impost de circulació, doncs 

a tot arreu es contempla els cotxes híbrids, elèctrics, etc, i acaba dient que s’està una mica 

desfasats i que votarà en funció del que diguin a continuació.  

 

Fa la seva intervenció en aquest punt el Sr. David Ricart, Portaveu del, grup de RpT-E 

argumentant que l’any passat es va abstenir en la votació, manifesta que va comentar la necessitat 

de fer un estudi de tarificació social que va ser rebutjat per aquest ple. Explica que a la junta de 

portaveus ja va donar el seu punt de vista sobre el tema dels cotxes elèctric i híbrids tal i com va 

dir la Maria del Carme Vidal i acaba dient que en quan al pressupost i la seva quantia li sembla 

correcte però que no veu cap tipus de sensibilització social en aquests pressupostos, que tots són 

pressupostos lineals, etc. 

 

Intervé de nou la Sra. Maria del Carme Vidal i diu què en quan als annexos que fa referència al 

sou del personal de l’Ajuntament, diu que s’ha d’agafar un criteri comú si se li apuja a tots un 1% 

o no, ja que amb alguns sí d’altres no, a més a més segons la llei, si tres persones tenen la mateixa 

categoria no se li pot apujar a un sí i als altres dos no. Posa l’exemple del Julio Brao que s’ha 

incorporat per que el Onofre està de baixa i està per sota del Salvador, si que és veritat que un està 

coma Peó l’altre coma oficial, i no sap fins a quin punt, un ja hi és, l’altre acaba d’entrar i 

argumenta finalment que s’ha d’intentar ajustar-se a la realitat, i si hi ha una puja a de ser la 

mateixa per tothom i a més a més, persones que comparteixen la mateixa categoria, seguir un 

mateix criteri. 

 

Intervé de nou el Sr. David Ricart i en quan als annexes manifesta que des del punt de vista legal, 

l’augment ha de ser el que marca la llei de pressupostos i respecte a l’any passat ha de ser 0. 



 

Contesta el portaveu del grup, el Sr. Manel Plana, i explica que aquest consistori no va tenir un 

ple pel que fa a les taxes i a les ordenances fiscals, diu que això és una bona notícia pels veïns i 

veïnes de Rosselló, doncs això vol dir que són les mateixes i que no s’han incrementat i per tant no 

s’ha incrementat la pressió fiscal als veïns i veïnes de Rosselló, aquest és el primer punt en el qual 

diem que aquest equip govern va ser el primer tot i que són els únics ingressos que ens permeten 

finançar-nos com a municipi com per exemple l’IBI vam de fer una adaptació dels tipus a la 

realitat, això es va fer en anys anteriors i aquest any no hem hagut de fer cap tipus de ple 

d’adaptació o de modificació de taxes, una bona notícia, no hem incrementat els impostos als veïns 

i veïnes de Rosselló, potser això ha fet que se’ns escapés alguna de les qüestions que feu referència 

vosaltres com els cotxes elèctric o híbrids, doncs, ho tindrem en compte de cara al futur. Continua 

dient que també s’ha parlat de la quota de les piscines, de la disminució de partides incrementant a 

ajudes a llibres o persones que tinguin aptituds concretes com s’ha parlat de la música i que per 

circumstàncies temporals o dineràries i/o temporals no poden acudir explica que ja s’hi està molt al 

damunt i s’ha demostrat el màxim de sensibilitat al respecte de situacions mínimament o 

màximament complicades sobre aquelles persones que en un moment determinat les famílies no 

han pogut arribat a qüestions bàsiques i aprofita per felicitar la tasca que s’està fent per totes les 

parts que foment l’ajuntament però en aquest cas l’escola municipal de Rosselló de música ha 

arribat gairebé als 80 alumnes, i diu que això vol dir que estant gaudint d’una escola municipal de 

les poques que hi ha al nostre entorn, ja que, la resta d’escoles del nostre entorn el que fan és anar 

a buscar el professorat a diferents escoles privades.  

Continua explicant que es dedica el 25% del pressupost tot i que no tenen atribuïdes les 

competències a qüestions socials, que inclou: serveis socials; fins a qüestions de salut; 

desenvolupament personal en forma de cursos; qüestions d’escola la Rosella; qüestions d’escola de 

l’escola bressol; escola de música; totes aquestes atribucions què per llei no les tenen atribuïdes, 

doncs les fiquen. Resumeix que per cada 4€ de despesa de l’Ajuntament de Rosselló 1€ va destinat 

a despesa social, diu que tot és millorable, però això argumenta que ens hauria de satisfer a tots per 

la voluntat de fer-ho el millor possible.  

 

Respon a la Sra. Maria del Carme dient que en quan al que ella feia referència dels llibres i 

equipaments explicant-li que les inversions en quan a punt Edu, escola la Rosella, aportacions de 

llibres que es fan any rere any, s’han incrementat d’una forma considerable en els últims anys, i 

fica l’exemple que aquest any s’ha invertit en l’escola la Rosella entre obres, pintura i atencions 

que en principi hauria de fer el departament un total de 38.243,50€, a l’any 2015 van estar 30.531€, 

en contrapartida al 2011 tan sols 6441€ i al 2010 1.200€, per tant la diferència és considerable amb 

aquests aspectes, un increment per un costat de les inversions en un 70% i per l’altre la reducció 

del deute d’aquest ajuntament des del 2011 fins a l’actualitat d’un 70%, s’ha passat i agraeix la 

feina que es fa per part de les persones responsables, agraeix que Rosselló és un dels pobles menys 

endeutats, explica que s’ha passat d’un deute amb entitats a l’any 2011 quan va entrar l’actual 

equip de govern, d’1.004.000€ a 307.000€ al 2016 i 269.000€ al 2017 i que no ens podrem moure 

gaire que afegit al punt de la disminució dels ingressos i que s’han augmentat les despeses socials, 

vol dir que tenim una cura considerable amb els diners públics.  

Continua la seva intervenció explicant l’increment en la partida de les festes, dient que al no poder 

utilitzar el romanent de tresoreria que està sobre el milió d’€, molts cops s’havien d’obrir partides i 

adaptar-se a les despeses i s’ha parlat que hi hagut un increment de les despeses de 60 a 85.000€ 

per festes, explica que de vegades s’han de mirar el precedents per veure com anaven les coses: al 

2007 tema de festa major es va gastar 96.561€ i amb actes culturals 31.645€; al 2008 festes 

94.233€ i actes culturals 32.000€; al 2009 91.893€ i 28.889€, resumeix dient que en definitiva des 

de que van entrar ells van prendre la decisió de no haver de pagar els 15.000€ que valia l’envelat i 

que es van estalviar, una fira que era anual i després bianual que tenia un cost de 30.000€, un 

trenet que voltava per aquí uns dies que valia 2.500€, totes aquestes despeses s’han reduït i que 



 

qualsevol tipus d’actuació es pot posar en dubte però que s’intenta que Rosselló tingui una festa 

major el més lluïda possible amb el mínim de despesa possible. Conclou dient que la diferència 

que van introduir l’actual equip de govern és no externalitzat la gestió d’aquestes, i explica que 

quan lloga una orquestra és directament l’ajuntament qui està al damunt cosa que quan es va entrar 

a l’Ajuntament la nostra sorpresa va ser veure que es donava a una persona externa i que a través 

dels desitjos de l’equip de govern aquesta persona contractava, argumenta que podia ser a preu de 

mercat o no. Estem parlant al 2016 de 85.000€ però ja trobàvem al 2007 la quantitat de 96.000€-

98.000€, agraeix les aportacions dels altres grups polítics i diu que entre tots miraran d’aconseguir 

el consens per fer-ho de la forma més acurada possible. Explica que volia donar aquestes dades per 

ficar-ho damunt la taula i veure les situacions en l’actualitat, demana ficar-ho ara sí a votació per 

veure si tira endavant el pressupost o no del poble de Rosselló.  

 

Demana la Sra. Maria del Carme Vidal que se li contesti el que ella ha parlat sobre els 

pressupostos del 2017, tributs de cara a l’any vinent, què es farà? Es tindrà en compte la tarifació 

social? A part dels cotxes es tindrà en compte tot lo altre? Escombraries, contribució, etc... pagaran 

tots igual? 

 

Li contesta el Sr. Alcalde, Josep Abad, i li diu que ho sap perfectament bé, que el tema de les 

tarifes d’escombraries i clavegueram allò que cobra el consell comarcal es repercuteix a 

l’Ajuntament i afegeix que des de que ell és alcalde de Rosselló no s’ha augmentat cap tipus 

d’aquestes tarifes i explica que si és el Consell qui augmenta les tarifes l’Ajuntament ho ha de 

repercutir als veïns, no hi ha més. Explica que el que es comenta sobre els vehicles híbrids i 

elèctrics es tindrà en compte sense cap mena de dubte.  

 

Una vegada finalitzades les intervencions i donada resposta a les qüestions formulades, pel 

Regidor Sr Manel Plana es proposa i es passa a votació el pressupost de l’Ajuntament de Rosselló 

per a l’any 2017, donant el següent resultat.  

Vuit vots a favor els vuit regidors del l’Equip de govern. 

Dos vots en contra per part del Regidors Maria Carme Vidal i Torruella i David Ricart i Jordana i 

una abstencions per part del Regidor Sr Antoni Bosch.  

 

III.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ POUM NORMATIVA. 

Seguidament per l’Alcaldia es dona compte de la següent proposta:  

PROPOSTA MODIFICACIÓ POUM DE ROSSELLO. Autorització de les construccions 

auxiliars en els zones 3b.1 i 3b.2 d’edificació unifamiliar aïllada i aparellada. 

La present modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal està promoguda per 

l’Ajuntament de Rosselló, d’acord amb el que estableix l’art. 76.2 del DLEG 1/2010, text refós de 

la LUC. 

La redacció del document ha estat realitzada per tècnics competents segons el que estableix la 

disposició addicional tretzena del DLEG 1/2010, text refós de la LUC. 

La tramitació de la modificació queda regulada pels arts. 80, 85 i 96 del DLEG 1/2010, text refós 

de la LUC. 

 

MARC URBANÍSTIC I LEGAL 

 1 Legislació estatal i autonòmica 

El marc urbanístic i legal ve donat en primer lloc pel Real decret legislatiu 272008, de 20 de juny, 

pel que s’aprova el text refós de la Llei del sòl, i en àmbit l’àmbit autonòmic, pel decret legislatiu 

1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, i el decret 305/2006, de 

18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’urbanisme. La Llei d’urbanisme ha estat 

modificada parcialment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la 



 

LUC, i el reglament ha estat modificat pel decret 80/2009, de 19 de maig, per l’establiment del 

règim jurídic dels habitatges destinats a fer efectiu el dret de reallotjament. 

 2 Legislació municipal 

En un segon ordre, referent al planejament general, resulta d’aplicació el Pla d’ordenació 

urbanística municipal de Rosselló, aprovat en data de 24 DE NOVEMBRE DE 2004 per la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, publicat al DOGC número 4341 en data 11 DE 

MARÇ DE 2005. 

 

OBJECTIUS I CRITERIS DE LA MODIFICACIÓ 

Els objectius de la modificació són els següents:. 

La present Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal de Rosselló té per 

objecte autoritzar les construccions auxiliars en les parcel·les de les zones d’edificació unifamiliar 

aïllada, subzones aïllada i aparellada, claus 3b.1 i 3b.2, tal com ja estan permeses en les zones 

unifamiliars aïllades, claus 3a i 3b, i en les zones unifamiliars agrupades, claus 2a.1 i 2a.2.  

En totes aquestes zones de parcel·les unifamiliars amb jardí, les construccions auxiliars en el jardí 

són habituals com elements complementaris i característics, magatzem d’eines de jardineria, 

piscina, petits hivernacles,  

En la normativa vigent del POUM aquestes construccions es permeten en les parcel·les per 

edificació unifamiliar aïllada, zones 2a i 3b, de 600 m2 i 400 m2 de superfície de parcel·la, així 

com també en les parcel·les unifamiliars agrupades, zones 2a.1 i 2a.2 de 150 m2 i 100 m2 de 

superfície de parcel·la. 

Totes aquestes parcel·les unifamiliars es caracteritzen per disposar d’un jardí particular al voltant 

de la casa o en la part posterior de la parcel·la. 

Atès que en totes elles es permeten les construccions auxiliars, es considera que també caldria 

autoritzar-les en aquestes dues zones amb habitatges unifamiliars amb jardí, claus 3b.1 i 3b.2, en 

les que actualment no es permeten, sense una motivació que ho justifiqui 

 

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 

La proposta de la modificació és la següent: 

NORMES URBANÍSTIQUES 

Article 134.-  Zona d'edificació aïllada, subzona aïllada, clau 3b.1, (Sector amb planejament 

derivat aprovat PE- 3, Camí d'Almacelles) 

Article 135.-  Zona d'edificació aïllada, subzona aparellada, clau 3b.2, (Sector amb planejament 

derivat aprovat PE-3, Camí d'Almacelles 
Article 134.-  Zona d'edificació aïllada, subzona aïllada, clau 3b.1, (Sector amb planejament 

derivat aprovat PE- 3, Camí d'Almacelles)  

1. Definició  

Aquesta subzona comprèn les àrees d'edificació residencial unifamiliar o bifamiliar aïllada, en 

parcel·les de 350 m2 de superfície mínima. 

2. Condicions de la parcel·lació 

a) Superfície de parcel·la mínima: 350 m2 

b) Front mínim de parcel·la: 9 m  

c) Fons mínim de parcel·la: 12 m  

3. Condicions de l'edificació 

a) Forma d'ordenació: L'edificació serà aïllada, situant-se lliurement dins del solar. 

b) Tipologia: Unifamiliar o bifamiliar 

g) Densitat màxima d'habitatges: 1 habitatge/140 m2 solar 

Separació de l'edificació als límits: 3,00 metres 



 

j) Construccions auxiliars: Es permet una construcció auxiliar amb una ocupació màxima 

del 5% del solar o 20 m2, no podent-se situar en la franja de separació del carrer, i amb una 

alçada total màxima de 3,00 m. 

Article 135.-  Zona d'edificació aïllada, subzona aparellada, clau 3b.2, (Sector amb planejament 

derivat aprovat PE-3, Camí d'Almacelles)  

 

1. Definició  

Aquesta subzona comprèn les àrees d'edificació residencial unifamiliar aparellada, en parcel·les 

de 250 m2 de superfície mínima. 

 

2. Condicions de la parcel·lació 

a) Superfície de parcel·la mínima: 250 m2 

b) Front mínim de parcel·la: 9 m  

c) Fons mínim de parcel·la: 12 m  

3. Condicions de l'edificació 

a) Forma d'ordenació: L'edificació serà aïllada, situant-se lliurement dins del solar. 

b) Tipologia: Unifamiliar o bifamiliar 

g) Densitat màxima d'habitatges: 1 habitatge/250 m2 solar 

Separació de l'edificació als límits: 2,00 metres 

k) Construccions auxiliars: Es permet una construcció auxiliar amb una ocupació màxima 

del 5% del solar o 20 m2, no podent-se situar en la franja de separació del carrer, i amb una 

alçada total màxima de 3,00 m.. 

  

ACORDS 

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

Primer.- APROVAR INICIALMENT la proposta de modificació puntual del POUM del municipi 

de Rosselló relativa a l’ Autorització de les construccions auxiliars en els zones 3b.1 i 3b.2 

d’edificació unifamiliar aïllada i aparellada, i que es concreta de la següent manera: 

Continguda en document annex. 

 

Segon.-  Sotmetre l’esmentada proposta de modificació del POUM a exposició pública per termini 

d'un mes, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de major 

divulgació al municipi i a la pàgina web de l’Ajuntament de Rosselló.. 

Durant aquest temps l'expedient romandrà a disposició de qualsevol persona que vulgui examinar-

lo, a fi i efecte que es puguin formular les reclamacions i al·legacions procedents. 

 

Tercer.- Simultàniament al tràmit d’informació pública es sol·licitarà informe als següents 

organismes: Els que la Comissió Territorial d’urbanisme de Lleida consideri adients ja que per tal 

de simplificar aquesta tramitació, i amb la clara vocació d’aconseguir que aquesta sigui més àgil i 

eficaç, el Departament posa a disposició dels ajuntaments de Catalunya un nou servei, que 

consisteix en la sol·licitud unificada dels informes urbanístics que han d’emetre els òrgans del 

Departament o els seus organismes adscrits. 

Tanmateix, es donarà audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confina amb el 

municipi de. Rosselló, si s’escau.. 

 

Quart.- Traslladar el present acord als serveis tècnics municipals, per al seu coneixement i als 

efectes procedents. 

 

En el torn obert d’intervencions, explica el Sr. Manel Plana que en la junta de govern ja es va 

explicar el que corresponia i que al cap i a la fi segons el que s’ha intentat esbrinar del marc legal 



 

ens trobàvem que cases que pertanyien a diferents polígons algunes podien fer per exemple 

piscines i/o actuacions que anaven amb aquesta línia i d’altres no, existia un agravi comparatiu 

amb aquells que tenen cert privilegi contret o aquesta distinció social pel fet de tenir piscina o no. I 

explica que es vol socialitzar per que tothom pugui tenir les mateixes possibilitats, en determinades 

zones. 

 

Intervé la Sra. Maria del Carme Vidal i explica que com això es va parlar a la junta de portaveus 

i cap d’ells sabia exactament on estava ubicat això, manifesta que, després d’haver anat a mirar-ho 

ho situa per la zona on hi viu la “Nuri i el Salvador” el 3b1 i el 3b2 i la zona de “l’Antonio” diu 

que seria aquella zona almenys pels plànols que hi ha a l’Ajuntament, és veritat que amb aquella 

urbanització hi ha gent que té piscina i gent que no en té. Acaba diferenciant amb la zona del 

Carrer Sant Josep ja que a la junta de portaveus ningú sabia ben bé on era.  

Al no haver-hi res més en contra es passa a votació, s’aprova per unanimitat. 

 

IV.- ATORGAMENT SUBVENCIONS 2016 

Per la Regidoria de Joventut, Associacions i Recursos Humans, es presenta la proposta, per a 

l’atorgament de subvencions municipals destinades a associacions locals per fomentar les activitats 

culturals, esportives, de solidaritat i cooperació; i de promoció de les dones corresponents a 

l’exercici 2016. 

 

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

voluntari i eventual. 

 

Comenta la Regidora que s’ha intentat garantir en tot moment, els principis rectors de l’activitat de 

foment (publicitat, objectivitat, i igualtat, amb adequació a la legalitat pressupostària. 

 

Els criteris de valoració han estat per les activitats culturals actes populars i gratuïts, els que 

fomentin la participació i comunicació entre les persones, valoraran especialment aquells actes i/o 

activitats que fomentin la difusió de la cultura catalana en tots els seus àmbits d’expressió i 

manifestació i contribueixin a enriquir la programació cultural del poble i que, pel seu caràcter, 

siguin de difícil finançament.  

Respecte a les subvencions esportives s’ha valorat les peticions de clubs o entitats que tinguin com 

a únic objectiu la pràctica de l’esport i que, com a conseqüència d’això, els seus practicants no 

rebin cap tipus de retribució econòmica. 

Es fomenta l’esport de base i s’intenta potenciar les entitats que realitzin un major nombre 

d’activitats i que facilitin la participació del major nombre de persones possible.  

 

La proposta d’atorgament es la següent: 

     
ENTITATS 

NOM 

REPRESENTANT 
NIF SOL.LICITAT ATORGAT 

AMPA LA ROSSELLA Damià Torrelles G-25253493 1.800,0000 1.800,00 

ASSOCIACIÓ 

MARIANA 
Vicenta Guardia Q-25000485 1.000,00 600,00 

CLUB BITLLES 

ROSSELLÓ 
Eva Pifarre   1.200,00 800,00 

CLUB BITLLES 

S.ANTOLI 
Agustí Gorgues Magri G-25249046 1.200,00 800,00 

SOCIETAT 

CAÇADORS S. PERE 
Pepe Mena   

 
500,00 



 

CORAL FLOR 

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

ASS. DONES 

ALKANISSIA 
Lidia Irigaray G-25306564 2.000,00 2.000,00 

ASS. JUBILATS S. 

ANTOLI 
Mª Teresa Fernandez   1.800,00 1.800,00 

CLUB CICLISTES 

ROSSELLÓ 
Eneko   1.200,00 1.000,00 

ESBART 

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

FUTBOL BASE MIG 

SEGRIA 
Salvador Abad Fernandez G-25420886 s/ conveni 4.600,00 

AMPA ESCOLA 

BRESSOL 
Sandra Bañeres   600,00 200,00 

CLUB FUTBOL 

ROSSELLÓ 
Juan Mari Botargues G-25332180  3.000,00 2.000,00 

CLUB DE VOLEIBOL 

FEMENI 
Joana Pujol Carnecé   400,00 300,00 

CLUB BÀSQUET Pau Capell   1.000,00 600,00 

VETERANS 

ROSSELLO 
      750,00 

TOTAL       22.500,00 

 

 

En el torn obert d’intervencions pel Regidor Sr Manel Plana es comenta que per part d’aquest 

equip de govern i veïns i veïnes de Rosselló i del consistori s’ha d’estar molt satisfet de les 

activitats que es duen a terme al municipi de Rosselló per part d’aquestes associacions, com no pot 

ser d’altra manera, i que la voluntat es donar el màxim suport i que si en un moment determinat 

s’ha d’augmentar l’aportació municipal per diferents qüestions es farà i aquí podríem enllaçar-ho 

amb el que parlàvem de la qüestió social i el que és fomentar la participació del dia a dia les 

activitats del poble per part del teixit social, explica que és un dels objectius que es van ficar 

aquest equip de govern, per tant el nostre suport i atribucions amb aquestes entitats que aquí teniu 

representades. 

 

Fa la seva intervenció amb aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Toni Bosch, i demana com 

s’atorguen aquests diners, quin barem hi ha establert, si és per activitat, per nombre de socis, 

demana saber quin barem es fa servir per atorgar-ho.  

 

Intervé seguidament la Sra. Maria del Carme Vidal i demana que els criteris de com s’atorguen 

aquests subvencions ha de ser públic i s’ha de penjar a la pàgina web, la gent ho ha de saber i 

continua dient, fent referència al Club Mig Segrià i al Club de Bàsquet, la diferencia d’imports, tot 

i que al club de bàsquet se li ha augmentat la subvenció, i que el Mig Segrià és fa per mitjà d’un 

Conveni; no deixen de ser igual nens i nenes que practiquen un esport amb la única diferència de 

la pilota, i si es porteria o cistella, demana que potser no hauria d’haver aquesta diferència tan 

important i que sempre s’ha de parlar dels nens de Rosselló, el Mig Segrià triplica o quadruplica 

els nens de bàsquet i acaba dient que s’ha de publicar els criteris i les subvencions atorgades.  

 

En acabar la seva intervenció la Sra. Maria del Carme Vidal, pren la paraula el Sr. David Ricart, i 

diu que cal felicitar-se pel tema de les associacions d’aquest poble i que per la llei de transparència 

tant els criteris pels quals s’atorga com les quantitats han d’estar penjades a la pàgina web i per la 

llei de transparència han de poder ser consultades, reitera el que ja va dir a la junta de portaveus, i 

bé és cert que vau dir que els veterans no tenien CIF i no ho podien sol·licitar, quan torneu a fer la 



 

graella el que pot estar vinculat a una mateixa associació ho poseu junt, ja que sinó, fa mal a la 

vista, un en demana tres-mil i l’altre res i se li dona 750€, explica que simplement era fer aquesta 

esmena, visualment queda malament, un que no demana res i se li dona.  

 

Contesta el Sr. Alcalde de Rosselló, Josep Abad i dona les gràcies per valorar el teixit associatiu 

de Rosselló i que és realment una enveja per part dels altres pobles de l’entorn, i comenta la 

quantitat total que ascendeix de les subvencions a les entitats, amb una import total de 22.500€ que 

va directament a aquestes associacions municipals, i afegeix que creu ell, personalment que el dia 

que l’ajuntament deixi de fer aquestes aportacions socials, la gran majoria d’associacions 

desapareixeran ja que per sí soles no podrien assumir les despeses que generen les pròpies 

associacions. Passa a explicar com funciona el barem per atorgar aquestes subvencions i detalla 

que primer de tot el que han de fer totes les associacions és presentar les factures de tot allò que 

han realitzat durant l’any, inserint en que aquest any al club de bàsquet se li ha augmentat la 

subvenció per que ha portat unes justificacions que els altres anys no portava, i per tant quan es 

justifica i creiem que és oportú de fer-ho, sense cap mena de dubte es recolzen i es continuarà fent-

ho. Continua explicant els criteris, i diu que per exemple pel que fa al club de futbol, el criteri és el 

valor de les fitxes, aquests 750€ dels veterans és el valor que costa la federació per les diferents 

fitxes, tret del mig segrià que és un conveni signat, una mateixa quantitat que tots els ajuntaments 

de l’entorn aportem. En el cas de les altres associacions es fa en funció de les activitats que fan, no 

hi ha un barem exactament igual per totes les associacions, no és un % en funció del que es 

presenta en factures, es valora les activitats que fa cadascuna, manifesta que fins aleshores totes 

estan contentes i que si alguna té alguna inquietud que ho digui, i fica el suposat exemple que si la 

coral necessites 3.000€ per renovar els vestuaris doncs l’Ajuntament intentarà arribar allí on es 

pugui, el següent exemple que posa l’Alcalde és que ara la colla de geganters volen fer “gegantons” 

i aquests ascendeixen a 5 o 6.000€ doncs s’intentarà arribar al màxim que es pugui. Afegeix que 

no és una cosa establerta i que no es treu d’una fórmula matemàtica, va en funció del que 

necessiten i ens demanen aquestes associacions, i des d’aquí les recolzarem en tot el que puguem.  

 

Afegeix el tinent d’alcalde Manel Plana, que s’incorporarà i es tindrà en compte tot allò que han 

demanat les diferents parts, i es publicarà sense cap tipus de problema, ans al contrari, i 

s’agraeixen les aportacions. 

 

Fa un incís el Sr. David Ricart, amb la última intervenció que ha realitzat el Sr. Alcalde quan ha 

dit que aquestes associacions en quan a que si no es fessin aquestes subvencions desapareixerien 

comenta que això sona a por, i que qualsevol equip de govern que vulgui retirar les subvencions i 

explica que almenys el seu compromís, seria que almenys es debatés en un ple.  

L’alcalde respon amb aquest incís i li diu que evidentment que es passaria pel ple, però que per 

desgràcia no ha de sonar a por, i que és la realitat, si l’Ajuntament no les recolzés no hi serien, 

sense cap dubte, per experiència pròpia explica l’alcalde que sap de la realitat interna que hi ha 

dins d’aquestes associacions, i és realment quan ho has viscut que es pot arribar a valorar, i 

comenta amb la dita “és agua de mayo” aquests 400€ que és la més baixa de totes les que s’han 

donat, per poder tenir un club de vòlei.  

 

Sotmesa a votació la proposta, es aprovada per unanimitat. 

 

V.- APROVACIÓ DE TRANSACCIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I EL SR. JOSE MARIA 

PERUGA COMELLA, EN RELACIÓ A L’ADQUISICIÓ FINCA MUNICIPAL 

ANTECEDENTS DE FET 

1.- Atès que l’Ajuntament de Rosselló és propietari en justos títols de la finca rústica amb les 

següents dades:  



 

1.1.- Descripció: “RUSTICA: Peça de terra, situada al terme municipal de Rosselló, partida Camí 

d’Albelda, de cinc mil sis-cents quaranta-cinc metres quadrats (5.645 m2). Confronta: al Nord, 

amb parcel·les 8 i 49 del polígon 1; i a l’Est, Sud i Oest amb camí de la urbanització Peruga. 

Referència cadastral: 25232A001000590000RB.” 

 

1.2.- Pertany en ple domini a l’Ajuntament de Rosselló per possessió immemorial que ha causat la 

seva usucapió o prescripció adquisitiva. 

 

1.3.- Consta degudament inventariat en l’Inventari General de l’Ajuntament a l’epígraf 310 de 

finques rústiques, element 4, i amb la condició de bé patrimonial o de domini privat amb la 

condició de parcel·la sobrera d’antics comunals de serres de secà.  

 

1.4.- No consta immatriculada al Registre de la Propietat, havent-se ja ordenat la seva inscripció 

per Decret d’Alcaldia de data 08/11/2016, pendent de qualificació.  

 

1.5.- Consta declarada en el Cadastre Immobiliari de rústica com a Parcel·la 59 del Polígon 1, amb 

referència cadastral completa 25232A001000590000RB. 

 

1.6.- Es troba lliure de càrregues, gravàmens i arrendaments a favor de l’Ajuntament.  

 

1.7.- Qualificació urbanística: segons el plànols d’ordenació del POUM vigent de Rosselló la finca 

es troba classificada com a Sòl no urbanitzable de protecció agrícola de reg.  

 

2.- Atès que la finca rústica municipal descrita es troba ocupada ‘de facto’ pel senyor Peruga 

Comella que actua com a posseïdor immediat i efectiu, havent construït ja fa anys i amb materials 

propis una edificació destinada a destinada a torre i magatzem, d’uns 88 m2 de planta, que consta 

donada d’alta com a tal en el Cadastre de Rústica des de l’any 2000, com a edificació pròpia de la 

finca.  

 

Atès que el senyor Peruga Comella va ser titular de terrenys confrontants als d’aquesta finca 

municipal i que van ser transmesos a terceres persones temps enrere, i que la delimitació física 

entre la finca municipal i els terrenys de la seva propietat era inexacta i sense uns límits clars.  

 

3.- Atès que el senyor Peruga Comella ha sol·licitat expressament a l’Ajuntament la seva voluntat 

de regularitzar aquesta situació i procedir a l’adquisició de la finca rústica propietat municipal en 

quant al sòl, ja que l’edificació existent va ser construïda i costejada per ell, acceptant adquirir-la 

pel valor pericial que resulti.  

 

4.- Atès que segons valoració de l’arquitecte municipal, Sr. Valeri Mas i Boldú, continguda en 

informe de data 24 de maig de 2016, el valor del sòl de la finca rústica (sense l’edificació) 

ascendeix a l’import de 6.774 euros.  

 

5.- Atès la voluntat del senyor Peruga Comella en qualitat d’ocupant de la finca rústica de 

propietat municipal i de titular de l’edificació construïda a sobre, en data 22/06/2016 l’Alcalde va 

subscriure amb l’ocupant el document administratiu de “compromís d’alienació de finca rústica 

municipal”, fixant-se els termes de l’adquisició de sòl de la finca pel preu establert en l’informe de 

valoració de l’arquitecte municipal, havent realitzat a favor de la hisenda municipal el pagament de 

la meitat del valor de la finca com a mostra d’acceptació del compromís d’adquisició.  

 

6.- Vist l’informe de Secretaria-Intervenció.  



 

FONAMENTS DE DRET 

1.- Considerant que en el present cas concorre un supòsit de controvèrsia entre la propietat del sòl 

de la finca rústica, que pertany en ple domini a l’Ajuntament, i la titularitat de l’edificació 

realitzada a sobre de bona fe i amb materials aliens a l’Ajuntament, que pertany al senyor Peruga 

Comella, resulta d’aplicació la institució civil de l’accessió invertida com a mode d’adquisició 

originària de la propietat del sòl quan concorre, a més a més, que el valor de la construcció és 

sensiblement superior al valor del sòl construït.  

 

Així, resulta d’aplicació allò previst en l’article 542-9 del Codi Civil de Catalunya (Llei 5/2006, de 

10 de maig), apartats 1 i 2, que diuen:  

 

“1. El propietari o propietària del sòl en què una altra persona ha construït totalment o 

parcialment, de bona fe, quan el valor del sòl envaït és inferior o igual al de la construcció i el sòl 

aliè, ha de cedir la propietat de la part del sòl envaïda als constructors si aquests l'indemnitzen 

pel valor del sòl més els danys i perjudicis causats i si l'edificació constitueix una unitat 

arquitectònica que no és divisible materialment.  

 

2. Els propietaris del sòl envaït poden obligar els constructors a comprar-los tot el solar quan el 

sòl envaït no es pot dividir o la resta del sòl resulta inedificable.” 

 

2.- Considerant que la regulació descrita de l’accessió invertida resulta aplicable al present cas 

d’acord amb la disposició transitòria tercera de la Llei 5/2006, de 10 de maig, que diu: “Els efectes 

de l'accessió que resulten d'actes fets abans de l'entrada en vigor d'aquest llibre es regeixen per 

les normes d'aquest, llevat que les opcions que estableix la Llei 25/2001, del 31 de desembre, de 

l'accessió i l'ocupació, s'hagin efectuat fefaentment o que l'acció judicial s'hagi interposat abans 

de l'entrada en vigor d'aquest llibre, cas en el qual es regeixen per la legislació que la regulava.” 

 

3.- Considerant, per tant, que l’Ajuntament té el dret a rebre del senyor Peruga Comella la 

indemnització pel valor del sòl valorat en l’informe de l’arquitecte municipal, i que aquest té el 

dret a fer-se propietari en ple domini per accessió invertida del sòl que constitueix la finca 

municipal, ja que l’edificació construïda constitueix una unitat arquitectònica que no és divisible 

materialment, ni la finca, degut a la seva superfície inferior a la unitat mínima de conreu tampoc és 

divisible.  

 

4.- Considerant que d’acord amb l’article 230 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local 

de Catalunya (aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003) requereix l’acord del ple municipal adoptat 

per majoria absoluta del nombre legal de membres per tal de poder realitzar transaccions sobre els 

seus béns o drets.  

 

Per tot l’exposat, es proposa al PLE i aquest 

 

ACORDA:  

PRIMER.- APROVAR la transacció entre l’Ajuntament de Rosselló i el senyor José María 

Peruga Comella en relació a la finca rústica de propietat municipal descrita en l’antecedent de fet 1, 

identificada com a parcel·la 59 del polígon 1 de Rosselló (referència cadastral 

25232A001000590000RB), consistent en les següents condicions:  

 

Aplicació de la institució civil de l’ACCESSIÓ INVERTIDA de l’edificació existent construïda i 

costejada pel senyor José María Peruga Comella sobre el sòl de la finca de propietat municipal.  

 



 

Indemnització a satisfer pel senyor José María Peruga Comella a favor de la hisenda municipal: 

6.774 euros.  

 

SEGON.- AUTORITZAR a l’Alcalde-President per a què en nom i representació de l’Ajuntament 

de Rosselló atorgui la corresponent escriptura pública que permeti al senyor José María Peruga 

Comella consolidar el domini sobre la totalitat de la finca rústica i permetre, si s’escau, la seva 

inscripció al Registre de la Propietat.  

 

Fa la intervenció en aquest punt la regidora Maria del Carme Vidal dient que, ja que a Rosselló 

hi ha molts comunals això s’hauria de regularitzar, comunals amb granges, conreats, amb una casa, 

etc. i demana que com a Ajuntament s’ha de regularitzar, i està segura que tots els que tenen això 

estarien d’acord en regularitzar aquesta situació i per l’Ajuntament suposaria un ingrés ja que 

haurien de pagar contribució, doncs ara estan conreant en una terra que no és seva, això ja ve de 

molts anys. Aniria bé regularitzar-ho per la persona que està conreant aquesta terra, que la treballa, 

que hi té la granja i per l’Ajuntament i a nivell de poble, ens hi hem de posar, t’hi has de posar Sr. 

Alcalde.  

 

Li contesta el Sr. Alcalde dient que tant de bo ho haguessin fet els altres quan es van ocupar 

aquestes terres, dient que no li caldria ara, fer-ho a ell. 

 

Intervé de nou la Sra. Maria del Carme Vidal dient que la gent de Torrefarrera ens compra terres 

a Rosselló, resulta que tot és seu i aquí a Rosselló per ser una zona amb poc terme i això ja ve de 

fa molts anys, això no és meu i després s’han tapat el braçals i barranc si s’han fet més gran. Diu 

que la culpa no és de ningú però s’ha de solucionar, amb aquest senyor li ha passat això i suposo 

que arrel d’una mort i una herència manifesta que quin mal hi ha en regularitzar-ho tot, a més a 

més de que suposarà un ingrés per l’ajuntament i ho xifra ens uns 20.000.  

 

Torna a contestar el Sr. Alcalde, donant-li la raó en que això serà una font d’ingressos. 

 

Demana poder fer una pregunta el Sr. David Ricart al Secretari Interventor de l’Ajuntament, 

dient que el fet de fer aquesta permuta s’ajusta a la legalitat i no hi ha cap perjudici per 

l’Ajuntament?  

 

Li contesta el Secretari que en principi no és un bé comunal, és un bé patrimonial per això està 

amb objecte de venda, i aquest Sr. que es va interessar per que té una edificació, aquesta edificació 

valorada és molt superior al valor del terreny i per això és tracta d’una accessió invertida, tinc 

l’informe fet, jurídicament és correcta i la llei de bases del règim local ja estableix aquest 

procediment, vam fer un conveni i es va valorar, posteriorment s’ha procedit a la seva 

immatriculació al registre de la propietat. És una situació que ve de 50 anys enrere, té una 

edificació en un terreny que no és de la seva propietat segons Cadastre e Inventari de Bens 

Municipal, es tracta de solucionar una problemàtica concreta. És la solució més legal dins les 

possibilitats que hi ha, considero. Respecte a l’informe diu que ell ha fet el seu, però que sempre 

pot haver-hi un altre amb millor criteri. 

 

Manifesta el Sr. David Ricart que si el secretari diu que el criteri de legalitat és estricte ell s’ho 

creu i ja està i que votarà en base a aquest informe. I creu que s’hauria de regularitzar tot.  

Sotmès a votació s’aprova per unanimitat.  

 

 



 

VI.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA INCORPORACIÓ DEL JUTJAT DE PAU DE 

PUIGVERD DE LLEIDA A L’AGRUPACIÓ DE JUTJATS DE PAU NÚM. 66  

“La Subdirecció general de Suport Judicial i Coordinació Tècnica del Departament de Justícia ha 

informat que el Ple de l’Ajuntament de Puigverd de Lleida ha sol·licitat la seva incorporació a 

l’Agrupació de Secretaria de Jutjats de Pau núm. 66 amb seu a Rosselló, adjuntant memòria 

justificativa que recolza la petició.  

 

D’acord amb l’article 4.1 del Decret 75/1997, de 18 de març, pel qual es regula el procediment de 

creació i modificació de les agrupacions de secretaries de jutjats de pau, preveu que cal l’acord del 

Ple de cadascun dels ajuntaments afectats favorable a la incorporació proposada i a la memòria 

justificativa.  

 

L’article 4.3 de l’esmentat Decret 75/1997, preveu que en el cas d'incorporació de jutjats de pau a 

una agrupació ja creada, s'ha de presentar també un informe l’emissió del qual correspon a la 

secretaria de l’agrupació.  

 

La Secretaria de l’agrupació de Jutjats de Pau núm. 66 amb seu a Rosselló ha presentat un informe 

a aquest Ajuntament en el que es posa de manifest que la gradual incorporació de municipis a 

aquesta agrupació i concretament Puigvert de Lleida, comporta uns desplaçaments no lògics, 

màxim existint Agrupacions mes properes, i actualment els corresponents desplaçaments es 

realitzen amb Taxi, no amb un vehicle del Departament de Justícia. 

 

També cal tenir en consideració que la incorporació representa un augment de la feina, que 

implicaria una afectació en la prestació dels serveis en els municipis de l’agrupació.  

Per aital motiu i vist l’informe de la Secretaria de l’Agrupació que posa de manifest els perjudicis 

que comportaria l’agregació en les seves tasques,  

 

Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:  

 

Primer.- No acceptar la proposta d’incorporació de la secretaria del Jutjat de Pau de Puigverd de 

Lleida a l’Agrupació de Secretaria de Jutjats de Pau núm. 66 amb seu a Rosselló, davant la 

problemàtica derivada dels desplaçaments que comportaria al personal de l’Agrupació, fins que no 

es reguli adientment aquesta qüestió i per evitar que el treball de l’agrupació es vegi afectat.  

 

Segon.- Notificar via Eacat aquest acord Subdirecció general de Suport Judicial i Coordinació 

Tècnica del Departament de Justícia, en temps i forma i als efectes oportuns.” 

 

Explica el Tinent d’Alcalde i Portaveu del Grup de CiU, Manel Plana, que es va rebre una 

proposta en la qual l’Ajuntament de Puigverd de Lleida sol·licitava entrar dins d’aquests agrupació 

de jutjats de Pau que fem Rosselló, Benavent i Torrefarrera. També comenta que hi ha un 

dictamen/ un informe per part de la secretaria del jutjat de pau dient que per qüestions d’excessiva 

càrrega de treball si es donés aquesta ampliació no es podria donar el suficient servei que es 

mereixen o que tenen assignades aquests tres municipis i per tant la denegació. Aquesta és la 

proposta.  

 

Es manifesta la Sra. Maria del Carme Vidal dient que aquestes coses són molt relatives, fent 

referència a l’excessiva càrrega i que ella és partidària de mancomunar, per tant, s’abstindrà. 

 



 

És el torna ara pel Sr. David Ricart i diu que vist l’informe no veu coherent que Puigverd de 

Lleida vingui aquí, s’abstindrà en la votació i diu que no ho troba lògic per molt que es vulgui 

mancomunar i creu que el Departament de Justícia hauria de trobar altres solucions.  

 

Fa un incís el Sr. Manel Plana dient que Justícia aquí no és qui té competències per demanar, es 

parteix a nivell de municipi. No ha sabut trobar potser, la paraula adequada per l’excés de càrrega 

però diu que no negaran que si hi ha la incorporació d’un altre municipi més aquestes tres que ja hi 

són més tots els desplaçaments que s’haurien de fer al municipi de Puigverd, evidentment aniria en 

detriment dels serveis que podrien tenir els veïns i veïnes de Rosselló. A partir d’un informe que fa 

la Secretaria del Jutjat fer això.  

 

Es passa votació, essent aprovada dita proposta per nou vots a favor i dos abstencions dels 

Regidors Maria Carme Vidal i David Ricart, dels onze regidors que de dret composen la 

Corporació.  

 

VII.- APROVACIÓ INICI EXPEDIENT ADJUDICACIÓ LLICENCIA AUTOTAXI DEL 

MUNICIPI DE ROSSELLÓ I PLECS DE CLÀUSULES ECONÒMICA 

ADMINISTRATIVES 

Atès l’acord adoptat per la Comissió Territorial de Lleida del Consell Català del Taxi, en sessió de 

data 16 de juny de 2016, per la que s’acordà informar favorablement la creació d’una (1) llicència 

d’autotaxi per al transport interurbà de passatgers en vehicle de cinc places adaptat a persones amb 

discapacitat física.  

 

Vist que per acord del Ple de data 25 de setembre de 2015 es va aprovar inicialment la creació del 

servei públic d’autotaxi del municipi de Rosselló amb la creació d’una (1) llicència amb vehicle 

adaptat de cinc places, així com l’aprovació inicial del seu Reglament regulador, que van ser 

elevats a definitiu per transcurs del termini d’informació pública sense haver-se formulat 

al·legacions ni reclamacions, estant en curs la seva publicació oficial íntegra per a l’efectiva 

entrada en vigor.  

 

Vist allò que disposa la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del Taxi de Catalunya.  

 

Vist allò que disposa la disposició addicional segona del Text refós de la Llei de Contractes del 

Sector Públic (Reial Decret Legislatiu 1/2011, de 14 de novembre), això com la resta de preceptes 

d’aquest text legal.  

L’Alcaldia proposa al Ple, previ dictamen favorable de la comissió informativa corresponent, 

l’adopció del següent  

 

ACORD:  

PRIMER.- Aprovar l’inici de l'expedient per a l’adjudicació, en règim de concurrència, de 

llicències d’auto-taxi per al servei de transport urbà a Rosselló, mitjançant procediment obert amb 

diversos criteris d'adjudicació, convocant-ne la seva licitació. 

 

SEGON.- Aprovar el Plec de clàusules administratives que regiran la licitació per a l’adjudicació 

de la llicència municipal d’auto-taxi del municipi de Rosselló. 

 

TERCER.- Publicar en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el BOP de Lleida i en el perfil de 

contractant de la pàgina web municipal www.rossello.cat, l'anunci de convocatòria de licitació, 

així com, el Plec de clàusules administratives, perquè durant el termini de vint dies hàbils, els 

interessats puguin presentar les proposicions que estimin pertinents. Aquest termini començarà a 

http://www.rossello.cat/


 

comptar des de l’endemà de la última data de publicació de l’anunci al Tauler d’anuncis de 

l’Ajuntament, al BOP de Lleida i al Perfil del Contractant. 

 

QUART.- Designar els següents membres integrants de la mesa de contractació prevista com a 

òrgan de suport en el Plec de clàusules administratives:  

President: l’Alcalde, Josep Abad Fernandez 

Vocal: Regidor, Joan Fontova i Vilaró 

Vocal: Regidor, 

Vocal: Regidor, 

Vocal: El Secretari-Interventor, Segundo Fèlix Ruiz Martínez, que actuarà com a secretari 

de la mesa.  

 

Sense perjudici de la facultat de designar altres persones que assisteixen a la mesa en qualitat de 

tècnics assessors.  

 

CINQUÈ.- Facultar al Sr. Alcalde-President perquè en nom i representació de l’Ajuntament de 

Rosselló signi el corresponent contracte i demés documentació relativa al present expedient de 

contractació, condicionat a la publicació i entrada en vigor del Reglament regulador del servei 

públic d’autotaxi 

 

Comenta el Sr. Manel Plana que el dia de la junta de portaveus ja es van realitzar les explicacions 

corresponents, és una demanda que té la seva extensió en el temps i sembla que això finalment ja 

es refermarà amb l’inici de l’expedient d’adjudicació de la llicència, una sol·licitud força 

demandada i que ampliarà els serveis que es puguin prestar des del municipi de Rosselló per a les 

persones que necessitin dels serveis concrets.  

 

Fa la seva intervenció el Sr. Toni Bosch, sol·licitant el canvi en el barem de puntuacions, per tal 

de que algun veí de Rosselló tingui més pes, afegeix que ja que es treu una llicència i això pot 

implicar una nova feina per algú que, com a mínim sigui del municipi. Donant més pes al punt 1 

amb 8 punts, 3 al segon i 4 al tercer per donar més pes a la gent que sigui del municipi de Rosselló. 

 

Intervé la Sra. Maria del Carme Vidal demana que es digui, finalment com ha quedat la 

puntuació respecte a aquest tema.  

 

Intervé seguidament el Sr. David Ricart i diu que es pensava que això ja s’havia parlat.  

 

Explica el Sr. Alcalde, Josep Abad, que ja que això ho van veure per primer cop el dia de la junta 

de portaveus i els hi va demanar que s’ho miressin bé, i que han d’intentar que entri algú de 

Rosselló amb això estan tots d’acord. Comenta que s’ho ha tornat a mirar a tot i proposa unes 

noves puntuacions.  

 

S’obre un petit debat envers el particular i s’acorda modificar el Plec, atorgant la següent 

puntuació: 

 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ  

Per tal de valorar les sol·licituds per a l’adjudicació de la titularitat de les llicències, es puntuarà, 

de 0 a 25 punts, d’acord amb els següents criteris: 

Ser veí del municipi de Rosselló, amb un any com a mínim d’antiguitat d’empadronament, a 

complir-se a la data de finalització del termini per a presentar les ofertes. Aquesta condició serà 

verificada pel propi Ajuntament d’entre les dades contingudes en el padró municipal. 8 punts. 



 

2. Experiència prèvia. Es computarà un punt per any d’experiència. Fins a 3 punts, d’acord amb 

els següents paràmetres.  

a) Dedicació prèvia a la professió en règim de treballador o treballadora assalariat de vehicles 

destinats a taxi, d’acord amb l’article 5 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del Taxi (criteri preferent 

segons l’art. 5.2 de la Llei del Taxi), acreditada mitjançant la inscripció i cotització en aquest 

concepte a la Seguretat Social.  

b) Tenir experiència en el transport de viatgers per carretera i/o de mercaderies, acreditada 

mitjançant la inscripció i cotització en aquest concepte a la Seguretat Social, contracte de treball o 

qualsevol altra documentació justificativa. 

Pel cas que l’aspirant reuneixi condicions per puntuar en el subapartats a) i b), el a) es valorarà de 

forma preferent i excloent.  

 

3.Compromís d’incloure una placa identificat iva amb les inicials S.P i també la inscripció següent 

“TAXI (NÚM. 1) DE ROSSELLÓ” amb el corresponent escut del municipi en la seva versió 

oficial. Acreditació mitjançant una declaració jurada. 3 punts. 

 

4.La matriculació del vehicle objecte de la llicència de taxi, estigui domiciliat al municipi de 

Rosselló. Aquesta condició serà verificada pel propi Ajuntament d’entre les dades del padró fiscal 

de l’impost de circulació. 3 punts.  

En el supòsit que l’ofert ant aporti compromís d’adquisició del vehicles cas de ser efectiu 

adjudicatari, s’acompanyarà declaració responsable de compromís de domiciliar el vehicle al 

municipi de Rosselló.  

 

5. Entrevista personal, mantinguda de forma obligatòria amb els membres de la Mesa i els 

assessors o tècnics que puguin requerir la seva assistència: Fins a 4 punts, amb la següent finalitat:  

Demostrar un nivell alt de coneixement del nomenclàtor del carrers dels nuclis urbans del municipi 

de Rosselló.  

Demostrar un nivell mitjà de coneixement del nomenclàtor dels principals carrers de la ciutat de 

Lleida, com a principal destí potencial dels viatgers, i, especialment, dels principals equipaments 

(estacions transport, centres mèdics i privats, seus d’administracions públiques, etcètera).  

Defensa del mode de prestació del servei públic.  

Defensa de les millores del servei proposades.  

 

Es obligatòria l’assistència a l’entrevista al lloc, data i hora que s’assenyali. Els sol·licitants que no 

compareguin seran automàticament exclosos del present procediment de selecció, salvat dels casos 

degudament justificats i lliurement apreciats per la Mesa. Els sol·licitants que facin l’entrevista 

han de portar el DNI. 

 

La mesa realitzarà a tots els candidats preguntes o qüestions de naturalesa similar, i així es deixarà 

constància en la corresponent acta.  

 

6.- Situació d'atur forçós, si el sol·licitant és més gran de 45 anys: 2 punt.  

 

7.Altres mèrits i millores en la prestació del servei tant de nivell tècnic com personal, que hauran 

de ser justificades i defensades en l’entrevista personal. Fins a 2 punts. 

En el cas de què es produeixi un empat entre els sol·licitants de la llicència amb major puntuació 

aplicant els criteris anteriors, s’efectuarà el desempat en base als següents criteris de puntuació, els 

quals, s’hauran de reunir amb anterioritat a la data de finalització del termini de presentació 

d’ofertes: 

- Joves Emprenedors-Persones sense familiars a càrrec: 2 punts 



 

- Nombre de membres de la família a càrrec del sol·licitant: 1 punt per membre familiar amb un 

màxim de 3. 

- Fills del sol·licitant que siguin minusvàlids físics o psíquics: 1 punt.  

Sotmès a votació es aprovat per unanimitat.  

  

VIII.-. EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDITS 5/2016. 

PROPOSTA DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXPRAORDINARI 

Expedient número 5/2016, 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 1 de desembre 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 5/2016, 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 

2016-1721-22799 Muntatge i Desmuntatge 

Barreres Fòniques 

14.630,00 

2016-31200-62300 Desfibril·ladors 4.500,00 

2016-33400-62900 Lona Decorativa Parròquia, 

Carpa activitats  

1.050,00 

2016-33700-62500 Carpa activitats ocupació 

temps lliure 

1.050,00 

 

2/ Suplement de Crèdit: 

Partida Nom Crèdits 

Inicials 

Proposta de 

consignació 

Crèdit 

Definitiu 

2016-15100-

22706 

Estudis i Treballs 

Tècnics 

12.100,00 10.900,00 23.000,00 

2016-32301-

21200 

Manteniment Escola 

la Rosella 

7.000,00 22.000,00 29.000,00 

2016-1532-

13000 

Laboral Brigada 

Mpal. 

133.850,00 18.000,00 151.850,00 

2016-1532-

16000 

S.S. Brigada 48.000,00 4.500,00 52.500,00 

2016-1721-

62900 

Barreres Fòniques * 43.439,12 510,88 43.950,00 

2016-16300-

16000 

S.S. Personal Neteja 

Viaria 

3.500,00 250,00 3.750,00 

2016-33400-

48000 

Entitats Culturals 7.000,00 500,00 7.500,00 

2016-33701-

48000 

Aportació Llar 

Jubilats 

1.700,00 100,00 1.800,00 

2016-1621-

46500 

CCS Servei RSU 104.000,00 2.050,00 106.050,00 

2016-1623-

46502 

CCS Fracció Vegetal 1.000,00 650,00 1.650,00 

2016-1623-

46700 

Consorci Residus 33.000,00 1.650,00 34.650,00 

2016-16310-

46501 

CCS Custodia 

Gossos 

6.000,00 2.750,00 8.750,00 

2016-23100-

46500 

CCS Serveis Socials 27.000,00 2.550,00 29.550,00 

2016-23100-

46500 

Contracte prestació 

serveis EBM 

120.000,00 21.350,00 141.350,00 



 

2016-32301-

62600 

Escola Rosella 

Equips informàtics 

2.900,00 300,00 3.200,00 

2016-33400-

22609 

Actes Culturals 2.000,00 11.300,00 13.300,00 

2016-33800-

22609 

Festes Major 60.000,00 25.000,00 85.000,00 

2016-92000-

64100 

Aplicacions 

informàtiques Ajt. 

6.250,00 650,00 6.900,00 

2016-32301-

62500 

Mobiliari i equipam. 

Escoles 

2.475,00 900,00 3.375,00 

2016-32600-

62500 

Instruments EMM 1.000,00 150,00 1.150,00 

2016-34200-

62500 

Mobiliari Esportiu 5.100,00 2.600,00 7.700,00 

 

Total altes crèdits:  149.890,88 

 

* Per la seva naturalesa, es modifica la codificació de l’aplicació pressupostaria d’inversió 

corresponent a l’adquisició de les Barreres Fòniques de la 2016-1-1532-61900 (vies publiques) 

per la 2016-1-1721-62900 (protecció contra la contaminació acústica), al igual que tots els 

moviments pressupostaris imputats. 

 

Finançament que es proposa: 

 

1/. Altes aplicació pressupostaria d’Ingressos: 

Partida Nom Alta 

   

 

2/. Anul·lació aplicació pressupostaria Despeses:  

Partida Nom Baixa 

   

 

3/. Fons de Contingència: 

Partida Nom Baixa 

   

 

4/. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals: 

Partida Nom Proposta de consignació 

2016-1-87000 Romanent de Tresoreria 149.890,88 

 

Total finançament:   149.890,88 



 

Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 

mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es 

presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, 

comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.  

 

En el torn obert d’intervencions el Sr. Manel Plana, tinent d’alcalde i portaveu de l’equip de 

govern, comenta l’expedient de modificació de crèdit 5/2016 en el qual, ja teniu les diferents 

despeses que han calgut finançar amb romanent de tresoreria, hi ha una partida amb crèdit 

extraordinari i altres que son suplement de crèdit, explica que tenen la composició de la mateixa  

 

Fa ús de la paraula el Sr. Toni Bosch, dient que tal i com es va dir en la junta de portaveus la 

inclinació del vot dependria del major dels actes culturals, la diferència d’11.300€ amb un inicial 

de 2000€ i després l’increment d’un 30% de Festa Major. Comenta que es pensava que els hi 

passaria durant el ple.  

 

Seguidament fa ús de la paraula la Sra. Maria del Carme Vidal i diu que aquesta modificació de 

crèdit es repetir una mica el mateix, se sap que es va molt just, però que el problema ve sempre 

donat a l’hora de repartir-los, hi ha una bossa i s’han de distribuir, explica que existeixen 

discrepàncies però que no passa res, cadascú ho veu d’una manera, manifesta que hi ha alguna 

d’aquestes modificacions de crèdit que podrien estar perfectament d’acord però que amb d’altres 

no. Acaba dient que votarà en contra d’aquesta modificació de crèdit per que es torna al mateix, 

diu que s’ho ha mirat tot, factura per factura, i explica que es tracta de prioritzar i no tot és igual 

d’important.  

 

És el torn del Sr. David Ricart i comença dient que s’abstindrà, comenta que la gestió del 

pressupost no marca la línia del que hauria de ser l’actuació de govern, mirant els pressupostos no 

pots palpar cap a on aniran les coses, ja que després amb el suplement de crèdit anem modificant el 

rumb del vaixell amb el criteri que vosaltres com a govern i que esteu legitimats per fer-ho, feu. 

Manifesta el seu acord amb algunes partides però amb d’altres no. 

 

Pren la paraula el Sr. Manel Plana, portaveu i tinent d’alcalde, dient que cadascú té el seu punt 

de vista però creu que s’han donat suficients arguments al respecte de despeses que es feien en 

temps passats i a més a més diu que s’ha de partir d’una premissa bàsica i és que els pressupostos 

s’han de fer en funció dels ingressos que hi ha, no en funció de la disponibilitat que podríem tenir, 

i comenta que està d’acord amb el que ha dit la Sra. Maria del Carme Vidal en quan a que són 

temps en que s’ha de tenir molta cura amb tot i que sempre se n’ha tingut amb la qüestió del diner 

públic, però que aquí es té una limitació que va en funció dels ingressos i això ens obliga a fer uns 

pressupostos que s’han a d’ajustar als ingressos i aquests ens permeten en un moment determinat 

ampliar partides com són les qüestions culturals, us ho passarà el secretari, i fica per exemple: la 

festa de Santa Àgueda, Carnestoltes, Cantades de Nadal, 30è aniversari de Ràdio Rosselló en la 

qual tots en vam gaudir i vam estar prou satisfets, Segrià Corals, obsequis de la trobada gegantera 

amb un èxit aclaparador, direcció del grup de teatre Desgavell que també participa i s’esforcen. 

Argumenta que evidentment són coses que es poden ficar en dubte i preguntar-se si calia fer-ho o 

no, el que volem nosaltres des d’aquest equip de govern és que quan hi hagi una activitat 

fonamentada i que es faci per gent del poble i que contribueixi amb aquest reeiximent cultural i 

social nosaltres ho tirarem endavant.  

 

Sotmès a votació es aprovat amb vuit vots a favor, dues abstencions dels Regidors Toni Bosch i 

David Ricart i Jordana i un vot en contra de la Regidora Maria Carme Vidal. 

 



 

IX.- INFORME EXECUCIÓ PRESSUPOSTARIA 3ER/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 – 3tr/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: 

  

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:  

 

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 

b. Previsió mensual d’ingressos.  

c. Saldo de deute viu.  

d. Impacte de les mesures d’estalvi i mesures d’ingressos previstes i calendari previst 

d’impacte en pressupost.  

e. Venciments mensuals de deute a curt i llarg termini.  

f. Calendari i quanties de necessitats d’endeutament.  

g. 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:  

 

a. El període mitjà de pagament global a proveïdors trimestral i la seva sèrie històrica.  

b. 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  

c. 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 3er 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 3er trimestre, a excepció dels capítols 1, 2 i 4 del pressupost d’ingressos que per la 

seva naturalesa es preveu una quantitat fixa mensual. 

 



 

Els fons líquids a l’inici de l’exercici son de 525.695,93€, a 30 de setembre es de 905.348,03€, i 

segons aquesta previsió a tancament de l’exercici el fons líquid resultant s’estima en 206.943,67€. 

 

El deute viu i el quadre d’amortitzacions coincideixen amb l’Estat del Deute, i a 30 de setembre de 

2016 presenta un deute viu amb entitats de crèdit total de 326.194,84€. 

 

Vist tot l’anterior, els Regidors resten assabentats del contingut de l’estat d’execució 

pressupostària del tercer trimestre de l’exercici 2016. 

 

Argumenta el Sr. Manel Plana què és un dels altres requisits que ens obliguen a fer els de 

l’administració central a fer els pressupostos a partir del ingressos sense tenir el compte el 

romanent de tresoreria, també ens fan fer un informe d’execució trimestral en el qual es diu que de 

forma fefaent el dia 30 de setembre tot i tenir uns fons líquids al començament d’exercici de 

525.695€ al 30 de setembre és de 905.348€ i es fa una previsió aplicant el principi de prudència i 

cosa que agraïm al Secretari Interventor i la contribució que fa a aquest Ajuntament per la gran 

situació econòmica que hi ha, diu que s’estima a uns 200.000€ el fons líquid resultant, insereix el 

Sr. Manel Plana que des del seu punt de vista personal creu que és una mica restrictiva aquesta 

estimació al respecte, parlem de qüestió líquida, diners de caixa, no de romanent de tresoreria que 

són drets reconeguts no cobrats. És un informe d’execució i que s’ha d’informar al respecte.  

 

X.- INFORME PAGAMENT MIG A PROVEÏDORS 3.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: 3tr 2016 

 

En el BOE de data 30 de juliol de 2014 es publica el Real Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel 

qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les 

Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos del règims de 

finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2014, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 

Sostenibilitat Financera.  

 

Concretament el capítol II, del període mig de pagament a proveïdors, estableix la metodologia per 

al càlcul del període mig de pagament en termes econòmics i la manera en què s’ha de publicar 

aquest període mig de pagament.  

 

Als efectes del càlcul del període mitjà de pagament global, el període mitjà de pagament de cada 

entitat s’ha de calcular d’acord amb la fórmula següent:  

 

Període mitjà de pagament de cada entitat = 

(ràtio operacions pagades * import 

total pagaments efectuats) + (ràtio 

operacions pendents de pagament * 

import total pagaments pendents) 

import total pagaments efectuats + 

import total pagaments pendents 

 

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

fórmula següent: 

 

 



 

Ràtio de les operacions pagades = 

Σ (nombre de dies de pagament * import 

de l’operació pagada) 

Import total de pagaments efectuats 

 

S’entén per nombre de dies de pagament els dies naturals transcorreguts des de: Els trenta 

posteriors a la data d’entrada de la factura en el registre administratiu, segons consti en el registre 

comptable de factures o sistema equivalent, o des de la data d’aprovació de la certificació mensual 

d’obra, segons correspongui, fins a la data de pagament material per part de l’administració. En els 

supòsits en els quals no hi hagi obligació de disposar de registre administratiu, s’ha de prendre la 

data de recepció de la factura. 

 

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

 

Ràtio d’operacions pendents de pagament = 

Σ (nombre de dies pendents de 

pagament * import de l’operació 

pendent de pagament) 

Import total de pagaments pendents 

 

S’entén per nombre de dies pendents de pagament els dies naturals transcorreguts des dels trenta 

posteriors a la data d’anotació de la factura en el registre administratiu, segons consti en el registre 

comptable de factures o sistema equivalent, o des de la data d’aprovació de la certificació mensual 

d’obra, segons correspongui, fins a l’últim dia del període a què es refereixin les dades publicades. 

En els supòsits en què no hi hagi obligació de disposar de registre administratiu, s’ha de prendre la 

data de recepció de la factura. 

 

En l’aplicació de la metodologia de càlcul establert als articles 3, 4 i 5 del RD 635/2014 i sobre les 

dades contingudes en l’aplicació comptable, en referència al 3er Trimestre de l’exercici 2016, el 

resultat és el següent: 

 

PERÍODE MIG DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS TRIMESTRAL – 3TR/2016 

Entidad 

Ratio 

Operaciones 

Pagadas 

(días) 

Importe 

Pagos 

Realizados 

(euros) 

Ratio 

Operaciones 

Pendientes 

(días) 

Importe 

Pagos 

Pendientes 

(euros) 

PMP 

(días) 

Rosselló 3,50 220.097,33 -11,14 168.822,91 -2,85 

PMP 

Global  
220.097,33 

 
168.822,91 -2,85 

 

* 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 tercer trimestre del 

2016 i del compliment del període màxim previst en la llei. 
 



 

En aquest punt que és l’informe de pagament mig a proveïdors del 3r trimestre i tornem a 

reconèixer i felicitar la tasca que es fa per part de les persones que s’encarreguen de la gestió 

administrativa i tècnica pel que fa a la gestió de les factures, expressa el portaveu del grup Manel 

Plana. Informa que l’administració local dels municipis disposa de 30 dies per aprovar i 30 per 

pagar, existeix un decalatge que pot ser que l’aprovis i si no es paga en un moment concret passa 

al següent mes i llavors s’allargaria més dels 30 dies disponibles. Explica què per això al 3r 

trimestres surt a -2,85 dies, és a dir que seria als 27 dies aproximadament el termini de pagament 

comptant des del moment de l’entrada física de la factura tot i que legalment tindríem 30 dies més 

per pagar. 
 
 

XI.- DECRETS E INFORMES ALCALDIA I REGIDORIES. 

Seguidament per l’alcalde es dona compte dels següents decrets a fi de donar compliment al 

precepte legal que obliga a l’alcalde de donar compte d’aquestes resolucions a la Corporació (art. 

42 del R. O. F,) 

 

Decrets Inscripció Registre Propietat Finca Josep Maria Peruga i Finca Rubinat. 

Decret Adjudicació de les obres Projecte Urbanització Plaça Aviador.. 

Decrets acceptació cessió crèdits Benito Arnó e Hijos a favor de Banc Tierra. 

Decret Delegació Regidor Sr Joan Fontova a Reunió Consell Alcaldes pel proper 28 d’octubre 

Decret Delegació Regidor Sr Joan Fontova a Reunió Consell Alcaldes pel proper 22 de desembre.  

Sol·licitud Ajuts Diputació Aigua Consum Al-kanís, adaptació canonada i aprovació Memòria 

Valorada. 

Decret concessió targeta aparcament Aurelio Godoy.  

Sol·licitud línia Ajuts Programació Oferta Cultural 2016 

 

INFORMES. 

Per l’alcaldia s’informa entre altres assumptes els de mes rellevància: 

 Canvi Cia. Seguros, pòlisses de multirisc i responsabilitat civil Ajuntament, que suposa 

mes cobertures i un estalvi. 

 Reunions Comissió Campanar Església.  

 Reunió mantinguda a la Diputació de Lleida, respecte a la Carretera Nacional 230. 

 Adequació Local Parroquial per poder celebrar els cultes  

 També informa que enguany s’ha tingut que avançar l’esporga de tot l’arbrat del municipi, 

per combatre la malaltia de la cendrosa. 

 Informa de la compra i adequació al Punt Edu de nous equips informàtics tots amb una 

mateixa versió software i un projector. 

 Respecte a prevenció, informa de l’adquisició de dos desfibril·ladors, un al camp de futbol 

i l’altre en forma de torre que és a l’entrada mateixa de l’ajuntament. 

 Respecte a les obres del vial d’Al-kanís, ja estat finalitzat i també s’ha arreglat l’asfaltat del 

pàrquing de davant el parc infantil.  

 També comenta la Finalització i obertura del vial del Sud1 

 S’ha apedaçat el vial del darrera del frontó d’Al-kanís, estava en molt males condicions i 

s’ha optat per fer-ho de seguida.  

 La pintura del cementiri com cada any.  

 Adquisició de 4 cistelles de bàsquet per la pista poliesportiva.  

 La pista de pump track  

 La marató de tv3 amb una altra recaptació record 

 Sopar solidari per al càncer que també es va recaptar prop de 900€ 

 S’han iniciat les obres de la plaça de l’Aviador.  



 

 S’ha produït una reunió amb esports aquesta setmana, per potenciar les pistes i trialeres de 

Rosselló. Ja que les tenim aquí i és un lloc únic i privilegiat, la idea és explotar-les i s’han 

de potenciar més, s’han de marcar i tindre-les amb les millors condicions possibles. A la 

reunió es va demanar la col·laboració i diners per fer aquesta actuació. Ficar la informació 

de la trialera que vols fer.  

 Pel que fa al tema del pressupost del 2017 hi ha unes inversions previstes per a l’any 2017, 

que estan condicionades i lligades amb una subvenció al darrera, com ara la Pavimentació 

del Carrer Eral, Voreres Camí Almacelles, Camí de Benavent, Vial Carrer Sol fins al Camp 

de Futbol, Exterior Casal, Camí de Benavent etc. 

 Finalitzats el informes es comenta i s’obre un petit debat entre el Alcalde, la Regidora 

Maria Carme Vidal i el Regidor David Ricart, envers el tema del finançament del Camí de 

Benavent per part de les Empreses que mes l’utilitzem, exposant diferents punt de vista i 

també es pregunta sobre les mesures a tenir en compte envers la Carretera Nacional 230 i 

es comenta el circuit de BBT, i la necessitat de mirar repoblar la Serreta, a traves dels ajut 

de Ministeri de Medi Ambient. Per últim per part de l’Alcaldia comenta les diferents 

realitats del municipis per on discorre envers la Crtra N-230.  

 

XII.- 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 45/2016 

NOM / DOMICILI PILAR HERNANDEZ HERNANDEZ 

C/ Major, 88 

25124-ROSSELLÓ.-  

DISCRIPCIO Instal·lació d’una plataforma elevadora en un habitatge unifamiliar del carrer Major, 88, 

d’aquest Municipi. 

CONTRATISTA No consta 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 17-10-2016 

 

Nº EXPEDIENT 54/2016 

NOM / DOMICILI JOSEP MARIA ORDUÑA SUTIL 

Al-kanis, 9 

25124-ROSSELLÓ.-  

DESCRIPCIÓ Canviar porta de garatge existent a la colònia Al-Kanis, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Terrado, tallers i subministraments, SL. 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 06-10-2016 

 

Nº EXPEDIENT 55/2016 

NOM / DOMICILI MERCE TORRENT PAREJA 

c/ Ramon Berenguer IV, 33 

25124-ROSSELLÓ.-  

DESCRIPCIO Reforma i renovació de l’escala comunitària a l’edifici del carrer Ramon Berenguer IV, 

33, d’aquest Municipi. 

CONTRATISTA Estudi 3a 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 03-10-2016 

 



 

Nº EXPEDIENT 56/2016 

NOM / DOMICILI ANGEL BRAO PEÑALVER 

c/ Graver de Baix, 44 

25124-ROSSELLÓ.-  

DESCRIPCIÓ Neteja de pati, instal·lació drenatge i reblert a la finca del carrer Graver de Baix, 42, 

d’aquest Municipi. 

CONTRATISTA Ell mateix 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 06-10-2016 

 

Nº EXPEDIENT 58/2016 

NOM / DOMICILI MONTSERRAT SEUMA TARDA 

Av.dels Esports, 21 

25124-ROSSELLÓ.-  

DISCRIPCIO Reparació sistema drenatge i paviment parcial pati de la vivenda del carrer Av.dels 

Esports, 21, d’aquest Municipi. 

CONTRATISTA Construccions Enric Ribes Fernandez 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’Alcaldia 06-10-2016 

 

Nº EXPEDIENT 59/2016 

NOM / DOMICILI JOSEFA DOMINGUEZ ORTIZ 

c/ Graver de Baix, 18 

25124-ROSSELLÓ.-  

DISCRIPCIO Arranjament pati planta baixa, porxo interior, de la vivenda del carrer Graver de Baix, 18, 

d’aquest Municipi. 

CONTRATISTA Construccions Enric Ribes Fernandez 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 20-10-2016 

 

EXPEDIENT 60/2016 

NOM / DOMICILI MARIA ELENA GIRIBET MOR 

c/ Major, 74 

25124-ROSSELLÓ.-  

DISCRIPCIO Envà pluvial (amb aïllament intern) en mitgera d’edifici del carrer Major, 74, d’aquest 

Municipi 

CONTRATISTA Construccions Enric Ribes Fernandez 
INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’Alcaldia 17-11-2016 

 

Nº EXPEDIENT 61/2016 

NOM / DOMICILI ENRIC VILLANOVA GUILLAUMET 

C/ Plaça Major, 1 

25124-ROSSELLÓ.-  

DISCRIPCIO Reparació gotelleres telada de la vivenda del carrer Plaça Major, 1, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Construccions Enric Ribes Fernandez 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 17-11—2016 

 

Nº EXPEDIENT 63/2016 

NOM / DOMICILI COMUNITAT DE PROPIETARIS AV.DELS ESPORTS, 1 (en representació Pilar 

Alarcón) 

Av.dels Esports, 1 



 

25124-ROSSELLÓ.-  

DISCRIPCIO Arranjament de façana (reparació de l’arrebossat i pintura façana) de l’edifici de l’ 

Av.dels Esports, 1, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Construccions Gorgues, SA. 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 17-11-2016 

 

Nº EXPEDIENT 64/2016 

NOM / DOMICILI PERE JOAN VIDAL TORRUELLA 

Ctra. Vall d’ Aran, 24 

25124-ROSSELLÓ.-  

DISCRIPCIO Reparació gotelleres teulada vivenda del carrer Major, 40, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Construccions Gorgues, SA. 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 17-11-2016 

 

Nº EXPEDIENT 65/2016 

NOM / DOMICILI JOAN ANTONI BERMUDEZ VIGO 

Passeig de Ronda, 78, 6 è. 2a. 

25006-LLEIDA.-  

DISCRIPCIO Fer un paviment de formigó fratassat a la planta baixa de l’ edifici de l’ Av. 

Catalunya,11, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Constructora grup Iros, SL. 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 22-11-2016 

 

Nº EXPEDIENT 68/2016 

NOM / DOMICILI INTRADOS NEGOCIOS, S.L. (en representació Alejandro Villacampa Estiarte) 

c/Doctor Combelles, 51 altell dret 

25003-LLEIDA.-  

DISCRIPCIO Substitució del mobiliari de cuina, i substitució de banyera per plat de dutxa, vivenda del 

c/ Major, 143-149, esc.A, 2n.2a.d’aquest Municipi. 

CONTRATISTA Intrados Negocios, S.L. 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 12-12-2016 

 

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.  

 

XIII.- CORRESPONDENCIA OFICIAL I ASSUMPTES DE TRAMIT. 

Seguidament es dona compte de la correspondència rebuda, essent de destacar per la seva 

importància: 



 

 Escrit Síndic de Greuges, sol·licitant informació referent queixa presentada pel Regidor del 

Grup Rosselló per Tothom-Entesa, per manca resposta preguntes sobre actuacions fetes al 

vert3ex campanar un cop comunitat per part del cap de la brigada l’esquerda, escrit 

presentat amb data 12/07/2016, registre entrada num 566. 

 Escrit Diputació de Lleida, comunicant concessió ajuts consultori mèdic, manteniment, 

anualitat 2016, per un import de 24.301,00 euros. 

 Escrit Institut Estudis Ilerdencs, comunicant concessió ajuts escola municipal de musica, 

despeses funcionament, anualitat 2016, per un import de 1.735,00 euros.  

 Escrit Cat Salut, adjuntant clàusula addicionals conveni manteniment consultori mèdic, any 

2016, per un import de 3.919,38 euros. 

 Escrit de Gerència Territorial del Cadastre, demanant col·laboració per identificar 

immobles de naturalesa urbana de titularitat desconeguda, als efectes de recaptació de 

L’IBI, així com l’actualització de les Bases de Dades..  

 Escrit Institut Estudis Ilerdencs, comunicant denegació ajut demanat dins la línia de 

Restauració i remodelació patrimoni culturals 2016, per l’actuació “ Substitució coberta 

antiga església Al-kanis.  

 Escrit Departament de Territori i Sostenibilitat, en referencia a l’actualització del mapa 

protecció envers la contaminació lumínica, i per si l’Ajuntament vol proposar 

modificacions a la proposta normativa..  

 Escrit Departament de Territori i Sostenibilitat, comunicant Resolució modificació servei 

de transport nocturn en l’àrea de Lleida.  

 Escrit Consell Comarcal del Segrià, comunicant acords envers les aportacions Ajuntament 

en la prestació dels serveis socials basics i servei de recollida de residus.-  

 Institut Nacional d’Estadística, comunicant xifres oficials de població referides a 1 de 

gener de 2016, resultant a Rosselló, la xifra de 3.029 habitants.  

 Agencia de Residus de Catalunya, notificant proposta de Resolució provisional de 

concessió de la subvenció corresponent a l’any 2016, per a la utilització d’àrids reciclats 

dels residus de la construcció, per un import de 25.062,12 Euros.  

 Agencia de Residus de Catalunya, notificant proposta de Resolució provisional per a 

Projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals, trobant-se 

Rosselló, en la Llista d Reserva, amb un ajut demanat de 21.588,58 euros, sobre un 

pressupost presentat de 32.221,76, per l’actuació Prevenció malbaratament alimentari, 

foment de la recollida, etc.. 

 Institut Català de les Dones, adjuntant material per commemorar el 25 de novembre “ Dia 

Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. 

 Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat, comunicant Aprovació 

inicial del Pla Especial Urbanístic per a la nova Xarxa de distribució elèctrica en alta tensió 

entre Torre-serona, Torrefarrera i Rosselló, promogut per Electra Redenergia SL, donant 

audiència als Ajuntaments afectats, per termini d’un mes.  

 Direcció General de Joventut, Resolució de concessió de la subvenció del Projecte 

presentat Rosselló Jove 2016, per un import de 10.200,00 Euros. 

 Institut Català de les Dones, comunicant concessió de la subvenció provisional del Projecte 

Programació anual activitats adreçades a les dones, línia B2, per un import de 2.000 Euros. 

 Agencia de Salut Publica de Catalunya, comunicant instruccions per a la justificació de 

l’execució del programa de Salut Escolar curs acadèmic 2015-2016. 

 En els assumptes de tràmit, es comenta entre els assistents l’escrit del Síndic de Greuges i 

actuacions dutes a terme, i en un altre ordre es comenta el tema del maltractament a les 

dones i la necessitat de conscienciar a la població, ja que es un tema que afecta a totes les 

edats i capes socials.  



 

LEGISLACIO INTERES/JURISPRUDENCIA I DOCTRINA. 

NORMATIVA 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2255-2016, contra los artículos 1, 4, 9.1, 11 y 12 de la Ley 

del Parlamento de Cataluña 14/2015, de 21 de julio, del impuesto sobre las viviendas vacías y 

de modificación de normas tributarias y de la Ley 3/2012. 
El Pleno del Tribunal Constitucional, por auto de 20 de septiembre actual…, ha acordado: 

Levantar la suspensión de los artículos 1, 4, 9.1, 11 y 12 de la Ley del Parlamento de Cataluña 

14/2015, de 21 de julio, del impuesto sobre las viviendas vacías y de modificación de normas 

tributarias, y de la Ley 3/2012. 

 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2256-2016, contra el art. 19.6 de la Ley del Parlamento 

de Cataluña 16/2015, de 21 de julio, de simplificación de la actividad administrativa de la 

Administración de la Generalidad y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso a la 

actividad económica. 

El Pleno del Tribunal Constitucional, por auto de 20 de septiembre actual…, ha acordado levantar 

la suspensión del artículo 19.6 de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2015, de 21 de julio, de 

simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalidad y de los 

gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica.  

 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2501-2016, contra los artículos 2 (apartado 2), 3, 4, 5 

(apartados 1, 2, 3, 4 y 9), 7, la disposición adicional, la disposición transitoria segunda 

(apartado primero y apartado segundo en lo que se refiere a la aplicación del artículo 7) y la 

disposición final tercera de la Ley del Parlamento de Cataluña 24/2015, de 29 de julio, de 

medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza 

energética. 
El Pleno del Tribunal Constitucional, por Auto de 20 de septiembre actual, ha acordado: Mantener 

la suspensión de los artículos 2 (en su apartado 2), 3, 4, 5 (en sus apartados 1 a 4 y 9) y 7, la 

disposición adicional, la disposición transitoria segunda (apartado primero y apartado segundo en 

lo que se refiere a la aplicación del artículo 7) y la disposición final tercera de la Ley del 

Parlamento de Cataluña 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia 

en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.  

 

Orden PRE/1590/2016, de 3 de octubre: instrucciones para habilitar la participación pública 

en el proceso de elaboración normativa a través de los portales web de los departamentos 

ministeriales 

Preàmbul 

 La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, establece en su artículo 26 dos vías para 

posibilitar la participación de ciudadanos, organizaciones y asociaciones en el proceso de 

elaboración de los anteproyectos de ley, proyectos de real decreto legislativo y proyectos de 

normas reglamentarias impulsados por la Administración General del Estado. 

En primer lugar, y con carácter previo a la elaboración del texto normativo, se llevará a cabo 

una consulta pública con el fin de recabar la opinión de los destinatarios potenciales de la 

norma, a través del portal web del departamento competente. 

Una vez elaborado el proyecto o anteproyecto, y en el caso de que afecte a los derechos e 

intereses legítimos de los ciudadanos, se publicará el texto en el mismo portal web, al objeto 

de sustanciar el trámite de información pública o conceder audiencia a las personas 

afectadas, directamente o a través de las organizaciones o asociaciones que las representen, 

así como para obtener cuantas aportaciones adicionales puedan realizar otras personas o entidades. 

 

 



 

ESTATAL 

 Ley Orgánica 2/2016, de 31 de octubre, de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 

junio, del Régimen Electoral General, para el supuesto de convocatoria automática de 

elecciones en virtud de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 99 de la Constitución. 

 

CATALUNYA 

LLEI 2/2016, de 2 de novembre, de modificacions urgents en matèria tributària. 

DECRET 314/2016, de 8 de novembre, pel qual es determinen les condicions específiques de 

contractació i comercialització de serveis de taxi i el règim jurídic de l'activitat de mediació. 
 

Doctrina:  
Informe 5/2016, de 26 de juliol, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la 

Generalitat de Catalunya (Comissió Permanent) 
 Assumpte: Conseqüències de la presentació d’ofertes que, per error, incompleixen prescripcions 

mínimes obligatòries. 

 

Informe 6/2016, de 26 de juliol, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la 

Generalitat de Catalunya (Comissió Permanent) 
 Assumpte: Requisits de capacitat i de solvència que procedeix exigir en contractacions que 

incorporin prestacions corresponents a diverses tipologies contractuals. Acreditació de la 

classificació empresarial per part d’unions temporals d’empreses. 

 

Informe 10/2016, de 18 de mayo, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de 

la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 Asunto: Prohibiciones para contratar aplicables a los familiares de los miembros del ayuntamiento 

 

Resolución nº 724/2016, de 16 de septiembre, del Tribunal Administrativo Central de 

Recursos Contractuales.  
 Assumpte: Doctrina relativa a la divisió en lots.  

Acuerdo 90/2016, de 8 de septiembre, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de 

Aragón. 
 Assumpte: Doctrina relativa a les millores 

 

Jurisprudencia:  
Sentència del Tribunal Suprem, sala del contenciós, de data 22 de juny de 2016 (recurs: 

1636/2015).  
 Assumpte: Aclareix el que s’ha d’entendre com a “despeses de primer establiment” en contractes 

de selecció de socis privats per a la constitució d’una societat d’economia mixta, destinada a la 

gestió d’un servei públic. 

 

Sentència del Tribunal Suprem, sala del contenciós, de 8 de febrer de 2016, (recurs 

3970/2016). 
 Assumpte: Estableix que es consubstancial a la contractació pública que el risc i ventura vagi a 

càrrec del contractista. 

 

Sentència del Tribunal Suprem, sala del civil, de 5 d’abril de 2016, (recurs de cassació 

726/2014). 
 Assumpte: No procedeix cap indemnització per despeses generals com a conseqüència de la 

resolució d’un contracte d’obra per desestiment de l’entitat contractant al no existir prova que 

sustenti la petició. 



 

Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de 7 de setembre de 2016,(assumpte 

C-549/14). 
 Assumpte: Les modificacions a la baixa també són modificacions substancials.  

 

Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de 14 de juliol de 2016, (assumpte C-

406/14). 
 Assumpte: L’obligació d’executar directament determinat percentatge del contracte vulnera les 

Directives Europees.  

 

Sentència del Tribunal Constitucional, de 22 de setembre de 2016, (recurs 

inconstitucionalitat 2165/2016). 
 Assumpte: Anul·la l’article 1 de la Llei de Castilla - La Mancha 7/2015, de 2 de desembre, que 

fixa en 35 hores setmanals la jornada laboral dels funcionaris al servei de l'administració 

autonòmica. 

 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sala del contenciós, de 3 de març 

de 2016, (recurs 255/2015). 
 Assumpte: Admet la possibilitat de promoció interna directa d’un funcionari des del subgrup C1 

al subgrup A1. 

 

Sentència del Tribunal Suprem, sala del contenciós, de 7 de juny de 2016, (recurs 193/2014). 
 Assumpte: S’estableix com a de comptar-se el termini de prescripció per a sol·licitar la devolució 

d’ingressos indeguts quan l’administració tributària no executa la resolució que reconeix la 

devolució. 

 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, secció de lo social, de 5 d’octubre de 

2016, (recurs de suplicació 246/2014). 
 Assumpte: Primera sentència posterior a la sentència del TJUE de 14 de setembre de 2016, que 

declarava contrari al Dret de la Unió el fet de que, segons la legislació espanyola, els treballadors 

interins no tinguin dret a una indemnització al finalitzar el seu contracte.  

 

Sentència del Tribunal Constitucional, de 22 de setembre de 2016, (recurs 

inconstitucionalitat 2165/2016). 
 Assumpte: Anul·la l’article 1 de la Llei de Castilla - La Mancha 7/2015, de 2 de desembre, que 

fixa en 35 hores setmanals la jornada laboral dels funcionaris al servei de l'administració 

autonòmica. 

 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sala del contenciós, de 3 de març 

de 2016, (recurs 255/2015). 
 Assumpte: Admet la possibilitat de promoció interna directa d’un funcionari des del subgrup C1 

al subgrup A1. 

 

Sentència del Tribunal Suprem, sala del contenciós, de 7 de juny de 2016, (recurs 193/2014). 
 Assumpte: S’estableix com a de comptar-se el termini de prescripció per a sol·licitar la devolució 

d’ingressos indeguts quan l’administració tributària no executa la resolució que reconeix la 

devolució. 

 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, secció de lo social, de 5 d’octubre de 

2016, (recurs de suplicació 246/2014). 



 

 Assumpte: Primera sentència posterior a la sentència del TJUE de 14 de setembre de 2016, que 

declarava contrari al Dret de la Unió el fet de que, segons la legislació espanyola, els treballadors 

interins no tinguin dret a una indemnització al finalitzar el seu contracte.  

 

XIV.- FACTURES I COMPTES. 

S’aprova la relació de factures detallada i en poder dels regidors que ascendeix a la quantitat de 

428.238,32 (s.e.u.o)  

 

Factura 

D. 

Registre 

D. 

Factura 

Imp.Factura 

(Eur) Descripció 

Imp. BOP 

(Eur) 

1190 21/09/2016 21/09/2016 1.269,29 HAPPY LUDIC, MOBILIARI URBA  Si 

1191 28/09/2016 28/09/2016 855 JOAN LLOMPART, SERVEIS PERIODISTICS SET-16 Si 

1192 28/09/2016 23/09/2016 1.353,06 RICARD ANTON, SERVEIS PERIODISTICS SET-16 Si 

1193 28/09/2016   1.272,00 JORDI ALBA, SERVEIS TECNICS SET-16 Si 

1194 28/09/2016 28/09/2016 1.221,12 VALERI MAS, SERVEIS TECNICS 3T-16 Si 

1195 05/08/2016 01/08/2016 314,62 BNP PARIBAS, RENTING COPIADORA AGOST-16 Si 

1196 05/08/2016 03/08/2016 128,99 LOCAL PROM, BUTLLETI LOCAL DE SUBVENCIONS AGOST Si 

1197 20/07/2016 20/07/2016 127,05 ANÀLISI CONTROL PISCINES ESTIU (REF. 2323 a 2325) No 

1199 06/09/2016 05/09/2016 380,64 WOLTERS KLUWER, CONTRATACION ADMVA.PRACTICA Si 

1200 01/10/2016 01/10/2016 500,08 Cuota Alquiler veh?culo matr?cula 2253JPX FORD TRA Si 

1201 01/10/2016 30/09/2016 152,76 ELECTROSTOCKS, TREBALL ELECTRICITAT ESCOLES No 

1202 01/10/2016 30/09/2016 423,5 PROTECCIO INTEGRAL, VIGILANCIA NOCTURNA SET-16 No 

1203 28/08/2016 28/08/2016 1.028,50 TELEFONICA, FACTURACIO PLANA AGOST-16 Si 

1204 21/09/2016 21/09/2016 101,75 TORRELSA, CAFE AJUNTAMENT Si 

1205 21/09/2016 16/02/2016 88,28 CASA BADIO, VARIS CARNESTOLTES Si 

1206 23/09/2016 23/09/2016 40,85 INFOUNIO, INTERVENCIO FONT ALIMENTACIO PC Si 

1207 26/09/2016 31/08/2016 3.510,57 GESTIONA, SERVEI SOCORRISTA AGOST-16 Si 

1208 27/09/2016 27/09/2016 155,11 TALLERS ROSSELLO, REPARACIO DUMPER Si 

1209 28/09/2016 28/09/2016 12,1 ILERSIS, ESTOIG PREGONER FM PILAR Si 

1210 29/09/2016 29/09/2016 763,76 RAPOR, ESCOLES, CONSULTORI, AJUNTAMENT Si 

1211 29/09/2016 27/09/2016 174,48 PLAMECA, LLOGUER MAQUINA ESPORGA ARBRES Si 

1212 01/10/2016 01/10/2016 381,66 ARVAL, RENTING VEHICLE AGENTS OCT-16 Si 

1213 29/09/2016 23/09/2016 405,24 GONZALO, ASSESSORAMENT JURIDIC, 3T/16 Si 

1214 29/09/2016 15/06/2016 600 ESBART ROSSELLONES, DIABLES REVETLLA ST JOAN Si 

1215 30/09/2016 30/09/2016 580,46 MN CATERING, CATERING EB SETEMBRE Si 

1216 30/09/2016 30/09/2016 209,45 SEGRE SERVEIS, BEGUDES AJUNTAMENT SET-16 Si 

1217 03/10/2016 03/10/2016 42 FOTO LLUM, MARCS COLORS FM PILAR Si 

1218 30/09/2016 30/09/2016 1.028,50 PASSABARRET, ESPECTACLE RODOLFO RITA FM SET Si 

1219 02/10/2016 30/09/2016 423,54 EVA CORTIJO, NOTICIES I ESPORTS, LA XARXA Si 

1220 21/09/2016 21/09/2016 15,87 AQUALIA ESCORXADOR, 17/05 A 16/08 Si 

1221 21/09/2016 21/09/2016 31,56 AQUALIA, REG PL NOVA, 12/05 A 11/08 Si 

1222 21/09/2016 21/09/2016 39,08 AQUALIA, CAMP FUTBOL 12/05 A 10/08 Si 

1223 23/08/2016 23/08/2016 130,61 ENDESA, ENLLUMENAT `VERGE DL PILAR 21/6 A 22/8 Si 

1224 23/08/2016 12/09/2016 27,52 ENDESA, CEMENTIRI 11/7 A 9/9 Si 

1225 23/08/2016 23/08/2016 150,87 ENDESA, ENLLUMENAT RAVAL 21/06 A 22/08 Si 

1226 05/09/2016 05/09/2016 2.682,87 ENDESA, AJUNTAMENT 1/8 A 31/8 Si 



 

1227 09/09/2016 09/09/2016 54,57 ENDESA, ESCORXADOR 9/5 A 10/7 Si 

1228 09/09/2016 06/09/2016 355,82 ENDESA, ESCOLES 6/5 A 5/7 Si 

1229 27/09/2016 21/09/2016 5,56 AQUALIA, REG AV. PONENT 12/5 A 11/8 Si 

1230 27/09/2016 21/09/2016 15,87 AQUALIA, MAGATZEM AFORES, 17/5 A 16/08 Si 

1231 27/09/2016 21/09/2016 254,07 AQUALIA, AJUNTAMENT 13/05 A 12/08 Si 

1232 27/09/2016 21/09/2016 47,64 AQUALIA, EB, 12/05 A 11/08 Si 

1233 27/09/2016 21/09/2016 30 AQUALIA, C/ESCOLES 12/5 A 11/08 Si 

1234 27/09/2016 21/09/2016 13,09 AQUALIA, REG ROTONDA R. BERENGUER 17/5 A 16/8 Si 

1235 27/09/2016 21/09/2016 42,14 AQUALIA, REG ROTONDA C. BENAVENT 17/5 A 16/8 Si 

1236 27/09/2016 21/09/2016 15,87 AQUALIA, C/ ESGLESIA, 13/05 A12/08 Si 

1237 27/09/2016 21/09/2016 15,87 AQUALIA, CONSULTORI, 17/5 A 12/08 Si 

1238 02/10/2016 02/10/2016 16.621,99 TREN MAGIC, SERVEIS PRESTATS AL MES D'OCTUBRE Si 

1239 27/09/2016 21/09/2016 0,72 AQUALIA, ALKANIS FONT FRONTON 17/05 A 16/08 Si 

1240 27/09/2016 21/09/2016 1,62 AQUALIA, REG RBLA GIRONA 12/05 A 10/08 Si 

1241 27/09/2016 21/09/2016 5,74 AQUALIA, REG ILLETA MAKATO 17/05 A 16/08/2016 Si 

1242 27/09/2016 21/09/2016 31,38 AQUALIA, REG PL NOVA, 17-05-2016-16-08-2016 Si 

1243 27/09/2016 21/09/2016 4,13 AQUALIA, REG PL NOVA, 13-05-2016-12-08-2016 Si 

1244 27/09/2016 21/09/2016 15,87 AQUALIA, SALA VETLLES,17-05-2016-16-08-2016 Si 

1245 27/09/2016 21/09/2016 2.894,50 AQUALIA, PISCINES 12-05-2016-11-08-2016 Si 

1246 27/09/2016 21/09/2016 158,8 AQUALIA, ESCOLES 12-05-2016-11-08-2016 Si 

1247 27/09/2016 21/09/2016 31,76 AQUALIA, LOCAL JOVE 13/5 A 12/8 Si 

1248 27/09/2016 21/09/2016 128,21 AQUALIA, ROTONDA MAKATO 17-05-2016-16-08-2016 Si 

1249 27/09/2016 21/09/2016 2,7 AQUALIA, CEMENTIRI REG 17-05-2016-16-08-2016 Si 

1250 27/09/2016 21/09/2016 22,94 AQUALIA, CASAL 17-05-2016-16-08-2016 Si 

1251 27/09/2016 21/09/2016 29,12 AQUALIA, LOCAL DONES 17-05-2016-16-08-2016 Si 

1252 27/09/2016 21/09/2016 159,04 AQUALIA, ROTONDA AL KANIS, 17-05-2016-16-08-2016 Si 

1253 27/09/2016 21/09/2016 4,66 AQUALIA, REG PL AVIADOR, 13/5 A 12/8 Si 

1254 27/09/2016 21/09/2016 1,08 AQUALIA, GUILLEM ROSSELLO, 17-05-2016-16-08-2016 Si 

1255 27/09/2016 21/09/2016 15,87 AQUALIA, PATI ESGLESIA, 13/5 A 12/8 Si 

1256 27/09/2016 21/09/2016 15,87 AQUALIA, CASA PARROQUIAL, 13-05-2016-12-08-2016 Si 

1257 27/09/2016 21/09/2016 14,34 AQUALIA, PL MAJOR, 13/5 A 12/8 Si 

1258 27/09/2016 21/09/2016 0,18 AQUALIA, GUILLEM ROSSELLO 17-05-2016-16-08-2016 Si 

1259 27/09/2016 21/09/2016 29,23 AQUALIA, CTRA VALL D'ARAN 17-05-2016-16-08-2016 Si 

1260 01/09/2016 01/09/2016 48,58 TELEFONICA, MOBIL ALCALDE AGOST Si 

1261 01/10/2016 01/10/2016 48,76 TELEFONICA MOBIL ALCALDE Si 

1262 01/10/2016 28/09/2016 1.028,50 TELEFONICA, FACTURACIO PLANA SET-16 Si 

1263 01/09/2016 01/09/2016 291,67 TELEFONICA, LINIES MOBILS AJUNTAMENT AGOST Si 

1264 01/10/2016 01/10/2016 301,92 Movistar-Tipus de contracte: Contracte Negocis - Si 

1265 03/10/2016 03/10/2016 57,1 UNIPRESALUD, ANALITIQUES PREVENCIO RISCOS Si 

1266 03/10/2016 30/09/2016 471,63 ELECTROSTOCK, MATERIAL ELECTRIC FESTA MAJOR Si 

1267 03/10/2016 30/09/2016 45,46 ELECTRO STOCK, ARMARIO MURAL ESCOLES Si 

1268 05/10/2016 30/09/2016 1.028,50 HAPPY LUDYC, ROCODROM FESTA CASSOLES Si 

1269 05/10/2016 30/09/2016 57.469,53 BENITO ARNO, CERTIF 1, CAMI ALKANIS Si 

1270 10/10/2016 30/09/2016 1.594,18 SERVEIS LIC, NETEJA VIAL MES DE SETEMBRE No 



 

1271 10/10/2016 07/10/2016 59,77 CAO, CPISR-1 C SILVIA FORNOS NAVARRO No 

1272 11/10/2016 03/10/2016 8.380,36 MJ GRUAS, URB. NOU VIAL SECTOR SUD-1 DE ROSSELLÓ No 

1273 13/10/2016 13/10/2016 7.865,00 MUSICS CATALUNYA, ACTUACIO SELVATANA FM PILAR No 

1274 17/10/2016 14/10/2016 3.500,00 PIROTECNIA GUAL, ESPECTACLE PIROTECNIC FM PILAR No 

1275 17/10/2016 17/10/2016 5.445,00 LA TRACA, ACTUACIO HEY! PACHUCOS a Rosselló el dia No 

1276 18/10/2016 17/10/2016 605 LA TRACA, SANITARIS FM PILAR No 

1277 17/10/2016 17/10/2016 4.235,00 LA TRACA, TREMENDOS a Rosselló el dia 15/1 No 

1278 18/10/2016 18/10/2016 786,5 ARCA, ESCENARI FM PILAR No 

1279 18/10/2016 17/10/2016 3.204,38 FARRA SOLSONA, SEGURETAT FM PILAR No 

1280 18/10/2016 17/10/2016 2.075,15 PROTECCIO INTEGRAL, SERVEI VIGILANCIA FM PILAR No 

1281 18/10/2016 03/10/2016 8.191,22 PAC,Pozo de hormigon, BARRERES FONIQUES Si 

1282 20/10/2016 27/09/2016 2.168,32 AMBI JARDINS, MANTENIMENT JARDINS SET-16 Si 

1283 03/10/2016 27/09/2016 601 AMBI JARDINS, REPLANTAR EB, I ALTRES  No 

1284 03/10/2016 01/10/2016 2.862,00 DORINDA AVENTIN, ASSESSORIA JURIDICA 4T/2016 Si 

1285 03/10/2016 21/09/2016 982,52 TEXALIA, BANDERES ROSSELLO Si 

1286 03/10/2016 09/09/2016 248,1 TEXALIA, BANDERES, CATALUNYA I ROTLLO Si 

1287 03/10/2016 01/10/2016 612 ARTESEY, LLOGUER LOCAL JOVE OCT-16 Si 

1288 03/10/2016 01/10/2016 4.070,49 LIMP PIRINEO, NETEJA DEPENDENCIES SET-16 Si 

1289 03/10/2016 01/10/2016 1.788,57 LIMP. PIRINEO, NETEJA GRAL VIDRES, I CASAL Si 

1290 03/10/2016 01/10/2016 4.293,00 LIMPIEZAS PIRINEO, NETEJA ESCOLES SET-16 Si 

1291 04/10/2016 01/10/2016 226,52 ACENS, DATACENTER BACKUP, SET-16 Si 

1292 04/10/2016 30/09/2016 605 MIQUEL RAFEL, CONTROL COLOMS Si 

1293 04/10/2016 06/09/2016 300 ESTHER MELLADO, MASTER CLASS FOULARS,  Si 

1294 04/10/2016 30/09/2016 23,1 HOFMANN, ALBUM PUBILLES FM PILAR Si 

1295 04/10/2016 30/09/2016 21 HOFMANN, ALBUM PUBILLES FM PILAR Si 

1296 04/10/2016 04/10/2016 21 HOFMANN, ALBUM PUBILLES FM PILAR Si 

1297 04/10/2016 30/09/2016 23,1 HOFMANN, ALBUM PUBILLES FM PILAR Si 

1298 04/10/2016 04/10/2016 21 HOFMANN, ALBUM PUBILLES FM OCT Si 

1299 05/10/2016 01/10/2016 314,62 BNP PARIBAS, RENTING COPIADORA OCT-16 Si 

1300 05/10/2016 05/10/2016 660,74 QUIMICA SERO, PREVENCIO LEGIONEL.LA SET-16 Si 

1301 05/10/2016 03/10/2016 4.321,06 CONSELL COMARCAL, SERVEIS SOCIALS JUL/AGOST Si 

1302 05/10/2016 03/10/2016 7.065,78 CONSELL COMARCAL, RECOLLIDA RSU AGOST-16 Si 

1303 05/10/2016 30/09/2016 123,76 HIDROLOGY, TUB CAMI DE BENAVENT Si 

1304 06/10/2016 06/10/2016 69,97 MEDIA MARKT, OBSEQUIS PUBILLES FM PILAR Si 

1305 06/10/2016 06/10/2016 6,2 COPISTERIA L'ORIGINAL, PUNTS DE LLIBRE FM PILAR Si 

1306 06/10/2016 06/10/2016 40,67 ABACUS, VARIS OBSEQUIS F.M PILAR Si 

1307 19/10/2016 31/08/2016 54,74 PUIGGROS, VARIS CASSOLES Si 

1308 26/08/2016 26/08/2016 159 MARGARITA RIUS, AQUAGIM AGOST Si 

1309 30/09/2016 01/05/2016 77,14 SALUT ESQUENA, SETEMBRE-16 Si 

1310 10/10/2016 07/10/2016 132,81 CONSELL COMARCAL, RECOLLIDA FRACCIO VEGETAL JULIO Si 

1311 10/10/2016 30/09/2016 21 HOFMANN, ALBUM PUBILLES FM PILAR Si 

1312 06/10/2016 30/09/2016 4.036,56 EXCAV. CASANOVAS, PICAR CAMINS Si 

1313 06/10/2016 30/09/2016 233,38 EXCAV. CASANOVAS, MANT. CAMP FUTBOL VELL Si 

1314 06/10/2016 30/09/2016 563,57 EXCAV CASANOVAS, ACOPI MATERIAL OBRES Si 



 

1315 06/10/2016 30/09/2016 3.864,92 EXCAV. CASANOVAS, OBRA C/ MOLI Si 

1316 07/10/2016 05/10/2016 33,64 TORRELSA, VARIS TIRADA BITLLES Si 

1317 07/10/2016 03/10/2016 149,34 ZORELOR, MATERIAL NETEJA ESCOLES Si 

1318 07/10/2016 07/10/2016 169,73 LIDL, VARIS TIRADA BILLES Si 

1319 07/10/2016 07/10/2016 24,99 ACENS, AGENT BASE DADES, OCT-16 Si 

1320 07/10/2016 03/10/2016 223,85 ALFAGRAF, TALONARIS, ABONAMENTS I SEGELL EB Si 

1321 03/10/2016 30/09/2016 2.714,56 ELECTROSTOCK, ENLLUMENAT I PUNT EDU Si 

1322 07/10/2016 30/09/2016 159 MARGA RIUS, CLASSES AQUAGIM AGOST-16 No 

1323 07/10/2016 01/10/2016 365,5 PILAR BOTARGUES, CURS BARRETS,  Si 

1324 07/10/2016 01/10/2016 289 PILAR BOTARGUES, CURS NADAL No 

1325 05/10/2016 05/10/2016 213,96 SOUNDERS, INSTRUMENTS MUSICALS EMM Si 

1326 05/10/2016 26/09/2016 372,75 SOUNDERS, INSTRUMENTS MUSICALS EMM Si 

1327 10/10/2016 30/09/2016 190,77 ALCO, VALLA ESGLESIA, VIES PUBLIQUES, FESTA AIGUA Si 

1328 10/10/2016 01/10/2016 365,41 VODAFONE, MOBILS AJUNTAMENTS SET-16 Si 

1329 10/10/2016 10/10/2016 21 CHUNYING YE, VARIS OBSEQUIS FM PILAR Si 

1330 10/10/2016 06/10/2016 219,8 GRAVO LLEIDA, TROFEUS VARIS FM PILAR-16 Si 

1331 10/10/2016   265,62 CONSELL COMARCAL, FRACCIO VEGETAL AGOST-16 Si 

1332 11/10/2016 10/10/2016 1.861,62 INFOUNIO, PC AJUNTAMENT Si 

1333 11/10/2016 01/10/2016 29,75 PILAR BOTARGUES, VENTALLS PUBILLES Si 

1334 11/10/2016 11/10/2016 1.689,94 TRANSELEC, MUNTATGE CARPA Si 

1335 11/10/2016 30/09/2016 135,9 SOLER, ROBA BRIGADA, ZONA ESPORTIVA I VARIS Si 

1336 11/10/2016 08/10/2016 424,03 SISTEMES DIGITALS, EB I AJUNTAMENT SET-16 Si 

1337 11/10/2016 07/10/2016 548,65 SANTI SINDREU, MEMORIA VALORADA MILLORA AIGUA Si 

1338 19/10/2016 18/10/2016 90 CSITAL, JORNADA CONTRACTACIO LOCAL Si 

1339 17/10/2016 13/10/2016 713,9 EL SIDRAL, UNA DE PIRATES, FM PILAR Si 

1340 18/10/2016 18/10/2016 1.361,25 EL SIDRAL, DIRECCIO GRUP TEATRE DESGAVELL Si 

1341 19/10/2016 18/10/2016 765 LAIA LOPEZ, FORMACIO TECNICA VOCAL GRUP TEATRE Si 

1342 19/10/2016 19/10/2016 220,22 RAPOR, MATERIAL HIGIENIC ESCOLES Si 

1343 07/10/2016 07/10/2016 150 FLOR ESPIGOL, CICLE SEGRIA CORALS Si 

1344 17/10/2016 11/10/2016 1.021,55 SANTI SINDREU, DIRECCIO OBRA CAMI AL-KANIS Si 

1345 17/10/2016 14/10/2016 1.210,00 BANDA SONORA, ACTUACIO MUSICAL 13/10 FM PILAR Si 

1346 17/10/2016 14/10/2016 4.840,00 TONI ALBA, ACTUACIO AUDIENCIA IRREAL 14/10 Si 

1347 17/10/2016 11/10/2016 15,05 LANOBO, BOSSES OBSEQUIS FM PILAR Si 

1348 17/10/2016 06/10/2016 105 GRUP PONS, OBSEQUIS FM PILAR Si 

1349 17/10/2016 30/09/2016 29,34 BERMAN, FACTURACIO PUBLICITAT SET-16 Si 

1350 17/10/2016 06/10/2016 350,9 PLAGUES URBANES, DESINSECTACIO CLAVEGUERAM C. 

FORM 
Si 

1351 17/10/2016 30/09/2016 1.316,48 BERMAN, CRONIQUES LA XARXA Si 

1352 17/10/2016 04/10/2016 321,86 PUBLIDER, OBSEQUIS TROBADA GEGANTERA Si 

1353 17/10/2016 17/10/2016 395,24 RAMELL, CARBURANTS BRIGADA I AGENTS SET-16 Si 

1354 17/10/2016 30/09/2016 160,61 CORREUS, FRANQUEIG SET-16 Si 

1355 17/10/2016 29/09/2016 176,77 PORT CANTO, VARIS TROBADA CORALS Si 

1356 18/10/2016 09/09/2016 267,93 AMBIENTAL, REVISIO TORRE DE REFRIGERACIO Si 

1357 18/10/2016 15/10/2016 1.800,00 ESBART ROSSELLONES, ACTUACIO DIMONIS FM PILAR Si 

1358 18/10/2016   120,5 FONTANET, APERITIU DIADA No 



 

1359 18/10/2016 14/10/2016 158,69 FONTANET, TIRADA BITLLES  Si 

1360 18/10/2016 02/09/2016 32 FONTANET, PERNIL CASSOLES Si 

1361 18/10/2016 30/09/2016 271,84 FONTANET, SEGRIA CORALS Si 

1362 18/10/2016 08/10/2016 125,79 FONTANET, VARIS TROBADA GEGANTS Si 

1363 18/10/2016 08/10/2016 214,47 FONTANET, TROBADA MOTARD FM PILAR Si 

1364 18/10/2016   23,8 FONTANET, BOMBONS FM OCT Si 

1365 18/10/2016 14/08/2016 82,46 FONTANET, VARIS PEDALADA POPULAR FM PILAR Si 

1366 18/10/2016 30/09/2016 49,5 MAR BRAO, SERVEI BAR ESTIU 2016 Si 

1367 18/10/2016 13/10/2016 668,15 C. COMARCA, ASSISTENCIA TÈCNICA, JUL/AG/SET Si 

1368 18/10/2016 10/10/2016 4.838,39 C. COMARCAL, ACOLLIDA ANIMALS DOMESTICS, 2015 Si 

1369 18/10/2016 14/10/2016 363 SANTI SINDREU, MEMORIA VALORADA MILLORA DIPOSITS Si 

1370 19/10/2016 13/10/2016 1.300,00 WONDER DANCE, ACTUACIO PARELLES DE BALLL Si 

1371 19/10/2016 08/10/2016 2.236,08 ROSTISSERIA, SOPAR TROBADA GEGANTERA Si 

1372 19/10/2016 03/10/2016 169,4 JF ASCENSORS, MANTENIMENT ASCENSORS OCTUBRE Si 

1373 19/10/2016 07/10/2016 128,99 LOCALPROM, DESPESES BUTLLETI DE SUBVENCIONS Si 

1374 19/10/2016 15/10/2016 257,37 GPS, PUBLICITAT FM  Si 

1375 19/10/2016 15/10/2016 181,5 LA MAÑANA, PUBLICITAT FM ROSSELLO Si 

1376 20/10/2016 19/10/2016 689 CAMPI QUI PUGUI, DISCO PINKY INFANTIL FM PILAR No 

1377 20/10/2016 20/10/2016 280,36 MON INFORMATIC, ASSISTENCIA TECNICA EMISSORA Si 

1378 20/10/2016 07/10/2016 135,04 EUTOPICA, CANONS CONFETI COLORS Si 

1379 20/10/2016 14/10/2016 1.676,29 ENDESA, GAS AJUNTAMENT 6/9 A 6/10 Si 

1380 21/10/2016 13/10/2016 154,88 GRAVO LLEIDA, TROFEUS TORNEIG PADEL Si 

1381 21/10/2016 20/10/2016 174,32 EXCAV. CASANOVAS, OBRA AL-KANIS I C/ MOLI Si 

1382 24/10/2016 20/10/2016 1.277,76 EXCAV CASANOVAS, PICAR CAMINS Si 

1383 21/10/2016 20/10/2016 2.220,99 EXCAV. CASANOVAS, ADEQUACIO RECINTE ZONA PENYES 

FM 
Si 

1384 21/10/2016 18/10/2016 1.067,34 MAQUINSA, LLOGUER GRUPS LLUM PENYES FM Si 

1385 24/10/2016 14/10/2016 907,5 ATIPIC, SAC ESPECTACLE CUINERS FM PILAR Si 

1386 24/10/2016 21/10/2016 726 ILER SO, LLOGUER EQUIP DE SO PENYES Si 

1387 25/10/2016 15/10/2016 1.400,00 ESBART ROSSELLONES, CURS SARDANES Si 

1388 25/10/2016 15/10/2016 168,35 SOLER,VARIS LOCAL PARROQUIAL Si 

1389 25/10/2016   5.224,83 C COMARCAL, CANON REPOSICIO REDISUS 3T716 Si 

1390 15/10/2016 15/10/2016 215,33 SOLER, TERMO LLAR JUBILATS Si 

1391 26/10/2016 26/10/2016 1.272,00 JORDI ALBA, SERVEIS TECNICS OCT-16 Si 

1392 26/10/2016   1.300,06 RICARD ANTON, SERVEIS PERIODISTICS OCT-16 Si 

1393 26/10/2016 25/10/2016 889,2 JOAN LLOMPART, SERVEIS LOCUTOR OCT-16 Si 

1394 25/10/2016 21/10/2016 90 AMBROSIA, SOPAR MONITORS CASAL ESTIU Si 

1395 25/10/2016 04/09/2016 606,6 AMBROSIA, SOPAR PUBILLATGE FM SET-16 Si 

1396 21/10/2016 21/10/2016 164,75 CONDIS, FM PILAR I PUBILLATGE Si 

1397 25/10/2016 19/10/2016 316,72 PULIDER, SAMARRETES GRUP HIPOPRESSIUS Si 

1398 25/10/2016 15/10/2016 400 ESBART ROSSELLONES, CURS RUNING Si 

1399 25/10/2016 18/10/2016 153,61 SARROCA FONOLL, VARIS F.M OCT-16 Si 

1400 25/10/2016   1.043,60 TOLDOS TORRENTE, CARPA 6 X 4 MT Si 

1401 25/10/2016 31/07/2016 514,25 GONZALO, GESTIO LABORAL JUNY-16 Si 

1402 25/10/2016 31/08/2016 441,65 GONZALO, GESTIO LABORAL JULIOL-16 Si 



 

1403 25/10/2016 30/09/2016 477,95 BUFET GONZALO, GESTIO LABORAL AGOST-16 Si 

1404 25/10/2016 30/09/2016 165,77 BUFET GONZALO, REPRESENTACIO 3T/2016 Si 

1405 28/10/2016 20/10/2016 595,47 DELFINA URBANO, VARIS TROBADA MOTARD FM PILAR Si 

1406 26/10/2016 26/10/2016 96,72 TORRELSA, CAFE I VARIS AJUNTAMENT Si 

1407 26/10/2016 19/10/2016 800 JARDI ALGUAIRE, JORNADES TALLER DE CUINA Si 

1408 26/10/2016   1.040,60 RETOLS ESTEL, VINIL LOCAL PARROQUIAL Si 

1409 26/10/2016 26/10/2016 72,6 NEXICA, LNET.HOSTING MAIL ANUAL Si 

1410 26/10/2016 10/10/2016 31 CARME GARCIA, VARIS FM PILAR Si 

1411 26/10/2016 17/10/2016 240 CARME GARCIA, VARIS FM PILAR Si 

1412 27/10/2016 27/10/2016 159 MARGA RIUS, GIMNASTICA MANTENIMENT OCT-16 Si 

1413 27/10/2016 27/10/2016 79,5 MARGA RIUS, CLASSES DE PILATES OCT-16 Si 

1414 27/10/2016 27/10/2016 79,5 MARGARITA RIUS, CLASSES PILATES OCT-16 Si 

1415 01/11/2016 20/10/2016 381,66 ARVAL, RENTING VEHICLE AGENTS NOV-16 Si 

1416 28/10/2016 20/10/2016 28,05 SAINT GOBAIN, GUIX MARCATGE ZONA ESPORTIVA Si 

1417 31/10/2016 31/10/2016 491,7 INFOUNIO, VARIS AJUNTAMENT I PROJECTOR PUNT EDU Si 

1418 31/10/2016 31/10/2016 39,88 INFOUNIO, TINTA IMPRESSORA EMISSORA Si 

1419 02/11/2016 28/10/2016 54,99 MTB, XERINGA ORELLES CONSULTORI No 

1420 02/11/2016 31/10/2016 2.168,32 AMBI JARDINS, MANTENIMENT JARDINS OCTUBRE No 

1421 02/11/2016 27/10/2016 79,5 MARGARITA RIUS, ZUMBA I BATUKA OCTUBRE Si 

1422 31/10/2016 31/10/2016 128,87 SALTOKI, TERMOSTATS I GRIFO LAVABO AJUNTAMENT Si 

1423 02/11/2016 26/10/2016 525 REST MODERNO, MENU MUSICS FM PILAR-16 No 

1424 02/11/2016 26/10/2016 112 MODERNO, MENU PREMI CARTELL I COTXES ANTICS No 

1425 02/11/2016 02/11/2016 1.540,00 MODERNO, APERITIU FM PILAR-16 No 

1426 02/11/2016 01/11/2016 612 ARTESEY, LLOGUER LOCAL JOVE NOV-16 Si 

1427 02/11/2016 31/10/2016 786,5 TETE PRODUCTIONS, ACTUACIO FM PILAR-16 No 

1428 02/11/2016 31/10/2016 423,54 EVA CORTIJO, NOTICIES ESPORTS OCTUBRE-16 No 

1429 02/11/2016 17/10/2016 259,91 CASA BADIO, VARIS FM PILAR 16 No 

1430 18/10/2016 17/10/2016 5.747,06 GESTIONA, MANTENIMENT ANUAL 2016 No 

1431 19/10/2016 29/09/2016 3.333,97 MAR BRAO, SERVEIS PISCINES ESTIU 2016 No 

1432 20/10/2016 20/10/2016 349,39 ARUM, AUTOPROTECCIO LLAR INFANTS No 

1433 24/10/2016 24/10/2016 2.140,61 SOLUCIONES VIALES, SENYALITZACIO Si 

1434 31/10/2016 31/10/2016 423,5 PROTECCIO INTEGRAL, SERVEI SEGURETAT NOCTURNA OCT No 

1435 14/10/2016 20/09/2016 64 ENDESA, BOMBA AIGUA, 22/8 A 19/9 Si 

1436 14/10/2016 14/09/2016 20,62 ENDESA, ENLLUMENAT AFORES 11/7 A 12/09 Si 

1437 14/10/2016 20/09/2016 793,58 ENDESA, CONSULTORI 22/8 A 19/9 Si 

1438 14/10/2016 06/10/2016 1.774,61 ENDESA, AJUNTAMENT 31/8 A 30/9 Si 

1439 14/10/2016 22/09/2016 314,98 ENDESA, ENLLUMENAT C. FORMIGUERA 22/8 A 19/9 Si 

1440 14/10/2016 21/09/2016 364,29 ENDESA, ENLLUMENAT PONENT 22/8 A 19/9 Si 

1441 14/10/2016 21/09/2016 435,54 ENDESA, ENLLUMENAT AV. CATALUNYA, 22/8 A 19/9 Si 

1442 14/10/2016 20/09/2016 188,31 ENDESA, ENLLUMENAT CARRASCO I F 22/8 A 19/9 Si 

1443 14/10/2016 20/09/2016 172,22 ENDESA, BRESSOL, 22/8 A 19/9 Si 

1444 14/10/2016 20/09/2016 220,84 ENDESA, ESCOLES 22/8 A 19/9 Si 

1445 14/10/2016 20/09/2016 1.541,49 ENDESA, ZONA ESPORTIVA 22/8 A 19/9 Si 

1446 14/10/2016 20/09/2016 595,88 ENDESA, JUBILATS 22/8 A 19/9 Si 



 

1447 14/10/2016 20/09/2016 208,31 ENDESA, CASAL 22/8 A 19/9 Si 

1448 14/10/2016 20/09/2016 593,05 ENDESA, ENLLUMENAT MAJOR 22/8 A19/9 Si 

1449 02/11/2016 31/10/2016 40,85 ELECTRO STOCKS, ZONA ESPORTIVA No 

1450 02/11/2016 31/10/2016 104,47 ELECTROSTOCK, ESCOLES No 

1451 02/11/2016 31/10/2016 223,48 ELECTROSTOCKS, ENLLUMENAT ZONA ESPORTIVA No 

1452 02/11/2016 31/10/2016 1.036,42 ELECTROSTOCK, ZONA ESPORTIVA, ENLLUMENAT, 

ESCOLES. 
No 

1453 01/11/2016 01/11/2016 51,03 MOVISTAR, LINIA MOBIL ALCALDE 18/9 A 17/10 Si 

1454 01/11/2016 28/10/2016 1.028,50 MOVISTAR, FACTURACIO PLANA OCT-16 Si 

1455 01/11/2016 01/11/2016 303,16 MOVISTAR, LINIES MOBILS AJUNTAMENT OCT-16 Si 

1456 02/11/2016 02/11/2016 119,79 FARRA SOLSONA, SERVEI VIGILANCIA CASTANYADA-16 No 

1457 02/11/2016 27/10/2016 2.644,09 HAPPY LUDIC, CISTELLES BASKET No 

1458 03/11/2016 03/11/2016 16.621,99 TREN MAGIC, SERVEIS EB NOVEMBRE Si 

1459 03/11/2016 02/11/2016 57,1 UNIPRESALUD, PREVENCIO RISCOS OCTUBRE No 

1461 03/11/2016 31/10/2016 27.432,77 BENITO ARNO, CERTIFICACIO 90 AIXAMPLAMENT C ALKANI No 

1462 03/11/2016 03/11/2016 3.267,00 LA TRACA, FM PILAR No 

1463 03/10/2016 30/09/2016 819,44 ELECTROSTOCK, MATERIAL ADEQUACIO PUNT EDU Si 

1464 03/10/2016 30/09/2016 673,47 ELECTROSTOCK, ADEQUACIO PUNT EDU Si 

1465 25/10/2016 17/10/2016 726 JOSEP M TARRAGO, EQUIPS SO PENYES FM PILAR Si 

1466 25/10/2016 24/10/2016 291,61 JOSEP R RALUY, PINTURA LOCAL PARROQUIAL Si 

1467 25/10/2016 24/10/2016 1.344,31 PINTURES RALUY, PINTURA CEMENTIRI MUNICIPAL Si 

1468 26/10/2016 26/10/2016 636 MON INFORMATIC, INSTAL·LACIO PC EMISSORA Si 

1469 25/10/2016 24/10/2016 154,27 SALUT ESQUENA, CLASSES OCT Si 

1470 10/08/2016 18/07/2016 30 FRU ROSE, FITXES RENTADOR BRIGADA Si 

1471 10/08/2016 31/07/2016 21,78 FRU ROSE, SERVEI CARRETILLA BRIGADA Si 

1472 03/11/2016 27/10/2016 157,88 ENDESA, GAS ESCOLES 06/6 A 06/07 No 

1473 03/11/2016 27/10/2016 107,28 ENDESA GAS, ESCOLES 06/07 A 05/08 No 

1474 03/11/2016 27/10/2016 114,53 ENDESA,GAS ESCOLES 05/8 A 06/09 No 

1475 03/11/2016 27/10/2016 108,07 ENDESA GAS, ESCOLES 06/09 A 06/10 No 

1476 03/11/2016 31/10/2016 880,67 MN CATERING, ESCOLA BRESSOL OCTU-16 Si 

1477 02/11/2016 31/10/2016 4.961,00 AMBI JARDINS, ESPORGA ANUAL ARBRAT ZONA NORD No 

1478 04/11/2016 11/10/2016 750,2 ARTI GESTION, ACTUACIO JIM I SUE FM PILAR-16 No 

1479 04/11/2016 01/11/2016 127,05 ACENS, DATACENTER OCT-16 Si 

1480 04/11/2016 03/11/2016 128,99 LOCAL PROM, SUBVENCIONS NOV-16 Si 

1481 04/11/2016 30/09/2016 28,99 PAMBE, PINSO ANIMALS No 

1482 07/11/2016 31/10/2016 582,01 FRU ROSE, SERVEI CARRETILLA PALOTS PENYES No 

1483 07/11/2016 07/11/2016 402,22 RAMELL, CARBURANTS BRIGADA OCT-16 Si 

1484 07/11/2016 31/10/2016 821,64 SEGRE SERVEIS, BEGUDES AJUNTAMENT I FM PILAR-16 No 

1485 07/11/2016 01/11/2016 660,74 QUIMICA SERO, PREVENCIO LEGIONEL.LA NOV-16 No 

1486 07/11/2016 02/11/2016 169,4 JF ASCENSORS, MANTENIMENT ASCENSORS NOV-16 Si 

1487 08/11/2016 01/11/2016 24,99 ACENS, AGENT BASE DADES NOV-16 Si 

1488 08/11/2016 20/10/2016 85,7 JF ESPAIS, MATERIAL OFICINA No 

1489 08/11/2016 31/08/2016 366,15 EVA CORTIJO, NOTICIES AGOST-16 No 

1490 08/11/2016 25/10/2016 154,27 ROSARIO SANCHEZ, GIMNASTICA SUAU OCT-16 Si 

1491 08/11/2016 22/09/2016 264,9 BAREBONE, VARIS COMPONENTS PC Si 



 

1492 08/11/2016 28/09/2016 60 BAREBONE, COMPONENTS PC PUNT EDU Si 

1493 08/11/2016 09/09/2016 115,65 BAREBONE, RATOLINS I TECLATS PC PUNT EDU Si 

1494 08/11/2016 08/11/2016 38,78 APPLUS, ITV REMOLC Si 

1495 08/11/2016 30/10/2016 101,99 L'HORT DE CALA BARBARA, TIRADA BITLLES OCT-16 No 

1496 08/11/2016 01/11/2016 314,62 BNP PARIBAS, RENTING COPIADORA  Si 

1497 08/11/2016 27/10/2016 92,57 PUBLIDER, SAMARRETES ZUMBA No 

1498 08/11/2016 08/11/2016 1.635,85 VALERI MAS, OBERTURA VIAL SUD-1 No 

1499 09/11/2016 04/11/2016 26,74 QUIMICA SERO, SERVEI DESRATITZACIO NOV-16 No 

1500 09/11/2016 01/11/2016 328,58 VODAFONE, TELEFONS MOBILS AJUNTAMENT OCT-16 Si 

1501 09/11/2016 25/10/2016 72,96 ACN, SUBSCRIPCIO RADIO OCT-16 No 

1502 09/11/2016 31/10/2016 406,38 SOLER, LOCAL PARROQ, Z. ESPORT, EB. ALTRES No 

1503 09/11/2016 31/10/2016 427,44 SOLER, CLAVEGUERAM I STOR LOCAL PARROQUIAL No 

1504 09/11/2016 07/11/2016 7.065,78 CONSELL COMARCAL, RSU SET-16 No 

1505 09/11/2016 07/11/2016 4.321,06 C. COMARCAL, SERVEIS SOCIALS SET-OCT-16 No 

1506 09/11/2016 07/11/2016 7.068,78 CCOMARCAL, RECOLLIDA RSU OCT-16 No 

1507 09/11/2016 07/11/2016 132,81 C. COMARCAL, FRACCIO VEGETAL SET-16 No 

1508 10/11/2016 10/11/2016 650 CHARANGA LA BANCHA, CERCAVILA CASSOLES No 

1509 10/11/2016 24/10/2016 1.815,00 ODEON, EQUIP DE SO, TEATRE DESGAVELL- SYSTER ACT No 

1510 10/11/2016 27/10/2016 1.270,50 SIGNUM NORDEST, CAMI AL-KANIS No 

1511 10/11/2016 10/11/2016 92,84 ALCO, VALLA CONTENCIO PL. ESGLESIA No 

1512 10/11/2016 08/11/2016 424,03 SISTEMES DIGITALS, FACTURACIO COPIES OCT-16 Si 

1513 11/11/2016 07/11/2016 85,89 BAYARD, SUSCRIPCIO REVISTES ESCOLARS No 

1514 11/11/2016 09/11/2016 300 OSCAR RAMON, XERRADA  No 

1515 11/11/2016 10/11/2016 188,37 BERENGUER SAT, CALDERA LLAR JUBILATS Si 

1516 11/11/2016 10/11/2016 20,35 ILERFLOR, MOLSA PESSEBRE Si 

1517 26/09/2016   77,14 ROSARIO SANCHEZ, GIMNASTICA SUAU SEPTEMBRE Si 

1518 15/11/2016 25/10/2016 605,81 ENDESA, CONSULTORI 19-9 A 24-10 No 

1519 15/11/2016 25/10/2016 840,39 ENDESA, ENLLUMENAT C/MAJOR, 19-9 24-10 No 

1520 15/11/2016 25/10/2016 235,38 ENDESA, CASAL 19/9 A 24/10 No 

1521 15/11/2016 25/10/2016 829,77 ENDESA, ZONA ESPORTIVA 19-9 A 24-10 No 

1522 15/11/2016 26/10/2016 248,64 ENDESA, EBM 19-9 A 24-10 No 

1523 15/11/2016 25/10/2016 79,99 ENDESA, BOMBA AIGUA 19/9 A 24/10 No 

1524 15/11/2016 25/10/2016 701,64 ENDESA, AL-KANIS 19-8 A 21-10 No 

1525 15/11/2016 24/10/2016 229,71 ENDESA, CAMI BENAVENT 19-8 A 21-10 No 

1526 15/11/2016 25/10/2016 169,51 ENDESA, ENLLUMENAT V. PILAR 22/8 A 24/10 No 

1527 15/11/2016 24/10/2016 121,48 ENDESA, BL.ST PERE 22/8 A 21/10 No 

1528 15/11/2016 25/10/2016 192,15 ENDESA, ENLLUMENAT RAVAL 22/8 A 24/10 No 

1529 15/11/2016 08/11/2016 200,1 ENDESA, AJUNTAMENT VELL BXS 5/9 A 7/11 No 

1530 15/11/2016 08/11/2016 62,58 ENDESA, AJUNTAMEN VELL, 05/9 7/11 No 

1531 15/11/2016 08/11/2016 55,95 ENDESA, EDIF. ESCORXADOR 10-7 A 8-9 No 

1532 15/11/2016 11/11/2016 272,19 ENDESA, ENLLUMENAT CTRA N 230 9-9 A 11-11 No 

1533 15/11/2016 25/10/2016 448,37 ENDESA, ENLLUMENAT C. FORMIGUERA,  No 

1534 15/11/2016 25/10/2016 262,75 ENDESA, CARRASCO I FORMIGUERA, 19-9 A 24-10 No 

1535 15/11/2016 25/10/2016 502,56 ENDESA, JUBILATS, 19-9 A 24/10 No 



 

1536 15/11/2016 25/10/2016 499,03 ENDESA, ENLLUMENAT AV. PONENT 19-9 A 24-10 No 

1537 15/11/2016 25/10/2016 602,87 ENDESA, ENLLUMENAT AV. CATALUNYA, 2 19-9 A 24-10 No 

1538 15/11/2016 25/10/2016 335,51 ENDESA, ESCOLES 19-9 A 24-10 No 

1539 15/11/2016 04/11/2016 1.271,63 ENDESA, AJUNTAMENT 30/9 A 3-10 No 

1540 15/11/2016 08/11/2016 75,55 ENDESA MAGATZEM, 10-7 A 8-9 No 

1541 15/11/2016 11/11/2016 30,06 ENDESA, CEMENTIRI 9/9 A 10/11 No 

1542 15/11/2016 08/11/2016 218,72 ENDESA, ENLLUMENAT AV. PONENT 5/9 A 7-11 No 

1543 15/11/2016 08/11/2016 588,01 ENDESA, ESCOLES 5/9 A 7/11 No 

1544 15/11/2016 08/11/2016 363,28 ENDESA, ESCOLES 5/9 A 7/11 No 

1545 15/11/2016 14/11/2016 617,37 ENDESA GAS, EB 5-9 A 4-11 No 

1546 04/11/2016 01/11/2016 500,08 BBVA RENTING, RENTING VEHICLE AGENTS NOV-16 No 

1547 08/11/2016 07/11/2016 211,75 AQUALIA, ANALISI CONTROL PISCINES ESTIU 2016 No 

1548 15/11/2016 30/10/2016 1.594,18 SERVEIS LIC, SERVEI DE NETEJA VIAL MES D'OCTUBRE No 

1549 17/11/2016 16/11/2016 7.260,00 PATOMOL, ACTUACIO ORQUESTRA NOVA ETAPA No 

1550 14/11/2016 31/10/2016 1.270,50 BERMAN, CRONIQUES APORTADES XARXA OCT-16 No 

1551 14/11/2016   89,33 BERMAN, FACTURACIO PUBLICITAT OCTUBRE-16 No 

1552 14/11/2016 31/10/2016 1.907,41 LIMP PIRINEO, NETEJA GRAL VIDRES OCT-16 No 

1553 14/11/2016   4.070,49 LIMP PIRINEO, NETEJA GRAL DEPENDENCIES OCT-16 No 

1554 14/11/2016 31/10/2016 4.293,00 LIMPIEZAS PIRINEO, NETEJA ESCOLES OCT-16 No 

1555 14/11/2016 31/10/2016 160,14 CORREOS, FRANQUEIG OCT-16 Si 

1556 15/11/2016 07/11/2016 360,49 SANTI SINDREU, MILLORA CANONADA AIGUA No 

1557 17/11/2016 15/11/2016 39,88 INFOUNIO, TINTA EMISSORA No 

1558 17/11/2016 10/11/2016 756,77 ENDESA GAS, ESCOLES 6/10 A 7/11 No 

1559 17/11/2016 10/11/2016 957,96 ENDESA, GAS AJUNTAMENT 6/10 A 7/11 No 

1560 17/11/2016 16/11/2016 60 ESPIRAL, CENTRE FLORS NAIXEMENT  Si 

1561 17/11/2016 17/11/2016 118,35 AGRO PUIGGROS, VARIS TROBADA MOTARD  No 

1562 17/11/2016 14/11/2016 259,71 ENDESA, CASAL 5/9 A 4/11 No 

1563 17/11/2016 10/11/2016 470,18 SAINT GOBAIN, ACOPIO MATERIAL BRIGADA No 

1564 17/11/2016 17/11/2016 700 EBENISTA, CURS BRICOLATGE POLITICA DE DONES No 

1565 21/11/2016 21/11/2016 49,86 RAPOR, MATERIAL HIGIENIC ESCOLES No 

1566 21/11/2016 21/11/2016 20,35 ILERFLOR, MOLSA PESSEBRE Si 

1567 07/09/2016 31/08/2016 -1.016,05 SANTI SINDREU, PROJECTE ARRANJAMENT CAMINS Si 

1568 27/05/2016 24/05/2016 -841,86 SANTI SINDREU, PROJECTE EIXAMPLAMENT AL-KANIS Si 

1569 27/05/2016 24/05/2016 737,5 REFOS PROJECTE EIXAMPLAMENT I PAVIM CAMI ALKANIS Si 

1570 11/10/2016 07/10/2016 -548,65 SANTI SINDREU, MEMORIA VALORADA MILLORA AIGUA Si 

1571 24/11/2016 11/10/2016 -1.021,55 SANTI SINDREU, DIRECCIO OBRA CAMI AL-KANIS1710201 Si 

1572 18/10/2016 14/10/2016 -363 SANTI SINDREU, MEMORIA VALORADA MILLORA DIPOSITS Si 

1573 07/09/2016 31/08/2016 890,09 SANTI SINDREU, REDACCIO PROJ ARRANJ VARIS CAMINS Si 

1574 11/10/2016 07/10/2016 480,64 SANTI SINDREU, MEMORIA MILLORA AIGUA CAMI ALKANIS Si 

1575 17/10/2016 11/10/2016 894,91 SINDREU DIRECCIO EIXAM. CAMI ALKANIS Si 

1576 18/10/2016 14/10/2016 318 SANTI SINDREU, MEMORIA MILLORA DIPOSITS AIGUA POTA Si 

1577 28/11/2016   900,6 JOAN LLOMPART, SERVEIS PERIODISTICS NOV-16 Si 

1578 28/11/2016 28/11/2016 1.247,06 RICARD ANTON, SERVEIS PERIODISCTICS NOV-16 Si 

1579 28/11/2016 28/11/2016 1.272,00 JORDI ALBA, SERVEIS TECNICS NOV-16 Si 



 

1580 30/11/2016   1.236,31 SOLER, MATERIALS POLI, RECANVIS, CF NOU, ENLLUMENA No 

1581 23/11/2016 15/11/2016 357,74 SOLER, ROBA BRIGADA, EQUIPAMENT, LOCAL PARROQUIAL. No 

1582 23/11/2016 07/11/2016 30,13 CONSORCI RESIDUS, FV SET-16 No 

1583 23/11/2016 07/11/2016 288,37 CONSORCI RESIDUS, FORM SET-16 No 

1584 23/11/2016 07/11/2016 2.843,57 CONSORCI RESIDUS, RSU SET -16 No 

1585 23/11/2016 09/11/2016 2.732,20 CONSORCI RESIDUS, RSU OCTUBRE-16 No 

1586 23/11/2016 09/11/2016 39,74 CONSORCI RESIDUS, FV OCT-16 No 

1587 23/11/2016 09/11/2016 263,23 CONSORCI RESIDUS, FORM OCT-16 No 

1588 23/11/2016 23/11/2016 79,5 MARGARITA RIUS, HIPOPRESSIUS NOV-16 No 

1589 23/11/2016   79,5 MARGA RIUS, ZUMBA I BATUKA NOV-16 No 

1590 23/11/2016   159 MARGA RIUS, GIMNASTICA MANTENIMENT, NOV-16 No 

1591 23/11/2016 23/11/2016 90,75 MARGA RIUS, PILATES NOV-16 No 

1592 23/11/2016   154,27 ROSARIO SANCHEZ, GIMNASTICA SUAU NOV-16 No 

1593 25/11/2016 25/11/2016 424,64 INFOUNIO, TONER, JUTJATS, AGENTS, I ADMINISTRACIO No 

1594 25/11/2016 25/11/2016 679,97 COPISTERIA SOLE, POSTALS NADAL I COMPLEMENTS No 

1595 25/11/2016 15/10/2016 1.270,50 PASSABARRET, TALLER DE CIRC FM OCTUBRE No 

1596 25/11/2016 25/11/2016 54,52 LANOBO, COMPLEMENTS NADALECS No 

1597 25/11/2016 24/11/2016 10,5 CHUNYING YE, MARCS DE FOTOS  No 

1598 25/11/2016 25/11/2016 15 LLIBRERIA COMERCIAL, FOLIS  Si 

1599 28/11/2016 28/11/2016 20,35 ILERFLOR, MOLSA PESSEBRE No 

1600 28/11/2016 28/11/2016 48,46 LANOBO, COMPLEMENTS DE NADAL No 

1601 29/11/2016 29/11/2016 92,26 CASA BADIO, VI DETALLS NADAL No 

1602 28/11/2016 25/11/2016 2.168,32 AMBI JARDINS, MANTENIMENT JARDINS NOV-16 No 

1603 01/12/2016 01/12/2016 381,66 BNP PARIBAS, RENTING VEHICLE AGENTS NOV-16 No 

1604 28/11/2016 25/11/2016 25 FRU ROSE, FITXES RENTADOR VEHICLES No 

   
428.238,32 

  

      Total Factures Registrades 

  Factures Liquidades Efectivament  

  Factures Pendents de Liquidar  

  

      
 

En el torn obert d’intervencions, per part dels Regidors es pregunta per diverses factures, donant-

se complida informació de les mateixes, restant assabentats i essent aprovades.  

 

XV.- MOCIONS 

Pel Regidor i Portaveu del Grup Rosselló per Tothom – Entesa, David Ricart s’ha presentat la 

següent moció. MOCIÓ REBUIG ALS ACORDS DE LLIURE COMERÇ I INVERSIÓ 

CETA I TTIP AIXÍ COM AL TRACTA DE COMERÇ I SERVEIS (TISA), per això i a 

l’empara del que preveu l’article 97.3 en relació al 91.4 del Real decret 2568/1986 de 28 de 

novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 

entitats locals, es presenta al Ple dita Moció, del següent tenor literal:  

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ROSSELLÓ PER TOTHOM – ENTESA A 

L’AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ DE REBUIG ALS ACORDS DE LLIURE COMERÇ I 

INVERSIÓ CETA I TTIP AIXÍ COM AL TRACTA DE COMERÇ I SERVEIS (TISA)  
Atès que la signatura dels acords de lliure comerç i inversió (CETA, TTIP, TISA) així com d'altres 

que es puguin negociar en el futur, va molt més enllà del comerç, ja que tindrà un impacte ampli i 



 

irreversible en molts aspectes de la nostra vida quotidiana. Especialment, en la salut, l’alimentació, 

el treball, la seguretat dels productes, el medi ambient, els drets laborals i les polítiques de 

privadesa. Fins i tot podria canviar profundament la manera en què usem les institucions 

democràtiques per establir regulacions en tots aquests camps, assaltant, per tant, els drets de la 

ciutadania. 

Atesa la falta de transparència que està caracteritzant les negociacions tant del CETA, del TTIP 

com del TISA, que representa una vulneració del dret dels ciutadans a saber el què s’està negociant 

en el seu nom.  

Atès que un dels punts més preocupants és la inclusió del mecanisme de solució de controvèrsies 

inversora-estat, que permetria als inversors estrangers eludir els tribunals nacionals i presentar les 

seves queixes directament als tribunals internacionals d’arbitratge. Es tracta d’un privilegi per a les 

empreses més poderoses injustificable entre dos subjectes polítics amb tribunals de justícia 

desenvolupats i plenament operatius. Així, si un tribunal d’arbitratge conclou que les polítiques 

decidides democràticament podrien reduir els guanys projectats d’un inversor, aquest mecanisme 

podria obligar a un govern a pagar milers de milions en danys i perjudicis. Això limitaria la 

llibertat democràtica per legislar sobre assumptes ambientals, de salut i financers, entre altres.  

Atès que el debilitament del poder legislatiu democràtic per regular una àmplia varietat de sectors 

es veuria encara més afectat per l’establiment d’un Consell de Cooperació Regula tòria. El 

concepte bàsic que persegueix aquest organisme és simple: abans d’elaborar la nova legislació (en 

alguna de les matèries afectades pel TTIP, CETA etc, com medi ambient, consum, drets laborals, 

polítiques agrícoles, etc...) un organisme bilateral dels governs de la UE, les seves contraparts i de 

representants d’empreses tindrà la possibilitat d’analitzar” prèviament possibles impactes 

d’aquesta legislació en els interessos dels seus negocis. Els lobbies empresarials, per tant, podran 

coordinar estratègies per bloquejar els esforços legislatius, fins i tot abans que s’engeguin. 

Atès que els EUA i el Canadà no han ratificat bona part de les normes fonamentals del treball de 

l’Organització Internacional del Treball (OIT) inclosa la Convenció sobre la llibertat sindical i el 

dret de negociació col·lectiva, acords que si té signat l'Estat espanyol. 

Atès que el TTIP significarà una reducció de les normes de la UE a partir de l’aplicació de 

conceptes com el “reconeixement mutu” dels estàndards i altres estratègies, que poden tenir 

indirectament el mateix efecte, encara que sense canviar formalment cap reglament de la UE. 

Sobre la base del “ reconeixement mutu”, les empreses multinacionals podrien utilitzar les seves 

empreses subsidiàries en l’altre continent per aprofitar els avantatges de les diferències en la 

regulació. A la pràctica, s’anul·laria de manera efectiva el dret de regular i es fomentaria un 

dúmping des regulador sense precedents. 

Atès que un dels efectes d'aquest tractats seria el debilitament de les normes europees establertes 

per als serveis d’interès públic. Per exemple, facilitaria la privatització dels serveis d’aigua o 

limitaria fortament les opcions per a l’adjudicació de les licitacions públiques en funció de criteris 

ecològics o socials. Creiem que és un atac inacceptable a les clàusules socials i ambientals en la 

contractació pública, la protecció de determinats sectors econòmics que són essencials i la defensa 

dels béns públics. 

Atès que la signatura d'aquests tractats pot esdevenir una desregulació per la porta del darrera que 

afectaria directament a matèries tan sensibles com la salut, el medi ambient o els serveis públics, 

entre ells els serveis que presta l’Administració local, amb una clara voluntat de privatitzar i 

laminar competències i capacitats a les institucions públiques. 

 

Per tot això, es proposa al Ple de l’adopció dels següents ACORDS: 

1) Donar ple suport i exigir l'acompliment de la proposta de resolució aprovada al parlament de 

Catalunya en la sessió 23 de dimecres 5 d'octubre on entre d'altres es concreta que: 

1) El parlament de Catalunya manifesta la seva oposició a la signatura dels tractats 

internacionals en curs de negociació o d'aprovació: Tractat Transatlàntic de comerç i 



 

inversions (TTIP), el Tractat Integral d'economia i comerç (CETA) o el Tractat de comerç 

de Serveis (TISA), i també a la de qualsevol tractat similar que no garanteixi fefaentment 

els aspectes següents: 

a) La sobirania i les competències de les institucions electes, als diferents nivells, 

per actuar en favor dels interessos de la ciutadania i de l'economia en matèria de legislació 

social, protecció dels drets dels consumidors, medi ambient i polítiques actives de compra 

pública. 

b) La defensa o millora de l'actual marc legislatiu i reglamentari, nacional o europeu, 

en matèria social, econòmica, de salut, cultural, ambiental i de defensa dels serveis públics. 

c) La preservació explícita dels drets laborals establerts pels tractats de 

l'Organització internacional del Treball, els drets socials, econòmics, culturals i ambientals. 

d) L'exclusió tant dels mecanismes especials d'arbitratge de disputes d'empreses a 

estats com de la institucionalització de la intervenció de les empreses transnacionals en els 

processos polítics de regulació del comerç i la inversió. 

e) L'exclusió del comerç dels serveis públics i de la propietat intel·lectual. 

2) El Parlament de Catalunya insta al Govern a sol·licitar que es faci pública tota la 

informació tant sobre les matèries i els continguts com sobre l'evolució de les negociacions, 

amb relació als tractats internacionals de comerç i inversions en curs de negociació o 

d'aprovació, i s'obri un debat públic a la Unió Europea i als seus respectius parlaments 

nacionals, autonòmics i locals. 

3) El Parlament de Catalunya insta al Govern a promoure la informació i el debat sobre els 

tractats internacionals de comerç i inversions en curs de negociació d'aprovació, dels 

sectors interessats. En aquest sentit, cal: 

a) Disposar de més informació sobre els impactes per sectors del TTIP, amb debats 

sectorials i amb els representants dels consumidors sobre els continguts i l'abast del text, 

amb l'objectiu d'avaluar el tractat amb totes les garanties i que cada sector en conegui les 

repercussions. 

b) Avaluar l'adaptació de la regulació dels acords a les necessitats de les petites i 

mitjanes empreses, 

4) El Parlament de Catalunya insta el Govern a instar les autoritats competents perquè, en 

el cas que les negociacions dels diferents tractats concloguin en un text consolidat el procés 

de ratificació es faci, a més de pel Consell i el Parlament Europeu, pels vint-i vuit països 

membres de la Unió europea, preferentment via referèndum, ja que el contingut dels 

tractats ultrapassa les competències exclusives de la Comissió Europea i, per tant, ha de ser 

considerat un acord mixt 

 

2) Adherir-se a la Plataforma Stop CETA, TTIP i TISA Ponent i Pirineus. 

 

Explica el Sr. David Ricart la seva moció presentada. Explica que és una moció sobre el tractat de 

lliure comerç que s’ha aprovat per la Generalitat amb acord de tots els partit polítics del parlament 

i on s’insta a pobles del costat, tot això s’està signant, a donar suport i exigir el compliment de la 

proposta de resolució aprovada pel parlament en sessió 23 del 5 d’octubre i adherir-nos a la 

plataforma Ttip, Tisa... de Ponent Pirineus que s’ha creat, fet que tots els ajuntaments s’estan 

acordant per que la moció és acordada entre tots els grups dels parlament i entenc que també és 

representatiu en aquest ple. Creu que per les repercussions que pot tenir això i per la informació 

que es demana i es reclama a la Unió Europea creu que seria bo ser-hi. 

 

Intervé el Sr. Manel Plana dient que se suposa que es tindrà presència com a municipi dins els 

àmbits Europeus. Afegeix dues qüestions: en primer lloc demana que s’expliqués la qüestió del 

CETA, quines afectacions té? I ara parla des del punt de vista personal comenta que li fa angunia 



 

votar en la mateixa línia que el Sr. Trump i està molt d’acord en algunes qüestions de Trump entre 

altres, afegeix que està d’acord en què la Unió Europea s’ha convertit en un espai en el qual hi ha 

uns requisits de seguretat alimentària de tractament dels aliments, de traçabilitat, d’esforç 

fonamentat per part del agricultors, productors i transformadors, afegeix que això és un patrimoni 

que no s’ha de perdre, però que també s’ha de ficar a l’altre costat de la balança valorar el que 

significa Unió Europea, el que ha significat i la protecció que ens fa com a individus i valorar per 

l’altre costat els personatges que estan en contra d’aquest tractat, ara bé acaba dient que si es veu 

que això pot tenir una afectació al municipi de Rosselló, no ho sap. 

 

Intervé el Toni Bosch, dient que aquesta moció la va aprovar el parlament de Catalunya i que la 

majoria dels diputats que estaven allà no tenen el mateix pensament que pot tenir el Trump. 

Almenys els que ell coneix diu, augura que a mitjà o llarg termini ens acabarà afectant i que com a 

mínim s’hauria de votar la moció per la possible afectació i posar el nostre granet de sorra. 

 

Intervé la Sra. Maria del Carme, dient que en quan a les mocions en l’anterior legislatura s’havia 

agafat un acord que era que es presentarien mocions sempre i quan facin referència a l’àmbit local 

i que es presentarà a la junta de portaveus i si s’aprova es registrarà, ara diu que és una nova 

legislatura i les regles de joc es poden canviar com convingui. Es fan 4 plens ordinaris a l’any, 

tampoc és tan una moció, en quan al tema d’Europa, Rosselló en forma part, i això ho tinc fresc 

per què precisament ho estic explicant a les meves classes, explica que diu que el Parlament de 

Catalunya ho ha aprovat i l’únic que hem de fer és donar suport i que una cosa que ens hem de 

replantejar com a poble és viure de portes cap a fora i ens hem d’obrir en quan aquests aspectes, 

cadascú pot tindre un pensament i una ideologia però hem de pensar en global i no podem viure de 

portes cap a dins, no ens implica res. Rosselló és Europa i ens afectarà amb allò que nosaltres 

voldrem que ens afecti com moltes altres coses. I acaba dient que l’obligació de tots plegats és 

informar-nos de les coses que hem de debatre si algú no ho coneix, pregunta quin problema hi ha 

en llegir una moció i si algú no ho sap, potser el David que és la persona que la presentat que ens 

faci una ressenya, demana tenir una mentalitat més oberta. És donar suport al parlament. 

 

Intervé el Sr. Josep Abad, alcalde dient que ahir es va dir a la junta de portaveus que tot el que era 

mocions havia d’afectar d’aprop al municipi i ell va dir que igualment la presentaria. Aquesta 

moció explica que no la té ni a les dades del ple d’avui, i la desconec. Amb aquest motiu si s’ha de 

votar a continuació s’abstindrà.  

 

La Sra. Maria del Carme diu que si no la té és per què ha fallat alguna cosa. Ja que si un regidor 

presenta una moció això ha de córrer, a qui van dirigides? Sinó tenim un problema. 

 

Explica l’alcalde que a la junta de portaveus no es va quedar que s’entraria aquesta moció i ell va 

dir que igualment la entraria. L’alcalde demana que quedi clar quin és el procediment a seguir amb 

les mocions, per que la legislatura passada portàvem una norma, totes aquelles que no afectaven al 

municipi no passaven pel ple. Demana acordar aquest tema i que a partir d’allí veuran si entra o no 

entra aquesta moció i en cas que entri, ell ens l’haurà d’explicar sense cap dubte però primer han 

de decidir el funcionament d’aquestes. 

 

Argumenta la Sra. Maria del Carme que la legislatura passada es feia d’aquella manera i així es 

feia i funcionava, ara som uns altres, alguns repetim, canviem les regles i deixem-les clares, però 

tot i així per 4 plens que fem tampoc hi ha cap problema.  

 



 

Comenta el Sr. Manel Plana que ningú ha dit res al respecte ni el sentit del vot. En la línia del que 

diu l’alcalde, tots heu fet la vostra aportació, en el parlament va haver-hi debat intern i fins i tot per 

part dels agricultors hi hagut de tot, i molt debat intern i conselleries en diferents posicionaments.  

S’accepta la moció, s’incorpora al ple.  

 

Proposa el Sr. Alcalde, acceptar totes les mocions, s’explicaran, debatre-les en el ple i es votarà, 

demana ser pràctic. 

 

Fa l’explicació de com va anar el tema de la moció el Sr. David Ricart dient que quan es va 

acabar la junta de portaveus la vaig imprimir aquí mateix a l’ajuntament i tu estaves al teu despatx 

i et vaig dir que havia registrat la moció, el Toni també se la va emportar. A continuació explica la 

moció, dient que si es crea una plataforma a les terres de Lleida per que hi ha inquietud en 

diferents àmbits econòmics, per que després que s’aprovi el. Tppi o.... . tindrem capacitat de 

modificar-lo això no s’ho creu ningú, capacitat ninguna. Es podria entrar a discutir si aquests 

tractats que fa la Unió Europea hi ha uns lobbys al darrera o no. Aquí el que es tracta d’adherir-se 

és que a cada territori i província es crearà una plataforma en el cas de Lleida “Terres de ponent 

Pirineus” hi diu que entén que nosaltres, ja que el parlament demana informació a la Unió Europea, 

aquests tractats afectaran a totes les denominacions d’origen, els que tenen una denominació 

d’origen estan més que preocupats, ja que et poden produir cava a Florida mentre hi digui “mètode 

tradicional” serà igual un que l’altre, i evidentment els costos de producció pel tipus de finca i tal, 

saps quins són, allí el terreny és bastant pla i quan planten una llimonera no en planten només una 

sinó que milions, per tant sortim desavantatjats. Creu que a Catalunya i en aquest cas a les terres 

de Ponent Pirineus tenim moltes denominacions d’origen que es poden veure afectades, la 

plataforma és Ponent Pirineus i pertanyem a Ponent. Entén que es pot votar i que pot afectar al 

territori. Afegeix que no creu que la Unió Europea un cop signat tingui molta capacitat per 

modificar el text.  

És a dir el parlament insta a demanar com aquelles competències que es poden veure afectades, 

una multinacional podrà vindre aquí i demanar explicacions pel fet de donar una denominació 

d’origen, ho podrà ficar en qüestió ja que anirà en contra dels seus interessos, i anirà a un tribunal 

d’arbitratge no nacional i podrà dir que té raó. Posa com a exemple el Cava, l’oli de les Garrigues, 

etc. 

 

L’alcalde li dona les gràcies per les explicacions pertinents. 

 

Es passa a votació. i s’aprova amb els vots a favor de Josep Abad i Fernandez, Elisa Torrelles 

Tormo, Antoni Bosc Carabante; Maria Carme Vidal i Torruella i David Ricart Jordana i les 

abstencions de la resta de Regidors. 

 

XVI.- PRECS I PREGUNTES 

Fa la intervenció en aquest punt el Sr. Toni Bosch dient que ja veu que es tornarà a demanar la 

subvenció per al projecte d’Al-kanís, ja que al 2016 s’ha denegat. El passat dia 2 de desembre va 

haver-hi una reunió amb diferents alcaldes al Consell Comarcal on es va parlar sobre la fibra 

òptica i on Rosselló també hi estava involucrat, pregunta perquè no hi havia cap representant de 

Rosselló amb aquesta reunió i no es poder dir la nostra opinió, també pregunta com estan les obres 

d’Adamo ja que l’alcalde havia fet referència en altres plens que es començarien entre l’octubre i 

el novembre, sobre el tema dels pressupostos diu que hi havia moltes partides que hi estaven a 

favor i en altres estaven en contra com pot ser l’increment de la partida en les festes majors, 

pregunta si es demanen subvencions al departament de cultura pel tema de cultura tradicional 

catalana, castellers, pubillatge, etc. ho reclama per intentar abaixar aquest import en la partida de 

festes, diu que tot allò que aconseguim benvingut sigui. I per acabar demana que a tots els consell 



 

d’alcaldes on Rosselló no hi va pregunta si es reben les notificacions i que se’n alegra que a la de 

demà hi vagi el regidor Joan Fontova. Pregunta si a l’ordenança que regula tot el tema de la serreta 

i arran que ha tornat a sortir trampes si la llei ja ha entrat en vigor o no i si està publicada. Sobre el 

servei de vigilància pregunta si es té controlades les hores i si realment passen a diferents franges 

horàries ja que ell sempre se’ls ha trobat en la mateixa, també pregunta sobre una possible 

indemnització per un incompliment en el contracte de les piscines pel tema de la festa de les 

cassoles. Sobre el tema del finançament del tancat del campanar, com ja vam parlar a la junta de 

portaveus, manifestar que si Rosselló ha de posar un cèntim que es faci una consulta, ja que si el 

cost és de 115.000€ i la subvenció de la Generalitat cap al Bisbat és de 23.000€ aquí en falta uns 

quants. 

 

L’alcalde li contesta i sobre l’ordenança que regula la serreta li diu que ja està publicada i que ja 

ha entrat en vigor. 

Sobre l’ermita d’Al-kanís la denegació no és tal sinó que és posposada i ho enllaça amb l’últim 

punt que ha preguntat sobre el finançament de la rehabilitació de l’església de Sant Pere. 

Lògicament falta trobar finançament diu Josep Abad, i que el bisbat continua amb les portes 

tancades, i ho decanten de cara als feligresos, com a ajuntament i com a alcalde és un tema que me 

l’he fet més propi del que tocaria però tot i així ja que vaig començar ho acabaré diu l’alcalde. El 

fet de posposar el tema de l’església d’Al-kanís és perquè no s’ha vist la urgència d’acabar de 

consolidar aquesta teulada, els informes dels tècnics manifesta que no té perill de caure, i està 

també posposada amb previsió de quin finançament haurà d’aportar la Diputació per la 

reconstrucció de la primera fase del tancament del temple. Explica que demà a les 19h hi ha una 

reunió programada amb presidència de Diputació per parlar sobre aquest tema. Explica que com 

molt bé ha dit es disposa de 23000€ que ha donat la delegació del govern des de cultura però falta 

arribar als 85.000€, era un pressupost de 117000€ però al fer-ho per entitat privada del bisbat 

s’estalvia el 19% corresponent al Despeses Generals i Benefici Industrials. i a veure fins on arriba 

l’ajut econòmic de Diputació. Deixa clar l’alcalde que sense cap dubte i que ell va ser el primer en 

dir-ho que si Rosselló sent ell com alcalde, ha de treure diners de l’ajuntament per posar-los a 

l’església no ho farà, si algú ha de prendre la decisió és el poble, si el poble diu que sí nosaltres 

serem aquí per fer-ho diu que és molt fàcil.  

Continua explicant que sobre la fibra òptica i el consell d’alcaldes no hi era perquè no estava en 

condicions de salut per fer-ho, era una reunió molt important però no va delegar a ningú perquè és 

un tema que havia portat ell personalment. Explica que es va ficar en contacte amb les persones 

que hi van assistir. Especifica que hi ha dos camins que s’estan seguint, un és l’adhesió d’aquest 

grup i des del Consell Comarcal i és a qui se li va encomanar per que ho tirés endavant, amb una 

previsió aproximadament de 2 anys o una mica més. El segon camí diu que és per part seva amb 

l’empresa Adamo, que ja ha començat les obres, són dos mesos d’obres de màquina però que són 4 

mesos de burocràcia. Des del mes d’octubre ja estan fent aquests contactes i ja esta molt avançats, 

explica que al passar totes les festes de Nadal, cap allà al dia 9 o 10 de gener es troben amb la 

gerència d’Adamo per concretar si la línia vindrà via aèria o soterrada amb una inversió de 

l’Ajuntament de Rosselló de 18.000€ aproximadament dels 50.000€ o 60.000€ que val i que ho 

recuperaran amb el servei que donaran al municipi, diu que les previsions que dona l’empresa és 

que cap allà al febrer començaran a connectar certes parts del municipi i que la central que els hi 

facilitarà l’Ajuntament serà al consultori mèdic, allí arribarà la rama troncal i repartiran cap a tot el 

municipi, els primers que se’n gaudiran seran l’Avinguda i aquells carrers on hi hagi la instal·lació 

passada. Demana la màxima discreció, tot i que el tema està molt avançat, Movistar ja està intentat 

denegar les autoritzacions i permisos a Adamo per que no puguin fer aquesta infraestructura i ens 

hàgim d’esperar dos anys per que ho facin ells. 

 



 

Pel que fa al tema del departament de cultura fa les explicacions pertinents el Sr. Manel Plana, 

dient que aquests departaments que han patit una reducció pressupostària considerable tenen uns 

criteris tan restrictius i mínims que el retorn és mínim, no és el mateix que passa amb altres 

departaments on si que hem pogut aconseguir subvencions, explica que és molt difícil trobar 

subvencions d’aquest caire i que s’han fet trobades a nivell d’administració a Barcelona, com a la 

delegació corresponent a Lleida. 

 

Reprèn la paraula el Sr. Alcalde i en quan a la representació al Consell d’alcaldes que de vegades 

es delega al Joan Fontova, és lògic, arriba un punt i amb el tema de l’església diu que l’ha acabat 

desbordant, i que dona pel que dona.  

 

Intervé Toni Bosch dient que se’n alegra que es pugui delegar i que anar-hi, i respecte al 

departament de cultura matisa que són les que són i el pressupost és el que és, però diu que no se’n 

ha demanat ni una sola, una cosa és que et deneguin i l’altra que no es demani, no s’han registrat, 

hi ha Mollerussa, Tàrrega, . . De vegades es deneguen d’altres et donen 500€, però es tracta de 

baixar alguna cosa de la partida. 

 

Li respon el regidor Manel Plana dient que es mirarà amb deteniment els pobles que ha anunciat 

ja que són capitals de comarca i tenen uns actes específics com pot ser la sardana i els geganters. 

Aquest any ja aprofito per anunciar que farem la trobada de geganters de les terres de Lleida i es 

celebrarà a Rosselló i es demanarà per les actuacions pertinents. També anomena que de vegades 

se’n avança més per altres vies i el que no farà aquest ajuntament és gastar 30.000€ ens uns llibres 

d’història que tenim 800 exemplars a dalt al directori, comenta que com a equip de govern els va 

deixar ben tocats trobar-se aquelles factures al respecte. Agraeix les consideracions i 

puntualitzacions i que s’incorporaran. 

 

Respecte a l’ordenança anuncia l’alcalde que ja ha entrat en vigor i que diumenge ja hi havia una 

patrulla dels Mossos d’Esquadra, no sancionaven però donaven a conèixer com està la situació 

actualment respecte a la normativa vigent.  

Pel que fa al servei de vigilància explica que es tenen tots els diferents recorreguts que fan i els 

horaris que passen, a més a més explica que de vegades passen més d’un cop. A més a més ens 

passen la relació de cotxes sospitosos, cotxes mal aparcats, llums que es queden obertes a la nit en 

les instal·lacions municipals i estem interactuant amb ells contínuament i justifica aquesta decisió 

d’incorporar el servei de vigilància en que a l’última reunió amb els Mossos d’esquadra ha 

disminuït un 60% les denúncies.  

En quant a les piscines, explica que quan es va tancar el pagament de les piscines, l’adjudicatària 

ens va dir que havíem incomplit el contracte, ho vam mirar, i en el contracte donava a entendre 

que l’acte de les cassoles es celebraria igual que l’any anterior es faria a la pista poliesportiva. 

Com aquest any es va apuntar molta més gent a la festa de les cassoles i per metres no es podia 

celebrar a la pista poliesportiva, a més a més la gent ens va demanar si es podia fer al costat del 

camp de futbol nou, es va adequar la zona i es va fer allí. Ella ens va comunicar que el fet de no 

celebrar la festa de les cassoles allí li havia repercutit en unes vendes que no es van produir, es va 

arribar amb un acord de 300€ o 500€. Es va parlar amb el Pedro que és qui va portar el bar del nou 

camp de futbol i és qui se’n va beneficiar i es va ajustar amb aquesta quantitat. 

 

Demana la Sra. Maria del Carme Vidal actualitzar el contracte de les piscines de cara al proper 

any, vigilar amb el copiar pegar. En quan a la fibra òptica demana vigilar amb les reunions que es 

fan al consell comarcal i als altres llocs pel que passa a l’endemà, la premsa va dir que hi havia tots 

els alcalde i que Torrefarrera lidera, aquestes coses que passen també com per exemple amb 

l’institut. 



 

L’alcalde li diu que té raó però que és la veritat. I diu que si Rosselló acaba tenint fibra òptica és 

gràcies a Torrefarrera.  

Explica de nou que l’avantatja que tenen Torrefarrera i Alpicat és que tenen la fibra òptica gràcies 

l’autovia i ho tenen molt fàcil i Alguaire i Almenar ho tindran més difícil que Rosselló. 

Per un tema de subvencions d’Europa la fibra òptica es va començar a moure a Torrefarrera i els 

pobles que estàvem allí vam creure oportú que fos el Consell Comarcal que prengués la iniciativa i 

es va anar amb presidència i ella va dir que sí.  

També anota l’alcalde que per sort avui amb segons quines coses passem per davant a Torrefarrera 

cosa que no passava des de feia temps. No ens podrem comprar mai amb Torrefarrera, ni ganes, 

juga amb una divisió superior.  

 

Comença la seva intervenció en aquest punt de precs i preguntes la Sra. Maria Del Carme Vidal 

dirigint-se al Sr. Manel Plana que al ple s’ha de parlar de la legislatura en la qual es troben i no fer 

referència a altres legislatures i que si en vol parlar que ho faci amb les persones adients, explica 

que era una legislatura on la majoria absoluta estava a l’oposició i diu que tots els alcaldes que han 

anat passant tenen la mateixa legitimitat com la pot tindre en Josep ara, ja que tots han sortit a 

partir d’unes votacions i surten coses com els llibres d’història i cadascú li donarà la seva 

importància.  

Pel que fa a la qüestió del pressupost d’aquest 2017, i diu que quan ella parla de qüestions socials 

parla de família, i que tots els ajuntaments que hi ha hagut s’han gastat diners en l’escola la 

Rosella, en el punt edu, no en sé les quantitats, però explica que quan ella parlar de polítiques 

socials es refereix més a la unitat familiar. El consell comarcal ho té tot això, però els ajuntaments 

poden completar tot això i que quan diu Feta Major només fa referència a la Festa Major no al 

carnestoltes, gegants ni ràdio, etc. i diu que si tenen un problema amb l’anterior legislatura (2007- 

2011) que ho denunciïn, ja és el tercer ple que es parla del 2007 demana que es diguin les coses 

davant d’aquesta gent i que es puguin defensar. Com l’escola de música funciona, perquè hi ha 

nens i nenes i els seus pares ho poden pagar, explica que el que ella demana és que els mestres de 

primària que veuen que els nens tenen aptituds i potser no poden pagar una extraescolar que 

l’Ajuntament ho assumeixi, comenta que no ha posat en dubte la valoració de tot això.  

Sobre la qüestió de plaga conills demana que s’hi ha d’estar al damunt.  

En quan a les associacions diu que ara n’hi ha moltes i que si mirem enrere només hi havia l’esbart, 

diu que els pobles evolucionen. 

I parlant d’associacions parla de l’associació Mariana, fa referència a l’últim ple on l’alcalde en va 

parlar sobre una reunió que es va produir amb les Marianes i demana al regidor de festes que quan 

vagi amb una reunió en nom de l’alcalde la seva obligació és expressar-li a l’alcalde el què s’ha dit 

allí, diu que tots van escoltar de quina manera l’alcalde es dirigia a l’associació.  

Dirigint-se al Sr. Jaume Borrero comenta que està farta d’aquest odi i animadversió que té sobre la 

seva persona, fent referència a l’anterior legislatura diu que la va "machacar" amb el tema de la 

ràdio, ara amb les marianes, li diu que si té alguna cosa en contra seva que sap que no la té, però 

resulta que ella la pateix, ja n’hi ha prou i diu que l’alcalde n’és coneixedor. Demana que no 

utilitzi la regidoria per passar-li comptes i s’amagui al darrera l’alcalde i que si té alguna cosa en 

contra d’ella ho poden solucionar tots dos. 

 

Intervé l’alcalde dient que si tenen coses personals no s’han de tractar al ple, que faci la pregunta 

corresponent al punt de l’ordre del dia.  

Demana la Sra. Maria del Carme que si el regidor de festes l’ha de representar que trameti a 

l’alcalde el que va passar. 

 

Intervé el regidor de festes Jaume Borrero, dient-li que no és veritat, que ja va transmetre el que 

va succeir íntegrament i que és ella qui li té aquest odi.  



 

Continua la seva intervenció la Sra. Maria del Carme, fent referència als lots de Nadal i lligant-

ho amb la moció presentada pel David Ricart, diu que d’11 ampolles que hi havia no hi havia cap 

ampolla de Costers del Segre, l’oli no era ni d’aquí, només hi havia els cacauets. Comenta que 

cadascú pot comprar el que vulgui, però un ajuntament ha de comprar productes de proximitat, que 

el Sr. Badio té de tot arreu, potser és una anècdota per molts de vosaltres, però demana no comprar 

coses de fora podent fomentar les coses d’aquí.  

Acabant la seva intervenció, la Sra. Maria del Carme, parla sobre el recinte firal, i demana que ja 

que no hi ha cap rulot en aquests moments no hipotequi allò amb les rulots que no se’n treu cap 

benefici i si a més a més els Srs. que tenen un camió ja ho deixen als pàrquing de camions, doncs 

no val la pena, afegeix. 

Per últim fa referència a la pàgina web, i diu que canviar les coses per que estan fetes pels altres no 

aporta res, diu que era més funcional l’altra que aquesta, però s’ha d’actualitzar, ha d’estar al dia.  

Sobre la borsa de treball diu que s’han de penjar les ofertes de treball a la pàgina web i d’allí 

traslladar a facebook, ebando, etc. i deixa clar que no es refereix a les empreses privades com Alier, 

Indulleida sinó les pròpies ofertes de treball de l’Ajuntament, càrrecs públics. 

 

Pregunta l’alcalde quines són les ofertes de treball que no s’han publicat.  

 

Contesta la regidora dient que per exemple el lloc de treball que ocupa en Joan, actual treballador 

de Ràdio Rosselló. Demana penjar-ho i després compartir-ho amb altres xarxes, monitors de Nadal, 

es penjar un dia Ebando.  

Dona els agraïments per acceptar paper que van presentar l’oposició sobre el concurs d’idees per a 

la remodelació de l’església de Rosselló sol·licitant la invitació del Sr. Jurado. També agraeix al 

Delegat de cultura de la Generalitat a Lleida, el Sr. Josep Borrell, que els atengués el dia 28 

d’octubre. 

 

Intervé el Sr. Jaume Borrero contestant a la intervenció de la Sra. Maria del Carme, i li diu que 

en sortir de la reunió li va comunicar a l’alcalde concretant com havia anat. Li vaig dir que la 

Maria del Carme havia dit que a veure si farem això i no avançaran les obres, diu que és tal qual el 

que li va transmetre a l’alcalde.  

També li fa saber que no té res en contra d’ella i que és ella la que utilitza està a l’oposició per 

atacar-lo a tot arreu, a totes les seves regidories. Ara que la ràdio funciona diu que l’ataca amb el 

tema de les festes, quan les festes van bé amb la ràdio.  

 

Intervé l’alcalde, ja que es produeix una picabaralla entre els dos regidors i el Sr. Borrero 

abandona el ple.  

 

Intervé el Sr. Manel Plana, dient que ara qui ha retret qüestions de la passada legislatura no ha 

estat ell. Com a portaveu del grup diu que li agrada ficar en qüestió les circumstàncies que es 

donen i no té per què perdonar la vida a ningú, a més a més, afegeix que en acabar la passada 

legislatura va demanar disculpes i ningú més ho va fer i aprofita la circumstància per demanar 

disculpes ja que diu que algun moment determinat no ha estat a l’alçada i no buscarà raons al per 

què ni al però, comenta que va fer un mal ús de les xarxes socials i al Toni Bosch li va dir unes 

paraules que no havia de dir, demana disculpes a nivell personal. Demana que això serveixi per 

tots, es poden tenir les discrepàncies pels diferents punts de vista. I quan es refereix en un període 

passat comenta que ja va estar el poble qui va ficar a tots al seu lloc. 

 

Respon l’alcalde a la regidora Maria del Carme sobre les preguntes que ha formulat.  



 

Sobre el tema dels conills i després d’haver parlat amb el Sr. Ferran de Noguera, s’ha demanat que 

ho declarés plaga per que es pugui caçar més, i que el coto pugui sol·licitar batudes a les nits que 

és quan realment es pot fer neteja.  

Sobre els lots de Nadal li contesta que sense cap mena de dubte és millor fer-ho amb productes de 

proximitat però es mira tant el tema del pressupost sobre el que realment s’acaba gastant que dona 

més prioritat a la part econòmica que a la provinença. I aprofita per dir-los-hi a tots els de 

l’oposició que li sap greu que encara ningú li hagi agraït el detall del lot de Nadal, diu que ell no té 

distinció sobre si és del seu grup o de l’oposició i el que és, i si van equivocats van equivocats. 

Sobre el recinte firal, explica que no hi ha cap rulot però també li diu que no entraven de forma 

gratuïta, pagaven una taxa per entrar-les mensualment. 

Respecte a la pàgina web reconeix que es va invertir molt i queda molt camí per recórrer, afegeix 

que és una pàgina que té molt més marge per treballar-hi i actualitzar-la. 

Pel que fa al concurs d’idees del recobriment i reconstrucció de l’església de Rosselló, vosaltres 

vàreu entrar el paper als voltants del mes d’octubre, el Sr. Jurado quan es van fer les xerrades 

tècniques a l’ajuntament al mes de Juliol ja sabia que si acceptava ell en seria un, l’ajuntament ja 

havia contactat amb les 3 persones que convidava per la seva part. I dona gràcies a que l’elecció 

d’aquest concurs d’idees ha estat de forma secreta, sort, per que la disposició o les ganes per part 

de l’oposició a que fos el Sr. Jurado ara haurien fet malpensar, sense anar més lluny l’Àngel 

Corbella, un expert en rehabilitacions, va deixar caure que s’havia triat a dit, sort que les pliques 

eren amb pseudònim, un grandíssim encert. Dona gràcies que sigui ell l’escollit i diu que ell el que 

vol és que sigui la persona més preparada i amb més experiència possible i se li va demanar al 

Bisbat que es fiqués d’acord amb el Francisco Jurado per que sigui ell qui redacti el projecte. 

Sobre l’associació mariana demana l’alcalde per comentaris del bisbe que fiqui mans a l’obra per 

facilitar i que es pugui recaptar diners per la reconstrucció i es veurà realment quina estima té la 

gent del poble per l’església després de plorar tant per la caiguda del campanar i creu que és 

l’associació mariana qui ho hauria de fer. 

 

Contesta la Sra. Maria del Carme i diu que en la reunió que es va fer amb les associacions ja va 

sortir que la gent no volia donar diners, i comenta que s’ha de veure que es pot fer amb les noves 

lleis sobre obrir un compte i que es puguin fer les donacions. Explica que l’associació ara que ja té 

estatuts i les coses en regla ja podran tirar alguna cosa més endavant. 

 

És el torn ara del Sr. David Ricart, i diu que pel tema del pressupost i el fet que ell presentés en el 

seu dia el tema de tarifació social, comenta que ahir es va fer un programa a la televisió molt 

adequat que parlava amb la línia del que deia la Carme, eren empresaris que tenien vergonya 

d’anar a demanar, no eren ni treballadors, i darrera d’aquests 10 o 12 empresaris hi havia més de 

1000 treballadors, explica que quan es diu tarifació social és per dues coses: primera per donar 

seguretat jurídica a les coses, no es pot exonerar a una persona per compassió perquè estàs 

comprant la dignitat d’aquella persona, i que moltes persones que no podran pagar l’escola de 

música i felicita pel suport que hi dona tant l’ajuntament, com els pares, com els alumnes com el 

professorat per la gran tasca que hi fan al sosteniment; la gent no va normalment ha demanar 

caritat, lamentablement per vergonya, la tarifació social dona seguretat jurídica als teus actes i als 

habitants del poble, es fixen uns barems i per això ell va demanar un estudi de dos anys i creu 

estava més que argumentat i es va rebutjar. Demanar que s’ha de ser bastant més curosos i que 

ningú s’hi voldria trobar. 

Continua dient que analitzar pressupostos amb nombre absoluts o no absoluts amb altres anys no 

es pot comparar, per una senzilla raó, quant el diner surava per les finestres es pagava el que es 

demanava perquè sabien que l’ajuntament ho pagaria sinó se’n anaven a fer-ho a un altre lloc, 

comprar això creu que no es pot comparar. Hi ha una llei d’oferta i demanda i és molt difícil 



 

inserir. I creu que és veritat sobre els rètols de la serreta que van començar demanant 12.000€ i ara 

4000€ per que sinó vindrà una altra empresa que ho farà per 4.000€, s’ha ajustat tothom.  

Demana que aquestes reunions que es fan com per exemple, la carretera N230, bisbat, etc, hi va 

haver unes eleccions i vas ser escollit com a alcalde i per tant, també ets el meu alcalde i em 

representes quan vas allà, demano que ens els propers plens quan es vagi amb aquestes reunions es 

faci un resum i tondre’l abans, això denota transparència que no vol dir que estiguis ocultant 

informació.  

Felicita que s’hagi adjudicat al Sr. Jurado, i s’ha fet de manera neta, es veritat que al juny se li diu 

si estava a disposició però és cert que quan vam presentar l’escrit ell encara no en tenia cap notícia, 

hi havia certa inquietud, evita entrar en polèmiques, demana que es faciliti una còpia del projecte 

que ha presentat ell al concurs d’idees i personalment ho felicita, per un tema objectiu, no de 

persona, aquest Sr. va deixar clar que posant la mà dins el forat es podia saber quin problema tenia 

el campanar, i cadascú dins la seva professió ho ha d’entomar i ho va explicar claríssimament i, a 

més a més, creu que el Sr. Mas Sala el seu informe és incomplert per què no va fer un informe de 

càrregues, quan ell diu que hi ha un defecte estructural, i des del punt de vista de professió creu 

que és greu, s’ha fet bé, per pseudònim i que vingui qui vulgui, té una experiència més que 

contrastada, i es pregunta per què el Sr. Mas Sala va tirar la cúpula principal, hi ha gent que 

discrepa, com diu el Sr. Jurado en el seu informe les cúpules no cauen, ho falla una columna o no 

cau, i ha rehabilitat totes les esglésies de Lorca després d’un terratrèmol més que potent quan totes 

les estructures de formigó no em va aguantar cap i les esglésies es van esquerdar totes i ell va 

guanyar, sempre referint-se segons ell a aspectes objectius. 

En quan als llibres d’història reitera com ja ha dit en altres plens la possibilitat de vendre’ls a un 

preu simbòlic i posar dos exemplars damunt el mostrador de les oficines de l’ajuntament 

informant-ne i que la gent que en vulgui comprar ho faci. I dona la idea que el proper any en 

comptes de donar lots de Nadal doni un llibre d’aquests. Aprofitant que es parla del lot de Nadal 

afegeix que felicita pel lot però que ell l’ha donat. 

Sobre el tema que es publiquin les ofertes de treball a la pàgina web, per no donar noms ni citar 

categories, diu que té raó la Maria del Carme des del punt de vista legal, hi ha treballadors que han 

començat treballant de manera temporal i han acabat sent indefinit que no vol dir fix, que quedi 

clar perquè això és una administració públic i recorda que estan subjectes als principis de mèrit, 

capacitat, publicitat i lliure concurrència, no diu noms per que no passi com l’altre cop, que de una 

comissió de govern va sortir informació.  

El tema de la fibra òptica diu que és un avanç, però com ja ha dit, seria bo, que es fes un informe 

d’aquestes reunions, pel tema de transparència. Per que, dirigint-se a l’alcalde li diu que quan diu: 

ho he negociat de manera personal, jo mateix i tal no queda bé i entén que es refereix des 

d’alcaldia, demana que s’escrigui quatre línies per què tothom tingui la mateixa informació. 

Pregunta si hi ha zones on la fibra òptica ja hi és, pregunta si està constatat això?  

 

Contesta el Secretari Interventor i li diu que la única fibra que passa per aquí és al costat de la 

Nacional i és una xarxa on no es pot connectar, va des de Lleida a la Vall d’Aran.  

 

Explica Josep Abad que no és un cable per donar subministrament als municipis.  

 

Demana el Sr. David Ricart que s’actualitzi als planells.  

 

L’Alcalde li contesta que ja hi és. 

 

Sobre Telefònica explica que no és lògic que hi hagi gent que pagui contribucions especials en 

algunes zones del poble que han pagat pel soterrament de les línies i estan penjades, demana que 

l’Ajuntament hi faci pressió perquè la soterrin. 



 

Contesta el Sr. Alcalde i li diu que sobre els pressupostos i concretament sobre la tarifació social i 

que molta gent no demana per vergonya, li diu que té tota la raó, i que justament per això tenim 

l’assistenta social i que ara s’ha incrementat la quantia des del Consell Comarcal que és quan 

poden anar allí, si algú no pot comprar els llibres o el que sigui se fa a través d’ells. 

Explica que som un ajuntament petit i el que no podem pretendre és arribar de a totes aquests 

coses, el que es fa és derivar o bé educadora social o assistenta social, tenen l’historial que han de 

tindre i són les que realment coneixen tot aquest tema. 

Sobre les reunions dels temes més importants com la nacional 230, fibra, es pot fer, no costaria res.  

Sobre la cúpula de l’església comenta que ja té bastanta feina en intentar trobar els diners com per 

a posar-se en qüestions tècniques que ni ganes de valorar-les. I que quan va sortir en Francisco 

Jurado elegit ens vam alegrar tots i li diu que discrepa amb el que ell va demanar sobre que es 

donés l’oportunitat que totes aquestes persones que presentaven la seva idea obert a tot el poble 

poguessin donar i presentar la seva idea, avui ens assenyalarien que se li va donar a dit i des del 

Departament de cultura i de Diputació aquest tema va sortir ja que ho vaig comentar en una reunió, 

i em van dit que tots aquests concursos d’idees es fan amb pseudònim i ara se li ha adjudicat al 

Francisco Jurado i ningú en pot dir res, ha anat bé i estic encantat que ho faci ell i tant de bo pugui 

acabar fent el projecte i tot lo demés.  

David Ricart insereix dient que el fet que ho puguin exposar es fa després de l’elecció.  

Sobre els llibres d’història explica l’alcalde que si n’hi hagués 1200 que són el número de cases 

del municipi, avui cadascú a casa seva en tindria un de regalat. Ja ho farem a veure qui els 

comprarà. 

Passa un cable gruixut per la Nacional, allí no es pot connectar, quan vam fer l’obra del vial, vam 

haver d’informar, van vindre dos operaris a veure-ho, etc. 

Per acabar el ple explica que es farà una exposició amb totes les idees presentades al concurs 

d’idees, per què tothom pugui veure les diferents opcions, al fi i al cap ha guanyat Rosselló, allí es 

veurà la proposta, materials, pressupost, etc.  

 

Finalitzat les intervencions, i no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la 

sessió, agraint la participació de tots els regidors, desitjant bon Nadal, quan són les quinze hores, i 

de tot lo dit s’estén aquesta acta, que com a Secretari, certifico 

 

 
 
 
 
 

 

 


