
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

CELEBRADA EL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2017. 

 

Data: 29 de setembre de 2017 

Horari: 12:30 

Lloc: Rosselló. Sala d’actes de la casa consistorial. 

Règim: Ordinària 

 

Hi assisteixen:  

Alcalde: 

Josep Abad i Fernàndez 

Regidors: 

Elisa Torrelles Tormo. 

Manel Plana Farran. 

Silvia Olmo Pareja. 

Joan Fontova Vilaró. 

Nerea Garcia Gonzalez. 

Joan Andreu Urbano Fernàndez. 

Maria Carme Vidal Torruella. 

Antoni Bosch Carabante. 

David Ricart Jordana. 

 

Excusa la seva assistència: Jaume Borrero Montijano 

 

Secretari: 

S. Fèlix Ruiz Martínez. 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Lectura i aprovació acta anterior. 

2. Proposta Nomenament Jutge de Pau Titular. 

3. Expedient Modificació Crèdits 3/2017.  

4. Donar compte al Ple pel seu coneixement de les línies fonamentals Pressupost 2018. 

5. Informe Execució Pressupostaria 2n/Tr 2017. 

6. Informe Pagament Mig a Proveïdors 2.t Trimestre 2017. 

7. Proposta Atorgament Subvencions Entitats 2017  

8. Decrets e Informes Alcaldia i Regidories.  

9. Llicencies d’obres. 

10. Correspondència Oficial i assumptes de tràmit. 

11. Factures i comptes.  

12. Mocions. 

13. Precs i Preguntes. 

 

Declarat obert l’acte per la Presidència, El Sr. Alcalde intervé per demanar un canvi d’ordre 

dels punts que comprenen l’ordre del dia motivat per un tema personal d’un regidor de caire 

laboral, de tal forma que es començarà pels punts següents: 

 



 

I.- LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR. 

Comenta el Sr. Manel Plana que tenen l’acta del dia 24 de juliol de 2017 per ser aprovada 

però que n’hi ha una altra que faltava ultimar i no s’ha pogut presentar en el present ple. 

 

Comenta la regidora Mari Carme, que entén que fer una acta d’un ple ordinari és complicat i 

feixuc i que creu que són d’aquelles coses que val la pena fer-ho de seguida, ja que, són 

d’aquelles coses que mai trobes el moment de ficar-t’hi. Comenta que s’ha dit algun cop que 

per tal de facilitar la feina al secretari, un cop finalitzat el ple, els regidors via correu 

electrònic passem les nostres aportacions, així només cal copiar i enganxar, sinó expressa que 

després passen els mesos i no recordes el que havies dit.  

 

Intervé l’alcalde, Josep Abad, dient que el que vulguin que surti expressament a l’acta ho 

passin per escrit, ja que és molt més fàcil això, que haver d’interpretar el sentit que se li vol 

donar a una cosa, ja que interrompem constantment i és molt complicat pels que transcriuen 

l’acta. 

 

Explica la Regidora, Maria Carme, que és el mateix que ha afegit ella, amb la diferència que 

ella ha dit de portar-ho un cop finalitzat el ple ja que no sap cap a on anirà el tema que es 

tractarà. Entén que és molt difícil. 

 

Acorden fer-ho així i valoraran els resultats. 

 

Fets aquests aclariments es passa a aprovar l’acta del ple del dia 24 de juliol de 2017 que 

s’aprova per unanimitat.  

 

II.- EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDITS 3/2017.  

Expedient número 3/2017, 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 20 de setembre de 2017, s’inicia l’expedient per a l’aprovació 

de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari com a 

conseqüència de majors i/o noves despeses que s’han previst realitzar per a aquest exercici 

econòmic, sense que es puguin demorar al proper, pels quals no existeix crèdit consignat en el 

vigent Pressupost de la Corporació o el que existeix és insuficient i no ampliable, i 

considerant que es disposa dels mitjans de finançament que es preveuen a la legislació vigent. 

 

FONAMENTS DE DRET 

1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret 

legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals (TRLRHL), i als articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990. 

 

2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna 

despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació 

no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de 

l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit. 



 

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors 

ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions 

o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les 

dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. 

Excepcionalment, per aplicació de l’article 177.5 TRLRHL, també mitjançant operacions de 

crèdit amb els requisits que s’estableixen al precepte de referència. 

 

3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 

règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de 

l’Ajuntament amb majoria simple. 

 

4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació als articles 3 i 11 de la Llei 

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

(LOEPSF). 

Per tant, 

 

PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent: 

1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari número 3/2017, que cal 

finançar mitjançant romanent de tresoreria i altres en el pressupost d’ingressos amb caràcter 

finalista i baixes/anul·lacions de partides de despesa, del pressupost vigent de la corporació, 

d’acord amb el següent detall: 

  

Despeses que cal finançar: 

 

1/ Crèdit Extraordinari: 

Partida Nom Proposta de consignació 

2017-1-34200-62300 Skinner Piscines Mpals 2.000,00 

2017-1-92000-20300 Lloguer Màquina Fred Ajt. 10.000,00 

2017-1-31200-62300 Desfibril·ladors 7.100,00 

2017-1-15100-62700 Instal. Fibra Òptica 42.500,00 

2017-1-45400-61901 Renovació paviment Camí 

Benavent 

45.000,00 

2017-1-34200-22799 Ctte. Manteniment Piscines 2.650,00 

2017-1-1621-46501 CCS, Recollida Volumin. 5.000,00 

   

 

2/ Suplement de Crèdit: 

Partida Nom Crèdits 

Inicials 

Proposta de 

consignació 

Crèdit 

Definitiu 

2017-1-15100-

22706 

Estudis i Treballs 

Tècnics 

9.000,00 1.500,00 10.500,00 



 

2017-1-15100-

61901 

Addic. Pl Aviador 22.000,00 3.750,00 25.750,00 

2017-1-1532-

61901 

Guals c/Major 9.500,00 1.700,00 11.200,00 

2017-1-17100-

62900 

Pipican 6.750,00 900,00 7.650,00 

2017-1-45400-

21000 

Mant. Camins 

Mpals. 

23.000,00 15.000,00 38.000,00 

     

 

Total altes crèdits:  137.100,00 

 

Finançament que es proposa: 

 

3.1 Altes aplicació pressupostaria d’Ingressos: 

Partida Nom Alta 

   

 

3.2 Anul·lació aplicació pressupostaria Despeses:  

Partida Nom Baixa 

   

 

3.3/ Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals: 

Partida Nom Proposta de consignació 

2017-1-87000 Romanent de Tresoreria per 

Despeses Generals 

137.100,00 

 

Total finançament:  137.100,00 

 

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

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

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

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

En el torn obert d’intervencions explica el Regidor Sr Manel Plana el contingut de les 

modificacions i manifesta que es tracta d’un cas de crèdit extraordinari i l’altre de suplement 

de crèdit en el qual s’han fet diferents actuacions i aquestes necessiten el seu pagament per 

que tenen el seu cost, unes s’han fet i no estaven pressupostades però que s’havien de fer i 

d’altres que estaven pressupostades com són activitats i actuacions però que pateixen una 



 

mínima desviació, entre d’altres posa com a exemples: l’eskimmer de les piscines municipals 

que és un aparell que serveix per netejar el fons de la piscina; el lloguer de la màquina de fred 

de l’ajuntament després de diferents mancances en el seu funcionament; l’aplicació de 

desfibril·ladors a dos llocs més del municipi ampliant el número d’aquests; la instal·lació de 

fibra òptica una obra àmpliament demandada pels veïns de Rosselló; la renovació del 

paviment del camí de Benavent, una demanda per part dels veïns afectat amb un trànsit 

considerable; contracte de manteniment de piscines amb Aqualia i la recollida d’escombraries 

voluminoses. A més també s’afegeix els addicionals de la Plaça Aviador; dels Guals del 

Carrer Major; el Pipi-can i el manteniment dels camins municipals, una despesa que any rere 

any farem com a equip de govern.  

 

Tot això s’ha finançat amb romanent de tresoreria de despesa general que són 137.100€  

 

Seguidament intervé amb aquest punt la Regidora Sra. Maria Carme Vidal, preguntant de que 

són aquests estudis tècnics que hi ha reflectit, pregunta alhora si hi ha algun estudi tècnic que 

fes que no es pogués presentar a l’1,5% cultural a foment, la subvenció de les obres de foment 

que nosaltres no hem presentat, el BOE diu que es poden presentar tots aquells edificis 

d’interès cultural i en cap moment diu que ha de ser local o nacional, l’únic requisit que hi diu 

és que aquella obra ha de ser de l’ajuntament o un edifici que no sigui de l’ajuntament però 

que porta més de cinquanta anys cedit o has d’estar tramitant que sigui declarat, explica que 

és el primer cop que ha sortit aquesta subvenció amb un 1,5% i que l’han deixat perdre i hem 

afavorit amb algú altre. Diu que el BOE és el que mana i que al 2019 tornarà a sortir, hi ha 

molt poc temps per fer-les i ho has de tenir preparat, conclou que valdria la pena començar a 

tenir aquesta documentació per si torna a sortir.  

 

Per Secretaria Intervenció es manifesta les gestions portades a terme al respecte de l’1,5% 

cultural i la resposta dels tècnics encarregats envers el particular. 

 

Intervé l’alcalde dient que no li pot permetre dir que se l’han deixat escapar i que l’han perdut 

ells ja que això no és així, també li explica que es va sol·licitar tota la informació 

corresponent en cas que es pogués optar amb aquest 1,5% de la subvenció mesos abans que 

sortís la convocatòria, ja que se sap com funciona, que des de que surt la convocatòria fins 

que finalitza el termini són menys de 15 dies i tot això ja ho tenien preparat, també comenta 

que la publicació no està prou ben explicitat i el que es va fer és donar-ho a un despatx 

especialitzat que només tracta temes de restauració i a més a més, aquesta persona ens va 

comentar que havia hagut altres ajuntaments que s’havien trobat amb el mateix incís, i que era 

per bécil, nosaltres no podíem optar a l’1,5% cultural amb aquesta convocatòria, per tant no 

l’hem perdut, simplement no podíem optar, de cara a l’any vinent hi ha rumors que tornarà a 

sortir convocatòria a la que sortirà sense cap mena de dubte ens presentarem. 

 

Intervé la Sra. Maria Carme dient que com bé sap el Manel Plana, tinent d’alcalde i llicenciat 

en dret, el que mana és el BOE, i que no costava res si es tenia fet presentar-ho i que et diguin 

que no. Diu que només ho havia preguntat.  

 

L’alcalde explica que presentar uns papers té un cost, avui no treballa ningú gratis, explica 

que ells com a equip de govern que s’assessoren i gestionen els diners públics, si l’assessor 



 

especialitzat en el tema diu que presentar-ho és perdre el temps, lògicament el que no faré es 

presentar-ho quan això té un cost de 4.000€ a 5.000€ i li demana que no torni a dir que l’han 

perdut quan realment no es podia optar i li diu que si l’any vinent poden optar evidentment es 

presentarà, com moltíssimes altres subvencions que ha tingut aquest ajuntament.  

 

La Regidora Maria Carme sobre el paviment del camí de Benavent diu que s’ha fet el camí i 

ara es demana crèdit, diu que s’han de fer les coses complint la normativa, no es podia fer, si 

no hi havia crèdit. S’han de fer les coses bé.  

 

Afirma el Sr. Alcalde, que així és, com moltes altres coses que es fan i no hi ha crèdit, com els 

Pipi-cans i com moltes més obres que s’han de fer de caràcter urgent per que si no la 

maquinària que necessitaràs no la tindràs. Explica que s’ha condicionat l’accés igual que es va 

fer al polígon d’Al-kanís i que encara gràcies que funciona i tira endavant, conclou que el 

camí estava en condicions vergonyoses i amb aquesta intervenció s’ha pogut estalviar algun 

accident serio. I com aquesta obra, moltes altres que també s’han tingut de fer les 

modificacions de crèdit, tirant del romanent de tresoreria. 

 

La regidora pregunta com pot ser que s’hagi començat una obra sense crèdit. 

 

Li explica l’alcalde que com molt bé es va dir en alguns dels darrers plens, ja s’havia 

comunicat que aquesta obra s’executaria, i recorda que es va dir que es faria tirant del 

romanent de tresoreria per que amb aquesta obra no hi havia opció, cosa que encara no 

descarta a data d’avui, de tenir alguna subvenció. Es va fer un projecte pel nostre arquitecte i a 

partir d’allí es va passar a diferents empreses per que passessin l’oferta corresponent. Amb 

aquesta obra explica que estaven condicionats a que primer s’havia de passar la fibra òptica i 

automàticament quan s’ha acabat s’ha tingut de fer el camí. I l’obra es va encomanar a 

l’empresa que va presentar l’oferta més baixa. Aquest ha estat el procediment i d’aquí la 

urgència. 

 

A continuació i per part del Regidor Sr. David Ricart pregunta quina empresa ha fet l’estudi 

d’aquests treballs tècnics del 1,5% Cultural.. 

 

Respon l’alcalde que se li va fe fer a la Marta Estalella, per què va ser ella la persona 

encarregada de portar a terme el projecte de la rehabilitació de l’ermita d’Alkanís i ja disposa 

de tota la documentació i presentar-ho el més ràpid possible. 

 

Pregunta ara el Sr. David Ricart sobre l’increment del cost en la recollida de voluminosos i a 

què es deu. 

 

Respon l’alcalde dient que amb els contenidors que porta el Consell no és suficient i hem 

demanat ampliar el número de contenidors. 

 

Pregunta el Sr. David Ricart quin tipus de deixalles es troba amb aquests contenidors? 

 

Torna a respondre l’alcalde dient que això ho saben millor els municipals però que pel que ell 

ha  



 

pogut veure des de fora hi ha des de matalassos, mobiliari, sofàs, deixalles voluminoses. 

 

Continua preguntat el Sr. David Ricart ara pel cost total de la Plaça Aviador si quadra amb 

aquell import de 25.750€ 

 

Se li afirma. 

 

Afegeix l’alcalde i reprenent el tema de les deixalles voluminoses que quan van entrar a 

l’equip de govern es trobaven moltes deixalles d’aquest tipus per tot el terme municipal, i que 

és millor habilitat un espai tot i que després s’hagi de contractar aquesta recollida de 

voluminosos, que no haver d’enviar màquina, personal i camió per tot el terme municipal a 

recollir-ho. Afegeix que també hi cap la possibilitat que no només s’estigui recollint la 

deixalla de Rosselló, pot ser que també vinguin veïns d’altres municipis. 

 

Acaba dient el Sr. David Ricart que pot ser seria bo que es llancés en un lloc més tancat i no 

tant en un espai obert. 

 

Conclou l’alcalde que amb el nou sistema de recollida d’escombraries tindrem l’avantatge de 

tenir una deixalleria mòbil cada setmana amb una persona que vigilarà tot el que es llença. 

 

La Regidora Maria del Carme Vidal demana llavors, fer molta pedagogia ja que el reciclatge 

s’està fent realment malament. 

 

El Sr. David Ricart demana saber el motiu pel qual no s’han pogut acollir a la subvenció del 

1,5 Cultural.  

 

Li respon l’alcalde dient que el motiu és que aquesta no va adreçada a Becil i que en aquest 

cas s’havia de tindre una cessió de 50 anys com a mínim.  

 

Explica la Sra. Maria del Carme, que l’1,5% que es podia optar, no era per l’església sinó per 

Alkanís, que és el que tenim reconegut. 

 

Conclou l’alcalde que el projecte que tenen fet és per l’església d’Alkanís. 

 

Es passa a votació. 

 

Argumenta la seva abstenció el Sr. David Ricart dient que amb aquestes obres de govern no es 

dona marge de participació a l’oposició.  

 

La Sra. Maria del Carme diu que també s’abstindrà i demana canviar les maneres de com es 

comencen a fer algunes actuacions.  

 

Emet el seu vot favorable el Sr. Toni Bosch dient que entén que aquestes obres són 

necessàries tot i que de vegades hi ha alguna mancança d’informació abans.  

 

Finalitza les votacions s’aprova amb vuit vots a favor i dues abstencions. 



 

III.- DONAR COMPTE AL PLE PEL SEU CONEIXEMENT DE LES LÍNIES.- 

FONAMENTALS PRESSUPOST 2018. 
Es dóna compte al Ple del següents Decrets d’Alcaldia:  

 

1. ANTECEDENTS 

1. El 14 de març de 2017 l’Alcalde va aprovar el pla pressupostari a mig termini per al 

període 2018-2020. 

2. En base al pla pressupostari a mig termini aprovat, l’Alcalde va sol·licitar informe a 

la Intervenció Municipal de la informació necessària per a determinar les línies fonamentals 

del pressupost de l’exercici 2018. 

3. En data 12 de setembre de 2017, l’Interventor va emetre informe sobre les línies 

fonamentals del pressupost proposades per l’Alcaldia. 

 

2. FONAMENTS JURÍDICS 

1. L’article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat pressupostària disposa que abans de l’1 d’octubre les corporacions locals 

trametran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques informació sobres les línies 

fonamentals que contindran els seus pressupostos, a efectes de donar compliment als 

requeriments de la normativa europea. 

2. L’article 13.3 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen 

les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 

d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que les corporacions 

locals tenen l'obligació de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, abans 

del 15 de setembre de cada any, les línies fonamentals dels pressupostos per a l'exercici 

següent, que han de contenir almenys la següent informació: 

Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost amb indicació de les mesures 

d'ingressos i despeses en què es basen.  

Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l'objectiu d'estabilitat fixat. Tota la 

informació complementària que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses 

del pressupost amb la capacitat i necessitat de finançament calculada d'acord amb normes del 

sistema europeu de comptes.  

Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de pressupostos, tant pel que fa als 

recursos del sistema de finançament subjectes a lliuraments a  

compte i posterior liquidació com a la resta d'ingressos en els seus principals rúbriques.  

Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el projecte de pressupost i les 

seves evolucions respecte a l'exercici precedent.  

 Modificacions significatives en els criteris de pressupost que permetin una comparativa 

homogènia amb l'exercici precedent. 

4. L'article 4.1 de l'esmentada Ordre determina que la remissió de la informació 

econòmica- financera de les corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat que 

exerceixi les seves funcions. 

En virtut de l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, pel que s'aprova el 

text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l'article 21.1s) de la Llei 7/1985, de 

2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,  

 

  



 

RESOLC 

Primer.- Aprovar les línies fonamentals del pressupost d’acord amb el següent detall: 

 

  PREVISIÓ 

INGRESSOS 2018 

Capítol 1 1.047.000 

Capítol 2 14.000 

Capítol 3 516.000 

Capítol 4 696.100 

Capítol 5 23.800 

Ingressos corrents  2.296.900 

Capítol 6   

Capítol 7 211.975 

Ingressos de capital 211.975 

Capítol 8   

Capítol 9   

Ingressos financers 0 

INGRESSOS TOTALS  2.508.875 

    

DESPESES 2018 

Capítol 1 739.000 

Capítol 2 1.221.000 

Capítol 3 19.000 

Capítol 4 212.000 

Despeses corrents  2.191.000 

Capítol 5   

Fons de contingència 0 

Capítol 6 417.517 

Capítol 7   

Despeses de capital 417.517 

Capítol 8   

Capítol 9 38.500 

Despeses financeres 38.500 

DESPESES TOTALS  2.647.017 

 

Segon.- Les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2018: 

no contemplen el compliment de l’estabilitat pressupostària 

contemplen el compliment de la regla de la despesa 

no contemplen el compliment de l’equilibri pressupostari 

contemplen el compliment de l’anivellament pressupostari  

contemplen el compliment de l’objectiu del deute  

 

Tercer.- Els càlculs en relació a al previsió de la liquidació de l’exercici 2017, s’han basat 

amb la continuïtat de la execució pressupostaria en base a la que presenta el tancament a mes 

de juliol, i són els següents: 

 



 

INGRESSOS 

Corrents 2.428.456,62€ 

Capítol 1: Segons padrons OAGRTL 

Capítol 2: D.R.N, mes Alier 2on semestre  

Capítol 3: C.D. de totes les partides de cap. 3 menys Clavegueram, Escombraries, Cementiri i 

IVTM que estan basats segons els padrons OAGRTL 

Capítol 4: Crèdits Definitius. 

Capítol 5: Crèdits Definitius. 

Capital 51.508,04€ 

Cap 7: Detall quadre 

Millora Abastament Aigua Alkanís 7 20404.54 

Obra Pl. Aviador 7 31103.53 

 

 
DESPESES 

Corrents 2.175.000,00€,00€ 

Capítol 1: Crèdit Definitiu. 

Capítol 2: Projecció O.R.N. al tancament. 

Capítol 3: Projecció O.R.N. al tancament. 

Capítol 4: Projecció O.R.N. al tancament. 

 

 

Capital 250.000,00€  

Capítol 6: Estimacions execució inversions 2017 

 

Financeres 38.461,54€ 

Capítol 9: Segons quadre amortització préstec. 

 
 



 

PREVISIÓ VARIACIÓ PREVISIÓ

INGRESSOS 2017 2017-2018 2018

Capítol 1 1.138.848,57         -8,07% 1.047.000,00   

Capítol 2 17.410,32              -19,59% 14.000,00        

Capítol 3 556.353,73            -7,25% 516.000,00      

Capítol 4 692.044,00            0,59% 696.100,00      

Capítol 5 23.800,00              0,00% 23.800,00        

Ingressos corrents 2.428.456,62         -5,42% 2.296.900,00   

Capítol 6 0

Capítol 7 51.508,54              311,53% 211.975,21      

Ingressos de capital 51.508,54              311,53% 211.975,21      

Capítol 8 0

Capítol 9 0

Ingressos financers -                          0

INGRESSOS TOTALS 2.479.965,16         1,17% 2.508.875,21   

DESPESES 2017 2017-2018 2018

Capítol 1 730.000,00            0 739.000,00      

Capítol 2 1.225.000,00         0 1.221.000,00   

Capítol 3 8.000,00                1 19.000,00        

Capítol 4 212.000,00            212.000,00      

Capítol 5 -                   

Fons de contingència * -                   

Despeses corrents 2.175.000,00         0,74% 2.191.000,00   

Capítol 6 250.000,00            67,01% 417.516,79      

Capítol 7 -                   

Despeses de capital 250.000,00            67,01% 417.516,79      

Capítol 8 -                   

Capítol 9 38.461,54              0,10% 38.500,00        

Despeses financeres 38.461,54              0,10% 38.500,00        

DESPESES TOTALS 2.463.461,54         7,45% 2.647.016,79   

Ajustos SEC 145.293,39 -           133.664,08 -     

Capacitat/Necessitat de finançament90.328,23 -             233.305,66 -     

Deute viu a 31/12 269.230,79            -14,29% 230.769,25      

A curt termini 38.461,54              0,00% 38.461,56        

Allarg termini 230.769,25            -16,67% 192.307,69      

Ràtio de deute viu /Ingressos corrents 0,11                       -9,38% 0,10                  
 *A la previsió de la liquidació de despeses del 2017 no s’inclou el fons de contingència 
 

Quart.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que es celebri. 

 

Cinquè.- Encarregar a la Intervenció Municipal que remeti aquesta informació al Ministeri 

d'Hisenda i Administracions Públiques, per donar compliment a les obligacions de 

subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 

Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

 

La Corporació resta assabentada.  

 



 

Envers el particular el Regidor Manel Plana, Portaveu de l’equip de Govern, comenta que és 

una de les obligacions que estableix el Ministeri d’Hisenda, en els quals dona molta feina als 

secretaris interventors i alhora ens serveix per tenir més informació al dia dels diferents estats 

de compte que tenim com a ajuntament. 

Fixant-nos en la previsió del 2017, es veu que hi ha uns ingressos totals de 2.479.000€ i unes 

despeses de 2.463.000€. El rati de deute viu tenint en compte deute/ingressos és de l’11%. 

Una dada que denota la bona salut financera que gaudeix aquest ajuntament i que segur són de 

les més baixes dels ajuntaments del nostre entorn, demostra molta cura i la màxima obtenció 

de subvencions a les diferents administracions, cura de les despeses amb el finançament 

corresponent aconseguint que tot allò que es realitza com a ajuntament tingui el mínim cost 

pels veïns i veïnes de Rosselló.  

 

Pel que fa a les despeses previstes per al 2018 veiem que hi ha un increment d’aquestes degut 

a una obra principal que serà la del Casal de Rosselló, una instal·lació que fa molts i molts 

anys que s’havia d’haver fet com demanen tots els veïns del municipi, ens hem preocupat i 

mogut per obtenir el màxim d’ingressos per fer les obres en benefici de tots els veïns i veïnes 

de Rosselló, picant a totes les portes. Amb aquestes previsions passarem d’un 11% 

d’endeutament a un 10%.  

 

Continuarem treballant per a que totes aquests infraestructures que com a equip de govern 

creiem que s’han de fer i millorar, i així ho van demostrar els veïns i veïnes de Rosselló votant 

a aquest equip, estiguin en les millors condicions possibles. 

Remarcar la reducció del rati de deute i l’increment d’ingressos. 

 

Intervé en aquest punt la Regidora Maria del Carme Vidal, dient en relació a la intervenció del 

Regidor Manel Plana, que creu que s’ha equivocat amb aquesta classe magistral que acaba de 

fer, ja que estan en un ple i no en una classe d’universitat.  

Sobre el pressupost diu que l’oposició té dret a discrepar i no està d’acord, que ja sap que 

tenen majoria absoluta i que ells estan en minoria, que ja saben comptar. Diu que quan ells fan 

aportacions també ho fan pel bé del poble, demana acabar amb la demagògia. 

 

Fa la seva intervenció el Sr. David Ricart dient que si no s’estenguessin tant amb opinions 

subjectives el Sr. Secretari tindria més temps a fer les actes.  

Sobre el punt segon que diu que el pressupost del 2018 no contemplen el compliment de 

l’estabilitat pressupostària i no contemplen el compliment de l’equilibri pressupostari. 

Demana que ho expliqui el Sr. Secretari. 

 

Al respecte per Secretaria es dona complida informació al respecte.  

 

Feta aquesta intervenció del Secretari diu el Sr. David Ricart, que seria bo tindre tota la 

documentació abans per no abstenir-se a les votacions, com tota la relació de subvencions que 

l’ajuntament està gestionant per sol·licitar.  

 

Demana l’alcalde que seria bo i aprofitant això, els hi demana que si saben d’alguna 

subvenció que ells no estan al cas i que ells com a oposició si que saben que la traslladin a 



 

l’equip de govern, així com els seus respectius partits polítics i/o contactes polítics, tota ajuda 

i aportació és benvinguda. 

Comuniquen tant la regidora Maria del Carme com el regidor David Ricart que tota aquella 

informació que tenien a la seva mà i que podia ser útil per l’alcalde ja li han passat.  

 

IV.- INFORME EXECUCIÓ PRESSUPOSTARIA 2N/TR 2017. 

1. IDENTIFICACIÓ 

1.1. Òrgan al qual s’adreça: Alcalde / President de la corporació. 

1.2. Caràcter: Preceptiu. 

1.3. Títol: Informe de subministrament d’informació trimestral – 2tr/2017. 

 

2. ANTECEDENTS 

L’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre que modifica Ordre HAP/2105/2012, per la qual 

se desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació que preveu la Llei Orgànica 

2/2012 (LOEPSF), de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 

determina les obligacions trimestrals de subministrament d’informació per les Entitats Locals 

(art. 16), indicant que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre 

de l’any s’ha de trametre per mitjans electrònics a traves del sistema que el MINHAP habiliti 

a tal efecte (art. 5.1.) 

  

3. FONAMENTS DE DRET 

Ordre Ministerial HAP/2082/2014, de 7 de novembre, que modifica l’ordre HAP/2015/2012. 

Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions 

de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM). 

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera 

(LOEPSF). 

Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 

s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions comercials. 

 

4. INFORME 

Segons l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre que modifica Ordre HAP/2105/2012, per 

la qual es despleguen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 

orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, l’article 

16 al que es fa referencia anteriorment, queda modificat de la manera següent: 

 

«Article 16. Obligacions trimestrals de subministrament d’informació. Abans de l’últim dia 

del mes següent a la finalització de cada trimestre de l’any, s’ha de remetre la informació 

següent: 

  

1. L’actualització dels pressupostos en execució, incorporades les modificacions 

pressupostàries que ja s’han tramitat i/o les que es preveu tramitar fins a final d’any, i de les 

previsions d’ingressos i despeses de les entitats subjectes BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

Suplement en llengua catalana al núm. 271 Dissabte 8 de novembre de 2014 Secc. I. Pàg. 11 

al Pla general de comptabilitat d’empreses o a les seves adaptacions sectorials, i els seus 

estats complementaris.  

 



 

2. Les obligacions enfront de tercers, vençudes, líquides, exigibles, no imputades a pressupost.  

 

3. La informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i les despeses del 

pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada de conformitat amb les 

normes del Sistema europeu de comptes.  

 

4. L’actualització de l’informe de la intervenció del compliment de l’objectiu d’estabilitat i 

del límit del deute. Així mateix, la intervenció ha de fer una valoració del compliment de la 

regla de despesa al tancament de l’exercici.  

 

5. Un resum de l’estat d’execució del pressupost acumulat a final de cada trimestre, dels 

ingressos i les despeses del pressupost, i dels seus estats complementaris, amb indicació dels 

drets recaptats de l’exercici corrent i dels exercicis tancats i les desviacions respecte a les 

previsions. Els estats d’execució, per al mateix període, dels ingressos i les despeses, per a 

les entitats subjectes al Pla general de comptabilitat d’empreses o a les seves adaptacions 

sectorials.  

 

6. L’informe trimestral, regulat a l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació 

de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 

morositat en les operacions comercials, en què s’ha d’incloure, almenys, d’acord amb la 

metodologia establerta per al càlcul, el període mitjà de pagament a proveïdors de les 

administracions públiques, el detall del període mitjà de pagament global a proveïdors i del 

període mitjà de pagament mensual i acumulat a proveïdors, així com de les operacions 

pagades i pendents de pagament de cada entitat i del conjunt de la corporació local.  

 

7. Les actualitzacions del seu pla de tresoreria i el detall de les operacions de deute viu, que 

ha de contenir, almenys, informació relativa a:  

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:  

 

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

 

El període mitjà de pagament trimestral de cada entitat i la seva sèrie històrica. BOLETÍN 

OFICIAL DEL ESTADO Suplement en llengua catalana al núm. 271 Dissabte 8 de novembre 

de 2014 Secc. I. Pàg. 12  

 

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

 

d) La ràtio d’operacions pendents de pagament trimestral de cada entitat i la seva sèrie 

històrica.  

 

9. Les dades d’execució previstes als apartats 1 i 2 de l’article 7 relatives a les unitats 

integrants del sector d’administracions públiques de la comptabilitat nacional, així com el 

nombre d’efectius referits a l’últim dia del trimestre anterior.  

 

10. Del compliment de l’obligació de subministrament d’informació a què es refereix aquest 

precepte, i pel que fa als tres primers trimestres de cada any, quedarien excloses les 

corporacions locals amb una població no superior a 5.000 habitants, excepte la informació 

esmentada als apartats 7 i 8 anteriors.» 
 

A continuació se detalla la informació que recull el retiment trimestral de la execució de 

pressupost 2017: 

 

  



 

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 1r i 2n 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 2n trimestre. 

Els fons líquids a l’inici de l’exercici son de 642.895,35€, a 30 de juny es de 1.014.334,04€, i 

segons aquesta previsió a tancament de l’exercici el fons líquid resultant s’estima en 

577.952,12€. 

 

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

2017 presenta un deute viu amb entitats de crèdit total de 288.461,53€. 

 

El Sr. Manel Plana analitza directament les conclusions per tal de no generar cap malestar 

entre els membre de l’oposició i intentant no allargar-se en l’explicació diu que es diu que al 

1r i 2n semestre els fons líquids són de 642.895,35€ a l’inici de l’exercici i que a 30 de juny és 

de 1.014.000€ i la previsió és que a tancament de l’exercici el fons líquid sigui de 

577.952,12€. I que les sortides es deuen a algunes obres com s’ha pogut veure en les 

modificacions de crèdit, com són el Camí de Benavent, Camí Alkanís, accés al nou camp de 

futbol, fibra òptica, entre d’altres.  

 

V.- INFORME PAGAMENT MIG A PROVEÏDORS 2.T TRIMESTRE 2017. 

Informe relatiu al Període mig de pagament mensual a proveïdors de les Administracions 

Públiques, segons Real Decret 635/2014, de 25 de juliol. 

 

Període: 2tr 2017 

 

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 

 

 

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

 

Ràtio d’operacions pendents de pagament = 

Σ (nombre de dies pendents de pagament * 

import de l’operació pendent de pagament) 

Import total de pagaments pendents 

 

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

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

el registre comptable de factures o sistema equivalent, o des de la data d’aprovació de la 

certificació mensual d’obra, segons correspongui, fins a l’últim dia del període a què es 

refereixin les dades publicades.  

 

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

prendre la data de recepció de la factura. 

 

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

sobre les dades contingudes en l’aplicació comptable, en referència al 2on Trimestre de 

l’exercici 2017, el resultat és el següent: 

 

PERÍODE MIG DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS TRIMESTRAL – 2TR/2017 

Entidad 

Ratio 

Operaciones 

Pagadas 

(días) 

Importe 

Pagos 

Realizados 

(euros) 

Ratio 

Operaciones 

Pendientes 

(días) 

Importe 

Pagos 

Pendientes 

(euros) 

PMP 

(días) 

Rosselló 
     

PMP 

Global 
5,78 412.665,01 7,02 99.050,88 6,02 

 

* 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 Regidor i Portaveu de l’equip de govern, Manel Plana aprofita per felicitar la tasca que es 

fa per part dels funcionaris d’aquesta administració i de tot el personal amb la seva cura i 



 

tramitació. No tan sols és una demanda que es fa per part de l’administració corresponent sinó 

que és una imposició que ens hem ficat com a Ajuntament, que totes aquelles empreses que 

ens proporcionen serveis cobrin el més aviat possible, amb un període de 6,02 dies un cop hi 

ha el reconeixement.  

 

VI.- PROPOSTA ATORGAMENT SUBVENCIONS ENTITATS 2017  

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 2017. 

 

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 SOL·LICITAT OTORGAT 
AMPA LA ROSELLA DAMIÀ TORRELLES  1.800€ 

ASSOCIACIÓ MARIANA VICENTA GUARDIA  600€ 

CLUB BITLLES ROSSELLÓ EVA PIFARRE  800€ 

SOCIETAT CAÇADORS S.PERE PEPE MENA   500€ 

CORAL FLOR D’ESPIGOL ANNABEL GARCIA PELLEJERO   2.500€ 

CLUB DE BITLLES S. ANTOLI AGUSTI GORGUES MAGRI 1.200 800€ 

ASSOCIACIÓ DONES ALKANISSIA LIDIA IRIGARAY  2.000 2.000€ 

ASSOCIACIÓ JUBILATS S.ANTOLI Mª TERESA FERNANDEZ 1.800 1.800€ 

CLUB CICLISTES ROSSELLÓ ENEKO   1.000€ 

ESBART ROSSELLONES NURIA GARCIA GARCIA  2.250€ 

FUTBOL BASE MIG SEGRIÀ SALVADOR ABAD FERNANDEZ  4.600€ 

AMPA ESCOLA BRESSOL SANDRA BAÑERES  200€ 

CLUB FUTBOL ROSSELLÓ JUAN MARI BOTARGUES  2.000€ 



 

 

És una línia continuista des que va entrar aquest equip de govern, i anteriorment també es feia. 

Vam creure necessari incrementar en algun cas l’aportació i en altres mantenir i fins tot obrir i 

en definitiva el que fa és que tots puguem gaudir de les activitats que es fan al municipi i que 

sigui un poble viu, justificant sempre les despeses que se’n deriven.  

 

Explica la Sra. Maria del Carme que això s’hauria de publicar a la pàgina web de l’ajuntament 

per que tothom ho pugui consultar així com uns criteris de vàrem per saber justificar l’import 

que s’atorga.  

 

També fa la seva intervenció el Sr. David Ricart, dient que amb algunes s’atorga el 50% del 

sol·licitat i a altres que no en demanen se’ls hi atorga. Pregunta quins criteris s’han utilitzat i 

si la quantitat renunciada per aquestes dos associacions s’ha revertit en les altres. 

 

Intervé la regidora d’associacions, Silvia Olmo, dient que les quantitats marcades que surten 

amb color vermell és, una el voleibol que ha desaparegut i està pendent de nova constitució i 

optarà el proper any, i l’altre és el bàsquet, diu que va parlar directament amb el Pau, i que li 

va dir que aquest any tenien diners i que només faria un equip, que amb els diners que tenia 

en principi tindria prou. Pel que fa a la resta explica que s’ha augmentat 100€ a l’escola 

Bressol, i a l’associació de dones són 1.000€ menys ja que no sabem si continuarà com a 

entitat, a més a més, no han organitzat totes les activitats que s’havien compromès a fer. 

Explica que el que està en blau són quanties pactades, per la resta està tot igual.  

 

Sotmès a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 

 

VII.- DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE SUPORT AL REFERÈNDUM  

Es dona compte al Ple del Decret signat per part de l’Alcaldia, respecte a la celebració del 

Referèndum i que es llegeix per part del Sr. Alcalde, essent del següent tenor literal:  

 

DECRET D’ALCALDIA 

Atesa l’aprovació per part del Parlament de Catalunya de la Llei del Referèndum per 

l’autodeterminació de Catalunya i del Decret Convocatori signat pel Govern de la Generalitat 

per a celebrar-lo en data 1 d’octubre de 2017,  

L’alcalde de l’Ajuntament de Rossello, en exercici de les atribucions de representació. 

 

MANIFESTA:  

El ple suport al Referèndum que s’ha convocat pel proper dia 1 d’octubre de 2017 i complir 

les previsions que es concreten a l’esmentada Llei. 

Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió ordinària que se 

celebri. 

CLUB DE VOLEIBOL FEMENÍ JOANA PUJOL CARNICÉ  300€ 

CLUB BÀSQUET  PAU CAPELL  600€ 

VETERANS DE ROSSELLÓ   750€ 

    

TOTAL 22.500€ 



 

Comunicar aquesta resolució al Govern de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació 

Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a l’Associació de Municipis per la 

Independència (AMI). 

 

Una vegada llegit el mateix, per part de l’Alcalde es comenta que l’exercici del vot no pot ser 

mai negat.  

 

Seguidament pren la paraula el Regidors Sr. Toni Bosch i dona les gràcies haver signat el 

decret i per facilitar i fer que la gent de Rosselló pugui exercir el seu dret a vot el proper 1 

d’octubre. 

 

Acte seguit intervé la Regidora Sra. Maria del Carme Vidal i dona el seu suport a l’alcalde, 

com ja ho havia fet per diversos canals. 

 

Així mateix i en la mateixa línia també ho fa el Sr. David Ricart. 

  

VIII.- DECRETS E INFORMES ALCALDIA I REGIDORIES.  

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

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

(art. 42 del R.O.F,) 

 

DECRETS 

 Decret concessió targetes individuals d’aparcament persones amb disminució. 

 Contracte Arrendament Serveis Seguretat amb l’Empresa Protecció Integral 

Lleidatana SL. 

 Decrets autorització activitats nocturnes en les Piscines Municipals, diverses dates, 12 

a 13 d’Agost, 22 al 23 de Juliol i Festa S. Joan. 

 Decret Autorització Activitats Recreatives Can Bosch, Hello Fest.  

 Decret operació tresoreria amb BBVA, per import de 300.000 Euros. 

 Signatura Contracte Producció amb la Xal, “ Aquí a l’Oest “ estiu 2017. 

 Decret Selecció Personal, Cap de Brigada.  

 Decret d’autorització d’ocupació de via pública Ret Cat, Cal Pep, Marques 

 Decret inici expedient d’ordre d’execució de Pere Pifarre Gabella.  

 Decrets Contractació Personal divers. 

 Decret Proposta designació membres IEI en favor de Josep Varela i Miquel Sabaté. 

 Sol·licituds Subvencions PAFES i Nereu 2017. 

 Sol·licitud Subvenció Pla Ajuts Consultoris Mèdics Locals 2017, Diputació de Lleida.  

 Sol·licitud Subvenció FEDER/IDAE, Maquina Refredadora Ajuntament. 

 Aportació Ajuntament Garantia 12% PMU 1B. 

 Decrets diversos en relació a Gestió Tributaria, Baixes, devolucions etc. 

 

INFORMES 

 A.C.A, actuacions dutes a terme envers requeriments Xarxa de col·lectors i 

problemàtica entrada Aigües Blanques a la xarxa municipal de col·lectors. 

 Certament Hereus i Pubilla Catalunya 2017. 



 

 Inici Cursos Escola Musica. 

 Inici Curs Escola Bressol. 

 Obra de la fibra òptica i agraïment pública al poble de Torrefarrera per facilitar la 

connexió, ara a partir de la nostra connectaran Vilanova de Segrià i Benavent. 

 Explica l’alcalde que pel que fa a Rosselló, ara es portarà cap a les diferents zones 

industrials i urbanitzacions dels municipi. 

 S’ha finalitzat la instal·lació de enllumenat led a tota l’escola. No es va fer en el seu 

moment per que la previsió era que el preu de la pantalla led disminuiria 

considerablement, i així ha estat. De 30€ de preu inicial les hem adquirit a 17€. 

 Al mateix temps de fer la rassa per passar la fibra òptica cap a Vilanova hem aprofitat 

a passar tub nou d’aigua cap a la Tossa. Aquesta obra ascendeix a uns 7.000€ que ha 

pagat l’Ajuntament i hem demanat a Aqualia que aquest cost el repercuteixi a la gent 

que ho sol·liciti per recuperar el cost. 

 Setmana Cultural amb una participació de 400 a 500 persones. 

 Casal d’estiu, ingressos netes de 3.400€ amb una assistència aproximadament de 210 

nens.  

 Pel que fa a les piscines municipals, s’ha venut el màxim d’abonaments per temporada, 

amb una quantia de 21.300€.  

 Pel que fa a bibliopiscina s’ha portat un ritme molt bo, amb una mitja de 30 nens al dia.  

 També s’ha valorat molt positivament per part dels usuaris l’escala per a gent amb 

problemes de mobilitat que s’ha instal·lat a la piscina gran. Sent el primer municipi 

dels voltants ens instal·lar-ho.  

 Obres de l’església iniciades, amb una previsió de finalització cap a mitjans de 

desembre, a principis de Nadal podrem utilitzar el temple. 

 La 23a trobada sardanista amb 300 persones.  

 

En el torn obert d’intervencions i parlant de la trobada sardanista recorda la Sra. Maria del 

Carme Vidal que el proper any és el 50è aniversari de l’Esbart Rossellonès, demana tindre-ho 

present. 

Demana també la Sra. Maria del Carme, que com s’ha de fer un ple a l’octubre potser s’hauria 

d’actualitzar alguns tributs dels cotxes, com vas dir tu el de les terrasses i altres impostos que 

s’haurien d’adequar.  

 

També li recorda al Sr. Alcalde com es va parlar en una junta de portaveus, que quan hi ha 

alguna activitat es fes una memòria econòmica. Sabem que l’Ajuntament no ha de tenir 

beneficis sinó que ha de prestar un servei al poble. Però estaria bé saber ingressos i despeses. 

Com les Cassoles, piscines, etc. Fer una memòria, balanç, etc. 

 

Explica l’alcalde que una mica això ja es veu en la facturació de l’ajuntament, i posa com a 

exemple les piscines municipals. Totes les factures entren com a manteniment piscines, i tot 

els ingressos com a ingressos piscines. Explica que no costaria molt fer-ho. Li explica que 

pensa com ella, l’ajuntament no ha de buscar benefici en aquestes activitats per al poble, el 

que s’ha de fer és donar un bon serveis el menys costós possible. Que el que realment diu si 

les coses van bé, en aquest cas les piscines, és que cada any hi ha més gent, hi ha més 

abonaments fets.  



 

Continua l’alcalde, parlant de les piscines, i diu que quan ells van entrar a l’ajuntament, les 

piscines només podien tindre pèrdues, no hi havia ingressos. L’ajuntament pagava tots els 

costos i despeses de les piscines i tot els ingressos d’abonaments i entrades s’ho quedaven els 

responsables que portaven les piscines. La gran diferència és que ara ingresses 17.000€ o 

18.000€ i ajuden a pagar despeses.  

 

Pel que fa al tema del Casal, explica l’alcalde que aquest benefici de 3.000€ o 4.000€ és 

gràcies als cursos dels monitors.  

 

Intervé la Sra. Maria del Carme, dient que ara entén per que ho diuen ells, per això es bo 

planificar, i es bo saber on estic i on vull arribar. 

 

Explica el Sr. David Ricart, que és també per un tema de transparència amb bona fe, per 

planificar què podem fer i quins moviments, portem anys demanant-ho. 

 

Li diu l’alcalde que té tot l’estat comptable de l’Ajuntament a la seva disposició, que ells això 

ja ho a mode intern de contemplar els ingressos i les despeses ja ho fan. 

 

IX.- LLICÈNCIES 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 152/2017 

NOM / DOMICILI PILAR HERNANDEZ HERNANDEZ 
C/ Major, 88 

25124-ROSSELLÓ.-  

DESCRIPCIO Substitució de plat de dutxa per un més fàcil accés a la vivenda del carrer Major, 88, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Construccions Gorgues, SA. 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 19-06-2017 

 
Nº EXPEDIENT 153/2017 

NOM / DOMICILI NURIA FENOSA GONZALEZ 

Urbanització La Noguera, 9 

25124-ROSSELLÓ.-  

DESCRIPCIÓ Reforma interior de local i de façana de l’ edifici del carrer Major, 80, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Construccions Fernandez Guillaumet, SL. 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 19-06-2017 

 

Nº EXPEDIENT 157/2017 

NOM / DOMICILI ANTONIO MARIA PIQUE PUJOL 

C/Ramon Berenguer IV, 6 

25124-ROSSELLÓ.-  

DESCRIPCIO Reparació del revestiment de façana, pintat de les façanes, col·locacio de porta al pati i reparació de goteres de 

la teulada de la vivenda del carrer Ramon Berenguer IV, 6, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Grup Construc RKD Segria, SL. 

INFORME FAVORABLE 



 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 26-06-2017 

 

Nº EXPEDIENT 159/2017 

NOM / DOMICILI FIDEL FLORENSA PIJUAN 

C/ Sant Josep, 3 

25124-ROSSELLÓ.-  

DESCRIPCIÓ Arranjament de teulada pe filtracions, a la vivenda del carrer Sant Josep, 3, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Construccions Xavier Bonet Riba 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 10-07-2017 

 

Nº EXPEDIENT 160/2017 

NOM / DOMICILI MARIA ROSA FERNANDEZ MORE 
Colonia Al-Kanis, 2 

25124-ROSSELLÓ.-  

DISCRIPCIO Impermeabilitzar la teulada, substituir xapa d’una coberta per panel i posar una claraboia a la vivenda de la 

Colonia Al-Kanis, 2, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Sebastià Fernandez Torreguitart, reformes i manteniments 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 10-07-2017 

 

Nº EXPEDIENT 162/2017 

NOM / DOMICILI JOSE PALLEJA SANCHEZ 

Camí d’Almacelles, 8 
25124-ROSSELLÓ.-  

DISCRIPCIO Reparació enrajolat i ampliació de porta de 70 cm a la vivenda del Camí d’Almacelles, 8, d’aquest Municipi  

CONTRATISTA No consta 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 11-07-2017 

 

EXPEDIENT 164/2017 

NOM / DOMICILI MARIA JOSE CODINA VENTURA 
Av. Catalunya, 6, 2n 1a. 

25124-ROSSELLÓ.-  

DISCRIPCIO Substitució de banyera per plat de dutxa, a la vivenda de l’Av.Catalunya, 6, 2n 1a, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Construccions Integrals Albesa, SL. 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 17-07-2017 

 

Nº EXPEDIENT 165/2017 

NOM / DOMICILI EDUARD PERELLO CORTÍ 

Passeig Lluis Companys, 65 
25124-ROSSELLÓ.-  

DISCRIPCIO Paviment de formigó sota escala jardí i col·locació de rajoles al menjador de la vivenda del Passeig Lluis 

Companys, 65, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Rodriguez Estructures de formigó 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 17-07-2017 

 

Nº EXPEDIENT 166/2017 

NOM / DOMICILI JULIA TORRES FERNANDEZ 
C/Nord, 5 

25124-ROSSELLÓ.-  



 

DISCRIPCIO Pintar façana de la vivenda del carrer Nord, 3, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Ells mateixos 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 31-07-2017 

Nº EXPEDIENT 167/2017 

NOM / DOMICILI MANEL MAULEON FERNANDEZ 

c/ Eral, 11 
25124-ROSSELLÓ.-  

DISCRIPCIO Col·locació d’envà pluvial a les mitgeres de l’ habitatge del carrer Eral, 11, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Construccions Fernandez Guillaumet, SL. 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 31-07-2017 

 

Nº EXPEDIENT 168/2017 

NOM / DOMICILI ANTONIO LLANES RUIZ 

C/ Nord, 15 

25124-ROSSELLÓ.-  

DISCRIPCIO Reformes bany, treballs varis, a la vivenda del carrer Nord, 15, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Construccions Fernandez Guillaumet, S.L. 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 18-07-2017 

 

Nº EXPEDIENT 177/2017 

NOM / DOMICILI TELEFONICA DE ESPAÑA 

Av.Prat de la Riba, 32, 1a. 
43001-TARRAGONA.-  

DISCRIPCIO Substitució de pal de fusta per pal de formigó al carrer Ramon Berenguer IV, 1, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA No consta 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 31-07-2017 

Nº.EXPEDIENT 187/2017 

NOM / DOMICILI RAMON VELASCO BLAZQUEZ 
Passeig Lluis Companys, 75 

25124-ROSSELLÓ.-  

DISCRIPCIO Arranjament paviment de terrassa de la coberta de la vivenda del carrer Passeig Lluis Companys, 75, d’aquest 
Municipi 

CONTRATISTA Bercia Remus 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 24-08-2017 

 

Nº EXPEDIENT 196/2017 

NOM / DOMICILI INMACULADA GARCIA ANADON 

Almogavars, 6, 3er.1a. 
25124-ROSSELLÓ.-  

DISCRIPCIO Arranjament terrassa de la vivenda del carrer Almogavars, 6, 3er.1a, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Refor Nou  

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’Alcadia 05-09-2017 

 

Nº EXPEDIENT 197/2017 

NOM / DOMICILI J2M MUNTATGES I MANTENIMENT (en representació Jordi Moreno Cabrera) 



 

Camí de Benavent, s/n.  

25124-ROSSELLÓ.-  

DISCRIPCIO Substitució tanca de simple torsió per una de nova al Camí de Benavent, s/n, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA J2M MUNTATGES I MANTENIMENT 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 12-09-2017  

 

Nº EXPEDIENT 199/2017 

NOM / DOMICILI CCPROPIETARIS DEL CARRER LA LLUM I CARRER DEL SOL (en representació Joan Barbera Serra) 

c/ Baró de Maials, 70 baixos 

25005-LLEIDA.-  

DISCRIPCIO Arrebossar amb monocapa la part superior de les façanes de l’habitatge del carrer la Llum, 8-14 I carrer del Sol, 

7-15, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Construccions Danian XXI,SL. 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 12-09-2017 

 

Nº EXPEDIENT 186/2017 

NOM / DOMICILI UFINET TELECOM, SAU (en representació Joaquim Guilaniu Bou) 
c/Berruguete, 60-62 

08035-BARCELONA.-  

DISCRIPCIO Instal·lació d’una arqueta I 2m de canalització de telecomunicacions per donar connexió de fibra òptica a 
l'operador Adamo al Camí d’ Alpicat, dins el terme Municipal de Rosselló 

CONTRATISTA No Consta 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 19-09-2017 

 

Nº EXPEDIENT 201/2017 

NOM / DOMICILI ENRIC VILLANOVA GUILLAUMET 

Plaça Major, 1 
25124-ROSSELLÓ.-  

DISCRIPCIO Pintar i reparar esquerdes façana de la vivenda del carrer Plaça Major, 1, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Construccions Enric Ribes Fernandez 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 19-09-2017 

 

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 sense 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 de 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. 

 

  



 

X.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I ASSUMPTES DE TRÀMIT. 

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

importància: 

 

Escrit del Departament de Territori i Sostenibilitat, proposta Resolució de l’aprovació 

definitiva del Pla especial urbanístic per a la nova xarxa de distribució elèctrica en alta tensió 

entre Torre-serona, Torrefarrera i Rosselló promogut per Electra Redernergia S.L.. 

 

Ministeri de la Presidència i Admin. Públiques, remitent Instrucció núm. 89/2017 de la 

Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per impedir celebració Referèndum. 

Agencia Catalana de l’Aigua, Assumpte Planificació Sanejament nucli Alkanís, comunicant la 

seva planificació en un escenari posterior a 2021, argumentat en base a l’aplicació de mesures 

d’estabilitat pressupostària i la seva viabilitat econòmica. 

 

Generalitat de Catalunya, Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, 

adjuntant carta comunicant que la Administració Electoral del Govern de la Generalitat de 

Catalunya comptarà amb els locals que s’utilitzen habitualment al municipi com a centres de 

votació. 

 

Departament de Territori i Sostenibilitat, sol·licitant informa a l’Ajuntament de Rosselló 

sobra matèria de les seves competències en relació a l’Empresa Alier sobre l’activitat de 

fabricació de paper, revisió autorització ambiental. 

 

Escrit de l’Empresa Aqualia, adreçant-se als Serveis Socials de l’Ajuntament demanant 

informe que acrediti situacions de risc d’exclusió residencial, per mantenir el seu 

subministrament. 

 

Escrit Aqualia, comunicant relació impagaments dels servei d’abastament d’aigua potable i 

que en cas de que no es regularitzi es procedirà al seu tall en el subministrament. 

 

Escrit de la Cooperativa Fru-Rose, comunicant que no es cediran més palots per activitats 

festives, amb motiu de l’aplicació de la normativa sanitària. 

Consell Comarcal del Segrià, comunicant la realització de 12 tallers per fomentar la prevenció 

de residus.  

 

Generalitat de Catalunya, Mossos d’esquadra, comunicant la queixa de veïns, provocades per 

persones ocupants de 2 habitatges al Carrer Major. 

 

Direcció General de Mitjans de Comunicació, Tramitació Expedient estacions de 

Radiodifusió sonora i televisió. Trasllat Antena Emissora Radio Rosselló com a conseqüència 

de l’aprovació del Reglament sobre l’ús del domini públic radioelèctric per Reial Decret 

123/2017 de 24 de febrer, establint un termini per demanar l’autorització i en cas de que no es 

presenti quedarà sense efecte l’aprovació del projecte. projecte del trasllat de l’antena de 

l’emissora. 

 



 

Sebastià Jordana, escrit respecte a les pudors que a vegades es respira la poble, demanant les 

corresponents actuacions per tractar-se d’un afer de salut pública. 

 

Departament de Territori i Sostenibilitat, comunicant resolució, en que es considera no 

substancial la modificació de l’autorització ambiental d’Alier S.A, en l’activitat de 

Cogeneració. 

 

Escrit del President de la comunitat de veïns de la Urbanització de la Noguera, respecte de 

l’activitat de granja adjacent propietat de Soledad Pifarre en el que denuncia el següent: 

l’apilament de bales de palla. 
 

Escrit de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, envers el nou Mapa de 

la protecció lumínica a Catalunya. 

 

En els assumptes de tràmit es comenta requeriment de l’Agencia Catalana de l’Aigua, 

respecte als Col·lectors i la programació prevista per donar solució al problema. 

 

També es comenta el Pressupost de la Concessió de la Llar d’Infants. 

 

Respecte al tema d’Aqualia s’acorda demanar una relació de les persones que s’han acollit al 

pla i que automàticament ens informin quan n’hi hagi de noves.  

 

NORMATIVA ESTATAL 

Orden HFP/633/2017, de 28 de junio, por la que se aprueban los modelos de poderes 

inscribibles en el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del 

Estado y en el registro electrónico de apoderamientos de las Entidades Locales y se establecen 

los sistemas de firma válidos para realizar los apoderamientos apudacta a través de medios 

electrónicos. 
Real Decreto 702/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2017. 

Resolución de 24 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 25 de julio de 

2017, de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital y de las Secretarías de 

Estado de Hacienda y de Presupuestosy Gastos, por la que se publica una nueva versión, 3.2.2, del formato de 

factura electrónica «facturae». 

 

CATALUNYA 

LLEI12/2017, de l6 de juliol, de l'arquitectura. 

 

LLEI16/2017,del'1 d'agost, del canvi climàtic. 

 

LLEI 17/2017, de l'1 d'agost, del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, 

segon i tercer, relatius a l'Administració tributària de la Generalitat. 

 

(Recurso de Inconstitucionalidad n.º 4362-2017, contra el artículo 5 de la Ley de Generalidad 

de Cataluña 17/2017, de 1 de agosto, del Código Tributario de Cataluña, y de aprobación de 

los Libros Primero, Segundo y Tercero, relativos a la Administración Tributaria de la 

Generalidad, en cuanto que aprueba determinados artículos.) 

 



 

LLEI 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires. 

 

DECRET LLEI 5/2017, d'1 d'agost, de mesures urgents per a l'ordenació dels serveis de 

transport de viatgers en vehicles de fins a nou places. 

 

ORDRE VEH/172/2017, de 25 de juliol, d'aprovació de les aplicacions de la Plataforma de 

serveis de contractació pública i del Sobre digital. 

 

JURISPRUDÈNCIA I DOCTRINA 

Sentència del Tribunal Constitucional 54/2017, de 11 de maig de 2017. Recurs 

d'inconstitucionalitat 1996-2014. 

 

Interposat pel Parlament de Catalunya en relació amb diversos preceptes de la Llei 27/2013, 

de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local. Competències 

sobre règim local, autonomia financera i local, reserva de llei orgànica: pèrdua sobrevinguda 

parcial d'objecte del recurs, nul·litat dels preceptes legals relatius a la cobertura de llocs de 

treball per personal eventual, interpretació conforme d'altres preceptes legals (STC 41 / 2016 i 

111/2016). 

 

Sentència del Tribunal Suprem, Sala del Contenciós-Administratiu, de 2 de novembre del 

2016. 

Assumpte: Entén el TS que no procedeix el reintegrament parcial de la subvenció concedida 

tot i que les activitats subvencionades es van realitzar amb posterioritat al termini anual del 

conveni subscrit. 

 

Sentència del Tribunal Suprem, Sala del Contenciós-Administratiu, de 22 de novembre del 

2016. 

Assumpte: La publicitat en els processos selectius es configura com a condició necessària per 

assegurar el respecte als principis d'igualtat, mèrit i capacitat per a l'accés a la funció pública. 

 

Informe 5/2017, de 16 de maig, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la 

Generalitat de Catalunya (Comissió Permanent). 

Assumpte: Requisits per a la concurrència de la Prohibició de contractar per incompatibilitat 

dels càrrecs electes. Especial referència al requisit de Finançament públic del contracte a 

Efectes de la concurrència de la Prohibició. 

 

Informe 6/2017, de 16 de maig, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la 

Generalitat de Catalunya (Comissió Permanent). 

Assumpte: supòsits d'exclusió de l'Àmbit d’aplicació de la normativa sobre contractació 

pública de les relacions Jurídiques, que integrin la prestacions de determinats serveis, entre un 

consell comarcal i els Ajuntaments de la comarca. 

Possibilitat que a els consells comarcals participin en licitacions de Contractes del sector 

públic. 

 



 

NOTA INFORMATIVA de juliol de 2017 de la Secretària d'Estat d'Hisenda del Ministeri 

d'Hisenda i Funció Pública, sobre el règim legal aplicable a les operacions d'endeutament a 

llarg termini a concertar per entitats locals en el ejercicio2017 

 

XI.- FACTURES I COMPTES,  

S’aprova relació de factures que ascendeix a 407.488,81 Euros. 
N.Reg.
Fac. D. Registre D. Factura 

Imp.Factura 
(Euros) Descripció Pagat 

688 31/5/2017 18/5/2017 503,13 ENDESA GAS, ESCOLES 06/4 A 15/05 Sí 

689 1/6/2017 30/5/2017 544,5 ESPAIS VERDS, MANTENIMENT ROTONDES MAIG Sí 

690 1/6/2017 30/5/2017 1.623,82 ESPAIS VERDS, MANTENIMENT JARDINS MAIG Sí 

691 1/6/2017 30/5/2017 1.413,76 ESPAIS VERDS, REPOSICIO JARDINS, PISCINES,  Sí 

692 1/6/2017 22/5/2017 247,17 CONSORCI RESIDUS, FORM MARÇ-17 Sí 

693 1/6/2017 22/5/2017 55,47 CONSORCI RESIDUS, FV MARÇ-17 Sí 

694 1/6/2017 22/5/2017 2.495,50 CONSORCI RESIDUS, RSU MARÇ Sí 

695 1/6/2017 26/5/2017 2.424,04 CONSORCI RESIDUS, RSU ABRIL-17 Sí 

696 5/6/2017 1/6/2017 31,46 BNP PARIBAS, RENTING COPIADORA JUNY Sí 

697 1/6/2017 26/5/2017 231,4 CONSORCI RESIDUS, FORM ABRIL-17 Sí 

698 1/6/2017 26/5/2017 75,13 CONSORCI RESIDUS, FV ABRIL-17 Sí 

699 1/6/2017 31/5/2017 1.052,70 LLUIS SIMO, MARBRE PL. AVIADOR Sí 

700 2/6/2017 31/5/2017 1.544,30 MN CATERING, SERVEI CATERING EB MAIG-17 Sí 

701 5/6/2017 31/5/2017 4.374,56 LIMP. PIRINEO, NETEJA ESCOLES MAIG-17 Sí 

702 5/6/2017 31/5/2017 4.147,83 LIMPIEZAS PIRINEO, NETEJA GRAL DEPENDENCIES MAIG Sí 

703 5/6/2017 31/5/2017 647,1 LIMP PIRINEO, NETJA GRAL DE VIDRES MAIG-17 Sí 

704 5/6/2017 1/6/2017 612 ARTESEY IBERICA, LLOGUER LOCAL JOVE JUNY-17 Sí 

705 5/6/2017 1/6/2017 229,9 SIEF, 2, ALARMA AJUNTAMENT QUOTA ANUAL Sí 

706 5/6/2017 31/5/2017 369,81 FRU ROSE, GAS OIL BRIGADA I AGENTS MAIG-17 Sí 

707 5/6/2017 31/5/2017 30,01 FRU ROSE, GAS OIL BRIGADA MAIG-17 Sí 

708 5/6/2017 31/5/2017 21,78 FRU ROSE, LLOGUER CARRETILLA Sí 

709 5/6/2017 1/6/2017 333,96 BNP PARIBAS, RENTING COPIADORA AJUNTAMENT JUNY-17 Sí 

710 5/6/2017 31/5/2017 423,5 EVA CORTIJO, NOTICIES ESPORTIVES, MAIG-17 Sí 

711 6/6/2017 29/5/2017 89,86 QUEVIURES MEB, VARIS EVENTS ESPORTIUS Sí 

712 6/6/2017 31/5/2017 -490,36 SAINT GOBAIN, ABONAMENT MARBRE AJUNTAMENT No 

713 6/6/2017 30/5/2017 1.704,29 A&B, LABORATORIOS, PRODUCTES MANT PISCINES Sí 

714 7/6/2017 31/5/2017 226,6 SOLER, PISCINES, CLAUS, TALLER Sí 

715 7/6/2017 31/5/2017 4.171,37 SOLER, PISCINES, ROBA, PIPICAN, VARIS, EB, FONT Sí 

716 8/6/2017 31/5/2017 1.210,00 BERMAN, CRONIQUES APORTADES XARXA MAIG-17 Sí 

717 8/6/2017 31/5/2017 490,86 EXCAV. CASANOVAS, CAMP FUTBOL, ACOPIO MATERIAL Sí 

718 8/6/2017 31/5/2017 2.635,38 EXCAV. CASANOVAS, PICAR CAMINS Sí 

719 7/6/2017 6/6/2017 506,03 RAPOR, MATERIAL HIGIENIC ESCOLES Sí 

720 7/6/2017 6/6/2017 290,4 HIDROSSIM, NETEJA CARRERS Sí 

721 9/6/2017 31/5/2017 92,84 ALCO, VALLA CONTENCIO PL ESGLESIA Sí 

722 9/6/2017 31/5/2017 172,79 ALCO, LLOGUER MAQUINARIA BRIGADA Sí 

723 9/6/2017 30/5/2017 50,19 COVER, TONER COPIADORA AJUNTAMENT MAIG-17 Sí 



 

724 9/6/2017 31/5/2017 191,65 CORREUS, FRANQUEIG MAIG Sí 

725 12/6/2017 25/5/2017 74,35 ACN, SUSCRIPCIO RADIO MAIG Sí 

726 12/6/2017 8/6/2017 281,41 SISTEMES DIGITALS, FACTURACIO COPIES MAIG-17 Sí 

727 8/6/2017 6/6/2017 18.958,28 ALMALGUAICON, ARRANJAMENT ESCALES ESGLESIA Sí 

728 13/6/2017 12/6/2017 1.131,35 EVENTS 91, SONORITZACIO FESTA PUBILLATGE  Sí 

729 13/6/2017 10/6/2017 225,67 CAPARROS, LLOGUER CADIRES FESTA PUBILLATGE Sí 

730 14/6/2017 2/6/2017 70,07 PORT CANTO, PUBILLEATGE Sí 

731 14/6/2017 31/5/2017 1.321,32 PINTURES RALUY, PINTURA ZONA ESPORTIVA Sí 

732 14/6/2017 9/6/2017 42,35 GRAVO LLEIDA, PLACA HOMENATGE JOANA PUJOL Sí 

733 19/5/2017 19/5/2017 26,85 TELEFONICA, LINEA TELEFONICA ZONA ESPORTIVA Sí 

734 14/6/2017 24/5/2017 550,84 ENDESA, CONSULTORI 21/04 A 23/05 Sí 

735 14/6/2017 24/5/2017 579,42 ENDESA, ENLLUMENAT C/ MAJOR 21/04 A 23/05 Sí 

736 14/6/2017 24/5/2017 154,81 ENDESA, CASAL 21/04 A 23/05 Sí 

737 14/6/2017 24/5/2017 596,35 ENDESA, ZONA ESPORTIVA 21/04 A 23/05 Sí 

738 14/6/2017 24/5/2017 351,96 ENDESA, JUBILATS 21/04 A 23/05 Sí 

739 14/6/2017 25/5/2017 333,66 ENDESA, ENLLUMENAT AV. PONENT 21/04 A 23/05 Sí 

740 14/6/2017 25/5/2017 414,61 ENDESA, ENLLUMENAT AV. CATALUNYA 21/4 A 23/05 Sí 

741 14/6/2017 24/5/2017 345,75 ENDESA, ESCOLES 21/04 A 23/05 Sí 

742 14/6/2017 25/5/2017 209,85 ENDESA, EB 21/04 A 23/05 Sí 

743 14/6/2017 24/5/2017 134,95 ENDESA, XARXA AIGUA, 28/2 A 30/04 Sí 

744 14/6/2017 26/5/2017 464,28 ENDESA, AL-KANIS 31/3 A 25/05 Sí 

745 14/6/2017 23/5/2017 149,41 ENDESA, ENLLUMENAT C. BENAVENT, 31/3 A 22/05 Sí 

746 14/6/2017 30/5/2017 10,18 ENDESA, ENLLUMENAT C/ BENAVENT,  Sí 

747 14/6/2017 7/6/2017 180,01 ENDESA, LOCAL DONES, 31/3 A 04/06 Sí 

748 15/6/2017 7/6/2017 60,96 ENDESA, EDIF. AJUNTAMENT VELL 31/03 A 04/06 Sí 

749 15/6/2017 12/6/2017 68,16 ENDESA, NAU CEMENTIRI 31/03 A 08/06 Sí 

750 15/6/2017 7/6/2017 316,83 ENDESA, ESCOLES 6/4 A 4/6 Sí 

751 15/6/2017 7/6/2017 475,05 ENDESA, ESCOLES 6/4 A 4/6 Sí 

752 15/6/2017 8/6/2017 1.409,18 ENDESA, CARRASCO I FORMIGUERA 30/4 A 31/05 Sí 

753 15/6/2017 25/5/2017 290,01 ENDESSA, C. CARRASCO I FORMIGUERA 21/4 A 23/5 Sí 

754 15/6/2017 25/5/2017 174,81 ENDESA, C. FORMIGUERA 21/4 A 23/5 Sí 

755 19/6/2017 19/6/2017 766,43 AGROMALLA, Malla sombreo negra ESCOLES Sí 

756 19/6/2017 2/3/2017 171,07 SOLUCIONES VIALES, SENYALITZACIO VIARIA Sí 

757 1/6/2017 1/6/2017 134,96 TELEFONICA, MOBILS 1/5 A 31/5 Sí 

758 1/6/2017 1/6/2017 213,66 TELEFONICA, CONSULTORI JUNY-17 Sí 

759 1/6/2017 1/6/2017 123,42 TELEFONICA, ESCOLA BRESSOL JUNY-17 Sí 

760 1/6/2017 1/6/2017 74,68 TELEFONICA, PUNT EDU JUNY-17 Sí 

761 1/6/2017 1/6/2017 6,05 TELEFONICA, REGULARITZACIO LINIES MOBILS MAIG-17 Sí 

762 1/6/2017 1/6/2017 862,83 TELEFONICA, AJUNTAMENT, EMISSORA, JUTJAT JUNY-17 Sí 

763 19/6/2017 19/6/2017 82,59 TELEFONICA, EMISSORA MAIG-17 Sí 

764 19/6/2017 19/6/2017 17,4 TELEFONICA, LINIA ZONA ESPORTIVA MAIG-17 Sí 

765 19/6/2017 19/6/2017 127,81 TELEFONICA, LINIA MOBIL EMISSORA JUNY Sí 

766 22/6/2017 21/6/2017 1.272,00 JORDI ALBA, SERVEIS TECNICS JUNY-17 Sí 



 

767 22/6/2017 16/6/2017 1.406,06 RICARD ANTON, SERVEIS PERIODISTICS JUNY Sí 

768 22/6/2017 16/6/2017 858,6 GONÇAL FONTANET, SERVEIS EMISSORA JUNY Sí 

770 9/6/2017 9/6/2017 242,99 SOLUCIONES VIALES, SENYALITZACIO VIARIA Sí 

771 9/6/2017 1/6/2017 57,1 UNIPRESALUD, PREVENCIO RISCOS, JUNY Sí 

772 14/6/2017 14/6/2017 117,37 HAPPY LUDIC, XARXES PORTERIA FUTBOL Sí 

773 23/6/2017 22/6/2017 16,01 AQUALIA, MAGATZEM 15/02 17/05 Sí 

774 23/6/2017 22/6/2017 216,88 AQUALIA, ESCOLES 13/2 A 17/05 Sí 

775 23/6/2017 22/6/2017 80 AQUALIA, AJUNTAMENT 14/02 A 16/05 Sí 

776 23/6/2017 22/6/2017 238,12 AQUALIA, ZONA ESPORTIVA 13/02 A 12/05 Sí 

777 23/6/2017 22/6/2017 0,54 AQUALIA, CEMENTIRI 15/02 A 17/05 Sí 

778 23/6/2017 22/6/2017 16,01 AQUALIA, ESCORXADOR 15/02 A 17/05 Sí 

779 23/6/2017 22/6/2017 16,01 FCC AQUALIA, CASA PARROQUIAL 14/02 A 15/5 Sí 

780 23/6/2017 22/6/2017 16,01 AQUALIA, ESGLESIA 14/02 A 15/05 Sí 

781 23/6/2017 22/6/2017 16,01 AQUALIA, LOCAL DONES 14/02 A 16/05 Sí 

782 23/6/2017 22/6/2017 0,9 AQUALIA, BOCA REG ESGLESIA 14/2 A 15/5 Sí 

783 23/6/2017 22/6/2017 18,25 AQUALIA, REG ROTONDA 15/2 A 17/05  Sí 

784 23/6/2017 22/6/2017 6,5 AQUALIA, REG PL NOVA 14/02 A 15/05  Sí 

785 23/6/2017 22/6/2017 16,01 AQUALIA, CASAL 13/02 A 15/05 Sí 

786 23/6/2017 22/6/2017 0,73 AQUALIA, FONT AL-KANIS 15/02 A 17/05 Sí 

787 23/6/2017 22/6/2017 5,79 AQUALIA, FONT AVIADOR, 9/3 A 15/5 Sí 

788 23/6/2017 22/6/2017 16,01 AQUALIA, SALA VETLLES, 15/02 A 17/05 Sí 

789 23/6/2017 22/6/2017 0,9 AQUALIA, FONT PL NOVA 14/02 A 15/05 Sí 

790 23/6/2017 22/6/2017 4,15 AQUALIA, REG ROTONDA, 15/02 A 15/05 Sí 

791 23/6/2017 22/6/2017 0,73 AQUALIA, REG PARC CONSULTORI 14/02 A 17/05 Sí 

792 23/6/2017 22/6/2017 0,36 AQUALIA, REG SECLA DEL CAP, 14/2 A 15/05 Sí 

793 23/6/2017 22/6/2017 26,74 AQUALIA, REG ROTONDA, 15/2 A 17/05 Sí 

794 23/6/2017 22/6/2017 34,85 AQUALIA, REG VERGE PILAR, 13/02 A 12/05  Sí 

795 23/6/2017 22/6/2017 16,01 AQUALIA, PATI ESGLESIA, 14/02 A 15/05 Sí 

796 23/6/2017 22/6/2017 27,81 AQUALIA, CAMP DE FUTBOL, 13/02 A 12/05 Sí 

797 23/6/2017 23/6/2017 155,2 BAR CLASSIC, MENUS DINAR VOLUNTARIES Sí 

799 29/6/2017 22/6/2017 6,86 AQUALIA, REG NOVA/GRAVER DALT 13/2 A 12/5 Sí 

800 23/6/2017 22/6/2017 58,66 AQUALIA, ESCOLA BRESSOL, 13/02 A 16/05 Sí 

801 23/6/2017 22/6/2017 1,09 AQUALIA, REG PONENT 13/02 A 15/05 Sí 

802 23/6/2017 22/6/2017 0,36 AQUALIA, REG ILLETA MAKATO 15/02 A 17/05 Sí 

803 23/6/2017 22/6/2017 23,31 AQUALIA, REG VALL D'ARAN 15/2 A 17/5 Sí 

804 23/6/2017 22/6/2017 30,16 AQUALIA, ROTONDA MAKATO, 15/2 A 17/5 Sí 

805 23/6/2017 22/6/2017 24,89 AQUALIA, CONSULTORI 14/2 A 16/5  Sí 

806 23/6/2017 22/6/2017 16,01 AQUALIA, LOCAL JOVE, 14/2 A 15/5 Sí 

807 23/6/2017 22/6/2017 61,33 AQUALIA, ESCOLES 13/02 A 15/05 Sí 

808 23/6/2017 21/6/2017 651,85 AQUALIA, INSTAL·LACIO COMPTADOR PISCINES Sí 

809 29/6/2017 29/6/2017 517,6 HERMES, Punt Avui-Subscripció: Sí 

810 12/4/2017 12/4/2017 435,6 LEFEBVRE, MEMENTOS ADMINISTRATIVOS Sí 

811 25/5/2017 25/5/2017 154,27 ROSARIO SANCHEZ, GIMNASTICA SUAU MAIG Sí 



 

812 15/6/2017 9/6/2017 247 DELFINA URBANO, FIRA CILISTA Sí 

813 15/6/2017 12/6/2017 2.186,54 ENDESA GAS, AJUNTAMENT 2/5 A 7/6 Sí 

814 16/6/2017 12/6/2017 165,73 ENDESA, GAS ESCOLES 15/5 A 7/6 Sí 

815 16/6/2017 14/6/2017 26,74 QUIMICA SERO, SERVEI DESRATITZACIO Sí 

816 19/6/2017 17/6/2017 1.544,31 SALTOKI, MATERIAL ELECTRIC REPARACIO AC. Sí 

817 19/6/2017 13/6/2017 165,77 SIEF2, REVISIO DETECTOR INCENDIS EB Sí 

818 22/6/2017 9/6/2017 27 MERCA CHINA, MATERIALS CASAL ESTIU Sí 

821 19/6/2017 15/6/2017 177,4 ABACUS, MATERILA CASA ESTIU Sí 

822 20/6/2017 19/6/2017 652,29 INFOUNIO, SUBSTITUCIO BATERIA SERVIDOR Sí 

823 20/6/2017 20/6/2017 62,92 LANOBO, CAIXA BOTELLES OBSEQUIS APLEC SARDANA Sí 

825 21/6/2017 19/6/2017 645,5 NOVOQUIMICA, PRODUCTES TRACTAMENT AIGUA  Sí 

826 15/6/2017 14/6/2017 251,68 RAPOR, MATERIAL HIGIENIC ESCOLES JUNY-17 Sí 

827 15/6/2017 14/6/2017 400,4 REST MODERNO, VOLEY, FIRA BIKE, JORNADA DESCENS Sí 

828 21/6/2017 19/6/2017 177,08 CONSELL COMARCAL, RECOLLIDA FV MAIG-17 Sí 

829 21/6/2017 20/6/2017 100,58 SISTEMES DIGITALS, COPIES 12/4 A 8/6 CONSULTORI Sí 

830 21/6/2017 21/6/2017 181,5 ESTONA MOTOR, GIMNASTICA MANTENIMENT JUNY Sí 

831 22/6/2017 15/6/2017 152,46 ALEJANDRO MARTI, TREBALLS PIPI CAN Sí 

832 22/6/2017 15/6/2017 805,55 SOLER, PISCINES, ROBA BRIGADA, CLAUS ESCOLA Sí 

833 22/6/2017 15/6/2017 942,07 SOLER, CASAL, PISCINES, JUBILATS, SENYALITZ, ARQUE Sí 

834 22/6/2017 15/6/2017 209,33 PUBLIDER, ARTICLES PUBLICITAT AJUNTAMENT Sí 

835 22/6/2017 12/6/2017 7.035,98 CONSELL COMARCAL, RSU MAIG Sí 

836 22/6/2017 16/6/2017 90,97 JURA, PRODUCTES MANTENIMENT CAFETERA Sí 

837 2/6/2017 2/6/2017 605 QUALITAT TOTAL, LLOGUER ANUAL TERRENY Sí 

838 22/6/2017 21/6/2017 375 MARÇAL TERSA, TRASLLAT RESTES NINXOL Nº19 Sí 

839 23/6/2017 19/6/2017 21,98 ETEKCITY, MATERIALS BRIGADA Sí 

840 23/6/2017 19/6/2017 98,61 SERVO VENDI, MESURADOR CLOR PISCINES Sí 

841 23/6/2017 31/5/2017 63 PAMBE, MANTENIMENT ANIMALS Sí 

842 23/6/2017 2/6/2017 169,4 JF ASCENSORS, MANTENIMENT ASCENSORS JUNY-17 Sí 

843 23/6/2017 23/6/2017 59,9 INFOUNIO, IMPRESSORA Sí 

844 26/6/2017 19/6/2017 2.922,15 ABSORSISTEM, REPARACIO MAQUINA REFRIGERADORA Sí 

845 26/6/2017 29/4/2017 20,57 SALTOKI, OLI BOMBA Sí 

846 26/6/2017 14/6/2017 2.117,50 RUBINAT, VALLA FORJA FONT AVIADOR Sí 

847 26/6/2017 14/6/2017 2.165,90 RUBINAT, BARANA ESCALES CF VELL Sí 

848 26/6/2017 14/6/2017 72 RUBINAT, COMANDAMENTS PORTA CONSULTORI Sí 

849 27/6/2017 10/6/2017 213,21 FONTANET, VARIS FESTA PUBILLATGE Sí 

850 27/6/2017 13/5/2017 2,25 FONTANET, PILA COMUNIONS Sí 

851 27/6/2017 12/6/2017 274,66 FONTANET, INAUGURACIO AVIADOR Sí 

852 27/6/2017 10/6/2017 60,74 FONTANET, FIRA BIKER Sí 

853 27/6/2017 23/6/2017 405,24 GONZALO, ASSESSORIA JURIDICA 2T/2017 Sí 

854 27/6/2017 23/6/2017 196,63 PUBLIDER, SAMARRETES CASAL ESTIU Sí 

855 27/6/2017 21/6/2017 53,68 GEMMA LLOBET, SOPAR MONITORS CASAL Sí 

856 1/7/2017 1/7/2017 381,66 ARVAL, RENTING VEHICLE AGENTS JULIOL Sí 

857 29/6/2017 28/6/2017 1.623,82 ESPAIS VERDS, MANTENIMENT JARDINS JUNY-17 Sí 



 

858 29/6/2017 28/6/2017 544,5 ESPAIS VERDS, MANTENIMENT JARDINS ROTONDES JUNY Sí 

860 3/7/2017 28/6/2017 40,48 FONTANET, BERENAR SARDANES Sí 

861 3/7/2017 30/6/2017 49,8 FONTANET, PASTES APLEC SARDANES Sí 

862 3/7/2017 30/6/2017 5 MEGA ASIA, MARCS FOTOS APLEC SARDANES Sí 

863 3/7/2017 21/6/2017 154,27 WIFREDO NOGUERA, SALUT ESQUENA JUNY Sí 

864 3/7/2017 26/6/2017 1.517,49 LIMPIEZAS PIRINEO, NETEJA GRAL DE VIDRES JUNY Sí 

865 3/7/2017 26/6/2017 4.374,56 LIMP PIRINEO, NETEJA ESCOLES JUNY-17 Sí 

866 3/7/2017 26/6/2017 4.147,83 LIMPIEZAS PIRINEO, NETEJA DEPENDENCIES JUNY-17 Sí 

867 3/7/2017 25/6/2017 154,27 ROSARIO SANCHEZ, GIMNASTICA SUAU JUNY Sí 

868 3/7/2017 1/7/2017 14,82 INFOUNIO, DVD AJUNTAMENT Sí 

869 3/7/2017 27/6/2017 2.576,99 CONSORCI RESIDUS, RSU MAIG -17 Sí 

870 3/7/2017 27/6/2017 253,26 CONSORCI RESIDUS, FORM MAIG-17 Sí 

871 3/7/2017 27/6/2017 62,9 CONSORCI RESIDUS, FV MAIG-17 Sí 

872 4/7/2017 1/7/2017 107,36 GEMMA LLOBET, GELATS APLEC SARDANES Sí 

873 4/7/2017 1/7/2017 660,74 QUIMICA SERO, PREVENCIO LEGIONEL.LA JULIOL Sí 

874 4/7/2017 3/7/2017 169,4 JF ASCENSORS, MANTENIMENT ASCENSORS JULIOL-17 Sí 

875 4/7/2017 1/7/2017 4.406,05 CAPARROS, CATERING APLEC SARDANES Sí 

876 4/7/2017 1/7/2017 612 ARTESEY, LLOGUER LOCAL JOVE JUL-2017 Sí 

877 4/7/2017 26/6/2017 1.314,85 MN CATERING, CATERING EB JUNY-17 Sí 

878 4/7/2017 30/6/2017 551,47 CASA BADIO, OBSEQUIS APLEC Sí 

879 3/7/2017 26/6/2017 473,81 LIMP PIRINEO, NETEJA INSTAL·LACIONS PISCINES Sí 

880 5/7/2017 1/7/2017 31,46 BNP PARIBAS, RENTING COPIADORA REGIDORS JULIOL Sí 

881 5/7/2017 30/6/2017 262,09 PLAMECA, PODATHOR, ADEQUACIO JARDINS PISCINES Sí 

882 5/7/2017 4/7/2017 71,39 RAPOR, EIXUGAMANS AJUNTAMENT Sí 

883 5/7/2017 1/7/2017 333,96 BNP PARIBAS, RENTING COPIADORA JULIOL Sí 

884 5/7/2017 5/7/2017 106,7 TORRELSA, CAFE AJUNTAMENT Sí 

885 5/7/2017 30/6/2017 1.628,16 VALERI MAS, SERVEIS ASSESSORAMENT URB 2T/2017 Sí 

886 6/7/2017 5/7/2017 3.584,02 MARTIN MENA, MARQUESINA AUTOBUS Sí 

887 6/7/2017 30/6/2017 721,46 ROSA RUBIO, NOTES DE PREMSA 1ER SEMESTRE 2017 Sí 

888 7/7/2017 29/6/2017 46,72 COVER, COPIES AJUNTAMENT Sí 

889 7/7/2017 25/6/2017 74,35 ACN, INTRACATALONIA, QUOTA JUNY-17 Sí 

890 10/7/2017 2/7/2017 1.400,00 COBLA JOVENIVOLA, APLEC SARDANES 2017 Sí 

891 10/7/2017 30/6/2017 89,84 ALCO, VALLA CONTENCIO PL ESGLESIA Sí 

892 10/7/2017 30/6/2017 264,01 SOLER, MATERIALS PISCINES  Sí 

893 10/7/2017 30/6/2017 2.661,56 SOLER, AVIADOR, ESCALA PISC, JUBILATS, PISCNES... Sí 

894 10/7/2017 30/6/2017 220,25 FRU ROSE, SULFATS VIES PUBLIQUES Sí 

895 10/7/2017 30/6/2017 413,84 FRU ROSE, CARBURANTS BRIGADA I AGENTS JUNY-17 Sí 

896 10/7/2017 30/6/2017 59,99 FRU ROSE, CARBURANTS BRIGADA JUNY Sí 

897 10/7/2017 30/6/2017 21,78 FRU ROSE, SERVEI CARRETILLA MATERIAL OBRA C/ MAJOR Sí 

898 11/7/2017 30/6/2017 2.446,81 GESTIONA, SERVEI SOCORRISTA JUNY-17 Sí 

899 11/7/2017 20/6/2017 169,85 SAINT GOBAIN, SANITARIS CASAL Sí 

900 11/7/2017 30/6/2017 139,25 JF ESPAIS, CARPETES GOMES, CORRECTOR Sí 

901 11/7/2017 15/6/2017 217,8 ANTENA LOCAL, QUOTA ASSOCIAT EMISSORA 2017 Sí 



 

902 11/7/2017 30/6/2017 310 REGALS CARME, APLEC SARDANES Sí 

903 27/4/2017 26/4/2017 72,6 NEXICA, AMPLIACIO DISC HOSTING Sí 

904 10/7/2017 29/5/2017 7.005,15 NEOSALUS, DESFIBRILADORS Sí 

905 3/7/2017 3/7/2017 40.151,25 CIURANS GROUP, INSTAL·LACIO FIBRA OPTICA Sí 

906 15/6/2017 15/6/2017 11.146,04 ALMALGUAICON, GUALS C/ MAJOR Sí 

907 5/6/2017 5/6/2017 315,63 NEOSALUS,Servei de manteniment DESFIBRILADOR Sí 

908 26/6/2017 26/6/2017 192,4 WOLTERS KLUWER COMENTARIOS A LA LEY REGIMEN JUR Sí 

909 30/6/2017 30/6/2017 74,34 LYRECO, MATERIAL OFICINA Sí 

910 20/6/2017 9/6/2017 6.010,92 AGROMALLA, MATERIAL PIPICAN Sí 

911 30/6/2017 30/6/2017 320,65 LYRECO, PAPER COPIADORA Sí 

912 30/6/2017 30/6/2017 74,71 LYRECO, MATERIAL OFICINA Sí 

913 30/6/2017 30/6/2017 1.618,09 SERVEIS LIC, SERVEI DE NETEJA VIAL MES DE JUNY Sí 

914 30/6/2017 30/6/2017 480,05 SEGRE SERVEIS, AJUNTAMENT, SARDANES, PUBILLATGE Sí 

915 30/6/2017 30/6/2017 423,5 PROTECCIO INTEGRAL, VIGILANCIA NOCTURNA JUNY Sí 

916 18/6/2017 15/6/2017 179,61 ELECTROSTOCK, VARIS PISCINES Sí 

918 3/7/2017 3/7/2017 127,05 AQUALIA, Anàlisi control piscines estiu  Sí 

919 30/6/2017 30/6/2017 1.125,84 GLS, FOMIGO VORERA CAMI ALMACELLES Sí 

920 10/7/2017 1/7/2017 500,08 BBVA RENTING, FURGONETA BRIGADA Sí 

921 10/7/2017 10/7/2017 680,63 SOLUCIONES VIALES, SENYALITZACIO VIARIA Sí 

922 12/7/2017 3/7/2017 57,1 UNIPRESALUD, PREVENCIO RISCOS LABORALS Sí 

923 19/6/2017 19/6/2017 48,16 TELEFONICA, AJUNTAMENT JUNY Sí 

924 1/7/2017 1/7/2017 904,5 TELEFONICA, AJUNTAMENT I EMISSORA Sí 

925 1/7/2017 1/7/2017 123,42 TELEFONICA, EB JULIOL Sí 

926 1/7/2017 1/7/2017 229,38 TELEFONICA, CONSULTORI JUL*17 Sí 

927 1/7/2017 1/7/2017 93,17 TELEFONICA, PUNT EDU JUL-17 Sí 

928 12/7/2017 3/7/2017 242,24 PUBLIDER, SAMARRETES CASAL ESTIU Sí 

929 12/7/2017   1.306,80 BERMAN, CRONIQUES APORTADES A LA XARXA JUNY-17 Sí 

930 12/7/2017 7/7/2017 478,24 NOVOQUIMICA, PRODUCTES TRACTAMENT PISCINES Sí 

931 12/7/2017 8/7/2017 420,23 SISTEMES DIGITALS, FACTURACIO COPIES 8/6 a 8/7 Sí 

932 12/7/2017 26/4/2017 155,67 ATELIER CREATIU, PLAQUES METACRILAT  Sí 

933 14/7/2017 30/6/2017 201,61 CORREUS, FRANQUEIG JUNY-17 Sí 

934 14/7/2017 14/7/2017 39,6 GEMMA LLOBET, CUCURUTXO LLAMINADURES CASAL Sí 

935 17/7/2017   123,42 SIEF, SUBSTITUCIÓ BATERIA Sí 

936 18/7/2017   241,4 PUBLIDEL, SAMARRETES I PEGATINES Sí 

937 19/7/2017   987,36 EXCAVACIONS CASANOVAS, TREBALLS DIPOSIT AIGUA Sí 

938 19/7/2017   556,55 EXCAVACIONS CASANOVAS, CAMI MIRALBO Sí 

939 20/7/2017   813,41 EXCAVACIONS CASANOVAS, TERRENY PER HORTS Sí 

940 19/7/2017   708,15 EXCAVACIONS CASANOVAS, TREBALLS PICI CAN Sí 

941 19/7/2017   145,2 EXCAVACIONS CASANOVAS, NETEJA PATI I ZONA E.BRESSO Sí 

942 14/6/2017 2/6/2017 65,34 PUBLIDER, LOGO ESCUT, PANTALLA I FOTOLITS Sí 

943 7/7/2017   2.565,20 ALIVECLI, LLOGUER REFREDADORA AJUNTAMENT Sí 

945 16/7/2017 1/2/2017 660,74 QUIMICA SERO, PREVENCIO LEGIONEL.LA FEBRER Sí 
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946 1/7/2017 1/6/2017 660,74 QUIMICA SERO, PREVENCIO LEGIONEL:LA JUNY Sí 

947 16/7/2017 16/5/2017 56,27 PUBLIDER, SAMARRETES EMM  Sí 

948 16/7/2017 30/6/2017 169,4 BUFET GONZALO, REPRESENTACIO 2NT/2017 Sí 

949 16/7/2017 30/6/2017 499,73 GONZALO, GESTIO LABORAL MAIG Sí 

950 16/7/2017 31/5/2017 607,42 GONZALO, GESTIO LABORAL ABRIL Sí 

951 16/7/2017 30/4/2017 626,78 BUFET GONZALO, GESTIO LABORAL MARÇ Sí 

952 20/7/2017 19/7/2017 513,98 DELFINA URBANO, CURSA BICIS Sí 

953 20/7/2017 17/7/2017 344,88 CADOM, BEGUDES CURSA TRENCAKAMES Sí 

954 21/7/2017 17/7/2017 189,67 CONDIS, VARIS NIT DE L'ESPORT Sí 

955 24/7/2017 15/7/2017 1.667,07 SOLER, EQUIPAMENT, HORTS, ESCOLES, BANCS Sí 

956 24/7/2017   21,61 SOLER, CORDA NYLON CASAL ESTIU Sí 

957 24/7/2017 18/7/2017 1.383,93 ENDESA GAS, AV. CATALUNYA, 7/6 A 13/7 Sí 

958 24/7/2017 18/7/2017 133,45 ENDESA GAS, ESCOLES 7/6 A 14/7 Sí 

959 24/7/2017 24/7/2017 1.089,00 PGN NAVARRO, ROBA BRIGADA Sí 

960 24/7/2017 11/7/2017 178,48 FISORTMEDICAL, CABLE ELECTRO CONSULTORI Sí 

962 26/7/2017 25/7/2017 181,5 ESTONA MOTOR, AQUAGIM JULIOL Sí 

963 26/7/2017 25/7/2017 874,5 GONÇAL FONTANET, SERVEIS RADIOFONICS JULI-17 Sí 

964 26/7/2017 26/7/2017 1270,76 RICARD ANTON, SERVEIS RADIOFONICS JULIOL Sí 

965 27/7/2017 1/7/2017 180,96 FORN GIRIBET, PANETS FIRA BICI Sí 

966 15/7/2017 15/7/2017 241,08 FORN GIRIBET, PANETS TRENCAKAMES Sí 

967 9/8/2017 25/7/2017 578,96 NOVOQUIMICA, PRODUCTES TRACTAMENT PISCINES Sí 

968 27/7/2017 26/7/2017 1.272,00 JORDI ALBA, SERVEIS TECNICS JULIOL Sí 

969 27/7/2017 13/7/2017 44,12 CONSORCI RESIDUS, FV JUNY-17 Sí 

970 27/7/2017 13/7/2017 2.698,17 CONSORCI RESIDUS, RSU JUNY Sí 

971 27/7/2017 13/7/2017 246,44 CONSORCI RESIDUS, FORM JUNY-17 Sí 

972 27/7/2017 18/7/2017 7.195,51 CONSELL, CANON DEPOSICIO RESIDUS 2NT/2017 Sí 

973 27/7/2017 24/7/2017 1.623,82 ESPAIS VERDS, MANTENIMENT JARDINS JULIOL Sí 

974 27/7/2017 24/7/2017 544,5 ESPAIS VERDS, MANTENIMENT ROTONDES JULIOL Sí 

975 30/7/2017 30/7/2017 1.126,83 MN CATERING, CATERING EB JULIOL Sí 

976 28/7/2017   37,47 SAINT GOBAIN, ESCALES CAMP FUTBOL Sí 

977 1/8/2017 1/8/2017 381,66 ARVAL, RENTING VEHICLE AGENTS, AGOST Sí 

978 31/7/2017 28/7/2017 96,8 HIDROSSIM, NETEJA CLAVEGUERAM CONSULTORI Sí 

979 31/7/2017 20/7/2017 250 CONSELL, RECOLLIDA 5 ANIMALS DE COMPANYIA Sí 

980 31/7/2017 19/7/2017 132,81 CONSELL, RECOLLIDA FRACCIO VEGETAL JUNY Sí 

981 31/7/2017 19/7/2017 2.241,46 CONSELL, GESTIO VOLUMINOSOS GENER/JUNY Sí 

982 31/7/2017 20/7/2017 1.514,50 CONSELL, SERVEIS RECOLLIDA ANIMALS DOMESTICS Sí 

983 1/8/2017 1/8/2017 612 ARTESEY, LLOGUER LOCAL JOVE AGOST Sí 

984 1/8/2017 19/7/2017 79,2 GEMMA LLOBET, PIZZES CASAL ESTIU Sí 

985 1/8/2017 28/7/2017 26,4 GEMMA LLOBET, CUCURUTXO LLAMINADURES CASAL Sí 

986 1/8/2017 31/7/2017 11,33 SALTOKI, PURGADOR MANUAL ESCOLES Sí 

987 31/7/2017 31/7/2017 446,74 RAPOR, SUBMINIST. MAT HIGIENIC No 

988 10/8/2017 31/7/2017 137,94 ILERMAC, CUBA FORMIGO ESCALES CAMP FUTBOL Sí 



 

989 2/8/2017 1/8/2017 327,91 PUBLIDER, ESTOIG COLORS I ALTRES PUBLICITAT Sí 

990 2/8/2017 2/8/2017 13,31 GRAVO LLEIDA, PLAQUES TROFEUS Sí 

991 4/8/2017 2/8/2017 7.035,98 CONSELL, RECOLLIDA RSU JULIOL Sí 

992 4/8/2017 26/7/2017 668,15 CONSELL COMARCAL, ASSISTENCIA TECNICA, ABR/JUNY Sí 

993 4/8/2017 31/7/2017 133,48 JF ESPAIS, FULLES PLASTIFICADORA Sí 

994 4/8/2017   37,75 PUBLIDER, SAMARRATES CASAL ESTIU Sí 

995 7/8/2017 5/8/2017 520 VICTOR ROMAN, ACTUACIO FESTA ST PERE Sí 

996 7/8/2017 31/7/2017 216,97 RAMELL, CARBURANTS BRIGADA Sí 

997 4/8/2017 1/8/2017 660,74 QUIMICA SERO, PREVENCIO LEGIONEL.LA AGOST Sí 

998 8/8/2017 8/8/2017 419,1 SISTEMES DIGITALS, FACTURACIO COPIES 8/7 A 8/8 Sí 

999 7/8/2017 31/7/2017 261,49 SAINT GOBAIN, ADEQUACIO HORTS SOCIALS Sí 

1000 8/8/2017 31/7/2017 1.306,80 TRABERMAN, CRONIQUES APORTADES A LA XARXA JULIOL Sí 

1001 8/8/2017 31/7/2017 222,81 AB LABORATORIOS, MASILLA BRIGADA Sí 

1002 8/8/2017 2/8/2017 54,96 ENDESA GAS, CASAL 05/05 A 05/07 Sí 

1003 8/8/2017 31/7/2017 1.539,12 EXCAV. CASANOVAS, PICAR CAMINS Sí 

1004 8/8/2017 31/7/2017 452,43 EXCAV. CASANOVAS ARRANJAMENT CAMI BENAVENT Sí 

1005 8/8/2017 31/7/2017 662,8 EXCAV. CASANOVAS, ADEQUACIO HORTS SOCIALS Sí 

1006 9/8/2017 20/7/2017 143,55 NETEGES CAMARASA, CLAVEGUERAM GRAVER DE BAIX Sí 

1007 9/8/2017 9/8/2017 25 PAMBE, MANTENIMENT ANIMALS Sí 

1008 9/8/2017 25/7/2017 74,35 INTRACATALONIA, SUSCRIPCIO ACN RADIO JUL-17 Sí 

1009 10/8/2017 31/7/2017 92,84 ALCO, VALLA CONTENCIO PL ESGLESIA Sí 

1010 10/8/2017 31/7/2017 123,58 CORREOS, FRANQUEIG JULIOL-17 Sí 

1011 13/7/2017 7/7/2017 119,79 ACENS, QUOTA RESPALDO JULIOL Sí 

1012 21/7/2017 21/7/2017 1.912,83 ECOSTUDI, ESTUDI MUNICIPALITZACIO  Sí 

1013 7/8/2017 21/7/2017 367,84 TEXALIA, BANDERA CATALANA Sí 

1014 8/8/2017 8/5/2017 25 FRU ROSE, FITXES RENTADOR VEHICLES Sí 

1015 8/8/2017 31/7/2017 318,84 HIDROLOGY, TUB INSTAL·LACIO FIBRA OPTICA Sí 

1016 8/8/2017 15/7/2017 1.430,22 ALEJANDRO MARTI, NETEJA CUNETES Sí 

1017 11/8/2017 11/8/2017 7,18 SARROCA FONOLL, CASAL ESTIU VARIS Sí 

1018 11/8/2017 14/6/2017 43,41 CAPRABO, VARIS PUBILLATGE No 

1019 11/8/2017 11/8/2017 19,8 GEMMA LLOBET, LLAMINADURES CASAL ESTIU Sí 

1020 11/8/2017 3/8/2017 711,48 ALEJANDRO MARTI, ADEQUACIO HORTS SOCIALS Sí 

1021 11/8/2017 7/8/2017 188,76 ALEJANDRO MARTI, ESCOLES I FIBRA (LA TOSSA) Sí 

1022 11/8/2017 2/8/2017 689,7 RETOLS ESTEL, VINIL JUBILATS I PHOTOCALL AJUNTAMEN Sí 

1023 14/8/2017 14/8/2017 105,88 TORRELSA, CAFE I SUCRE AJUNTAMENT Sí 

1024 14/8/2017 26/7/2017 223,12 NEXICA, RENOVACIO DOMINIS ROSSELLO.NET Sí 

1025 15/8/2017 15/8/2017 70,88 FIESTA HOLLY, POVOS HOLLY CASAL ESTIU Sí 

1027 17/8/2017 10/8/2017 88,85 ENDESA GAS, AJUNTAMENT 13/7 A 08/082017 No 

1028 17/8/2017 11/8/2017 495,47 NOVOQUIMICA, PRODUCTES TRACTAMENT AIGUA PISCINES No 

1029 18/8/2017 16/8/2017 12,63 CHUYING YE, MATERIAL CASAL ESTIU Sí 

1030 18/8/2017 18/8/2017 57 CHUYING YE, MARCS FOTOS Sí 

1031 18/8/2017 17/8/2017 196,02 ALEJANDRO MARTI, FRONTON ALKANIS CLAVEGUERAM No 

1032 10/8/2017 31/7/2017 169,58 FRU ROSE, CARBURANTS AGENTS I BRIGADA JULIOL Sí 



 

1033 21/8/2017 21/8/2017 1.452,00 ARTECNIA, ESTUDI SUBSTITUCIO MAQUINA REFRIGERADORA No 

1034 23/8/2017 22/8/2017 411,4 LA PETITETA, ARRANJAMENT CORTINES No 

1035 23/8/2017 17/8/2017 111,61 ENDESA GAS, CASAL 14/7 A 14/08 No 

1036 23/8/2017 20/8/2017 29,95 ALCO, VALLA CONTENCIO PL ESGLESIA No 

1037 7/8/2017 7/8/2017 119,79 ACENS, QUOTA RESPALDO AGOST Sí 

1038 7/6/2017 7/6/2017 119,79 ACENS, RESPALDO JUNY Sí 

1039 20/8/2017   1270,76 RICARD ANTON, SERVEIS PERIODISTICS AGOST Sí 

1040 28/8/2017 25/8/2017 805,6 GONÇAL FONTANET, SERVEIS LOCUTOR EMISSORA AGOST Sí 

1042 14/7/2017 14/6/2017 30,93 ENDESA, CEMENTIRI 31/3 A 8/6 Sí 

1043 14/7/2017 5/7/2017 268,77 ENDESA, ENLLUMENAT AV. PONENT, 3/5 A 3/7 Sí 

1044 14/7/2017 22/6/2017 140,25 ENDESA, ENLLUMENAT VERGE DEL PILAR 31/3 A 31/5 Sí 

1045 14/7/2017 11/7/2017 121,21 ENDESA, ENLLUMENAT ROTONDA 10/05 A10/07 Sí 

1046 14/7/2017 12/7/2017 72,56 ENDESA, ESCORXADOR 31/3 A 09/05 Sí 

1047 14/7/2017 11/7/2017 42,35 ENDESA, ESCORXADOR 9/3 A 31/3 Sí 

1048 14/7/2017 12/7/2017 19,11 ENDESA, ENLLUMENAT AFORES 10/5 A 10/7 Sí 

1049 14/7/2017 22/6/2017 144,93 ENDESA, ENLLUMENAT RAVAL 31/3 A  Sí 

1050 14/7/2017 22/6/2017 589,23 ENDESA, CONSULTORI 23/05 A21/06 Sí 

1051 14/7/2017 22/6/2017 103,47 ENDESA, BLOCS ST PERE 31/3 A 31/5 Sí 

1052 14/7/2017 22/6/2017 267,11 ENDESA, ESCOLES 23/5 A 21/6 Sí 

1053 14/7/2017 22/6/2017 1.092,47 ENDESA, ZONA ESPORTIVA, 23/5 A 21/06 Sí 

1054 14/7/2017 22/6/2017 245,32 ENDESA, EB 23/05 A 21/06 Sí 

1055 14/7/2017 23/6/2017 252,12 ENDESA, CARRASCO I FORMIGUERA, 23/5 A 21/6 Sí 

1056 14/7/2017 22/6/2017 514,71 ENDESA, ENLLUMENAT C/ MAJOR, 23/5 A 21/06 Sí 

1057 14/7/2017 22/6/2017 155,44 ENDESA, CARRASCO I F. 23/5 A 21/6 Sí 

1058 14/7/2017 22/6/2017 288,85 ENDESA, ENLLUMENAT AV. PONENT 23/5 A 21/6 Sí 

1059 14/7/2017 5/7/2017 1.643,91 ENDESA, AJUNTAMENT 31/5 A 30/6 Sí 

1060 14/7/2017 22/6/2017 614,7 ENDESA, JUBILATS 23/5 A 21/6 Sí 

1061 14/7/2017 22/6/2017 185,47 ENDESA, CASAL 23/5 A 21/06 Sí 

1062 14/7/2017 27/6/2017 361,38 ENDESA, AV. CATALUNYA, 23/5 A 21/6 Sí 

1063 1/7/2017 30/6/2017 1.613,12 ELECTRO STOCK, ESCOLES, AJUNTAMENT, JUBILATS,  Sí 

1064 14/7/2017 10/7/2017 1.368,54 GLS, FORMIGO VORERA CAMI ALMACELLES Sí 

1065 30/7/2017 30/7/2017 1.618,09 SERVEIS LIC, NETEJA VIARIA JULIOL Sí 

1066 1/8/2017 31/7/2017 123,97 SEGRE SERVEIS, BEGUDES AJUNTAMENT JULIOL Sí 

1067 31/7/2017 31/7/2017 3.025,00 ALIVECLI, LOGUER REFREDADORA 120 KW Sí 

1068 1/8/2017 31/7/2017 2.457,61 ELECTRO STOCK, ESCOLES, I ENLLUMENAT Sí 

1069 1/8/2017 31/7/2017 423,5 PROTECCIO INTEGRAL, VIGILANCIA NOCTURNA JULIOL Sí 

1070 1/8/2017 1/8/2017 131,44 LOCAL PROM, BUTLLETI SUBVENCIONS AGOST Sí 

1071 16/7/2017 15/7/2017 279,4 ELECTRO STOCKS, JUBILATS I PISCINES Sí 

1072 1/8/2017 1/8/2017 500,08 BBVA AUTORENTING, RENTING FURGONETA BRIGADA Sí 

1073 1/8/2017 31/7/2017 31,76 LYRECO, LAMINES PER PLASTIFICAR Sí 

1074 1/8/2017 1/8/2017 21.742,49 RALUY, ARRANJAMENT GENERAL ESCOLES Sí 

1075 1/8/2017 31/7/2017 300 LA FUENTE, SERVEI AMBULANCIA CURSA NOCTURNA Sí 

1076 1/8/2017 31/7/2017 562,92 GLS, ESCALES CAMP FUTBOL VELL Sí 



 

1077 1/8/2017 31/7/2017 140,51 GLS, ARQUETES OBRA CAMI VILANOVA Sí 

1078 1/8/2017 1/8/2017 84,7 FCC AQUALIA, ANALISI AIGUA PISCINES Sí 

1079 16/8/2017 15/8/2017 1.403,74 ELECTRO STOCKS, ENLLUMENAT PUBLIC I ESCOLES No 

1080 16/8/2017 10/8/2017 544,77 GLS, FORMIGO APARCAMENT ESCOLES No 

1081 21/8/2017 20/8/2017 391,01 GLS, FORMIGO ESCOLES No 

1082 1/8/2017 1/8/2017 57,1 UNIPRESALUD, PREVENCIO RISCOS AGOST Sí 

1083 1/8/2017 1/8/2017 267 UNIPRESALUD, SERVEI PREV RISCOS LABORALS Sí 

1084 1/7/2017 1/7/2017 129,31 TELFONICA, MOBILS AJUNTAMENT 18/5 A 17/6 Sí 

1085 19/7/2017 19/7/2017 83,24 TELEFONICA, LINIA ADSL EMISSORA JUNY Sí 

1086 19/7/2017 19/7/2017 48,16 TELEFONICA ADSL CASAL JULIOL Sí 

1087 19/8/2017 19/8/2017 48,16 TELEFONICA, ADSL CASAL (AGOST) Sí 

1088 19/7/2017 19/7/2017 17,4 TELEFONICA, LINIA PISCINES JULIOL Sí 

1089 19/7/2017 19/7/2017 186,99 TELEFONICA, EMISSORA JULIOL-17 Sí 

1090 1/8/2017 1/8/2017 5,49 TELEFONICA, DESP COMUNICACIO JULIOL Sí 

1091 1/8/2017 1/8/2017 127,44 TELEFONICA MOBILES, MOBILS AJUNTAMENT JULIOL Sí 

1092 1/8/2017 1/8/2017 880,96 TELEFONICA, AJUNTAMENT / EMISSORA JULIOL Sí 

1093 19/8/2017 19/8/2017 87,2 TELEFONICA, ADSL EMISSORA AGOST Sí 

1094 1/8/2017 1/8/2017 123,42 TELEFONICA, EB AGOST Sí 

1095 1/8/2017 1/8/2017 93,17 TELEFONICA, PUNT EDU JULIOL Sí 

1096 1/8/2017 1/8/2017 222,28 TELEFONICA, DESPESES COMUNICACIO CONSULTORI JULIOL Sí 

1097 19/8/2017 19/8/2017 17,4 TELEFONICA, ZONA ESPORTIVA AGOST Sí 

1098 19/8/2017 19/8/2017 105,33 TELEFONICA, EMISSORA AGOST Sí 

1099 2/8/2017 2/8/2017 368,31 ENDESA GAS, EB 5/5 A 5/7 Sí 

1100 2/8/2017 24/7/2017 138,11 ENDESA, BOMBA AIGUA, 30/4 A 30/6 No 

1101 25/7/2017 25/7/2017 419,35 ENDESA, AL-KANIS 25/5 A 23/07 No 

1102 7/8/2017 7/8/2017 314,13 ENDESA, ESCOLES 4/6 A 3/08 No 

1103 7/8/2017 7/8/2017 270,57 ENDESA, ESCOLES 4/6 A 3/8 No 

1104 7/8/2017 7/8/2017 184,28 ENDESA, LOCAL DONES 4/6 A 3/8 No 

1105 7/8/2017 7/8/2017 61,84 ENDESA, AJUNTAMENT VELL 4/6 A 3/8 No 

1106 11/8/2017 11/8/2017 63,25 ENDESA, MAGATZEM MUNICIPAL 8/6 A 8/8 No 

1107 11/8/2017 11/8/2017 28,79 ENDESA, CEMENTIRI 8/6 A 8/8 No 

1108 11/8/2017 24/7/2017 662,8 ENDESA, CONSULTORI 21/6 A 21/7 No 

1109 24/7/2017 24/7/2017 281,76 ENDESA, EB 21/6 A 21/07 No 

1110 24/7/2017 24/7/2017 1.754,04 ENDESA, ZONA ESPORTIVA 21/6 A 21/7 No 

1111 24/7/2017 24/7/2017 169,99 ENDESA, CASAL, 21/6 A 21/7 No 

1112 24/7/2017 24/7/2017 203,03 ENDESA, ESCOLES 21/6 A 21/07 No 

1113 24/7/2017 24/7/2017 525,31 ENDESA, ENLLUMENAT MAJOR, 21/6 A 21/07 No 

1114 24/7/2017 24/7/2017 258,13 ENDESA, ENLLUMENAT CARRASCO I F 21/6 A 21/7 No 

1115 26/7/2017 26/7/2017 368,22 ENDESA, AV. CATALUNYA 21/6 A 21/07 No 

1116 26/7/2017 24/7/2017 793,18 ENDESA, JUBILATS, 21/6 A 21/7 No 

1117 26/7/2017 24/7/2017 158,44 ENDESA, CARRASCO I FORM 21/6 A 21/7 No 

1118 7/8/2017 7/8/2017 2.807,99 ENDESA, AJUNTAMENT 30/6 A 31/07 No 

1119 25/7/2017 25/7/2017 295,05 ENDESA, ENLLUMENAT PONENT 21/6 A 21/7 No 



 

1120 31/8/2017 30/8/2017 1.618,09 SERVEIS LIC, NETEJA VIARIA AGOST-17 No 

1121 31/8/2017 30/8/2017 644,16 SERVEIS LIC, NETEJA VIARIA EXTRA AGOST No 

1122 1/9/2017 1/9/2017 885,3 TELEFONICA, AJUNTAMENT I EMISSORA SET Sí 

1123 1/9/2017 1/9/2017 123,42 TELEFONICA, EB SET-17 Sí 

1124 1/9/2017 1/9/2017 222,24 TELEFONICA, CONSULTORI SET-17 Sí 

1125 1/9/2017 1/9/2017 93,17 TELEFONCIA, PUNT EDU SET-17 Sí 

1126 1/9/2017 1/9/2017 125,65 TELEFONICA MOBILS, LINIES MOBILS AJUNTAMENT AGOST Sí 

1127 1/9/2017 1/9/2017 12.878,80 TREN MAGIC, SERVEIS EB SET-17 Sí 

1128 1/9/2017 1/9/2017 2.420,00 ALIVECLI, LLOGUER REFREDADORA 120 KW. No 

1129 4/8/2017 1/8/2017 402,93 PINTURES RALUY, TREBALLS PINTURA ESCOLA BRESSOL No 

1130 4/8/2017 4/8/2017 319,44 PINTURES RALUY, TREBALLS PINTURA ESCOLES No 

1131 4/8/2017 1/8/2017 4.899,29 RALUY, PLADUR AULES VELLES ESCOLES No 

1132 4/9/2017 31/8/2017 227,17 CASA BADIO, VARIS FESTES MAJORS No 

1133 4/9/2017 25/8/2017 74,35 INTRACATALONIA, SUSCRIPCIO AGOST No 

1134 4/9/2017 31/8/2017 3.685,39 LIMP PIRINEO, NETEJA GRAL VIDRES, CASAL I ESCOLES  No 

1135 4/9/2017 31/8/2017 3.624,74 LIMP PIRINEO, NETEJA GRAL DEPENDENCIES AGOST No 

1136 4/9/2017 31/8/2017 2.662,53 LIMPIEZAS PIRINEO, NETEJA ESCOLES AGOST No 

1137 4/9/2017 6/8/2017 270 MODERNO No 

1138 4/9/2017 1/9/2017 665,5 ANIORTE, SESSIO BALL ZONA CASSOLES FM SET No 

1139 4/9/2017   28,31 PUBLIDER, SAMARRETES CASAL ESTIU No 

1140 4/9/2017 30/8/2017 79,78 INFOUNIO, TINTA IMPRESSORA EMISSORA No 

1141 4/9/2017 31/8/2017 211,75 LA MAÑANA, PUBLICITAT FM SET-17 Sí 

1142 4/9/2017 2/9/2017 1.975,00 CAPARROS, CATERING CASSOLES SET-17 No 

1143 5/9/2017 5/9/2017 396 AMBROSIA, MENUS FESTA MAJOR SET-17 No 

1144 5/9/2017 1/9/2017 394,48 BNP PARIBAS, RENTINGS COPIADORES SET-17 Sí 

1145 5/9/2017 4/9/2017 700 CHARANGA LA BANCHA, FESTA LES CASSOLES No 

1146 5/9/2017 1/9/2017 541,37 QUIMICA SERO, PREVENCIO LEGIONEL:LA SET-17 No 

1147 1/9/2017 31/8/2017 2.395,15 ELECTRO STOCKS, SUB. ELECTRICS, ESCOLES, ENLLUMENA No 

1148 28/8/2017 25/8/2017 12,5 MERCA CHINA, CAIXA OBSEQUI DESP. REPRESENTACIO Sí 

1149 28/8/2017 28/8/2017 40,03 MERCA CHINA, VENTALLS DESP REPRESENTACIO Sí 

1150 22/8/2017 22/8/2017 294,94 ONTINET, ANTIVIRUS AJUNTAMENT Sí 

1151 1/8/2017   31,46 BNP PARIBAS, RENTING COPIADORA AGOST-17 Sí 

1152 1/8/2017 1/8/2017 333,96 BNP PARIBAS, RENTING COPIIADORA AGOST-17 Sí 

1153 30/8/2017 28/8/2017 582,39 NOVOQUIMICA, PRODUCTES TRACTAMENT PISCINES No 

1154 29/8/2017 24/5/2017 1.227,63 INFOUNIO, PC AJUNTAMENT No 

1155 29/8/2017 28/8/2017 244,43 CASA BADIO, CLUB BITLLES ST ANTOLI No 

1156 30/8/2017 28/8/2017 60,5 LLEIDA.COM, PROGRAMA F.M SET-17 No 

1157 30/8/2017 22/8/2017 60,5 ONTINET, ANTIVIRUS No 

1158 1/9/2017 1/9/2017 381,66 ARVAL, RENTING VEHICLE AGENTS SET Sí 

1159 30/8/2017 28/8/2017 1.623,82 ESPAIS VERDS, MANTENIMENT JARDINS AGOST-17 No 

1160 30/8/2017 28/8/2017 544,5 ESPAIS VERDS, MANTENIMENT ROTONDES AGOST No 

1161 30/8/2017 30/8/2017 1.497,98 ESPAIS VERDS, MANTENIMENT EXTRA JARDINS AGOST No 

1162 30/8/2017 30/8/2017 30,25 GRAVO LLEIDA, PLACA FELIPE LIRIO No 



 

1163 31/8/2017 29/8/2017 104,35 CONDIS, CLUB BITLLES ST ANTOLI No 

1164 31/8/2017 29/8/2017 141,08 DELFINA URBANO, BITLLES ST ANTOLI No 

1165 31/8/2017 31/8/2017 141,08 GEMMA LLOBET, CUCURUTXOS LLAMINADURES CASAL No 

1166 31/8/2017 23/8/2017 84,7 GRAVO LLEIDA, MARCS PUBILLES No 

1167 7/9/2017 31/8/2017 102,56 CORREOS, FRANQUEIG AGOST-17 Sí 

1168 7/9/2017 25/8/2017 25 PAMBE, MANTENIMENT ANIMALS No 

1169 7/9/2017 31/8/2017 4.348,16 GESTIONA, SERVEIS SOCORRISTA AGOST-17 No 

1170 7/9/2017 5/9/2017 1.237,11 CTAT DE REGANTS ARAGO I CATALUNYA, REGANTS 2017 No 

1171 7/9/2017 31/8/2017 265,62 CONSELL COMARCAL, FRACCIO VEGETAL JUL/17 No 

1172 7/9/2017 31/8/2017 4.528,36 CONSELL C. SERVEIS SOCIALS, JUL/AGOST-17 No 

1173 7/9/2017 31/8/2017 7.035,98 CONSELL COMARCAL, RSU AGOST-17 No 

1174 15/9/2017 4/9/2017 278,3 CARTONAJES DEL VALLES, PAPERERES CARTRO Sí 

1175 15/9/2017 30/6/2017 600 ESBART ROSSELLO, ACTUACIO DIMONIS ST. JOAN No 

1176 15/9/2017 6/9/2017 1.440,00 ESBART ROSSELLONES, CURS GRALLA 2016-17 No 

1177 15/9/2017 15/9/2017 150 PRODUCCIONS DELICIOSES, DINAR MONITORS CASAL-17 No 

1178 15/9/2017 15/9/2017 614,68 ALFAGRAF, TALONARIS PISCINES, TIQUETS VARIS... No 

1180 15/9/2017 14/9/2017 271,13 RAPOR, MATERIAL HIGIENIC MENJADOR I ESCOLA LA ROSE No 

1181 15/9/2017 15/9/2017 181,2 REGALS CARME, VARIS LA DIADA No 

1182 15/9/2017 15/9/2017 84 CARME REGALS, VARIS FM SET-17 No 

1183 15/9/2017 11/9/2017 117,94 LEFEBVRE, MEMENTO ADMINISTRATIVO 2018 No 

      Total Factures Registrades   407488,81   
Factures Liquidades 
Efectivament   337734,35   
Factures Pendents de 
Liquidar   69754,46   

 

En el torn obert d’intervencions la Regidora Maria Carme Vidal demana que estigui tot amb 

un document relacionat per obres o serveis. I per una qüestió de transparència sobre una 

factura de pintura a les escoles demana tenir almenys tres pressupostos diferents. No per que 

hagi de ser més diferent sinó per la qualitat i per què així ho diu la llei. 

 

Explica l’alcalde que abans de fer qualsevol tipus d’obra, i més obres d’aquestes quanties 

importants o inclús obres inferiors, es demanen pressupostos, amb el tema pressupostos sobre 

la pintura, sempre ho acaba fent més barat la mateix persona, qualitat preu. Vam dir que des 

d’aquest consistori ens comprometíem a deixar l’escola bressol amb les màximes condicions 

possibles per la nostra canalla i aquests és la segona fase que s’hi fa. Ara pel Nada es farà tres 

aules de l’escola i ferro exterior com tanques, pals, etc. que anirà amb el pressupost del 2018. 

I podrem dir que ens ha quedat completament pintada tota l’escola. 

 

Explica la Sra. Maria Carme que discrepa amb les formes ja que l’escola la Rosella sempre 

serà vella. I que cada cop s’hi haurà d’invertir més, ja que cada cop és més vella, com han 

invertit tots els que han passat. Resumeix dient que totes aquestes actuacions no sap si està 

fent que sigui més tard la concessió de la nova escola.  

 



 

Intervé l’alcalde dient que no té res a veure una cosa amb l’altra, el fet de fer aquestes 

inversions no té res a veure amb que Rosselló disposi d’una escola nova a uns anys vista. El 

lloc que tenim nosaltres per fer l’escola nova, van dos o tres davant nostres ja és així, tant com 

si la tenim feta una merda o en bones condicions. I en quan al que ha dit la Sra. Maria del 

Carme sobre que tots els ajuntaments han invertit li diu que no és veritat. Mirant la 

comptabilitat i veurem que estaven invertint entre 3.000 i 5.000€ anuals, cosa que nosaltres 

estem invertint entre 30.000 i 40.000€ anuals i gràcies amb això està bastant digna. I acaba 

dient que si s’hagués fet un manteniment progressiu, ja que es va estar molts anys sense fer-hi 

res, ara no caldria fer-hi aquesta inversió tant important. No puc tenir-los amb aquelles 

condicions d’humitat i explica que fa poc es va fer una inversió amb “pladur” i una fossa per 

treure tota la humitat, i el lloc que tenim per fer l’escola nova ja el tenim tant si gastem com si 

no, i que l’únic problema que tenim és que tota aquesta inversió l’hem d’assumir des de 

l’Ajuntament, ja que des del Departament d’ensenyament no en veurem ni cinc. 

 

La Sra. Maria del Carme vol deixar clar que ella també és el parer que l’escola estigui en 

bones condicions.  

 

Demana l’alcalde que el que vingui després d’ell mantingui un nivell d’inversió a l’escola per 

tindre-la conservada, ja que de no ser així, no servirà de res tot el que s’ha invertit fins ara. 

 

Explica en Manel que s’ha anat al Departament i s’ha parlat amb la consellera, que s’ha anat a 

tot arreu.  

 

XI.- PROPOSTA NOMENAMENT JUTGE DE PAU TITULAR. 

PROPOSTA.  

ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU TITULAR DEL MUNICIPI DE ROSSELLÓ. 

 

En aquest Ajuntament es tramita l’expedient per nomenar jutge de pau titular d’aquest 

municipi, vist l’acord de la Comissió de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia 

de Catalunya de 20 de Juny de 2017 pel que s’acorda requerir a aquest Ajuntament per a que 

iniciï els tràmits de renovació del càrrec de Jutge de Pau Titular per trobar-se proper a 

finalitzar el mandat de quatre anys pel que fou escollit l’actual ocupant del càrrec 

 

El Secretari-interventor va emetre l’informe jurídic sobre el procediment a seguir, el qual 

consta a l’expedient. 

 

D’acord amb els articles 101.2 de la LOPJ i 6 del RJP, correspon al Ple de la corporació 

efectuar proposta de nomenament del jutge de pau titular per acord adoptat amb el vot 

favorable de la majoria absoluta dels seus membres entre les persones que, reunint les 

condicions legals, així ho sol·licitin. 

 

Vist el que disposa l'article 5 i següents del Reglament 5/1995, respecte al procediment per 

l’elecció del Jutge de Pau titular i substitut. 

 

Vist que d'acord amb el que disposa l'article 5 de referit Reglament s'ha fet pública la 



 

convocatòria per cobrir les vacants en el BOP, edicte publicat en el BOP núm. 148 de data. 1 

d’agost de 2017 i en el taulell municipal d'anuncis. 

 

Vist que transcorregut el termini per poder presentar candidatures, s’han presentat quatre 

candidats:  

 - Jordi Viladrosa i Clua. 

- Mireia Subira Fillol. 

- Josep Vives Vilaró. 

- Ester Sonia Lorenzo Bermejo. 

 

Vist que el sistema de votació per escollir entre els candidats el Jutge de Pau titular i 

el substitut és el de votació secreta d'acord amb el que disposa l'article 102.3 del ROF 

repartint-se paperetes amb els noms dels candidats. 

 

El Resultat de la votació és el següent: 

- Jordi Viladrosa i Clua. Dos vots. 

- Mireia Subira Fillol. Un Vot 

- Josep Vives Vilaro. Sis vots. 

- Ester Sonia Lorenzo Bermejo. Dos vots 

 

Vist que cap dels candidats no està immers en cap de les circumstàncies relacionades 

en l’article 303 de la LOPJ; 

Vist l’informe de secretaria; 

D'acord amb el resultat de la votació, l’alcalde proposa al ple l’adopció dels següents 

 

ACORDS 

PRIMER.- Escollir al Sr Josep Vives Vilaró, amb D.N.I. núm. 40878187B, com a jutge de 

pau titular del terme municipal de Rosselló, proposant el seu nomenament a la Sala de Govern 

del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per conducte del Jutjat de 1a Instància i 

Instrucció de Lleida. 

 

SEGON.- Notificar el Present acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

 

La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació 

 

En el torn obert d’intervencions es comenta que s’han presentat 4 candidats i que l’elecció es 

realitzarà mitjançant votació secreta per part de tots els membres de l’ajuntament.  

Pregunta el Sr. Toni Bosch en quan al procediment que han decidit per votar i per què l’equip 

de govern no presenta candidat. 

 

Li respon el Sr. Alcalde que parlant amb el Sr. Secretari, es va comentar i com era factible la 

votació secreta, van decidir que era el millor procediment i l’altre motiu de fer-ho secret i no 

presentar cap altre candidat és que realment ell mai ha volgut imposar un criteri als regidors, i 

ara tampoc ho farà, cadascú que voti al que per ell cregui més oportú i sigui el més adient, per 

això no han presentat candidat. 

 



 

Expressa la seva opinió la Regidora Maria del Carme Vidal dient que està sorpresa que no 

hagin presentat a ningú, però que no li sembla malament, i s’acull al que ha dit l’alcalde, dient 

que és la primera vegada que l’alcalde no presenta candidat per que sigui escollit jutge i 

coincideix ara que no es presenta el Francesc Baró. Li diu que al 2013 va presentar a una 

persona, i recupera allò que va dir al 2013 CiU hauria d’explicar algun dia a tots els veïns de 

Rosselló en el fet d’insistir en mantenir al Francesc Baró com a jutge. I fins i tot si anem a 

legislatura del 2007-2011, la majoria absoluta estava a l’oposició i CiU va fer ús de d’aquesta 

majoria per que l’alcalde presentés al Francesc Baró. Explica que al 2013 va votar que no al 

Francesc Baró però també vol dir que ara no hagués votat que no, s’hagués abstingut, per que 

és veritat que els motius pels quals ella va votar que no han canviat, totes les persones poden 

canviar i ara no votaria en contra. En aquell moment vam considerar que ser jutge necessitava 

uns valors i atributs que en aquell moment creiem que ell no era l’oportú. I creu que algú 

hauria d’explicar per la insistència de mantenir al Sisco tots aquests anys. I casualitats que ara 

que ell no es presenta, no presentin cap candidat. 

 

Explica l’alcalde que en el seu dia, el seu equip de govern que tenen decisió pròpia, van anar 

tots a una, ara que hi ha hagut discrepàncies entre els membres, la manera més fàcil és que 

cadascú pugui votar a qui vulgui, donant així llibertat absoluta als regidors. 

 

Puntualitza el Regidor Sr. Jaume Borrero dient que no és el primer cop que es vota així a un 

jutge en aquest ajuntament, també ho recorda el secretari interventor. 

 

El Sr. David Ricart fa una qüestió legal del procediment, creu que s’hauria d’haver fet una 

comissió informativa convocada per l’alcalde, la comissió la proposa al ple i el ple l’aprova 

per majoria.  

L’article 102 del reglament no imposa que hagi de ser obligatòriament secreta. Per tant creu 

que primer s’hauria de votar si es vol fer per via secreta, pel tema de procediment legal. 

Explica que tot i que ell votarà que no la vol fer secreta, vol expressar la voluntat de vot.  

Ha de quedar clar quina és la majoria absoluta, i escollir el jutge titular i suplent, demana 

aclarir-ho. 

 

Li diu el Secretari que el jutge suplent ja es va escollir. 

 

XII.- MOCIONS 

Llegeix el Sr. David Ricart la moció presentada per part del seu grup i diu textualment: 

MOCIÓ DE REBUIG A LA SUSPENSIÓ DE L'AUTONOMIA DE CATALUNYA I EN 

DEFENSA DE L'AUTOGOVERN 
 

El Consell de Ministres de dissabte 21 d’octubre de 2017, previ acord entre el PP, PSOE i C´s, 

va acordar mesures d’excepcionalitat en aplicació de l'article 155 de la Constitució per a ser 

elevades al Senat per a la seva aprovació.  

 

L’activació d’aquest mecanisme, inèdit en la història política recent, suposa la suspensió de 

l’autogovern de Catalunya amb mesures com el cessament del president i vicepresident del 

govern i dels consellers que integren el Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya; la 

direcció de la seguretat pública de Catalunya controlant el cos de Mossos d’Esquadra, que 



 

poden ser substituïts per efectius de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, l’assumpció de 

les funcions de govern i administració del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 

Informació i del Centre de la Seguretat de la Informació de Catalunya, la intervenció dels 

mitjans públics de Catalunya (TV3 i Catalunya Ràdio) i el control i la limitació competencial 

legislativa del Parlament de Catalunya, al que se l’impossibilita d’exercir el control dels 

òrgans que governin provisionalment Catalunya -que correspon al Senat- i se l’imposa una 

censura prèvia en el debat polític. 

 

Dites mesures han subvertit la legitimitat dels representants escollits pel poble de Catalunya 

amb la implantació d’una comissió tecnocràtica imposada que no representa l’expressió de la 

voluntat popular. Un govern tècnic guiat i dirigit pel govern de l’Estat Espanyol amb 

objectius imposats des d’una concepció de l’Estat que separa més que uneix, i amb un evident 

perill d’involució del nostre model de societat.  

 

Un conjunt de mesures a executar contràries a la Constitució que s’invoca, i en especial als 

drets de participació política, de les llibertats d’informació i d’expressió, i al de l'autonomia 

de les nacionalitats i regions. En definitiva aquest acord representa la fallida de l'ordre 

constitucional i és un atemptat antidemocràtic al nucli essencial del dret a l'autonomia del 

nostre país. 

 

L’actitud bel·ligerant i d’humiliació cap a Catalunya per part del govern de l’Estat Espanyol 

forma part de la incapacitat endèmica del PP i C's però també del PSOE d’acceptar l’autèntica 

naturalesa plurinacional de l’Estat i, per tant d’afrontar des del diàleg polític aquesta realitat 

per a ells molesta i, tanmateix, innegable i necessària per bastir un model d’Estat de 

reconeixement de les nacions.  

 

El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat 

d’autogovernar-se, amb l’objectiu de construir un país fonamentat en el progrés, la 

sostenibilitat, la justícia social, la igualtat de tota la ciutadania, i de reforçar la cultura pròpia i 

la identitat col·lectiva. Catalunya avui és producte de moltes lluites compartides, individuals i 

col·lectives, de persones amb orígens i sensibilitats diverses que han compartit el repte 

d'assolir el reconeixement de Catalunya com a nació i el seu caràcter de subjecte polític i 

jurídic. 

 

No estem disposats a renunciar ni al nostre autogovern ni a votar el seu futur, per això davant 

d'aquesta agressió l’única resposta possible, independentment del nostre posicionament polític 

i de no compartir el full de ruta del Govern, és donar suport a les nostres institucions, treballar 

per una democràcia i un país de qualitat i defensar la voluntat de la majoria de la societat de 

Catalunya de votar en un referèndum reconegut, inclusiu i amb garanties.  

 

L’1 d’octubre no pot substituir el referèndum que Catalunya necessita. Les condicions 

d’excepcionalitat en les que es va desenvolupar van impedir que aquest complís amb els 

estàndards internacionals. Com a conseqüència, no és circumstància habilitant per declarar 

unilateralment la independència i podria instal·lar una profunda divisió en el sí mateix de la 

societat catalana. Rebutgem l’immobilisme i la lògica recentralitzadora, però també les 

iniciatives unilaterals perquè poden conduir Catalunya a una greu esquerda social.  



 

 

En aquest moment d’amenaces i d'agressions sense precedents, el món local, ens bàsic en la 

vertebració nacional del país i de la seva cohesió social i territorial, ha de ser una sola veu en 

la defensa d'una causa col·lectiva: la dignitat de les institucions de Catalunya i del nostre 

autogovern perquè està en joc també l’autonomia local i la seva despossessió política. 

 

La societat catalana reaccionarà amb fermesa en defensa del nostre l’autogovern i en contra 

de la suspensió de les nostres institucions. La reacció d’organitzacions socials i de la 

ciutadania ha de ser contundent i exemplarment cívica. Des de la imposició i des de la força 

no es podrà resoldre la major crisi política, territorial i institucional de la democràcia que ha 

de tenir una solució política negociada. 

 

Per això, és més necessari que mai promoure i articular la unitat del conjunt d’institucions 

públiques catalanes, forces polítiques, agents socials i entitats i organitzacions per donar una 

resposta des del civisme al segrest institucional i defensar el nostre autogovern.  

 

Tot i la indignació que ens provoca les actuacions que venen de lluny des de l’autoritarisme 

de determinades forces polítiques de l’Estat Espanyol; cal reiterar que només el diàleg i la 

democràcia seran les eines per superar la crisi territorial i institucional més greu des de 1978. 

 

Defensar l’autogovern de Catalunya constitueix l’expressió unitària de les aspiracions de 

Catalunya i el nostre horitzó de futur com a país. 

 

En virtut d'aquestes consideracions proposem al Ple els següents 

 

ACORDS: 

 Rebutjar l'aplicació de mesures excepcionals derivades de l'activació de l'article 155 

de la Constitució que suposen trencar l'autogovern de Catalunya. 

 Exigir al govern de l’Estat espanyol que desactivi les mesures de suspensió de 

l’autogovern de Catalunya en aplicació de l'article 155 de la Constitució i retorni les 

competències segrestades per a recuperar la normalitat democràtica al nostre país. 

 Manifestar que la Declaració Unilateral d’Independència pot suposar un pas que 

s’allunyi de la resolució del conflicte, de manera que instem el President de la 

Generalitat de Catalunya què no la faci efectiva ni la posi a votació en el Parlament de 

Catalunya com a resposta a l’agressió del govern del PP de l’Estat Espanyol. 

 Articular una resposta unitària des de les institucions democràtiques, amb tots els 

partits polítics, els ajuntaments, sindicats, associacions empresarials, i societat civil en 

defensa de l’autogovern, coherent amb els valors i principis que garanteixen la cohesió 

social del nostre país. 

 Exigir la llibertat immediata de Jordi Sanchez i Jordi Cuixart, empresonats per 

defensar les seves idees des de la llibertat i la democràcia. Així mateix, procedir a 

arxivar totes les causes obertes judicialment com a reacció política davant de les 

diferents mobilitzacions i processos participatius. 

 Exigir la retirada dels efectius policials del Cos Nacional de Policia i la Guardia Civil 

enviats de manera expressa a Catalunya per impedir les votacions de l’1 d’octubre i 

que romanen encara al nostre país.  



 

 Instar el Govern Espanyol que obri un diàleg amb la Generalitat de Catalunya i amb el 

conjunt d'actors polítics per buscar solucions polítiques democràtiques al conflicte. 

Unes solucions que permetin a la ciutadania catalana decidir el seu futur en un 

referèndum. 

 Instar la Comissió Europea a la promoció d’una mediació política internacional 

imparcial que permeti trobar vies de diàleg que superi les solucions unilaterals.  

 Preservar la cohesió social i la convivència cívica i democràtica des de la diversitat i 

pluralitat i els valors existents al nostre país. 

 Traslladar aquests acords al president del govern de l’Estat Espanyol, al President de 

la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya, al President 

del Parlament europeu, als grups polítics del Congrés, Senat, Parlament de Catalunya i 

Parlament Europeu i a les entitats municipalistes de Catalunya. 

 

Intervé el Sr. Manel Plana agraint la moció presentada i en segon lloc manifesten l’agraïment 

pel dia que li va tocar a l’alcalde signar aquell decret davant dels tribunals ordinaris i la seva 

declaració davant fiscalia, dit això creu que la moció presentada no afegeix algunes de les 

persones que han estat implicades i imputades i que han de pagar amb el seu patrimoni una 

multa desorbitada, com pot ser el President Mas, la Vicepresidenta Joana Ortega, de 

l’exconsellera d’ensenyament Irene Rigau, i de l’exconseller de presidència Francesc Homs, 

amb acord de tot aquest grup proposem que s’incloguin, si no hi ha aquesta inclusió, estant 

d’acord, s’abstindran, ja que es creu que no costaria res fer esment amb aquestes persones.  

 

Explica el Sr. David Ricart que aquesta moció és clarament de suport als alcaldes i alcaldesses 

i el que es fa és un relat que no té res a veure amb el procés que tu esmenes. Creu que si la 

majoria del ple ho accepta podeu entrar una moció del que vosaltres esteu dient. Aquesta és 

una moció a favor dels alcaldes i creu que seria barrejar dues coses que venen d’un objecte 

jurídic diferent, demana que entrin una moció específica amb aquest ple o al següent i que no 

hi ha cap problema en votar-la.  

 

Intervé en aquest punt la Sra. Maria del Carme Vidal dient que podria estar d’acord amb tots 

dos si les mocions entren per separat, aquest que presenta en David ve donat per que hi ha un 

1 d’octubre i el que diu en Manel Plana ve donat pel 9 de Novembre, tot i que per que hi hagi 

un present ha d’haver un passat no creu que s’hagin de barrejar en aquest cas i diu que el 

Decret que va signar el nostre alcalde feia referència a l’1 d’octubre. Demana que si es vol 

donar importància amb aquest 1 d’octubre no es barregin coses que no vol dir que totes dues 

causes siguin importants, demana un document per una cosa i un altre per l’altra. 

 

El Sr. David Ricart accepta que s’inclogui per separat.  

 

Explica el Manel Plana que implicació més forta que ha realitzat l’alcalde no es pot posar en 

“tela de juicio”. Diu que no estan parlant de la part dels acords, que l’únic que estan parlant és 

de la part dispositiva que si voleu incloure-ho ho incloíeu, aquesta moció ara té la seva 

substancialitat pròpia, es presenta abans que es celebri aquesta votació, si ho presentem en el 

proper ple quedarà amb el quedarà, no és una qüestió de polititzar ni molt menys, no hem ficat 

sigles, ans el contrari, tan sols diu que a la part introductòria es pugui incloure això. Si no es 

vol incloure no passa res. I agraeix moltíssim el fet d’haver presentat aquesta moció. 



 

S’inclogui o no tirarà endavant, però en funció de si s’inclou o no comptarà amb més 

reforçament orgànic.  

 

Demana la Sra. Maria del Carme que després d’haver discutit això els dies previs, ja que la 

moció es va entrar dimecres, podrien haver preparat una ells per presentar totes dues. 

 

Proposen presentar la base d’aquesta moció amb el que diuen ells i la presenten a votació. Es 

presenta de viva veu, el mateix afegint que condemnen l’actuació del tribunal de comptes que 

ha condemnat al president Mas, l’ex-vicepresidenta Sra. Joana Ortega, l’exconsellera 

d’ensenyament i l’exconseller de presidència en virtut de mantenir el vot dels ciutadans i 

ciutadanes de Catalunya.  

 

No havent acord per les diferents parts, s’acorda votar només la moció presentada pel Sr. 

David Ricart.  

Sotmesa a votació és aprovada amb tres vots a favor i set abstencions. 

  

 

XIII.- PRECS I PREGUNTES. 

En el torn obert de precs i preguntes:  

 

Intervé en primer lloc el Regidor Sr. Toni Bosch, dient que tot i que no tenen l’acta anterior 

aprovada, si no recorda malament, van demanar posar una marquesina a l’Av. Guillem de 

Rosselló on fa parada el Bus exprés, pregunta com està aquest tema. 

Diu que també es va parlar en l’últim ple de modificar el pla d’igualtat que es va fer per poder 

demanar subvencions, i pregunta si s’ha fet la millora que es va requerir i la complementació 

que es va parlar.  

Lligant-ho amb el tema de les subvencions, pregunta si en cas que es deneguin s’analitza per 

què es denega. Ja que la subvenció que es va demanar a cultura pel tema de pubillatge, 

geganters, etc, es va denegar per una puntuació inferior a la mínima, era per si s’havia mirat el 

perquè i que pot haver fallat per futures presentacions de subvencions. 

Continua la seva intervenció i canviant de tema, ara parla de l’aigua, diu que diversos veïns 

del C/ Major es queixen que s’inunden els baixos, és aigua neta, pregunta si s’ha fet alguna 

acció amb Aqualia per identificar i solucionar aquest problema a tot aquest veïnatge del 

carrer.  

 

Li respon l’alcalde dient que pel que fa la marquesina del bus, ja està a la relació de factures 

que han facilitat, està comprada i la tenim guardada. Es va marcar on havia d’anar inicialment 

per tal de no perjudicar, de seguida va haver-hi queixes dels veïns. Intentarem ocasionar les 

menys possibles molèsties. Afegeix que el departament ens va comunicar que no pagava cap 

marquesina des de feia molts anys. L’hem hagut de comprar nosaltres i pagar-la. 

Sobre el pla d’igualtat li diu l’alcalde que ja s’hi està treballant. 

En quan es deneguen algun tipus de subvenció sí que ho analitzem. 

 

Fa l’incís en Manel Plana regidor de cultura dient que el fet pel qual es va denegar va ser que 

era un certamen d’àmbit supramunicipal era un element d’exclusió.  

 



 

Sobre el C/Major, havent present la presidenta de la comunitat de pisos al ple, diu l’alcalde 

que en les últimes reunions es va quedar farien una sèrie d’actuacions per descartar i esbrinar 

com arribava allí l’aigua. S’ha comprovat que és aigua neta, sembla ser que alguna de les 

actuacions que hem fet està donant el seus fruits pel que comenta la presidenta, i ara el que 

farem són unes proves per veure a quin nivell freàtic surt aquesta humitat, a partir d’allí des 

de l’ajuntament farem un fossa per intentar expulsar tota aquesta aigua. Aqualia també va fer 

una actuació a l’edifici del davant i podria ser aquest l’origen del problema. Farem un pou a 

2,5m o 3m per veure com surt. El fet és que ha estat 8 o 9 anys sense sortir aigua i ara en surt i 

podria ser d’alguna actuació que s’ha fet i s’ha desviat l’aigua.  

A Rosselló neix aigua per tot arreu, tot el municipi està inundat. Sense anar més lluny aquí als 

baixos de l’ajuntament tenim dos bombes funcionant. 

 

Seguidament intervé la Regidora Maria del Carme Vidal dient:  

Demanem que, quan es faci una activitat promoguda per l’Ajuntament i sigui gratuïta per a les 

persones empadronades al poble, també s’hi afegeixi o paguen impostos a Rosselló. 

Demanem que es respecti la història local que ha arribat fins a nosaltres a través de fonts orals. 

El darrer exemple seria en la remodelació de l'Aviador. S’ha posat un rètol informatiu on hi 

diu que “...els ramaders i les famílies que disposaven de bestiar els “aviaven” en aquest racó 

del poble... ”. Qui aviava els animals eren els pagesos del poble, ja que a Rosselló no hi havia 

ramaders. Els animals eren utilitzats com a eines per facilitar la feina al camp. A l’Aviador 

tampoc era on hi havia el rentador. On hi havia una llosa per rentar era a la Creu i, un altre 

lloc on rentaven la roba i els plats era la part de la sèquia on hi havia el forn de les escaletes.  

També demanem que torneu a col·locar el rètol de l’Aviador al mateix lloc que ha estat 

sempre. Durant el temps ha anat canviant de nom: Plaza Aviador, Plaça Aviador, Plaça 

Catalunya i un altre cop Plaça de l’Aviador, fins ara que vosaltres l'heu substituït per carrer 

Sant Jordi. 

Comenta que també podríem parlar del nom de les trialeres. Hagués estat bé que s’haguessin 

utilitzat noms del poble i no s’hagués recorregut a noms de fora. 

Tenim l’obligació tots plegats de transmetre aquesta història oral que ha arribat fins a 

nosaltres gràcies als nostres avantpassats.  

 

3.- Encara que no hàgim aprovat l’acta del Ple de juny, recordareu que vaig preguntar quan a 

algú, empadronat a Rosselló se li treu la bonificació per jugar a pàdel. A la meva neboda se li 

havia tret la bonificació mig hora després que jo hagués presentat una instància en aquest 

Ajuntament reprovant l’actuació del Regidor d’Esports, Joan Andreu Urbano. El Joan Andreu 

va dir al Ple que era cosa de la Neus. 

Li vaig preguntar a la Neus, ella no li va desactivar la bonificació. La meva neboda demana la 

bonificació a principis d’abril, el Joan Andreu li envia a la Neus la notificació el 12, dimecres 

Sant. La Neus aplica la bonificació el 18 d’abril, l’endemà de la Mona, i el dimarts 25 aquesta 

Regidora presenta una instància en aquest Ajuntament reprovant l’actuació del Joan Andreu 

Urbano a les 18:30h i a les 19h la meva neboda rebia un correu on se li comunicava que ja no 

podia disposar de la bonificació que disposen totes les persones empadronades a Rosselló per 

jugar a pàdel. Què ha fet? Quin és el problema? Ser la meva neboda? 

Al Ple del juny, quan vaig exposar aquest fet, tots vau expressar sorpresa. Alcalde em vas dir 

has fet bé de diu, ho miraré. Però han passat uns mesos i a aquesta veïna no se li ha dit res, tu 

també ets el seu alcalde. 



 

Sou més joves, però teniu l’edat suficient per responsabilitzar-vos dels vostres actes i no 

donar-li la culpa a una treballadora. 

Resulta graciós que el mateix dia que aproveu EL PLA PER LA IGUALTAT, el regidor 

d’Esports, el Joan Andreu Urbano li dóna la culpa a una treballadora en lloc d’assumir els 

seus actes. 

I tu Joan Andreu ens vols donar lliçons de fer poble. Què és per a tu fer poble? Vendre i que 

la factura la faci un client? Utilitzar la Regidoria per finalitats privades? Afavorir a uns veïns 

en detriment d’uns altres? 

Denuncio en aquest Ple un abús de poder per part del Regidor d’Esports. Sóc jo qui presenta 

la instància. Quina culpa en té la meva neboda? 

 

Comenta l’Alcalde dient que a la seva neboda també li va passar. 

Respon la Regidora que mentides no. 

 

Li explica l’alcalde que l’empesa que obté la concessió no tenen el padró, i el que passa és 

que quan una persona es dona d’alta passa per aquí, que això pot passar i que en cas que 

tinguin problemes personals ho parlin fora del ple i dona el tema per tancat. 

Sobre la gent que no està empadronada i paga els seus impostos aquí li comenta l’alcalde que 

ja es fa personalment des de les regidories pertinents. 

 

Sobre el tema de costums i tradicions explica en Manel Plana que intentaran crear una petita 

comissió i traçar unes línies que marquin al respecte de recuperar o preservar els noms de 

llocs emblemàtics de Rosselló, així ho hem parlat algun cop i és una obligació de tots.  

 

Intervé el Sr. David Ricart en aquest punt de l’ordre del dia, dient que han arribat queixes 

sobre l’obertura d’aquest carrer nou anomenat tradicions catalanes, hi ha molta graveta que 

toca a la tanca del canal causat pel pas dels cotxes, demanar fer una actuació de la brigada ja 

que hi ha un punt que no es veu i el sentit contrari i si intentes esquivar llisca moltíssim la 

roda. 

En l’anterior ple, en el qual es va aprovar el pla d’igualtat hi havia la referència de contractes 

sense haver fet el procediment, i va demanar la relació de treballadors afectada per aquest ple, 

i no li han facilitat, reitera la petició el més aviat possible per poder regularitzar la situació de 

cara al 2018.  

Demana a l’¡equip de govern que les subvencions que s’intenten aconseguir o es sol·liciten 

que l’oposició en tingui constància.  

També demana explicacions sobre una convocatòria de feina que es va publicar a ebando, on 

hi constava el número de telèfon del Sr. Alcalde, justifica que la gent no s’ha de posar en 

contacte al teu telèfon (alcalde) en tot cas ha de venir en horari d’oficina, donava una mala 

sensació.  

 

Li contesta l’alcalde que ell és el cap de personal de l’ajuntament, també conclou amb el fet 

que siguin tan mal pensats. Es va fer tema pràctic, una de les persones que va trucar era 

d’Alguaire i explica l’alcalde que si crea una vacant per cobrir vacances d’agost primer anirà 

una persona de Rosselló, ho va entendre perfectament, i en quan a l’altra persona quan li vaig 

dir que era per al mes d’agost ja no va estar interessada, la tercera que es va presentar li va 



 

interessar i és la que es va agafar. I es va fer així per implicació per part de l’alcalde. I sobre 

l’horari li explica que el truquen 24h als mòbils i per desgràcia al meu particular també.  

Sobre la grava del costat del canal a la part del Carrer Tradicions catalanes pren nota i enviarà 

a la brigada per que faci l’operació corresponent. 

Sobre el pla d’igualtat i la relació de treballadors s’està treballant.  

 

Conclou el Sr. David Ricart dient que no l’estava acusant sinó que li deia que no havia aplicat 

el procediment correcte.  

 

Parlant del procediment li diu l’alcalde que també discreparia del procediment que han dut per 

retirar la gravera del canal, ja que hagués estat més fàcil que aquesta persona li hagués dit el 

més aviat possible directament a l’alcalde i no al regidor de l’oposició David Ricart que 

posteriorment ha tingut d’avisar a l’alcalde, doncs és alcalde per a tots els veïns i veïnes de 

Rosselló i que ja estaria arreglat.  

 

Finalitzades les intervencions, i no havent-hi més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca 

la sessió, quan son les quinze hores i quinze minuts, i de tot lo dit s’estén aquesta acta, que 

com a Secretari, certifico 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 

 

 


