
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

CELEBRADA EL DIA 29 DE JUNY DE 2018 

 

Data: 29 de juny de 2018 

Horari: 11,00 a 14,00 hores.  

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

Regim: Ordinària  

 

Hi assisteixen: 

Alcalde:  

Josep Abad i Fernandez.  

Regidors:  

Manel Plana Farran. 

Elisa Torrelles Tormo 

Jaume Borrero Montijano. 

Silvia Olmo Pareja.  

Joan Fontova Vilaró 

Nerea Garcia Gonzalez. 

Joan Andreu Urbano Fernandez 

Maria Carme Vidal Torruella. 

Antoni Bosch Carabante. 

David Ricart Jordana. 

 

Excusa la seva assistència:  

Secretari:  

S. Fèlix Ruiz Martínez 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Lectura i aprovació acta anterior. 

2. Aprovació Comptes Municipals 2017. 

3. Aprovació concertació préstec.  

4. Expedient Modificació Crèdits 2/2018..  

5. Informe Execució Pressupostaria 1er/Tr 2018. 

6. Informe Pagament Mig a Proveïdors 1er Trimestre 2018. 

7. Aprovació del model de control intern simplificat en règim de fiscalització i 

intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i del 

control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici 

de la funció interventora sobre els drets i ingressos de l’entitat local i el seu reglament. 

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 es procedeix a conèixer el punts de l’ordre del dia.  

 

I.- LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR. 

Pel Regidor Portaveu, s’inicia la sessió i es sotmet a votació l’aprovació de l’acta a la qual no 

es dóna lectura tota vegada que els regidors i les regidores disposen d’una còpia, que ha estat 

tramesa juntament amb la convocatòria. 

 

Intervé la Sra. Maria del Carme dient que quan es demanen una sèrie de rectificacions en els 

plens sobre les actes anteriors que s’estan aprovant, s’apliquin en la publicació de l’acta que 

es publica, doncs s’estan publicant actes sense les rectificacions que s’havien acordat, i fica 

l’exemple de l’acta del mes de desembre on es publica a la pàgina web sense les 

modificacions.  

La Sra. Maria del Carme també demana modificar alguns punts de l’acta anterior, del mes 

de març pagina 31, concretament en el punt on s’aproven les noves ordenances pel que fa a 

les piscines municipals respecte a les tarifes i fa alguna puntualització i demana també 

rectificar-ho al BOP cara a l’any següent, per que va sortir publicat malament.  

Pel que fa la moció de convergència i unió, pagina 64, manifesta que no és el mateix el que 

s’explicà al ple que el que se li passa al secretari per correu electrònic i s’acaba publicant i 

hauria de ser el mateix.  

Respecte a la picabaralla que van mantindré la Sra. Maria Del Carme Vidal i el Sr. Jaume 

Borrero, comenta la regidora que aprovarà l’acta per que sap que el que costa transcriure però 

creu que no s’ajusta al que es va dir en el ple, ja que les entonacions o èmfasis una vegada 

escrites, semblen diferents, referint-se a la intervenció del regidor i fica l’exemple de la 

paraula “Vidala”. 

 

Seguidament intervé en aquest punt el Sr. David Ricart dient que va sol·licitar el nom de 

l’empresa i el contracte que fa relació als parcs infantils i que no se li ha facilitat i ho reclama.  

A la pàgina 39 en una intervenció del Sr. David Ricart on hi figura el nom del cap de la 

brigada, assegura que no ho va dir, per que a més a més no el coneix. Demana que es canviï el 

nom d’en Joel pel de cap de la brigada.  

Acaba la seva intervenció dient que pel que fa a les mocions aquesta acta per ell queda 

pendent i que no la pot aprovar, doncs considera que s’han canviat paraules. 

 

Comenta el portaveu del grup, Manel Plana, que es revisarà la moció que es va enviar, i que 

es passarà la correcta, que si hi ha algun canvi no és amb ànim de mala intenció.  

 

Intervé el Secretari interventor dient que pel fa a les conclusions de la moció si que 

coincidien però que a l’exposició del text no s’ho va mirar amb el deteniment necessari. 

Afegeix que inclourà la moció que es va presentar en registre per escrit. 

 

Afegeix el Sr. Jaume Borrero, que està totalment d’acord en el fet que transcriure una acta no 

és feina fàcil, però també comenta que a la pàgina 71 s’omet alguna informació/intervenció 

per part del secretari interventor, no obstant per ètica també aprovarà l’acta. 

Fetes aquestes esmenes/observacions es aprovada per unanimitat l’Acta de la sessió ordinària 

de 29 de març de 2018, amb el vot en contra del Regidor Sr. David Ricart, fins que la Moció 

sigui la correcta. 



 

Seguidament es passa al següent punt de l’ordre del dia.  

  

II.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2017. 

ANTECEDENTS 

Finalitzat l’exercici pressupostari de 2017, cal elaborar el compte general de l’entitat local, 

dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament local. 

 

El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, 

financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, 

complementària i annexos. 

 

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2017 s’han sotmès a l’informe de la 

Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador.  

 

Amb data 28 de Maig de 2018 s’exposa el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la 

Província núm. 102. 

 

FONAMENTS DE DRET 

Cal tenir presents els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; la Instrucció de 

comptabilitat per a l’Administració local, i altres disposicions concordants en relació amb la 

tramitació i el contingut. 

 

Per tant,  

 

ES PROPOSA 

 

Primer.- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2017, integrats 

pels següents documents comptables: 

- Balanç de situació 

- Compte de resultat econòmic patrimonial 

- Liquidació del pressupost 

- Estat de canvis del patrimoni net 

- Estat de fluxos d’efectiu 

- La memòria 

 

Segon.- Aprovar definitivament la documentació complementària següent: 

- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de 

cadascun dels seus organismes autònoms. 

- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a 

favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a final d’exercici i agrupats per nom o raó 

social de l’entitat bancària. en cas de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris 

s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local 

que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.  

 

 



 

Tercer.- Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de 

l’exercici econòmic 2017, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els 

articles mencionats en la part expositiva. 

 

Comenta el portaveu de l’equip de govern Manel Plana que ja està totalment liquidat, i que 

permet manifestar-se en la línia de sempre, doncs les dades són les que són, si es miren els 

ratis, entre ells: el rati de deute viu situat en un 10,5% quan la normativa estableix un màxim 

de 110%, molt contentes per la feina que s’està fent per part de tots els professionals d’aquest 

ajuntament; pel que fa al rati legal d’estalvi net de 436.000€, un 17,5%, una molt bona feina 

feta per aquest equip de govern, unes dades que no es poden manipular.  

 

Intervé en aquest punt la regidora, Maria del Carme Vidal i diu que en quan als números res 

a dir, i fent referència a l’informe del secretari interventor comenta que hi ha pràctiques que 

s’haurien d’anar regulant, ja que hi diu que hi ha algunes debilitats, en contractes, majors 

costos, tot un seguit. I també marca uns objectius per intentar millorar les pràctiques que no 

s’estan fent bé, l’interventor ho posa de manifest i explica com s’hauria de solucionar i 

millorar i que per això s’abstindrà en la votació.  

 

En el torn de paraula, el Sr. David Ricart explica que també s’abstindrà i demana incloure el 

informe del secretari interventor a l’acta. Comenta que durant el 2017 es va produir alguna 

obra sense que hi hagués partida pressupostària.  

 

Finalitzades les intervencions i sotmès a votació es aprovada per majoria absoluta amb el 

següent resultat:  

Vots a favor. Vuit vots del Grup de CiU.  

Abstencions: Tres Abstencions dels Grups d’ERC-AM; MES, Moviment d’Esquerres i RpT-E 

Vots en contra: Cap 

 

ANNEX: 

 

INFORME DEL SECRETARI-INTERVENTOR 

 

1. Identificació del tècnic jurídic 

Títol Informe jurídic: Expedient d’aprovació del Compte General 

Tipus Informe jurídic: Informe preceptiu 

 

2. Fets  

1. L’alcalde ha resol iniciar l’expedient d’aprovació del Compte General així com encarregar 

a la Secretaria-Intervenció l’emissió de l’informe corresponent. 

 

3. Plantejament 

1. El Compte General de l’exercici 2017, tant el de l’Ajuntament, conté la següent 

documentació: 

- Balanç de situació 

- Compte de resultat econòmic patrimonial 

- Estat de liquidació del pressupost 



 

- Estat de canvis del patrimoni net 

- Estat de fluxos d’efectiu 

- Memòria 

- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de 

cadascun dels seus organismes autònoms. 

- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a 

favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i agrupats per nom o raó 

social de l’entitat bancària. en cas de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris 

s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local 

que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.  

 

2. Anàlisis patrimonial, financer, econòmic i pressupostari de l’ajuntament 

2.1. Anàlisi patrimonial 
 

ACTIU: 13.689.304,00 PASSIU: 13.689.304,00

A) ACTIU NO CORRENT 12.251.879,48 89,50% A) PATRIMONI NET 13.148.757,25 96,05%

I. Immobilitzat intangible 23.081,98 0,17% I. Patrimoni 4.007.132,97 29,27%

II. Immobilitzat material 12.228.253,29 89,33% II. Patrimoni generat 9.141.624,28 66,78%

III. Inversions immobiliàries 544,21 0,00% III. Ajustos per canvis de valor 0,00%

IV. Patrimoni Públic del Sòl 0,00%

IV. Subvencions rebudes 

pendents d'imputació a resultats 0,00%

V. Inversions Financeres a 

llarg termini amb entitats del 

grup, multipgrup i associades 0,00% B) PASSIU NO CORRENT 230.769,25 1,69%

VI. Inversions Financeres a 

llarg termini 0,00% I. Provisions a llarg termini 0,00%

VII. Deutors i altres comptes a 

cobrar a llarg termini 0,00% II. Deutes a llarg termini 230.769,25 1,69%

B) ACTIU CORRENT 1.437.424,52 10,50%

III. Deutes amb entitats del grup, 

multigrup i associades a llarg 

termini 0,00%

I. Actius en estat de venda 0,00%

IV. Creditors i altres comptes a 

pagar a llarg termini 0,00%

II. Existències 0,00%

V. Ajustos per periodificació a 

llarg termini 0,00%

III. Deutors i altres comptes a 

cobrar a curt termini 617.102,45 4,51% C) PASSIU CORRENT 309.777,50 2,26%

IV. Inversions Financeres a 

curt termini amb entitats del 

grup, multipgrup i associades 0,00% I. Provisions a curt termini 0,00%

V. Inversions Financeres a 

curt termini 25.151,20 0,18% II. Deutes a curt termini 114.656,63 0,84%

VI. Ajustos per periodificació 0,00%

III. Deutes amb entitats del grup, 

multigrup i associades a curt 

termini 0,00%

VII. Efectiu i altres actius 

líquids equivalents 795.170,87 5,81%

IV. Creditors i altres comptes a 

pagar a curt termini 195.120,87 1,43%

100,00%

V. Ajustos per periodificació a curt 

termini 0,00%

CAPITALS PERMANENTS 13.379.526,50 100,00%

FONS DE MANIOBRA 1.127.647,02

BALANÇ DE SITUACIÓ

 



 

a/ El balanç de situació mostra la situació dels actius segons el grau de disponibilitat i dels 

passius segons el grau d’exigibilitat. En tancar l'exercici té un actiu de 13.689.304,00 € i un 

passiu de 13.689.304,00 €. 

 

Hi ha equilibri patrimonial: els actius no corrents de 12.251.879,48 € estan totalment 

finançats amb els capitals permanents de 13.379.526,50 € i, d’altra banda, l’actiu corrent de 

1.437.424,52 € finança completament el passiu corrent de 309.777,50€.  

 

En conseqüència, el fons de maniobra, entès com el conjunt de recursos financers permanents 

necessaris per poder desenvolupar normalment les operacions de naturalesa corrent i 

determinat per la diferència entre l’actiu circulant i el passiu circulant és de 1.127.647,02 €. 

 

b/ El patrimoni net és de 13.148.757,25 €. 

 

c/ Els capitals permanents integrats pel patrimoni net i el passiu no corrent és de 

13.379.526,50 €. 

 

2.2 Anàlisi financer 

a/ A curt termini: 

-El romanent líquid de tresoreria resultant del tancament de l’exercici és de 1.184.310,04 €. 

COMPONENTS   IMPORTS ANY 2017   
IMPORTS ANY 

ANTERIOR 2016 

1. (+) Fons líquids   795.170,87   642.895,35 

2. (+) Drets pendents de cobrament   1.319.929,53   1.408.612,78 

  (+) del pressupost corrent 301.946,11   461.808,79   

  (+) de pressupostos tancats 849.362,76   911.482,08   

  (+) d'operacions no pressupostàries 168.620,66   35.321,91   

3. (-) Obligacions pendents de pagament    250.614,48   288.756,88 

  (+) del pressupost corrent 145.608,76   182.875,25   

  (+) de pressupostos tancats 0,00   0,00   

  (+) d'operacions no pressupostàries 105.005,72   105.881,63   

4. (+) Partides pendents d'aplicació   -137,95   -10.106,75 

  
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació 

definitiva 
2.500,00   10.500,00   

  
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació 

definitiva 
2.362,05   393,25   

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2-3 + 4)   1.864.347,97   1.752.644,50 

II. Saldos de cobrament dubtós   680.037,93   581.651,82 

III. Excés de finançament afectat   0,00   0,00 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-

II-III) 
  1.184.310,04   1.170.992,68 

 

Cal afegir que l’entitat local presenta un saldo de creditors pendents d’aplicar a pressupost 

(413) de 18.201,50 euros i de creditors per devolucions d’ingressos(418) de 0,00 euros, per la 

qual cosa el romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat seria de 1.166.108,54 euros. 

 

- La gestió de la tresoreria és la següent:  

Compte Descripció Ex.I. Deure Haver Ex.F. 

5700 CAIXA CORPORACIO 1.234,95 12.772,24 13.034,98 972,21 

57100 BANC SANTANDER CENTRAL HISPANO-0049-1886-

72-2210640170 

8.247,48 0,51 2.766,48 5.481,51 

57101 IBERCAJA -- 2085-9477-51-03100488662 1.354,69 8.580,58 1.287,11 8.648,16 



 

57102 LA CAIXA DE ESTALVIS I PENSIONS DE 

BARCELONA --2100-0531-03-0200005686 

308.278,16 2.481.717,89 2.493.056,95 296.939,10 

57106 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA -- 0182-
5938-94-0200251108 

257.450,85 510.841,09 351.048,85 417.243,09 

57108 LA CAIXA DE ESTALVIS I PENSIONS -6936 0,00 9.440,00 9.440,00 0,00 

57109 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA-
2100-0531-06-0200064504 

65.615,80 0,00 48,00 65.567,80 

57410 Caixa. Avançaments de caixa fixa 713,42 2.600,00 3.026,33 287,09 

57411 Caixa. Avançaments de caixa fixa 0,00 3.000,00 2.968,09 31,91 

TOTAL   642.895,35 3.028.952,31 2.876.676,79 795.170,87 

 

 

Pel que fa a la gestió de la Tresoreria feta durant l’any 2017, cal dir que ha estat correcta i ha 

permès atendre amb normalitat els pagaments de l’Ajuntament amb regularitat, de manera que 

s’ha produït un superàvit a la tresoreria de 152.257,52 €  

 

b/ A llarg termini: 

L’Estat del Deute a 31/12/2017: 
 
Endeutament Pendent inicial Creacions Amortitzacions i 

altres 

disminucions   

Pendent a 31/12/2017 

  

    
 

  Llarg termini Curt termini Total 

 Deutes amb entitats de crèdit   
 

        

2009000001 PRESTEC BBVA Nº 9546163981 307.692,31 0,00 38.461,54 230.769,25 38.461,52 269.230,77 

TOTAL Deutes amb entitats de crèdit 307.692,31 0,00 38.461,54 230.769,25 38.461,52 269.230,77 

TOTAL CAPITALS 307.692,31 0,00 38.461,54 230.769,25 38.461,52 269.230,77 

 

- Anàlisi de la càrrega financera i la capacitat d’endeutament futur:  

La càrrega financera al final de l’exercici 2017 ha estat de 1,58%. 

A 1 de gener l’endeutament a llarg termini era de 307.692,31 €. Durant l’exercici es va es va 

amortitzar un import de 38.461,54 €. A 31 de desembre el deute viu a llarg termini és de 

269.230,77 €. 

Al final de l'exercici 2017, el deute viu és de 269.230,77 €, i representa el 10,52% dels 

ingressos corrents liquidats en termes consolidats.  

 

- Estalvi net:  

L’estalvi net (cap. 1 a 5 d’ingressos corrents liquidats – cap. 1, 2 i 4 d’obligacions 

reconegudes – la suma total de les anualitat teòriques) s’ha situat en 436.409,00 €, i representa 

el 17,05% dels ingressos corrents liquidats.  

 

2.3. Anàlisi econòmic 

El Resultat econòmic patrimonial de l’exercici 2017 és de 2.680,19 €. Aquest import 

coincideix amb el resultat de l’exercici del balanç de situació i determina l’estalvi que s’ha 

produït al tancament de l’exercici.  

Existències inicials 642.895,35

Pagaments 2.876.676,79

Cobraments 3.028.952,31

Existències finals 795.170,87

Superàvit o dèficit de tresoreria: 152.275,52



 

Exercici 2017 %

1. Ingressos tributaris i urbanístics 1.610.133,23 0,62

a) Impostos 1.151.131,93 0,44

b) Taxes 459.001,30 0,18

c) Contribucions espeicals 0,00

d) Ingressos urbanístics 0,00

2. Transferències i subvencions rebudes 785.132,65 0,30

a) De l'exercici 785.132,65 0,30

b) Imputació de subvencions per l'immobilitzat no financer 0,00

c) Imputació de subvencions per actius corrents i altres 0,00

3. Vendes i prestacions de serveis 114.749,14 0,04

a) Vendes 0,00

b) Prestació de serveis 114.749,14 0,04

0,00

5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat 0,00

6. Altres ingressos de gestió ordinària 87.780,99 0,03

7. Excés de provisions 0,00

A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7) 2.597.796,01 1,00

8. Despeses de personal -717.513,88 0,28

a) Sous, salaris i assimilats -558.553,18 0,22

b) Càrregues socials -158.960,70 0,06

9.Transferències i subvencions concedides -208.091,95 0,08

10. Proveïments -1.391,50 0,00

a) Consum de mercaderies i altres proveïments -1.391,50 0,00

0,00

11. Altres despeses de gestió ordinària -1.290.341,05 0,51

a) Subministraments i serveis exteriors -1.282.945,95 0,51

b) Tributs -7.395,10 0,00

c) Altres 0,00

12. Amortització de l'immobilitzat -317.346,98 0,13

B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12) -2.534.685,36 1,00

I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B) 63.110,65

0,00

a) Deteriorament de valor

b) Baixes i vendes

c) Imputació de subvencions per l'immobilitzat no financer

14. Altres partides no ordinàries 12.766,43

a) Ingressos 15.900,88

b) Despeses -3.134,45

II. Resultat de les operacions no financeres (I +13+14) 75.877,08

15. Ingressos financers 30.947,68

a) De participacions en instruments del patrimoni

30.947,68

16. Despeses financeres -5.758,46

a) Per deutes amb entitats del grup, multigrup i associades

b) Altres -5.758,46

17. Despeses financeres imputades a l'actiu

18. Variació del valor raonable en actius i passius financers 0,00

a) Derivats financers

b) Altres actius i passius a valor raonable amb imputació en resultats

19. Diferències de canvi

20.Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers -98.386,11

a) D'entitats del grup, multigrup i associades -98.386,11

b) Altres

21. Subvencions per al finançament d'operacions financeres

III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21) -73.196,89

IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II + III) 2.680,19

4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i 

deteriorament de valor

b) Deteriorament de valor de mercaderies, matèries primeres i altres 

proveïments

13. Deteriorament de valor i resultats per venda de l'immobilitzat no financer i 

actius en estat de venda

b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres

c) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a la 

COMPTE DE RESULTATS ECONÒMIC PATRIMONIAL

 



 

2.4. Anàlisi de la gestió pressupostària 

- El resultat pressupostari és el següent: 

  
DRETS 

RECONEGU

TS NETS 

OBLIGACION

S 

RECONEGUD

ES NETES 

AJUSTOS 

RESULTAT 

PRESSUPOST

ARI 

    a. Operacions corrents 2.559.191,45 2.195.185,49   364.005,96 

  b. Operacions de capital 67.608,07 294.742,16 
 

-227.134,09 

1. Total operacions no financeres (a+b) 2.626.799,52 2.489.927,65 
 

136.871,87 

  c. Actius financers 0,00 0,00 
 

0,00 

  d. Passius financers 0,00 38.461,54 
 

-38.461,54 

2. Total operacions financeres (c+d) 0,00 38.461,54 
 

-38.461,54 

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2) 2.626.799,52 2.528.389,19 
 

98.410,33 

AJUSTOS:   
  

  

  
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a 

despeses grals. 
  

 
168.604,43   

  4. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici   
 

0,00   

  5. Desviacions de finançament positiu de l'exercici   
 

0,00   

II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4+5)   
 

168.604,43   

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)       267.014,76 

 

De l’anàlisi del resultat pressupostari de l’any 2017, se’n desprèn que els recursos 

pressupostaris han estat suficients per finançar les despeses pressupostàries. 

 

INGRESSOS 

 

Quadre d’execució del pressupost d’ingressos per capítols: 
  Previsions Modificacions Previsions Drets 

% execució 
Recaptació neta 

% recaptació 
Pendent 

  inicials   definitives reconeguts nets   cobrament 

Impostos directes. 1.047.000,00 0,00 1.047.000,00 1.107.386,40 105,77% 946.675,24 85,49% 160.711,16 

Impostos indirectes. 14.000,00 0,00 14.000,00 18.567,31 132,62% 18.567,31 100,00% 0,00 

Taxes, preus públics i altres ingressos. 516.500,00 14.106,86 530.606,86 680.561,32 128,26% 652.099,96 95,82% 28.461,36 

Transferències corrents. 692.044,00 0,00 692.044,00 725.208,75 104,79% 653.938,69 90,17% 71.270,06 

Ingressos patrimonials. 23.800,00 0,00 23.800,00 27.467,67 115,41% 21.167,67 77,06% 6.300,00 

a) Operacions corrents 2.293.344,00 14.106,86 2.307.450,86 2.559.191,45 110,91% 2.292.448,87 89,58% 266.742,58 

Alienació d’inversions reals. 10.000,00 0,00 10.000,00 12.000,00 120,00% 12.000,00 100,00% 0,00 

Transferències de capital. 0,00 31.103,53 31.103,53 55.608,07 178,78% 20.404,54 36,69% 35.203,53 

b) Operacions de Capital 10000,00 31103,53 41103,53 67608,07 164,48% 32404,54 47,93% 35203,53 

INGRESSOS NO FINANCERS (a+b) 2303344,00 45210,39 2348554,39 2626799,52 111,85% 2324853,41 88,51% 301946,11 

Actius financers. 0,00 359.159,61 359.159,61 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 

Passius financers 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 

INGRESSOS FINANCERS  0,00 359159,61 359159,61 0,00   0,00   0,00 

TOTAL 2.303.344,00  404.370,00 2.707.714,00 2.626.799,52 97,01% 2.324.853,41 88,51% 301.946,11 

 

Quadre comparatiu de la execució del pressupost d’ingressos 2017 i anterior: 

 

2017 2016 

a) Previsions inicials 2.303.344,00 2.321.618,41 

b) Modificacions 404.370,00 453.657,02 

c) Crèdits definitius 2.707.714,00 2.775.275,43 

d) Drets reconeguts nets 2.626.799,52 2.745.334,04 

e) Recaptació 2.324.853,41 2.283.525,25 

f) Pendent de cobrament 301.946,11 461.808,79 

% Modificacions (b/c*100) 14,93% 16,35% 

% Execució (d/c*100) 97,01% 98,92% 

% Recaptació (e/d*100) 88,51% 83,18% 

% Pendent (f/d*100) 11,49% 16,82% 

 



 

L’execució del pressupost d’ingressos, drets reconeguts en base a les previsions definitives 

d’ingres, en el seu conjunt s’ha situat en un 97,01%. S’han recaptat efectivament un 88,51% 

dels Drets reconeguts nets de l’exercici corrent. 

 

Pel que fa al capital pendent de cobrament que figura en els estats comptables del Compte 

General, ja ha estat analitzat per la Intervenció a l’informe de la liquidació del pressupost. 

 

DESPESES 

 

Quadre d’execució del pressupost de despeses per capítols: 
  Inicials Modificacions Definitius Obligacions 

Rec. Netes 

% 

execució 

Pagaments % 

pagament 

Obligacions 

Pend. 

Pagament 

Despeses personal 731.294,00 10.800,00 742.094,00 713.066,03 96,09% 712.473,97 99,92% 592,06 

Despeses corrents en bens i serveis 1.268.400,00 91.050,00 1.359.450,00 1.261.203,27 92,77% 1.148.498,84 91,06% 112.704,43 

Despeses financeres 19.000,00 0,00 19.000,00 5.758,46 30,31% 5.758,46 100,00% 0,00 

Transferències corrents 212.000,00 10.250,00 222.250,00 215.157,73 96,81% 183.101,87 85,10% 32.055,86 

a) Operacions corrents 2.230.694,00 112.100,00 2.342.794,00 2.195.185,49 93,70% 2.049.833,14 93,38% 145.352,35 

Inversions reals 34.150,00 292.270,00 326.420,00 294.742,16 90,30% 294.485,75 99,91% 256,41 

b) Operacions de Capital 34.150,00 292.270,00 326.420,00 294.742,16 90,30% 294.485,75 99,91%  256,41 

DESPESES NO FINANCERES 2.264.844,00 404.370,00 2.669.214,00 2.489.927,65 93,28% 2.344.318,89 94,15% 145.608,76 

Passius financers 38.500,00 0,00 38.500,00 38.461,54 99,90% 38.461,54 100,00% 0,00 

DESPESES NINANCERES 38.500,00  0,00 38.500,00 38.461,54 99,90% 38.461,54 100,00%  0,00 

TOTAL 2.303.344,00 404.370,00 2.707.714,00 2.528.389,19 93,38% 2.382.780,43 94,24% 145.608,76 

 

Quadre comparatiu de la execució del pressupost de despeses 2017 i anterior: 

 
2017 2016 

a) Crèdits inicials 2.303.344,00 2.321.618,41 

b) Modificacions de crèdit  404.370,00  453.657,02 

c) Crèdit totals consignats 2.707.714,00 2.775.275,43 

f) Obligacions Reconegudes 2.528.389,19 2.549.664,99 

g) Pagaments 2.382.780,43 2.366.789,74 

h) Pendents de pagament 145.608,76  182.875,25 

% Modificacions (b/a*100) 17,56% 19,54% 

% Execució (f/c*100) 93,38% 91,87% 

% Pagaments (g/f*100) 94,24% 92,83% 

% Pendent pagament (h/f*100) 5,76% 7,17% 

 

L’execució del pressupost de despeses, obligacions reconegudes respecte a les previsions 

definitives, en el seu conjunt s’ha situat en un 93,38%. Del total de les Obligacions 

reconegudes netes, s’han liquidat efectivament un 94,24%. 

 

Les modificacions de crèdit de l’exercici 2017 són les següents: 
  Crèdits 

extraordina

ris 

Suplement

s de crèdit 

Ampliacio

ns de 

crèdit 

Transf. 

de crèdit 

positives 

Transf. 

de crèdit 

negative

s 

Incorporacio

ns de 

romanents de 

crèdit 

Crèdits 

generats 

per 

ingressos 

Baixes per 

anul·lació 

Total 

modificacion

s 

  
              

DESPESES DE 
PERSONAL. 

0,00 10.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.800,00 

DESPESES CORRENTS EN 

BÉNS I SERVEIS. 

13.350,00 79.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 91.050,00 

TRANSFERÈNCIES 

CORRENTS. 

5.000,00 5.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.250,00 

INVERSIONS REALS. 198.095,00 28.656,07 0,00 0,00 0,00 65.518,93 0,00 0,00 292.270,00 

TOTAL 216.445,00 124.406,07 0,00 0,00 0,00 65.518,93 0,00 -2.000,00 404.370,00 

 



 

Els romanents de crèdits d’incorporació obligatòria són de 65.518,93 €.  

 

2.4. Anàlisi del compliment dels objectius d’estabilitat, regla de la despesa i sostenibilitat 

2.4.1. Estabilitat 

L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 56.296,28€ d'acord amb el 

següent detall: 

Estabilitat Pressupostaria 

Ingressos no financers 2.626.799,52 

Despeses no financeres 2.489.927,65 

Superàvit no financer 136.871,87 

Ajustos d'ingressos   

Recaptació  -69.449,87 

PTE 0,00 

Interessos 0,00 

Ajustos de despeses   

Compte 413 11.125,72 

Adquis. Pagam. Aplaçat 0,00 

Interessos  0,00 

Lísings 0,00 

Execució d'avals 0,00 

Aportacions de capital 0,00 

Ingressos ajustats 2.557.349,65 

Despeses ajustades 2.501.053,37 

Capacitat de finançament 56.296,28 

 

2.4.2. Regla de la despesa 

En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del 

pressupost 2017 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'entitat 

local no compleix la Regla de la despesa amb un marge de -67.672,44 euros. 

 

Concepte 
Liquidació 

exercici 2016 

Liquidació exercici 

2017 

Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos 2.476.858,36 2.482.557,10 

AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el SEC) -32.889,57 -874,28 

-Venda de terrenys i altres inversions reals.   -12.000,00 

+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local.   0,00 

+/-Execució d'avals.   0,00 

+Aportacions de capital.   0,00 

+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.   0,00 

+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a pressupost. 

-32.889,57 11.125,72 

+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les 

Associacions público-privades. 

  0,00 

+/-Adquisicions amb pagament ajornat.   0,00 

+/-Arrendament financer.   0,00 

+Préstecs   0,00 



 

-Inversions realitzades per la Corporació local per compte d'altres 

Administracions Públiques 

  0,00 

Altres 

  0,00 

Despeses no financeres en termes SEC excepte interessos del 

deute 

2.443.968,79 2.481.682,82 

-Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a altres 

ens que integren la Corporació Local 

  0,00 

- Despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió 

Europea o d'altres Administracions públiques 

252.292,59 170.790,08 

Unió Europea   0,00 

Estat   0,00 

Comunitat Autònoma 40.476,38 40.110,39 

Diputacions 189.866,27 104.513,11 

Altres Administracions Públiques 21.949,94 26.166,58 

- Transferències per fons dels sistemes de finançament   0,00 

-Despesa finançada amb superàvit de la liquidació 76.230,09 83.349,82 

Total despesa computable a l'exercici (1) 2.115.446,11 2.227.542,92 

Taxa de referència de creix. del PIB (2) 0,021   

Despesa computable incrementada per la taxa de referència  2.159.870,48   

+ canvis normatius que suposen increments permanents de la 

recaptació (3) 

0,00   

- canvis normatius que suposen decrements permanents de la 

recaptació (3) 

0,00   

a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4) 2.159.870,48   

b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE (Exercici n) (5)   2.227.542,92 

Marge d'incompliment   -67.672,44 

% Variació de la despesa computable (5-1/1)   5,30% 

 

2.4.3. Sostenibilitat 

2.4.3.1. Endeutament 

El volum de deute viu a 31/12/2017, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents 

ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent: 
 

    Nivell de deute viu Import 

1 (+) Ingressos liquidats consolidats: (Cap. 1 a 5) 2.559.191,45 

2 (-) CCEE, QQUU, Altres.. 0,00 

3   Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2) 2.559.191,45 

4   Deute viu a 31 de desembre a llarg termini 269.230,77 

5   Deute viu a 31 de desembre a curt termini 0,00 

6   Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4) 10,52% 

 

2.4.3.2 Període mig de pagament 

El PMP del quart trimestre del 2017 informat al MINHAP ha estat de -0,24 dies. 

 

FONAMENTS JURÍDICS 

1. La Regla 44 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la 

Instrucció del model normal de comptabilitat local (ICAL) estableix que el Compte General 



 

de l’entitat local mostrarà la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats 

i de l’execució del pressupost. 

 

2. L’article 209 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes locals (TRLRHL) i la Regla 45 de la ICAL, estableixen que el 

Compte General estarà integrat pel de la pròpia entitats, el dels organismes autònoms i pel de 

les societats mercantils de capital íntegrament municipal.  

 

3. L’article 211 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el TRLRHL, disposa que els 

municipis amb població superior a 50.000 habitants i les entitats locals d’àmbit territorial 

superior acompanyaran, a més, al Compte General una memòria justificativa del cost i 

rendiment dels serveis públics i una memòria demostrativa del grau en què s’hagin assolit els 

objectius programats amb indicació dels previstos i aconseguits amb el cost dels mateixos. 

 

4. L’article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el TRLRHL, l’article 116 de 

la Llei 7/1985, de 2 d’abril per la qual s’aproven les Bases del règim local i les Regles 49 i 51 

de la ICAL disposen que els estats i comptes de l’entitat local, així com dels organismes 

autònoms i de les societat mercantils amb capital íntegrament de l’entitat local, seran retuts 

pel seu president abans del 15 de maig de l’exercici següent al qual corresponguin. 

 

Afegeix que el Compte General l’ha de formar la Intervenció i que abans de l’1 de juny s’ha 

de sotmetre a informe de la Comissió Especial de Comptes. 

 

El Compte General amb l’informe de la Comissió Especial de Comptes s’exposarà al públic 

per un termini de 15 dies, durant els quals i vuit més els interessats podran presentar 

reclamacions, objeccions o observacions. Una vegada examinats aquests per la Comissió 

especial i fetes les comprovacions necessàries, s’emetrà un nou informe. 

 

El Compte General se sotmetrà al Ple per a ser aprovat abans de l’1 d’octubre acompanyat 

dels informes de la comissió especial i de les reclamacions i objeccions presentades.  

 

L’article 223 del TRLRHL disposa que cal retre el Compte General degudament aprovat al 

Tribunal de Comptes, abans del 15 d’octubre. 

 

El conveni de col·laboració signat el 3 de desembre del 2014 entre el Tribunal de Comptes i la 

Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la coordinació de la tramesa telemàtica dels 

comptes generals de les entitats locals permet que les entitats locals de Catalunya enviïn la 

documentació relativa al Compte general mitjançant un únic procediment telemàtic i que es 

consideri presentat el Compte general en ambdues institucions a tots els efectes 

 

5. La regla 45 de la ICAL disposa que els estats que formaran part del Compte General de 

l’entitat local i de cadascun dels seus organismes autònoms són el balanç de situació, el 

compte del resultat econòmic patrimonial, l’estat de liquidació del pressupost, l’estat de 

canvis del patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria. També disposa que caldrà 

afegir la següent documentació complementària: 

 



 

- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de 

cadascun dels seus organismes autònoms. 

 

- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos a 

favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i agrupats per nom o raó 

social de l’entitat bancària. en cas de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris 

s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local 

que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.  

 

6. La regla 48 de la ICAL estableix que a més a més dels documents relacionats anteriorment 

al Compte General s’hi acompanyaran: 

 

- Els comptes anuals de les societats mercantils que l’entitat local en tingui una participació 

majoritària 

 

- Els comptes anuals de les unitats dependents d’acord amb la Llei orgànica d’Estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera no compreses en l’apartat anterior ni integrades al 

Compte General. 

 

7. L’article 58 del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya estableix que correspon a la comissió especial de 

comptes l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació. Afegeix que per a 

l'exercici adequat de les seves funcions, la comissió 

pot requerir, per mitjà de l'alcalde o alcaldessa, la documentació complementària que 

consideri necessària i la presencia dels membres i els funcionaris de la corporació 

especialment relacionats amb els comptes que s'analitzin. 

 

Estableix que la comissió està integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la 

corporació. El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat en l'ajuntament 

o igual per a cada grup. En aquest últim cas s'aplica el sistema de vot ponderat. 

 

Les competències de la comissió especial de comptes s'entenen sens perjudici de les que 

corresponen al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb llur legislació 

específica. 

 

8. L’article 101.3 del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya disposa que el Compte General i la documentació 

complementària han d'ésser a disposició dels membres de la comissió, perquè els puguin 

examinar i consultar, com a mínim quinze dies abans de la primera de les reunions. 

 

EVALUACIÓ CONTROL INTERN, FUNCIO INTERVENTORA DE 

FISCALITZACIÓ 

La funció interventora, segons que disposa l’article 214 del RDLEG 2/2004, té per objecte la 

fiscalització de tots els actes de les entitats locals i dels seus organismes autònoms que donin 

lloc al reconeixement i liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut econòmic, els 

ingressos i pagaments que d’ells es derivin, i la recaptació, inversió i aplicació, en general, 



 

dels cabals públics administrats, amb la finalitat que la gestió s’ajusti a les disposicions 

aplicables en cada cas. 

  

L’exercici de la funció interventora comprèn: 

 La intervenció crítica o prèvia de qualsevol acte, document o expedient susceptible de 

produir drets o obligacions de contingut econòmic o moviment de fons o valors. 

 La intervenció formal de la ordenació de pagaments 

 La intervenció material dels pagaments 

 La intervenció i comprovació material de les inversions i de l’aplicació de les 

subvencions. 

 

En l’exercici de les funcions anteriorment indicades, i com a resultat del treball de 

fiscalització cal mencionar alguns dels aspectes, entre d’altres, que reflecteixen una debilitat 

rellevant de control intern: 

 

La practica administrativa de no sotmetre a fiscalització prèvia els contractes, donat que 

aquest es remeten a Intervenció un cop signats. L’existència de majors costos als declarats, les 

despeses dels quals no han estat aprovades per l’òrgan competent, en algunes ocasions sense 

finançament i al marge del procediment legal establir. 

 

La realització de millores sobre les adjudicacions realitzades, que no han pogut ser 

fiscalitzades per no estar detallades en els contractes ni en la certificació corresponent. 

 

L’interventor no fiscalitza les bases reguladores de concessió de subvencions i no realitza 

informe quan es concedeixen les subvencions directes, s’aprova simultàniament l’adjudicació, 

reconeixement de la obligació i pagament efectiu mitjançant decret d’alcaldia, i es 

posteriorment quan la intervenció emet i ho creu convenient l’informe corresponent amb les 

observacions pertinents. 

  

D’acord amb totes les irregularitats anteriorment detallades i amb l’objectiu de reconduir el 

tractament de les mateixes es realitza un seguint de recomanacions: 

 

Les dotacions de despeses han de servir de límit i evitar el recurs del reconeixement 

extrajudicial de crèdits, mitjançant un control adequat de la despesa.  

 

L’Ajuntament ha de parar especial esment en la planificació de les inversions, es a dir, que els 

projectes estiguin degudament documentats, es indispensable instruir tots els expedients de 

contractació, i certificat la existència de crèdit, prèviament a la autorització i adjudicació. 

 

En la adjudicació de les subvencions directes s’han de recollir els criteris de valoració 

utilitzats en la assignació de les mateixes. Una eina fonamental per quantificar el percentatge 

d’aportació municipal i avaluar les necessitats reals de subvenció, es la petició dels comptes 

amb detall de tots els ingressos que les entitats beneficiaries obtinguin. En quan a la seva 

justificació caldrà definir el concepte de les despeses subvencionades, comprovar que s’ha 

portat a terme l’activitat, objecte de la subvenció, i que l’import atorgat no supera el cost de la 

mateixa. 



 

Concepte 

 Poliesportiu 1ªFase 

 Ampliació Casal Mpal. 

 

Import 

 450.000,00 

 250.000,00 

 

CONCLUSIONS 

1. L’entitat local presenta un situació d’equilibri patrimonial, en què els actius no corrents 

estan totalment finançats pels capitals permanents. 

 

2. L’entitat local presenta un situació d’equilibri financer amb un romanent de tresoreria per a 

despeses generals de 1.184.310,04€. La gestió de la tresoreria presenta un superàvit/dèficit 

anual de 152.275,52 euros.  

 

3. La gestió pressupostària de l’entitat local mostra un resultat pressupostari ajustat de 

267.014,76 euros, un grau d’execució del pressupost de despeses del 93,38% i d’ingressos del 

97,01%. 

 

4. El deute viu pendent d’amortitzar a 31 de desembre és de 269.230,77 €. 

 

5. En relació als compliments de l’objectiu d’estabilitat, regla de la despesa i deute viu de 

l’ens local, aquest presenta una capacitat de finançament de 56.296,28 euros, un 

incompliment de la regla de la despesa de -67.672,44 euros, un rati de deute viu de 10,52%. 

 

6. La Intervenció informa en relació l’elaboració del compte general de l’exercici 2017, tenint 

en consideració les objeccions que es recullen en l’apartat anterior. 

 

Rosselló, a maig de 2018. 

El Secretari-Interventor, 

 

III.- APROVACIÓ CONCERTACIÓ PRÉSTEC 

PROPOSTA 
Expedient número 70/2018, referent a la concertació d’una operació de crèdit a llarg 

termini per finançar inversions. 

 

ANTECEDENTS 
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 14 de juny de 2018, s’inicia l’expedient per concertar una 

operació de crèdit a llarg termini per finançar inversions per import de 450.000,00 €. 

 

2. En execució del pressupost de la corporació, cal concertar una operació de crèdit per 

finançar les inversions següents: 

 

Partida 

 2018-1-34200-62200 

 2018-1-93300-62200 
 

L’operació es pot realitzar amb les condicions financeres següents: 

 Tipus d’interès i marge, període de revisió, termini total en anys, període de 

disponibilitat, període de carència, termini d’amortització, comissió d’obertura, comissió 

d’estudi, comissió per amortització anticipada i altres condicions financeres que es prevegin. 

 



 

Concepte 

 Poliesportiu 1ªFase 

 Ampliació Casal Mpal. 

 

Import 

 450.000,00 

 250.000,00 

 

3. Analitzades les ofertes presentades, la més favorable per a la corporació és la del 

Banc Bilbao Vizcaya Argentaria, SA. 

 

FONAMENTS DE DRET 
1. D’acord amb l’article 49 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 (i l’article 36.2 del RD 500/90, 

de desenvolupament de la Llei, en cas de modificació del pressupost per crèdit extraordinari i 

suplement de crèdit), les despeses d’inversió es poden finançar amb operacions de crèdit. 

 

2. L’Ajuntament de Rosselló té el pressupost de l’exercici corrent aprovat. 

 

3. Cal tenir en compte l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb relació a 

l’article 19.3 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

general d’estabilitat pressupostària (TRLGEP): 

El pressupost general, incorporant-hi l’operació financera en tràmit, no s’ajusta al compliment 

de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de conformitat amb l’article 19.3 del TRLGEP, la 

qual cosa posa de manifest la seva necessitat de finançament. 

 

4. De conformitat amb l’article 23 del TRLGEP i l’article 25 del Reglament de 

desenvolupament de la Llei general d’estabilitat pressupostària, l’autorització a les Entitats 

Locals per a realitzar operacions de crèdit atès l’article 53 del TRLRHL, haurà de tenir en 

compte el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 

 

Per tant, 

 

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

1. Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg termini, amb el 

BBVA, per un import de 450.000,00 €, per finançar les despeses d’inversió següents: 

 

Partida 

 2018-1-34200-62200 

 2018-1-93300-62200 

 

2. Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat BBVA,SA que s’adjunta com a part integrant 

d’aquest acord, amb les condicions financeres següents: 

o Quantitat a prestar: 450.000€ (quatre-cents cinquanta mil euros) 

o Préstec a llarg termini amb una durada de: 7 anys 
o Tipus d’interès: Tipus variable Euribor 3 mesos + 0,53% 
o Comissió obertura i estudi: 0% 
o Comissió cancel·lació anticipada: 0% 
o Període de liquidació: trimestral (amortització lineal) 
o Període de revisió: trimestral coincidint amb el període de liquidació 
o Interès de demora: igual al tipus de l’operació + recàrrec 2%, segons resolució 
de la Secretaria General del Tesor i Política Financera. 



 

3. Garantir el pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de crèdit amb: 

El pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de crèdit no queda garantit 

específicament. Si mes no, en la formalització de l’operació figura com a condicionant la 

domiciliació i afectació suficient de recursos corresponents a la PMTE (Participació 

Municipal en Tributs de l’Estat) 

 

4. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de 

Catalunya, d’acord amb l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria 

de tutela financera dels ens locals. 

 

5. Facultar l’alcalde per formalitzar l’operació de préstec, en el projecte de contracte aprovat 

en el segon punt, amb l’entitat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA 

 

El Regidor Portaveu de l’Equip de Govern Manel Plana, manifesta que vista la proposta i la 

documentació que s’ha facilitat es pot veure aquesta informació i els motius d’aquesta 

concertació de préstec, motivada principalment pel que fa referència a les inversions de la 

primera fase del poliesportiu i a la remodelació/ampliació del Casal municipal. A part de 

buscar aquesta operació estem buscant amb mans i mànigues com ja hem fet amb d’altres 

inversions i equipaments, que tingui el menor cost possible al municipi.  

 

Intervé en aquest punt el Regidor Sr. Toni Bosch, demanant disculpes per no haver pogut 

assistir a la junta de portaveus.  

Pregunta si es té en compte o se sap quan costaria la segona fase del poliesportiu? Al ser una 

inversió tant elevada si s’ha buscat diferents opcions doncs, hi ha poliesportius a la província 

similars amb un cost bastant menor a aquest. 

 

Intervé la Regidora Sra. Maria del Carme Vidal dient que ja es va demanar més informació 

per saber-ho tot, el poliesportiu sencer, aquí només tenim una part, és de suposar que això pot 

arribar al milió d’€. Per votar una cosa ho necessites saber tot. És evident que necessitem un 

poliesportiu/sala polivalent, però és d’una magnitud prou important per que tots ho mirem i 

digués que podria ser millor i no anar parxejant. Explica que van demanar més informació i 

no se’ls ha facilitat. Demana més informació del projecte. 

 

En el seu torn, el Regidor Sr. David Ricart, en la línia del que diu la Sra. Maria del Carme 

diu que se’ls hi demana el vot en una proposta que no ha estat explicada a la resta de regidors, 

i que a la reunió de portaveus no es va explicar res, doncs el portaveu ho desconeixia. El 

regidor vol saber si hi ha un avantprojecte o projecte fet, qui l’ha fet, quin cost ha tingut, si es 

té previst fer un concurs d’idees on poden competir diferents opcions i a la llarga surti més 

barat, demana que es miri la pàgina web de Figueres. Manifesta que no se sap el cost total de 

l’obra i demana que sigui més participatiu per part de tothom. 

 

Contesta l’Alcalde dient que porten molt de temps amb el tema del pavelló o sala 

poliesportiva i que no era l’única proposta que tenien, ja hi havia al consistori un projecte per 

executar un pavelló que ascendia als 3M€ impensable per al nostre municipi i a les nostres 

capacitats.  



 

Explica que no s’han decantat per treure un concurs d’idees perquè han cregut que no era 

necessari, doncs quan s’han fet per altres obres tot era ficar pals a les rodes. No es farà cap 

concurs d’idees, el que sí que s’ha fet és tindre tres propostes diferents, tres idees de pavelló, 

tres construccions diferents, s’ha valorat costos, viabilitat i polivalència, que ens doni la 

sortida que nosaltres realment busquem. D’aquests projectes un ascendia a 1,4M€, l’altre 

1,2M€ i per últim el projecte que hem acabat decantant-nos ascendeix al milió d’€.  

El fet de fer-ho amb dos fases, les dues amb substantivitat pròpia, és per que per tema 

econòmic és molt més rentable, assumir una macro inversió en un any sol, no ens ho accepta 

el nostre pressupost, d’aquesta manera podrem optar al màxim de subvenció possible per no 

tenir d’utilitzar els nostres diners. Amb dos anualitats podrem agafar dues subvencions 

diferents.  

La primera fase de 450.000€ més iva es té previst demanar una subvenció de 200.000€, falta 

que ens l’atorguin, creiem que sí. I aquí el que es faria és al base, és a dir la pista per poder 

jugar amb els pilars i la coberta de la pista, també tota l’estructura dels vestidors, els vestidors 

per dins no es faria en aquesta fase.  

Amb la segona fase prevista al 2019 es tancaria tota la pista, quedaria fet el pavelló i 

s’executaria l’interior dels vestidors amb això ja es posaria en funcionament al 100%. 

Amb la primera fase quedaria una pista coberta. Amb la segona es tancaria tot. Explica que si 

el que es vol és una sala polivalent, el terra ha de ser de formigó i llavors el que es fa és 

pintar-ho amb una pintura especial per poder fer esport.  

El que s’ha buscat és que si algun dia es fa un esdeveniment hi pugui entrar la gent, amb 

talons, un toro per moure material i que al mateix temps es pugui practicar esport. I és el que 

molts llocs on tenen pavellons de luxe estant acabant fent.  

 

Demana la Sra. Maria del Carme Vidal, que tota aquesta explicació que ha fet si ja porten 

temps mirant-ho se’ls hi hagués passat abans. Hi ha coses que no es poden donar el dia del 

ple. També recorda que no hi ha cap partida contemplada en el pressupost de 2018 destinada 

al pavelló.  

 

Contesta l’alcalde dient que el fet d’estar a l’oposició de vegades és molt fàcil, dirigir i fer 

com a alcalde no és tant fàcil com us penseu vosaltres, i explica que el que els ha fet moure 

amb rapidesa és la subvenció, si s’ha tingut d’incloure ara és per que es pot optar amb aquesta 

subvenció, el problema ve donat perquè nosaltres després de parlar amb la gent que ens pot 

subvencionar hem vist que si ho fem entrar ara podem optar a una subvenció molt important 

aquest any. I aquest és el motiu d’aquesta rapidesa. I el fet d’obrir una partida per aquest 2018 

només ho hagués fet tenint clar que era per aquest 2018, si ho hem fet ara, és per que fa dos 

mesos que hem vist aquesta possibilitat.  

 

Explica la Regidora Maria del Carme Vidal que el fet és que estant votant una cosa que no 

tenen informació, que des de dimarts a la junta de portaveus fins ara al ple no se’ls ha facilitat 

res.  

 

Explica l’alcalde que tot això ve donat de fa unes setmanes enrere, que no és una cosa que ja 

tinguessin planificada, quan veu la possibilitat d’optar a la subvenció. De fet al banc només 

s’havia demanat crèdit pel casal. A principis d’any quan s’estava fent el pressupost no estava 



 

pensat fer-ho pas. Ha set a partir de parlar amb les diferents parts quan ens hem vist obligats a 

fer-ho.  

 

Intervé el regidor Toni Bosch, dient que malgrat les explicacions, això dimarts es sabia i que 

no es va dir res.  

 

Li contesta l’alcalde dient que hi ha regidors de l’equip de govern que s’estan assabentant ara.  

Fent referència al que s’ha estat apuntant en aquest punt, comenta el portaveu del grup que 

l’únic que va fer és ficar damunt la taula com aniria aquests dues fases i que era necessari per 

iniciar tot això. Es va donar la màxima informació igual que es farà en els transcurs del propi 

projecte.  

 

Anomena l’alcalde les empreses que han fet els projectes, Grupbaix i Vernet arquitectura, a 

partir d’aquestes dues propostes se li va dir a la Noemí Bañeres les nostres idees a fer i el que 

volíem, a partir d’aquí ella ens va fer el projecte que ha estat el que ens ha agradat més i se’ns 

adequa al que nosaltres volem.  

 

Pregunta el Sr. David Ricart si han cobrat per fer aquests avants -projectes 

 

Contesta l’alcalde que no han cobrat res.  

 

En relació al crèdit pregunta el Sr. David Ricart i opina que creu que és arriscat el tipus que 

han escollit euríbor a 3 mesos +0.53% i creu que és perillós per les finances de l’ajuntament 

tenint en compte les previsions del banc d’Espanya on preveu un euríbor de l’1%. 

 

Explica l’alcalde que avui per avui és la millor opció i que el que pugui passar d’aquí un any 

no ho sap ningú, si s’ha de confiar amb el banc d’Espanya, s’ha equivocat sovint. Afegeix que 

s’ha demanat a tres bancs, Ibercaixa, La Caixa i BBVA, i que ho fa més bé un banc de fora 

que no pas un banc del municipi. Ens està fent replantejar les altres opcions del mercat doncs 

quan nosaltres necessitem finançament no estan a l’altura i ho fan més car quan tenim tot el 

moviment de diners cada mes per La Caixa. 

 

La Sra. Maria del Carme Vidal diu que com a alcalde ja sap el que ha de fer llavors.  

 

Finalitzades les intervencions i sotmès a votació es aprovada per majoria absoluta amb el 

següent resultat:  

Vots a favor. Vuit vots del Grup de CiU.  

Abstencions: Tres Abstencions dels Grups d’ERC-AM; MES, Moviment d’Esquerres i RpT-E 

Vots en contra: Cap 

 

Un cop feta la votació explica el seu sentit de vot la Regidora Maria Del Carme Vidal, dient 

que és la manera de fer i la manera d’actuar, tot i que estan d’acord en què s’ha de fer una sala 

polivalent/pavelló, però no està d’acord com s’ha fet les coses, que al final tota la població ho 

acabarà pagant.  

 



 

Demana el portaveu del grup que ja s’ha votat que si tenen res a dir ho facin a precs i 

preguntes. 

 

Pregunta el Sr. David Ricart si per la segona fase hi ha previst una altra subvenció.  

 

Li contesta l’alcalde que sí. Per import de 200.000€ més. 

 

IV.- EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDITS 2/2018.  

PROPOSTA DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXPRAORDINARI 

Expedient número 2/2018, 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 6 de juny de 2018, 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. I en el cas de 

les despeses d’inversió, per aplicació de l’article 36.2 del RD500/90, amb recursos procedents 

d’operacions de crèdit.  

 

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 2/2018, que cal 

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

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

d’acord amb el següent detall: 

 

Despeses que cal finançar: 

 

1/ Crèdit Extraordinari: 

Partida Nom Proposta de 

consignació 

2018-1-92000-20300 Lloguer màquina refredadora 

Ajuntament 

10.500,00 

2018-1-31200-62600 Equips Informàtics Consultori 4.000,00 

2018-1-34200-62900 Mòdul Prefabricat Camp Futbol 7.000,00 

2018-1-1621-62300 Instal.l Sistema Vigilància Abocador 1.350,00 

2018-1-34200-62200 Poliesportiu 1ªfase 450.000,00 

2018-1-92000-62300 Sistema Climatitzac.Ajunt. 68.000,00 

2018-1-32301-22799 Gestió Web dinàmica Escoles 750,00 

2018-1-32600-22799 Gestió Web dinàmica EMM 750,00 

2018-1-1522-65000 Pintura interior Església St. Pere 

Advincula 

20.000,00 

2018-1-45400-619.01 Pavimentació Cami Miralbo i Ctra 

Vella 

50.000,00 

 

2/ Suplement de Crèdit: 

Partida Nom Crèdits 

Inicials 

Proposta de 

consignació 

Crèdit 

Definitiu 

2018-1-17100-

62500 

Mobiliari Parcs 

Infantils 

6.500,00 9.300,00 15.800,00 

2018-1-92000-

62500 

Mobiliari 3.000,00 2.000,00 5.000,00 

2018-1-01100-

31008 

Amort. Nou préstec 

llarg termini 

12.000,00 54.000,00 66.000,00 

2018-1-34100-

48000 

Subvencions entitats 

esportives 

14.000,00 1.500,00 15.500,00 

 

Total altes crèdits:  679.150,00€ 

 



 

Finançament que es proposa: 

 

3.1 Altes aplicació pressupostaria d’Ingressos: 

Partida Nom Alta 

2018-1-79100 FEDER, subv. Sistema 

clima Ajuntament 

31.211,35 

2018-1-76101 Diputació, subv. Església 15.000,00 

2018-1-75080 Generalitat PUOS Camins 

2018 

47.952,28 

 

3.2 Anul·lació aplicació pressupostaria Despeses:  

 

3.3. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals: 

Partida Nom Proposta de consignació 

2017-1-87000 Romanent de Tresoreria 274.986,37 

 

3.4. Operacions de Crèdit: 

Partida Nom Proposta de consignació 

2017-1-91300 Préstec a llarg termini 310.000,00 

 

Total finançament:  679.150,00 € 

 

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.  

 

Pel Regidor i Portaveu de l’equip de govern es comenta que tots teniu la relació de les 

despeses que cal finançar, entre ells: lloguers; equips informàtics; mòdul prefabricat camp de 

futbol, etc.  

 

Intervé la Sra. Regidora Maria del Carme Vidal, preguntant sobre la factura de la pintura 

de l’església, referent a pintures Raluy. 

 

Li contesta l’alcalde, que quan es va prendre la decisió de pintar ràpidament l’església per 

tindre-la en funcionament per les comunions, el bisbe ens va dir que no tindria cap problema 

en absorbir el cost de la pintura, però alhora va fer una queixa que fins a llavors no havia 

cobrat res de les administracions implicades, de les 4 parts que havien de col·laborar en la 

reconstrucció ho havien pagat tot ells del bisbat, i esperava poder recuperar els diners que 

havien avançat ells, un cop hagi cobrat aquests diners no tindria cap problema per pagar la 

pintura. El que ha passat és que el dia de la inauguració va fer un discurs donant a entendre 



 

que el bisbat se’n rentava les mans. Explica l’alcalde que ràpidament va demanar una reunió 

amb IEI i Diputació i els hi va exposar el tema damunt la taula, la pintura ascendia a 27.000€ 

o 28.000€, al posar aquest tema damunt la taula, des d’allí ens van oferir com a ajut directe 

15.000€ de subvenció, i s’ha fet en dues factures, dues fases per optar a la subvenció total. 

Una ara al 2018 i l’altra al 2019 de la resta que queda pendent.  

 

Demana la Regidora Maria Carme Vidal un llistat tal i com demana la ciutadania de tots els 

diners que l’Ajuntament s’ha gastat a l’església.  

 

Explica l’alcalde que ell tenia clar que l’Ajuntament no havia de ficar ni un euro pel que fa a 

la reconstrucció de l’església, explica que li ha costat moltíssim i que no ha tingut l’ajuda de 

les diferents entitats que podien col·laborar. L’ajuntament ha col·laborat en tot el que ha 

pogut, tema bancs, llums, ventiladors, etc. Té ganes que l’església estigui acabada, falten les 

campanes i la idea és ficar-les a dins de l’església exposades. I s’han de restaurar, polir-les i 

netejar-les, això comportarà un cost que no sabem el que ascendirà.  

Pel que és la reconstrucció explica l’alcalde que nosaltres no hem ficat diners només hem 

aportat amb temes de restaurar elements i alguna cosa més.  

 

Intervé el Regidor Sr. Toni Bosch i diu que entén que amb el tema de la pintura hi havia 

altres propostes, a part de pintures Raluy i si s’havia proposat a altres empreses del municipi. 

 

Contesta l’alcalde que sí, que hi havia més propostes i que se li va donar a ell doncs a part de 

ser més econòmic feia alguna proposta i millora més que els altres. Van ser els arquitectes 

encarregats de l’obra de l’església, els que van fer tot el seguiment de la pintura amb el Joan 

Ramon Raluy tal i com marcava l’obra. I explica que altres empreses del municipi potser per 

temps no es podien presentar. 

 

Intervé el Regidor Sr. David Ricart preguntant sobre els imports de les factures, li aclareix el 

secretari interventor. Entén que aquí s’hauria d’haver fet un concurs d’idees.  

També pregunta el regidor sobre el mòdul prefabricat del camp de futbol, si havia assegurança 

i es recuperaria els 7000€. 

 

Li contesta l’alcalde que no hi ha hagut cap sinistre, això és la comprar d’un mòdul 

prefabricat per traslladar el bar del camp de futbol. Per falta de lloc de emmagatzematge i 

vestidors l’actual bar es destinarà amb això i el nou mòdul servirà de bar. D’aquesta manera 

també evitem que els jugadors passin per davant del bar i evitarem conflictes per que anirà a 

l’altre cantó. Hi havia diferents preus i aquest és el més econòmic. 

 

Pregunta el Sr. David Ricart a què correspon el mobiliari. I sobre les subvencions a les 

entitats pregunta sobre si es disposa de la relació. 

 

Es passa a votació finalitzades les intervencions, essent aprovada la proposta per majoria 

absoluta amb el següent resultat:  

Vots a favor. Vuit vots del Grup de CiU.  

Abstencions: Tres Abstencions dels Grups d’ERC-AM; MES, Moviment d’Esquerres i RpT-E 

 



 

Vots en contra: Cap 

 

V.- INFORME EXECUCIÓ PRESSUPOSTARIA 1ER/TR 2018. 

INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL 

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

1.2. Caràcter: Preceptiu. 

1.3. Títol: Informe de subministrament d’informació trimestral – 1tr/2018. 

 

 2. ANTECEDENTS 

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

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

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

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

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

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

a tal efecte (art. 5.1.) 

 

3. FONAMENTS DE DRET 

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

HAP/2015/2012. 

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

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

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

Financera (LOEPSF). 

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

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

 

4. INFORME 

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

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

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

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

 

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

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

següent: 

  

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

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

previsions d’ingressos i despeses de les entitats subjectes BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
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al Pla general de comptabilitat d’empreses o a les seves adaptacions sectorials, i els seus 

estats complementaris.  

 

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



 

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

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

normes del Sistema europeu de comptes.  

 

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

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

regla de despesa al tancament de l’exercici.  

 

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

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

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

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

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

sectorials.  

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

ha de contenir, almenys, informació relativa a:  

 

Calendari i pressupost de tresoreria amb els seus cobraments i pagaments mensuals per 

rúbriques, distingint els pagaments inclosos en el càlcul del període mitjà de pagament a 

proveïdors i incloent la previsió del seu mínim mensual de tresoreria 

 

Previsió mensual d’ingressos.  

 

Saldo de deute viu.  

 

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

en pressupost.  

 

Venciments mensuals de deute a curt i llarg termini.  

 

Calendari i quanties de necessitats d’endeutament.  

 

Evolució del saldo de les obligacions reconegudes pendents de pagament tant de l’exercici 

corrent com dels anys anteriors, distingint l’import de les obligacions pendents de pagament 

incloses en el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors.  

 

h) Perfil de venciments del deute dels propers deu anys.  



 

8. D’acord amb el que preveu el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es 

despleguen la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les 

administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels 

règims de finançament, que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera, la informació següent relativa al seu període mitjà 

de pagament a proveïdors referit al trimestre anterior:  

 

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

 

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

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

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 trimestre i la previsió dels mateixos pel segon trimestre i la 

recaptació estimada per la resta de l’exercici. Pel càlcul de les estimacions pel trimestre en 

curs s’han utilitzat diferents criteris, depenent si son cobraments o pagaments i si es tracta de 

corrents o de capital. En quan a la Previsió de la recaptació i pagaments per la resta de 

l’exercici, s’ha calculat en base als crèdits definitiu menys la execució efectiva del primer i 

segon trimestre, aplicant l’ajust de caixa de la liquidació 2017 en els capítols 1,2 i 3 

d’ingressos. 

 

Els fons líquids a l’inici de l’exercici son de 795.170,87€, a 31 de juny es de 824.265,62€, i 

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

659.681,07€. 

 

El deute viu i el quadre d’amortitzacions coincideixen amb l’Estat del Deute, a 31 de març de 

2018 presenta un deute viu amb entitats de crèdit total de 259.615,39€. Mes una disposició al 

compte de l’operació de tresoreria de 749,25€ corresponent a la liquidació d’interessos 

trimestral de no disponibilitat. 

 

Comenta el portaveu de l’equip de govern que són les obligacions que es demanen 

trimestralment i que s’ha de passar aquesta informació al ministeri corresponent. 

Disposant de tota la informació es repassa les dades bàsiques. 

 

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

pressupostària del primer trimestre de l’exercici 2018. 

 

VI.- INFORME PAGAMENT MIG A PROVEÏDORS 1ER TRIMESTRE 2018. 

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

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

Període: 1tr 2018 

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

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

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

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

Pressupostària i Sostenibilitat Financera.  

 



 

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

metodologia per al càlcul del període mig de pagament en termes econòmics i la manera en 

què s’ha de publicar aquest període mig de pagament.  

 

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

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

 

Període mitjà de pagament de cada entitat = 

(ràtio operacions pagades * import 

total pagaments efectuats) + (ràtio 

operacions pendents de pagament * 

import total pagaments pendents) 

import total pagaments efectuats + 

import total pagaments pendents 

 

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

fórmula següent: 

 

Ràtio de les operacions pagades = 

Σ (nombre de dies de pagament * import 

de l’operació pagada) 

Import total de pagaments efectuats 

 

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

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

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

certificació mensual d’obra, segons correspongui, fins a la data de pagament material per part 

de l’administració. En els supòsits en els quals no hi hagi obligació de disposar de registre 

administratiu, s’ha de prendre la data de recepció de la factura. 

 

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

 

Ràtio d’operacions pendents de pagament = 

Σ (nombre de dies pendents de 

pagament * import de l’operació 

pendent de pagament) 

Import total de pagaments pendents 

 

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

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

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

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

refereixin les dades publicades. En els supòsits en què no hi hagi obligació de disposar de 

registre administratiu, s’ha de prendre la data de recepció de la factura. 

 

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

sobre les dades contingudes en l’aplicació comptable, en referència al 1er Trimestre de 

l’exercici 2018, el resultat és el següent: 

 



 

PERÍODE MIG DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS TRIMESTRAL – 

1TR/2018 

Entidad 

Ratio 

Operaciones 

Pagadas 

(días) 

Importe 

Pagos 

Realizados 

(euros) 

Ratio 

Operaciones 

Pendientes 

(días) 

Importe 

Pagos 

Pendientes 

(euros) 

PMP 

(días) 

Rosselló 2,51 304.973,17 0,64 55.030,61 2,23 

PMP 

Global  
304.973,17 

 
55.030,61 2,23 

 

* Els valors que apareixen en signe negatiu, representen bé d’una major celeritat, en terme 

mig, en el pagament per part de l’Entitat en relació al període màxim previst legalment amb 

caràcter general per donar conformitat a la factura, o bé que les operacions pendents de 

pagament de l’Entitat es troben, en terme mig, en un moment anterior a l’esmentat període 

màxim.  

 

El Ple resta assabentat de l’informe d’Intervenció sobre el PMP corresponent al primer 

trimestre del 2018 i del compliment del període màxim previst en la llei. 

 

VII.- APROVACIÓ DEL MODEL DE CONTROL INTERN SIMPLIFICAT EN 

RÈGIM DE FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ LIMITADA PRÈVIA DE 

REQUISITS BÀSICS PER A LES DESPESES I OBLIGACIONS, I DEL CONTROL 

INHERENT A LA PRESA DE RAÓ EN COMPTABILITAT, COM A 

PROCEDIMENT PER A L’EXERCICI DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA SOBRE 

ELS DRETS I INGRESSOS DE L’ENTITAT LOCAL  

L’article 39 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del 

control intern en les entitats del sector públic local (RD 424/2017) estableix que podran 

aplicar el règim de control intern simplificat aquelles entitats locals incloses en l’àmbit 

d’aplicació del model simplificat de comptabilitat local (Regla 1 de la Instrucció del model 

simplificat de comptabilitat local, aprovada per l’Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre). 

Per tant, serà aplicable amb caràcter general a totes les entitats locals amb un pressupost no 

superior a 300.000€, i a les entitats locals de fins a 5.000 habitants amb un pressupost no 

superior als 3.000.000€.  

 

El règim de control simplificat consistirà principalment en l’exercici de la funció interventora, 

no essent d’aplicació obligatòria la funció de control financer, sens perjudici de l’aplicació de 

l’auditoria de comptes en els supòsits previstos en l’article 29.3.A) del Real Decret. En aquest 

sentit, la Disposició Transitòria Única estableix que les auditories de comptes previstes en 

l’article 29.3.A) es realitzaran sobre els comptes anuals l’exercici comptable dels quals es 

tanqui a partir de l’1 de gener de 2019. 

 

El Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern 

en les entitats del Sector Públic Local entrarà en vigor el dia 1 de juliol de 2018. 

 



 

Atès que l’Ajuntament de Rosselló, d’acord amb les xifres de població resultants de la última 

revisió del padró municipal, té una població de 3.083 habitants i, l’import de les previsions 

inicials d’ingressos de l’últim pressupost aprovat definitivament per l’entitat local i, si s’escau, 

el de les previsions inicials d’ingressos que, per l’entitat local i els seus organismes autònoms, 

es dedueixi de l’estat de consolidació del pressupost a què fa referència l’apartat 1.c) de 

l’article 166 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 

decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), corresponent a l’últim pressupost 

aprovat, és de 2.694.430,00€, està inclòs en l’àmbit d’aplicació del model simplificat de 

comptabilitat local, i per tant, es pot acollir, d’acord amb l’article 39 del RD 424/2017, al 

règim de control intern simplificat. 

 

Respecte al procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos, 

l’article 9 del RD 424/2017, en el seu apartat 1, estableix que la fiscalització prèvia dels drets 

i ingressos de la tresoreria de l’entitat local i la dels seus organismes autònoms es pot 

substituir, sempre que ho acordi el ple, pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat i 

el control posterior, si s’escau, dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat mitjançant 

l’exercici del control financer. 

 

L’article 13 regula el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics, 

establint que, previ informe de l’òrgan interventor i a proposta del president, el ple de l’entitat 

local podrà acordar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia. I que per als casos 

en què el ple acordi la fiscalització i intervenció limitada prèvia, l’òrgan interventor ha de 

limitar a comprovar els requisits bàsics següents: 

 

L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l’adequat a la naturalesa de la despesa 

o obligació que es proposi contreure. 

En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses amb finançament afectat 

s’ha de comprovar que els recursos que les financen són executius, i s’ha d’acreditar amb 

l’existència de documents fefaents que n’acreditin l’efectivitat. 

Quan es tracti de contreure compromisos de despeses de caràcter plurianual s’ha de 

comprovar, a més, si es compleix el que preceptua l’article 174 del text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals. 

S’entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no 

prescrites a càrrec de la tresoreria de l’entitat local que compleixin els requisits dels articles 

172 i 176 del TRLRHL. 

 

Que les obligacions o despeses es generen per un òrgan competent. 

En tot cas s’ha de comprovar la competència de l’òrgan de contractació o concedent de la 

subvenció quan aquest òrgan no tingui atribuïda la facultat per aprovar les despeses de què es 

tracti. 

 

Els altres aspectes que, per la seva transcendència en el procés de gestió, determini el ple a 

proposta del president i previ informe de l’òrgan interventor. 

A aquests efectes, independentment que el ple hagi dictat acord o no, es consideren, en tot cas, 

transcendents en el procés de gestió els aspectes que fixi l’acord de Consell de Ministres 

vigent en cada moment respecte a l’exercici de la funció interventora en règim de requisits 



 

bàsics, en el supòsit que siguin aplicables a les entitats locals, que s’han de comprovar en tots 

els tipus de despesa que comprèn. 

Addicionalment, el ple de la corporació, amb l’informe previ de l’òrgan interventor, pot 

aprovar altres requisits o tràmits addicionals que també tenen la consideració d’essencials. 

En la determinació d’aquests aspectes s’han d’atendre especialment el requisits que preveu la 

normativa reguladora per assegurar l’objectivitat, la transparència, la no-discriminació i la 

igualtat de tracte en les actuacions públiques. 

 

Per tot això, vist l’informe emès per la Intervenció en els termes que preveu el RD 424/2017, 

les atribucions conferides al Ple d’aquesta corporació i d’acord amb l’article 52 del Decret 

legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 

local de Catalunya, es proposa l’adopció del següent ACORD: 

 

Primer. Aprovar l’aplicació del règim de control intern simplificat a l’activitat econòmica-

financera de l’entitat local, en els termes que preveuen els articles 39 i 40 del RD 424/2017. 

 

Segon. Aprovar la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria 

de l’entitat local, pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment 

per a l’exercici de la funció interventora sobre els seus drets i ingressos, en els termes que 

preveuen els articles 9.1 i 40 del RD 424/2017. 

 

Tercer. Aprovar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics 

sobre despeses i obligacions per a l’exercici de la funció interventora, en els termes que 

preveu l’article 13 del RD 424/2017. 

 

Quart. Deixar sense efectes tot allò que reguli l’exercici del control intern a l’Ajuntament 

de Rosselló, que contradigui la normativa vigent en matèria de control intern, a partir de 1 de 

juliol de 2018. 
 

Ple Regidor i Portaveu de l’equip de govern Manel Plana comenta que aquest municipi 

compleix els dos requisits que es demanen per que com a municipi ens puguem adherir a 

aquest model de control simplificat. No vol dir reduir el control sinó, simplificar-lo per que no 

som més de 5.000 habitants i no tenim un pressupost superior als 3M€.  
 

Intervé el Regidor David Ricart, preguntant al secretari si la implantació d’aquest model que 

entra en vigor el dia 1 de juliol si suposarà més carga administrativa en secretaria intervenció, 

recursos humans, si es té previst.  

 

Contesta el secretari interventor, dient que augmenta moltíssima la càrrega i que els 

sistemes informàtics encara no estan al dia. No hi ha hagut pràcticament dels òrgans 

supramunicipals cap assistència. Comenta que tota la informació que té són d’altres 

diputacions com per exemple la de Girona o Tarragona o fins i tot algun altres secretari 

interventor. La base és en ingressos presa raó de comptabilitat, control posterior i en despeses 

o reconeixement d’obligacions, crèdit pressupostari, òrgan competent més altres determinats 

pel Consell de Ministres i apart algun expedient que per la seva raó o naturalesa es tinguin que 

fiscalitzar plenament.  



 

Pregunta el Regidor David Ricart, si el pressupost s’incrementa a tres milions voldrà dir que 

haurem de canviar el model? Afegeix que s’acaba d’aprovar una operació de crèdit que igual 

acaba afectant.  

 

Contesta el Secretari interventor que entén que sí, que s’hauria de canviar el model en cas 

que es superés els 3M€ però que aquesta operació aprovada en aquest ple no afectaria. 

Es passa a votació i es aprovada per unanimitat. 

 

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: 

 Adquisició Dúmper. 

 Autorització Caseta de Pirotècnia. 

 Sol·licitud Subvenció Ajut Directe Diputació Pintura Església. 

 Sol·licitud IEI, Arranjament Església Alkanís. 

 No aplicació Coeficients Actualització Valors Cadastrals.  

 Contracte Manteniment Aqualia Piscines. 

 Demana el regidor David Ricart informació. El que fan és anàlisi de l’aigua i 

assegurar que hi ha una bona qualitat de l’aigua durant la temporada de piscines. Així 

com regular el tema del clor que ara està automatitzat.  

 Sol·licitud Subvenció IEI Escola de Musica. 

 Execució obra de camins, amb àrids reciclats, del 2016. 

 Nomenament delegat de Protecció de dades en favor del Treballador Blai Jofre.. 

 Comunicació Estat del Deute  

 Devolució Aval obres Plaça Aviador. 

 Encàrrec Redacció Projectes Pista Poliesportiva Coberta 

Informes:  

 Reclamació Danys accident barana sèquia. 

 Reclamació Danys Roda Vehicle. 

 Tramesa Esforç Fiscal 2016. 

 Escrit Societat Civil Catalana i la seva contestació, Assumpte Adhesió AMI. 

 Escrit Fiscalia, demanant informació actuacions 1 d’octubre. 

 Demana el Sr. David Ricart còpia de l’escrit i la contesta. 

 Sol·licitud Carpes Diputació Festa Major Sant Antolí. 

 IDAE, demanant dades complementaries petició de l’any passat. 

 Notificació Diputació Subvenció del Casal. 

 Notificació Governació PUOS Camins  

 Sindicatura Comptes, recordatori tramesa comptes any 2017. 

 Baixa Accident David Casanovas Olaya. 

 Consell Comarcal, Sardanes a la fresca. 

 Hereus i Pubilles, Consell Comarcal Segrià 



 

 Escrit Agencia Catalana de l’Aigua, requeriment actuacions per eliminar aigües 

blanques.  

 Demana el Sr. David Ricart més informació al respecte. Li explica l’alcalde. 

 Setmana de Mobilitat Sostenible i Segura  

 Preinscripcions Escola Bressol.  

 Diputació Lleida, Concessió Subvenció Arrendaments i Subministres PUOS 

 Jornades Sensibilització envers Residus Municipals. 

 Resolució sobre Xifres oficials de Població. 

 Signatura Conveni Diputació Delegació Facultats de gestió i recaptació sancions 

circulació. 

 Projecte Joventut.  

 Vesprades Teatrals. 

 Convocatòria Agencia Residus Àrids 2019. 

 Anunci Cobrança IAE 2018. 

 Re apertura Església. Comunions. 

 Reunió AMPA de l’Institut de Torrefarrera, Inter actuació entre totes parts per donar 

més èmfasi a Rosselló. 

 Ordenadors Instal·lats al Consultori, Metges, Infermeres i Treballadora Social. 

 Conveni Cessió amb Germans Alier, solars per la seva destinació a Pàrquing. 

 Explica l’alcalde en aquest punt que simplement el que s’ha fet és una cessió dels 

solars, l’Ajuntament els adequarà i els mantindrà en condicions. No hi ha 

contraprestació. Al respecte entre els Regidors assistents s’obre un petit debat i es 

realitzen observacions i punts de vista a tenir en compte. 

 Reunió amb el Departament d’Agricultura Tema Conills.  

 Demana la regidora Maria del Carme Vidal trobar una bona relació entre totes les 

parts implicades.  

 Obres Brigada Ajuntament Vell, problemes d’humitats. 

 Caminada Popular el 14 d’Abril. 

 Cursa Bicis per la Serra. 

 Obres de formigonar Pista Basquet, Bar Nou camp de futbol. 

 Conveni Practiques Alumnes. 

 Concessió Subvenció Jutjats de Pau 2018. 

 Assignació treballador del Departament de Justícia en treballs en benefici de la 

comunitat. 

 Audicions de l’escola municipal de música.  

 Petit homenatge a 3 ciutadans de Rosselló que van estar als camps de concentració 

Nazis amb l’associació de recuperació de memòria històrica, informació ampliada pel 

Regidor Sr Manel Plana amb ressenyes històriques.  

 Campanya de residus. Instal·lació del nou sistema de recollida. Jornades de 

sensibilització amb poca gent assistent. La gent no sap què tirar en cada contenidor. 

 Es continuarà fent més jornades, a l’Av. Guillem.  

Afegeix que també amb una empresa externa (Ecoestudi) s’ha contractat unes activitats que es 

faran a diferents punts, entre ells, a les piscines, tot subvencionat. Es faran díptics de 

malbaratament, díptics generals, més xerrades, etc. a la festa de les cassoles també hi haurà un 



 

punt informatiu. Unes hores al mercat, unes altres hores als comerços i restaurants i també es 

faran tallers de cuina d’aprofitament.  

 

Els diferents regidors aporten la seva visió, tots coincidint que hi havia molt poca gent a les 

xerrades que s’havien anat fent, que cal molta conscienciació. També coincideixen que no 

s’arribarà als mínims establerts i tocarà augmentar rebuts. 

 

El Sr. David Ricart en la seva intervenció augura que potser la millor opció hagués estat el 

porta a porta. 

 

Intervé l’alcalde dient que si hagués d’apostar per una aposta segura de futur no sabria dir-ho. 

A més a més el porta a porta és molt més car. Doncs hi ha municipis que estan pagant tres 

cops més que nosaltres i estan amb el porta a porta. 

Explica que l’objectiu de les illes és arribar a un 33%, ara estem a un 19%. I que això ha de 

ser una conscienciació progressiva de la gent. Es dubta també que el porta a porta sigui el 

millor sistema que es pugui establir i es veurà en els municipis que han acabat escollint aquest 

sistema i es podrà valorar tant un sistema com l’altre.  

Afegeix que en un principi ja canviarà la imatge del municipi al substituir tots els contenidors 

per uns de nous.  

 

Intervé en aquest punt la Sra. Maria del Carme Vidal dient que cal molta conscienciació i 

que es veurà a la llarga.  

En un altre ordre i en referencia als informes el Regidor David Ricart demana poder disposar 

de escrit de Fiscalia i contestació respecte al u d’octubre i demana document o explicació del 

Requeriment de l’Agencia Catalana de l’Aigua, sobre les aigües blanques, informació que es 

facilitada. 

 

IX.- LLICENCIES D’OBRES. 

Vist els expedients instruïts a l’efecte i els informes emesos per l’arquitecte Municipal i la 

Comissió Municipal d’obres, en el tràmit d’informe previ de la sol·licitud de llicència 

municipal presentades, la Corporació Municipal acorda aprovar i ratificar les següents: 

  

Nº EXPEDIENT 93/2018 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’Alcaldia 10-04-2018 

 

Nº EXPEDIENT 109/2018 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 19-04-2018 

 

Nº EXPEDIENT 123/2018 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 30-04-2018 

 

Nº EXPEDIENT 117/2018 

INFORME FAVORABLE 



 

APROVACIO Decret d’Alcaldia 03-05-2018 

 

Nº EXPEDIENT 127/2018 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’Alcaldia 03-05-2018 

 

Nº EXPEDIENT 130/2018 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 07-05-2018 

 

Nº. EXPEDIENT 138/2018 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’Alcaldia 08-05-2018 

 

Nº. EXPEDIENT 140/2018 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’Alcaldia 17-05-2018 

 

Nº. EXPEDIENT 56/2018 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 21-05-2018 

 

Nº. EXPEDIENT 146/2018 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 21-05-2018 

 

Nº. EXPEDIENT 148/2018 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 22-05-2018 

 

Nº. EXPEDIENT 152/2018 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 05-06-2018 

 

Nº. EXPEDIENT 159/2018 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 04-06-2018 

 

Nº. EXPEDIENT 167/2018 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 11-06-2018 

 

Nº. EXPEDIENT 170/2018 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’Alcaldia 12-06-2018 



 

 

Nº. EXPEDIENT 181/2018 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 18-06-2018 

 

Nº. EXPEDIENT 188/2018 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 21-06-2018 

 

Nº. EXPEDIENT 192/2018 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 21-06-2018 

 

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. 

 

XI.- CORRESPONDENCIA OFICIAL I ASSUMPTES DE TRAMIT. 

Es dona compte de la correspondència rebuda, essent de destacar:  

 Escrit Diputació de Lleida, àrea de Planificació i Cooperació Municipal, comunicant 

dintre del Pla d’Arrendaments i Subministraments de la Diputació l’aprovació de les 

actuacions per les anualitats 2017-2019, per un import de 8.084,16, cada anualitat, a 

favor de l’Ajuntament de Rosselló. 

 Generalitat de Catalunya, Departament de Governació, comunicant inclusió d’aquest 

Ajuntament en el Pla d’Inversions en camins públics anualitat 2018, amb l’actuació de 

Pavimentació dels camins de Miralbó i carretera vella. 

 Fiscalia Provincial de Lleida, secció de menors, comunicant resolució d’arxiu, fets de 

data 15/04/2018, danys ocasionat en el Poliesportiu. 

 Escrit IDAE, demanant documents en relació a la petició de subvenció en el Programa 

d’ajuts singulars per afavorir el pas a una economia baixa en carbono. 

 Generalitat de Catalunya, Departament Territori i Sostenibilitat, demanat que la 

documentació del planejament s’ha de presentar en suport electrònic. 

 Diputació de Lleida, OAGRTL, escrit referent a l’eliminació de documentació publica 

derivada de la gestió i recaptació de tributs locals que te delegada. 

 Ministeri de Hisenda, Gerència Territorial del Cadastre, escrit referent a l’aplicació del 

coeficient d’actualització valors cadastrals per a 2019. 



 

 Consell Comarcal comunicant proposta Vesprades teatrals. 

 

En els assumptes de tràmit es comenta l’Acta de Inspecció del Departament de Salut al 

menjador escolar i les anomalies a corregir. I la Nota Informativa envers el Regim de tutela 

financera aplicable a les Entitats Locals per 2018..  

 

 I per últim es comenten les disposicions i normatives d’interès al mon local a destacar.  

 Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino 

del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente 

sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de éstas. 
 Resolución de 11 de abril de 2018, de la Secretaría General de Financiación 

Autonómica y Local, por la que se desarrolla la información a suministrar por las 

corporaciones locales relativa al esfuerzo fiscal de 2016 y su comprobación en las 

Delegaciones de Economía y Hacienda. 

 Directriu 4/2018 de la Direcció General de Contractació Pública, per la qual es fixen 

criteris d’actuació transitoris sobre la contractació menor d’acord amb la Llei 

9/2017, d.e8 de novembre, de Contractes del sector públic. 

 Proposta d’Informe 1/2018, de 20 d’abril, de la Junta Consultiva de Contractació 

Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comissió Permanent). Assumpte: 

Límits a la contractació menor en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 

sector públic. 

 DECRETO-LEY 1/2018, de 20 de marzo, del Gobierno de Aragón de medidas 

urgentes para la agilización, racionalización y transparencia de contratos del sector 

público de pequeña cuantía. 
 

NORMATIVA EN MATÈRIA DE CONTROL INTERNAL’ADMINISTRACIÓ LOCAL: 

 Títol VI del RDL 2/2004, de 5 de març, TRLRHL: arts 213 a 223. 

 Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Reforma i sostenibilitat de l’Administració Local, 

que modifica els articles 213 i 218. 

 RD 424/2017, de 28 d’abril, que regula el règim jurídic del control intern en les 

entitats del sector públic local, que entrarà en vigor el dia 1 de juliol de 2018. 

 Bases d’execució del Pressupost. 

 Acord del Consell de Ministres sobre l'exercici de la funció interventora, en règim de 

requisits bàsics, de 30/05/2008, actualitzat per ACM de 1/7/2011. 
 

XII.- FACTURES I COMPTES 
S’aprova la relació de factures detallada i en poder dels regidors que ascendeix a la quantitat de 

294.503,16 euros (s.e.u.o).  

 

Relació de Factures del Registre num. 000284 al 000698 (Situació a 12 de juny) 

     Intervé la Sra. Maria Del Carme Vidal, dient que com ja s’ha dit en diverses ocasions, que 

troba a faltar un balanç econòmic del que ha costat una activitat determinada, feta per la 

regidoria corresponent. I acaba demanant explicacions sobre algunes factures, la factura 327 

està ben feta hi posa impressions butlletí municipal però al butlletí hi posava equip de 



 

govern.. També demana fent referència a la factura d’imprimir el butlletí, que es deixés 

col·laborar a l’oposició, un espai per poder dir la seva. 

 

Contesta al respecte, el portaveu del grup, Manel Plana, dient que sobre els llaços de les 

voluntàries correspon a les targes de Nadal, cada targeta constava de 4 llaços i es van fer 1200 

felicitacions, 5000 llaços en total. Amplia la informació la Regidora Elisa Torrelles. 

 

Intervé el Sr. David Ricart dient que fora tant fàcil com seguir les recomanacions que ha fet 

el síndic de greuges a altres ajuntaments. No és transparència democràtica i demana que pugui 

participar l’oposició també en aquestes revistes, així com fer un reglament.  

Pregunta la regidora, Maria del Carme Vidal, sobre les factures corresponents al transport 

d’analítiques.  

 

Li contesta l’alcalde que ja no és una feina que han de fer els municipals, sinó que s’ha 

contractat una empresa externa especialitzada en el transport d’aquestes, i es va aprovar ens 

els darrers plens.  

 

Explica la regidora de l’àrea de sanitat, Elijust Torrelles, que és una empresa recomanada pel 

servei de salut que porta el cap de Rosselló, doncs, s’estaven transportant d’una manera que 

no era l’adequada i es podia millorar. Ho porten de forma en uns contenidors especials, gent 

especialitzada i amb garanties. També ho estant fent altres pobles, com Torrefarrera, Alpicat, 

Torre-Serona, etc. A més a més aquesta empresa ofereix altres serveis de recollida de material, 

indumentària del personal mèdic, etc.  

 

Intervé de nou el regidor, David Ricart fent referència a les factures que van sol·licitar a la 

junta de portaveus; factura 341 de Publider i sobre una factura de Shalom. També pregunta 

sobre una factura de càmeres. 

 

Contesta la regidora, Silvia Olmo, explica que són les samarretes de l’Escola de Música, els 

detalls dels jubilats, la caminada solidària, bolígrafs de publicitat, etc.  

 

Sobre la factura de Shalom contesta el regidor Jaume Borrero, dient que ja li agradaria 

comprar més a Shalom però que malauradament són productes cars, però a l’hora fas un bon 

servei. És una bona caixa, és una caixa que es fica les senyeres de l’11 de setembre i pel 

pregoner a la Festa Major del Pilar, en comprem 2 a l’any.  

 

Sobre la factura de les càmeres li contesta l’alcalde dient que són càmeres que s’han instal·lat 

a l’emplaçament dels contenidors per deixalles voluminoses, per tal de poder-ho controlar i 

que no hi hagi abocament il·legal i l’altra per vigilar el magatzem municipal, ells fan tot el 

manteniment.  

 

Fets els diversos comentaris sobre algunes de les factures, es resolen els dubtes que els 

regidors de l’oposició tenien.  

 

XII.- MOCIONS. 

No havent-hi cap moció presentada, es passa al següent punt.  



 

XIII.- PRECS I PREGUNTES 

Intervé en primer lloc el Sr. Toni Bosch, i en primer lloc demana disposar de les 

transcripcions de les actes abans, doncs la memòria de vegades falla i es complicat recordar-te 

de tot allò que has dit. Continua preguntant sobre el preu del dúmper comprat. També 

pregunta sobre el tema de les actuacions en els diversos parcs infantils del municipi. 

Manifesta també que no han rebut resposta a unes preguntes que van entrar a registre el passat 

mes de maig. I acaba la seva intervenció donant les gràcies per haver rebut al Carles, alcalde 

de Bell-lloc.  

 

Li contesa l’alcalde que el preu del dúmper ha estat de 3.500+iva 

Sobre l’actuació dels parcs, li contesta el regidor, Joan Andreu Urbano, dient que tot el que 

va sol·licitar l’empresa externa que s’havia de fer, ja està fet, falten petits detalls en algun 

parc.  

 

Intervé la Regidora Maria del Carme Vidal dient que sobre el tema de l’ampliació d’hores 

del metge de capçalera, per què no s’aplica a la tarda, doncs hi ha gent que treballa a Lleida i 

acaba anant al cap d’Alpicat per les tardes.  

 

Li contesta la Regidora de l’àrea de Salut, dient que ho preguntarà i és una bon suggeriment, 

però a l’hora ho veu difícil.  

 

Pel que respecta al Carrer Sant Antoni, demana la regidora Maria del Carme Vidal, que 

potser estaria bé dibuixar una ratlla groga, passen molts cotxes, que ho pregunti als veïns.  

Pel que fa al tema de transparència afegeix que també a la pàgina web hauria d’estar tot penjat. 

Per que així li han transmès els veïns, no ja ella com a regidora afegeix. Demana que la 

pàgina web ha de ser el punt d’inici de tota la informació i a partir d’allí traslladar-la als altres 

mitjans. 

Pel que fa a la qüestió plens i les gravacions, potser valdria la pena, canviar-ho, fer-ho en 

directe, canviar la normativa i només redactar els acords, penjar la gravació. 

També demana i pregunta com està l’informe jurídic de com estem pel fet de no haver tret a 

concurs algunes coses municipals. Comenta que encara no té aquesta informació. 

Demana que quan es fa un acte se’ls comuniqui. I que almenys hi hagi un representant de 

l’oposició.  

Dirigint-se al tinent d’alcalde i després d’haver llegit l’acta del darrer ple, per la qüestió de 

nouvinguts fa incís que si algun cop l’ha dit, mai és de forma despectiva, doncs els seu propi 

pare (pare de la regidora) era nou vingut, a més a més la seva cunyada també és nouvinguda, 

25 anys casada a Rosselló, i castellanoparlant i cap problema, argumenta que ella també té 

família i que mai li ha girat la cara fora, i que mai es posaria amb els seus fills o amb la seva 

parella.  

I per acabar demana dirigint-se al portaveu de CIU i li diu que ha de respectar les senyals de 

trànsit. El dia de l’obertura de l’església va sortir amb el cotxe del carrer de les Tradicions 

Catalanes i en lloc d’anar cap a la dreta, carrer Major avall, va tombar cap a l’esquerra, era de 

nit i no hi havia ningú només jo a la vorera davant de la casa de l’Antònia de la Dominga. 

Finalment desitja bon estiu a totes i tots els presents. 

 



 

Intervé en aquest punt de l’ordre del dia el Sr. David Ricart, preguntant sobre les pistes de 

pàdel pregunta si continua la mateixa empresa gestionant-les.  

 

Contesta el regidor de l’àrea d’esports, Joan Andreu Urbano dient que ho continuen 

gestionant ells en teoria, a la pràctica com no tenen controladors i la porta es queda oberta hi 

ha gent que estan jugant de gorra. Comenta que ja han avisat molts cops i que han fet tot el 

possible. Que quan s’ha d’anar a netejar les escombraries i alguna cosa més es fa i ja està. 

L’Ajuntament no hi perd res. Explica que la gestió és d’ells. També fa cinc cèntims de la pista 

de 3x3 de bàsquet que s’ha instal·lat i el mobiliari que s’hi ha comprat. 

Explica que a Alguaire la mateixa empresa a ofert a l’Ajuntament que es torni a quedar la 

pista.  

Intervé la regidora Maria del Carme i en pla de bona crítica diu que tots se’n han anat al 

Waps.  

 

En relació les campanes continua la seva intervenció el regidor David Ricart dient que sobre 

les campanes, ja en el seu dia va fer un escrit, i remetent-se a ell, comenta que si s’han de 

restaurar les campanes, fora bo intentar fer un conveni amb el Museu de Lleida, relació win 

and win, i que amb el menor cost ells les puguin exposar. Podria sortir la restauració gratis i 

un cop acabat el conveni les podríem retornar. Espera que es tingui en compte.  

 

Com a portaveu del grup, intervé en Manel Plana, dient que l’agent municipal corresponent 

si veu que està cometent una infracció ja s’encarregarà de sancionar-lo, explica que no 

acostuma a fer-ho i menys per marcar que allí està ell. I argumenta que no sap quins 

mecanismes mentals pot haver-hi per arribar amb aquestes conclusions. 

Sobre el tema de transparència, comenta que en la web d’Esquerra Republicana de Rosselló, 

publica que un estudi d’un estudi, diu que no complim el nivell de transparència, explica que 

llegit tot el text hi ha alguns ítems que s’haurien de reduir d’aquesta totalitat, com per 

exemple el sou dels càrrecs de confiança. A més a més el mateix text ens deixa a la mateixa 

alçada que els pobles de l’entorn, entre ells, Torrefarrera, estem per damunt d’Alguaire, Serós, 

Torrelameu, etc. Afegeix que si no es compleixen els estàndards de transparència hi ha un 

organisme que és la Diputació que té un element molt important i és que no ens podríem 

acollir a les subvencions. Per tant demana que el titular no espatlli la notícia. Mira si 

l’Ajuntament és transparent que vostè pot venir, sol·licitar i veure tot el que cregui oportú.  

Dit això, dirigint-se als consellers comarcals (David Ricart i Toni Bosch), hi va haver un punt 

que va saber molt de greu a l’equip de govern d’aquest ajuntament i és que en el ple del 25 de 

maig de 2018, es va ficar a votació la modificació del conveni amb Alessa, vostè com a 

expresident de l’Ampa i també va estar present en l’assemblea on van informar els propis 

membres de l’Ampa, es va arribar a un acord en el qual després de treballar-hi molt de temps, 

l’Ampa deixava de gestionar el menjador de l’escola i ho traspassava al consell comarcal, 

entre d’altres coses perquè hi havia una necessitat especial amb un alumne, catalogat de gran 

discapacitat. Necessitava una vetlladora i hi havia un buit legal. En el qual l’Ampa amb molt 

bon criteri ho van ficar a consideració i després de diferents reunions i organismes del consell 

comarcal amb la mateixa presidenta es va arribar amb aquest punt i ens trobem que un cop al 

ple i a les votacions en aquest punt no voteu a favor d’aquest canvi i us absteniu. Diferents 

argumentacions on es donava més importància als partits polítics que a la ciutadania de 

Rosselló. Us absteniu d’un cosa que en principi era un benefici, que estava pactat des del 



 

propi consell comarcal amb l’ampa. Jo em vaig dirigir a l’Ampa pregunto si vosaltres els 

havíeu informat al respecte d’aquesta votació i la seva sorpresa va ser màxima al veure aquest 

sentit de vot. El que volem fer és ficar en reflexió aquesta votació. I si vosaltres esteu allí 

entre d’altres coses, és pels vots dels veïns i veïnes de Rosselló. Ara em diran que el 

procediment i tot això s’hagués pogut fer d’una altra manera, però el fet és que no vàreu votar 

a favor amb una circumstància determinada d’un estudiant de Rosselló. Acaba dient que 

aquest acte diu molt d’ells, i que si primer són els interessos dels partits o primer és votar a 

favor d’una qüestió del municipi i d’una ampa i una assemblea on vostè hi estava present 

(dirigint-se al Toni Bosch). 

 

Contesta el Regidor Toni Bosch, dient que pel que fa a la transparència l’únic que han fet és 

visualitzar un informe que estava publicat, li recrimina que ha nomenat pobles d’Esquerres, 

Torrelameu, Soses, Seròs li sembla perfecte, i que ells també els hi ha dit amb aquests pobles 

que estan fora d’aquest percentatge, aquest estudi ha estat enviat per part d’Esquerres a tots 

els municipis per donar-los l’avís. La Diputació té un 51% quan la resta de Diputacions estan 

per damunt del 80%, si que és veritat que no es pot complir tots els ítems però hi ha coses que 

cauen sobre el seu propi pes, com podria ser per exemple l’actualització de la pàgina web, 

quan ja s’ha dit per activa i per passiva i fica que l’exemple que les subvencions que es donen 

per part de l’Ajuntament les últimes publicades són del 2013. Ens hauríem de mirar i veure on 

estem fallant. Respecte al Consell Comarcal, comenta que va anar com a pare a la reunió de 

l’Ampa on es va decidir si es passava el servei al Consell comarcal o no, l’Ampa, podia 

comptar amb mi i no ho va fer, així els hi vaig fer saber. Van anar directament a parlar amb 

presidència i es va fer el canvi. Sobre el servei d’aquest alumne de Rosselló no hi ha cap 

increment de preu, l’assumeix ensenyament al 100%. Podem parlar de l’escola l’Esperança on 

aquí si que s’ha tingut d’incrementar el preu del cost del menú per nen, li diu que no pot dir 

que no vetlla per la integritat dels municipis per que cada tres mesos fan reunions amb Ampas 

i fan visites periòdicament als menjadors, entre ells el de Rosselló. Pel que fa a la votació ho 

vam manifestar al ple, si llegeixes l’acta hi havia molts punts on nosaltres malauradament 

votàvem abstenció encara que sabíem que havíem de votar a favor. Veient com està el Consell 

Comarcal amb el vostre partit a govern i el PSC veient com està serveis socials per això ens 

vam abstenir, en cap moment hi hagut increment de preu per aquest alumne. Ens reunim amb 

l’Ampa li demanem expressament un vetllador per l’escola de Rosselló i el departament 

assumeix el cost, estem totalment implicats.  

 

Contesta ara el Regidor Sr. David Ricart i comença dient que no li sembla estrany que de 

vegades hi hagi actes que acabin amb insults, i és per que tenim un problema, el tens gros, per 

que tens un portaveu que amb el que acaba de dir avui, és d’una baixesa moral total. Ens vam 

abstenir i el propi vicepresident del consell comarcal ens va dir que tenia raó, és que a part 

que el cost l’assumia ensenyament ens vam abstenir pel procediment, per que el consell 

comarcal pagava les factures abans i en el contracte diu que Alessa ha d’assumir aquests 

costos, és a dir, el consell comarcal estava fent de banc d’Alessa, per això ens vam abstenir i 

es va dir en l’acta, que encara no s’ha aprovat, però quedarà recollit en l’acta, per tant anar a 

l’escola a dir això és d’una baixesa moral bastant important. I fins i tot en ple es va dir que 

tant l’escola l’Esperança amb unes dificultat molt més grans que les de Rosselló com l’escola 

de Rosselló eren justificades. L’abstenció era perquè no s’havien fet bé les coses i el propi 



 

vicepresident del consell ho va reconèixer i dir que no les pagarien sinó que les retindrien fins 

que ensenyament pagués el cost i que de moment ho assumeixi Alessa.  

Sobre l’informe de l’església del Sr. Ximo Puig recorda que van dir que era una “merda” 

doncs resulta que ell ho va votar el consell comarcal, no el va llegir? 

Li sembla de molta baixesa, i argumenta que passen coses que ell no entén, a les actes mai 

s’ha posat amb ningú, li recorda a l’alcalde que ja li havia dit un que havia de ser curós amb 

l’ordenació del ple. Reiteradament es busca la confrontació i sempre és la mateixa persona, li 

diu que tenen un problema.  

No nega el suport a aquest nen per part del consell Comarcal, que l’ha de tenir, sinó que el 

que demanen és que es compleixi el contracte, ja que en el contracte a l’article 25.7, diu que 

ha d’assumir qualsevol canvi en la seva vigència, com la variació d’alumnes, amb 

independència que això comporti un increment de personal i per això ens vàrem abstenir. En 

cap moment es posava en l’ajuda. 

 

Intervé el portaveu, Manel Plana, dient que no ha insultat a ningú, argumenta que tan sols ha 

fet una descripció dels fets, i que alguns membres del seu partit polític van votar cap a una 

altra vessant, són dades objectives, i no s’està ficant amb la seva persona, són interpretacions 

diferents, com també s’escolta en altres foros coses sobre l’equip de govern. De 

maltractament i insult comenta que no se li ha escapat cap, tot i que ho revisarà.  

 

Intervé l’alcalde i dirigint-se al Sr. David Ricart, reconeix que amb algú ple se li ha escapat 

de les mans, que s’han tractat persones en un ple que no s’havien d’haver tractat, i que igual 

demana respecte a l’oposició també demana respecte cap a l’equip de govern. Explica que 

Rosselló ha estat cansat de tindre gent triada pel poble per a gestionar i defensar Rosselló i 

s’ha preocupat més de defensar lo seu personal que el municipi i de gent que està en altres 

institucions gràcies a Rosselló i quan el poble els ha necessitat no se’ls ha vist el pèl per 

enlloc, i això ens fa donar aquest crit al cel i vosaltres com a consellers, ens va sorprendre el 

vostre sentit de vot. Rosselló és petit i ens coneixem tots i estem farts de gent que ha entrat a 

l’Ajuntament només per arreglar-se lo seu i això la gent ho valora. Us demanem que ja que 

esteu al consell comarcal gràcies al poble de Rosselló el defenseu.  

 

Intervé la Sra. Maria del Carme Vidal dient que de vegades les formes són importants, ella 

no és consellera, i ha demostrat que l’únic que l’importa és Rosselló, inclús se li ha ficat en 

dubte la seva formació, i les maneres no han estat les correctes, recrimina a l’alcalde que 

moltes de les coses que diu dirigint-se al passat la gent no hi és per defensar-se. Anota que no 

són professionals de la política tu i jo, Alcalde aquí hem discutit moltes vegades, però quan 

hem sortit ens hem tractat com si no hagués passat res. 

 

Intervé l’alcalde i diu que a ell mai el partit polític el farà girar cap a l’esquerres o cap a la 

dreta. Dirà el que ell cregui com a Josep Abad, i el que sigui millor per Rosselló. 

 

Argumenta el regidor, David Ricart que quan estan aquí al ple, estan per defensar els 

interessos de la gent de Rosselló i també de l’Ajuntament. Quan estan al consell estan per 

defensar els interessos de la gent, i en aquella votació no anava pels interessos de la gent sinó 

per què el consell comarcal no pot fer de banc contradient el que diu el contracte, i allí també 

estem per defensar els interessos del consell comarcal, si Alessa es queixa que demani un 



 

crèdit, i creu que com a membre del consell comarcal ha de defensar els drets de la pròpia 

institució. Obviem que el Consell comarcal té demanat un crèdit per aquest cas i on està 

pagant interessos. Entenc que si tu estiguessis al consell també defensaries els interessos del 

consell. 

 

Contesta l’alcalde a les preguntes que se li havien formulat en aquest punt: sobre les ratlles 

grogues del Carrer Sant Antoni diu que valdria la pena, sobre la representació als actes als 

grups de l’oposició ja ho procurem fer i també demana que quan vingui el consell comarcal a 

Rosselló que també li comuniquin, ja que recentment ha vingut el Consell comarcal ha fer una 

visita i ell és l’alcalde de Rosselló.  

Comenta el Toni Bosch que de totes les visites que han fet als altres municipis a l’única on hi 

havia representació de l’Ajuntament ha estat Rosselló.  

 

Diu l’alcalde que només faltaria, que creu que hi havia de ser.  

Sobre el Camí d’Almacelles, comenta que de moment s’ha fet un petita obra (la vorera) fins a 

esbrinar com es pot fer. Sobre la velocitat diu que els agents ja s’han ficat molts cops vigilant. 

Sobre les campanes explica que es netejar-la, polir-la i poca cosa més, treure-li el pols, i que 

el que vol és tindre-les aquí nosaltres, calcula que ha de ser un cost insignificant. Explica que 

properament s’obrirà el nou cau del sorro, que va demanar autorització per instal·lar la 

terrassa a dins de la Plaça i se li ha denegat per que el que s’ha d’intentar és ocupar els 

pàrquings i menys zones públiques on després puguin fer nosa.  

 

Finalment l’Alcalde intervé i aixeca el Ple quant son les catorze hores i de tot lo dit s’estén 

aquesta acta, que com a Secretari, certifico 

 

 

 
 
 
 
 

 

 


