
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

CELEBRADA EL DIA 28 DE SETEMBRE DE 2018 

 

Data: 28 de setembre de 2018 

Horari: 12,00 a 14,55 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 Inicial Projecte Bàsic i d’Execució de Pista Poliesportiva Coberta i 

Estructura d’Edifici Annex sense ús. 

3. Proposta d’acord de l’ajuntament de Rosselló d’adhesió al contracte basat 2018.02-d1 

en l’acord marc de subministrament de gas natural amb destinació als Ens locals de 

Catalunya (exp. 2018.02) adjudicat pel consorci català pel desenvolupament local a 

l’empresa Endesa Energia, SAU. 

4. Donar Compte Aprovació Línies Fonamentals del Pressupost 2019. 

5. Expedient Modificació Crèdits 3/2018..  

6. Informe Execució Pressupostaria 2on/Tr 2018. 

7. Informe Pagament Mig a Proveïdors 2on Trimestre 2018. 

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. 

L’alcalde president inicia la sessió i demana als reunits una vegada practicades les 

rectificacions a l’acta del 29 de juny per part de la secretaria, si tenen alguna observació mes a 

fer a l’acta de la sessió anterior celebrada en data 29 de juny de 2018, amb caràcter ordinari, 

la qual s’ha adjuntat novament a la convocatòria del ple.  

 

Així mateix es sotmet a votació l’aprovació de l’acta de 28 de setembre de 2018 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. 

Fetes aquestes esmenes son aprovades per unanimitat les actes de la sessió ordinària de 29 de 

juny de 2018 i 28 de setembre de 2018. 

 

II.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE PISTA 

POLIESPORTIVA COBERTA I ESTRUCTURA D’EDIFICI ANNEX SENSE ÚS. 

Vist el Projecte d'obres titulat “Projecte Bàsic i d’Execució de Pista Poliesportiva Coberta i 

Estructura d’Edifici Annex sense ús, redactat per l’Arquitecta Noemi Bañeres i Porta 

Col·legiada num 43495-7.  

 

Vist que el Projecte d'obres conté l'estudi de seguretat i salut que preveu l'article 5 del Reial 

Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, mitjançant el qual s'estableixen disposicions mínimes de 

seguretat i salut en les obres de construcció.  

 

Vist el procediment d'aprovació dels Projectes d'obres que ve regulat en els articles 36 i ss del 

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis 

dels ens locals.  

 

Atès que el pressupost d'execució per contracta del projecte ascendeix a una quantia total de 

Quatre-cents noranta mil cinc- cents vuitanta un i tres cèntims d’euro (490.581,03 EUR) (IVA 

inclòs) excedeix del 10% dels recursos ordinaris del pressupost de despeses de l'exercici 2018, 

determina que la competència per la seva aprovació correspongui al Ple municipal.  

 

D'acord amb l'esmentat, es proposa al Ple municipal l'adopció dels següents:  
 

ACORDS:  

PRIMER.- APROVAR inicialment el Projecte d'obres titulat “Projecte Bàsic i d’Execució de 

Pista Poliesportiva Coberta i Estructura d’Edifici Annex sense ús.”, que ascendeix a una 

quantia de Quatre-cents noranta mil cinc- cents vuitanta una i tres cèntims d’euro (490.581,03 

EUR) (IVA inclòs) juntament amb l'Estudi de Seguretat i Salut en les obres.  

 

SEGON.- SOTMETRE el Projecte d’obres a informació pública pel termini de 30 dies 

inserint edictes al BOP i al tauler d'Edictes de la Corporació per tal que qualsevol persona 

interessada pugui formular les al·legacions que estimi pertinents. 

En el torn obert de intervencions, explica el portaveu del grup de l’equip de govern Manel 

Plana, que en aquesta primera fase el que es fa és donar compte i iniciar el procediment que 



 

s’estableix a nivell legal de l’inici d’una de les construccions de la infraestructura més 

demanada per aquest municipi que és la pista poliesportiva coberta i a més a més es farà 

l’estructura d’edifici annex sense ús. Aquesta primera fase ascendeix a 490.581€ iva inclòs, i 

estarà a informació pública com s’estableix al BOP. És una de les obres fonamentals d’aquest 

equip de govern, proporcionar un altre equipament bàsic i demandat amb la voluntat de fer un 

aprofitament el més racional possible d’una zona magnífica que tenim al costat del camp de 

futbol, obrir més espais per la ciutadania del poble de Rosselló.  

 

Intervé en aquest punt el Regidor Sr. Toni Bosch, dient que no dubta que sigui una obra 

fonamental pel municipi, a més a més explica que ja ho portaven al seu programa. És 

necessària però discrepen de la quantia del pressupost, doncs hi ha pavellons executats 

d’altres municipis fets i funcionant com han dit en d’altres ocasions amb quanties inferiors. 

 

Seguidament pren la paraula la Regidora Maria del Carme Vidal i explica que és una obra 

fonamental de tots plegats, en el que no estaríem d’acord és en la manera i la forma de fer les 

coses. Reclama que si tant important era per què no es va incloure en el pressupost del 2018. 

Com molt bé diu, s’ha de passar pel ple per que el seu import excedeix del 10% dels recursos 

ordinaris, és a dir, que s’han de canviar una mica les maneres, obres amb crèdit pressupostari 

per executar-les i també en tractar-se d’una obra tant important hauria estat bé, tindre diferents 

pressupostos per poder comparar l’un amb l’altre. Jo no havia vist tot el projecte, i afegeix 

que va venir dimarts a la tarda per parlar amb els arquitectes, hi havia moltes coses que no 

entenia. Pel que fa al tema del terra, afegeix que cal fer les coses per que puguin tenir la major 

rendibilitat possible, i depenent del tipus de terra després s’ha de cobrir o no per fer segons 

quines activitats. Sembla ser que va terra de formigó i pel que em diuen els esportistes és lo 

pitjor per les lesions, etc. Argumenta que s’abstindrà, reconeix que és necessari però no està 

d’acord amb la manera com es fan les coses. També diu que esports no donarà cap subvenció 

per que no s’ajusta al que ells demanen.  

 

Es pronuncia el Regidor Sr. David Ricart en aquest punt de l’ordre del dia, dient que creu 

que es podria fer per la següent legislatura i així ho va dir en l’anterior ple, pels imports 

econòmics ho veu forçat per aquest any. Pel que fa a les formes, ja ho vas explicar en 

l’anterior ple i l’acta ja està aprovada, i diu que de la manera que ho va explicar té una 

qualificació molt clara, creu que s’hauria d’haver fet un concurs d’idees, en que participi la 

gent del poble i gent experta per poder ajustar al màxim els pressupostos. Comenta que encara 

no han vist els altres informes, el de Vermet i Grupbaix, i creu que seria important veure’ls. 

Creu que no s’ha fet de la manera adequada. I afegeix que si no es rep subvenció de Diputació 

es patirà bastant. S’abstindrà en la votació. 

 

Intervé l’alcalde, dient que es sorprèn que s’abstinguin en un tema com és aquest. Comença 

contestant al regidor Toni Bosch, dient que és una infraestructura que tots portaven al 

programa, en quant als diners, explica que fa uns anys, hi havia pressupostat un pavelló a 

l’Ajuntament de 3,5M€, i enllaçant-ho amb la intervenció de la regidora li comenta que era un 

pavelló per optar a una subvenció de la Conselleria d’Esports de la Generalitat, tipus com el 

que té Torrefarrera, és veritat que té un terra fabulós per fer esport però que com a sala 

polivalent té uns costos enormes, i que l’Ajuntament de Rosselló no s’ho pot permetre. A 



 

partir d’aquí vam veure que fer un pavelló per que et subvencioni la Generalitat implica fer el 

pavelló que et diuen ells, i se’ns en va de les mans.  

És llavors quan ens posem en contacte amb varies empreses i els hi expliquem el que volem, 

una sala polivalent i que es pugui fer esport amb seguretat. Aquestes empreses ens fan una 

oferta, d’1,2M€ una i d’1,4M€ l’altra. Es descarta l’oferta més elevada.  

En quan al terra és de formigó però es fa un tractament amb pintures per que puguis practicar 

esports.  

Referint-se a la intervenció del regidor David Ricart, li demana que argumenti què vol dir 

quan diu que ho veu forçat i que no està clar. Explica que ho portava en aquesta legislatura i 

que encara estan amb aquesta legislatura. Forçat ho veuria si en comptes de fer-ho en 

anualitats per poder optar a diferents ajuts de la Diputació o fes tot en un any per que d’aquí 

uns mesos tenim eleccions, això si que seria forçat. Explica que s’ha projectat en tres 

anualitats per poder optar a tres ajuts anuals, que evidentment té aparaulades. I tenint en 

compte que aquest ajuntament és el que ha portat més subvencions de tots, n’ha tingut moltes 

d’aparaulades i tots s’han complert.  

 

Li diu el Sr. David Ricart, que no les té garantides, i que en el darrer ple va dir que eren dos 

fases, dos anualitats.  

 

Contesta l’alcalde que són tres fases, tres anualitats, i que estan aparaulades amb ell, que si 

entra un altre ajuntament ha de buscar el finançament ell.  

 

Comenta la Regidora Maria del Carme que sempre i quan estigui el mateix president, 

demana deixar-ho aquí i no continuar amb el tema, doncs s’està ficant a gent pel mig que no 

està aquí.  

 

Demana l’alcalde no entrar en històries, la primera fase del pavelló municipal la tenim aquí, 

hauríem d’estar tots encantats de tindre això davant i poder iniciar-ho. Que quan tothom 

estava fent coses aquí s’estava somiant truites. I ara que la podem tindre, que ho podem fer 

realitat, que ens estiguem barallant aquí per tonteries. Aquesta legislatura no és forçat, es 

començarà amb la primera fase del pavelló i si ho podem fer en dos no ho farem en tres. És 

una obra que portava en el meu programa a les eleccions. A partir d’aquí com a grups de 

l’oposició voteu, si el voleu o no, l’equip de govern el farà. 

 

Intervé el portaveu del grup Manel Plana dient que fa uns dies va sortir a la premsa que 

Alcoletge està fent un pavelló sense parets que pujava a 890.000€. I governa qui governa. I 

s’està fent.  

També recorda sobre aquests dubtes que ara es tenen sobre les subvencions que quan es va fer 

el camp de futbol es va dir exactament el mateix, i consta amb acta, i es va afirmar que no 

rebríem els diners per part de les administracions corresponents. I es va ingressar.  

Seguint amb la línia es passa a votació una obra que tots teníem en els nostres programes a les 

eleccions i creiem com a equip de govern s’ha de fer d’aquesta manera.  

 

Afegeix l’alcalde que li dol que com a grups de l’oposició fiquin traves amb aquest tema. I 

que quan diuen que l’Ajuntament són tots ara també haurien d’estar contents de poder 

començar a questa obra, tant com si la fa un com si l’acaba un altre. És penós que la canalla 



 

que vol fer esport, Rosselló no els hi pugui donar una pista en condicions, i que ara esteu dient 

el que esteu dient li sap molt de greu.  

 

Intervé la Regidora Sra. Maria del Carme Vidal dient que a ella també li sap greu que no 

vulgui entendre les seves paraules, que evidentment vol que es faci, però és per la manera i 

per les formes. És una cosa prou important com per que es fes amb antelació. Afegeix que 

quan es va fer la inauguració del camp de futbol ella estava allí. Demana que es facin les 

coses bé. Hi ha una normativa, i les normes diuen això. Sap que s’han fet obres sense crèdit i 

que reben la informació tard. Fins i tot l’arquitecte municipal quan hi va anar a fer-li les 

preguntes no ho havia vist abans. Tant estrany és el que demanem? Me pot interessar el poble 

igual que tu però no menys, dirigint-se a l’alcalde. Argumenta que tan sols han expressat la 

seva opinió i que ells també representen veïns del poble i tu estàs per damunt de tots, ets 

l’alcalde de tots. I votarem el que creguem i creu que no es pot queixar de l’oposició doncs 

creu que el mimen més ells que alguns del seu propi equip de govern.  

 

Fa la seva segona intervenció el Sr. David Ricart, i creu que és forçat per que es fan sol tres 

pressupostos i de la manera com s’ha fet i s’ha descrit creu que és un tràfic d’influències. Pel 

que va dir al ple anterior es pot deduir això. Li diu que no ho ha consultat amb ningú de 

l’oposició.  

 

Demana l’alcalde que ho demostri. I que això que està dient és molt greu. Contestant li diu 

que tampoc ho ha fet amb altres obres i que una cosa que va consultar que és el tema de 

l’església tothom sap el que ha passat.  

 

Sobre l’església diu el Sr. David Ricart que el fet que caigui l’església i que el regidor de 

cultura no aparegui per enlloc és curiós.  

Sobre l’aprovació del pavelló s’abstindran per que no hi ha hagut participació i li diu a 

l’alcalde que no demani un xec en blanc. També sobre el que ha dit les subvencions que estan 

aparaulades amb ell i el que vingui al darrera s’espavili li recrimina si és un xantatge electoral.  

 

L’alcalde li diu que és la realitat i igual que s’han fet obres sense tindre les subvencions 

atorgades. Com per exemple la del Casal. Son subvencions confirmades però que no estan 

atorgades.  

 

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 

 



 

III.- PROPOSTA ACORD DE AJUNTAMENT, ROSSELLO D’ADHESIÓ AL 

CONTRACTE BASAT 2018.02-D1 EN L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT 

DE GAS NATURAL AMB DESTINACIÓ ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA (Exp. 

2018.02) ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT 

LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU. 

ANTECEDENTS 

1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment 

administratiu de licitació a tal efecte, va acordar en la sessió celebrada el dia 7 de juny de 

2018, adjudicar l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats 

locals (Exp. 2018.02) dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Alta Pressió), 

mitjançant la selecció de les empreses GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA (ara 

denominada NATURGY IBERIA SA) i ENDESA ENERGÍA SAU de conformitat amb els 

Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques, aprovats per la 

Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i publicats al perfil de contractant de 

l’entitat. 

 

2.- En data 9 de juliol de 2018 es va procedir a la formalització dels pertinents contractes 

administratius de l'Acord marc, amb l'empresa NATURGY IBERIA, SA, i amb l'empresa 

ENDESA ENERGÍA, SAU. 

 

3.- Mitjançant la Resolució de Presidència núm. 44/2018, de data 10 de juliol, va ser aprovat 

el plec de clàusules administratives particulars que havia de regir el contracte de 

subministrament de gas natural basat en l’Acord marc referenciat a l’apartat anterior i dividit 

en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Baixa Pressió), així com la seva licitació 

mitjançant la presentació de proposició econòmica en sobre tancat, el quals, es troben 

publicats, també, al perfil de contractant de l’entitat. 

 

4.- En data 20 de juliol de 2018 la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del 

corresponent procediment definit als plecs referenciats a l’apartat anterior, va acordar 

adjudicar els dos lots del contracte basat del procediment derivat de l’Acord marc del 

subministrament de gas natural, amb destinació a les entitats locals de Catalunya mitjançant 

oferta presentada en sobre tancat (expedient 2018.02-D.1) a l’empresa ENDESA ENERGÍA 

SAU, formalitzant-se el corresponent contracte, en data 31 d’agost de 2018. 

 

5.- Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 20 del 

Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat 2018.02-D1. 

 

FONAMENTS DE DRET 

Disposició addicional 3a. de la nova LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la 

LBRL, en la redacció donada per la LRSAL. 

Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i 

règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.  

Disposició Transitòria Primera de la nova LCSP respecte al règim aplicable als contractes i 

Acords marc licitats abans de la seva entrada en vigor. 



 

Articles 197 i 198 del TRLCSP en relació al règim dels Acords marc, i articles concordants de 

la nova LCSP (Articles 220 a 222) en allò que resultin aplicables d’acord amb la seva 

Disposició Transitòria Primera. 

Article 156 i 198 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) i articles concordants de la 

nova LCSP (Articles 153 i 220) pel que fa a la formalització dels contractes administratius 

mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals. 

 

Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècnioques que regeixen l’Acord 

marc del subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya aprovats 

per la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i publicats al perfil de contractant 

de l’entitat. 

 

Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de l'Acord marc del 

subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya, a licitar 

mitjançant sobre tancat, aprovat per Resolució de Presidència núm. 44/2018 de data 10 de 

juliol i publicat al perfil de contractant de l’entitat.  

 

Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats 

anteriorment, aquest Ajuntament,  

 

ACORDA 

Primer.- Disposar l’adhesió del municipi de ROSSELLO al contracte basat (Exp. 2018.02-

D1) en l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de 

Catalunya (Exp. 2018.02), regit pels plecs de clàusules administratives particulars i 

prescripcions tècniques que regeixen l’Acord marc del que deriva, aprovats per la Resolució 

de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i publicats al perfil de contractant de l’entitat i pel 

plec de clàusules administratives particulars que regeix els contractes basats en l’anterior, 

aprovat per Resolució de Presidència núm. 44/2018 de data 10 de juliol i publicat al perfil de 

contractant de l’entitat, per un termini de dotze mesos, des de l'1 d’octubre de 2018 al 30 de 

setembre de 2019, amb les següents condicions econòmiques: 

 

Lot 1        Preu tarifa 

Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh)    53,090 € 

Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh)    46,190 € 

Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh)    41,590 € 

Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh)    38,590 € 

 

Lot 1        Preu tarifa 

Sublot 5 (2.1) Preu terme variable (EUR/MWh)    27,500 € 

Sublot 6 (2.2) Preu terme variable (EUR/MWh)    27,300 € 

 

Segon.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del 

contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de gas natural (Avinguda Vilanova, 2-

10, 08018, Barcelona), així com al Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL 

(preferentment per e-notum al NIF P0800222B i el correu electrònic ccdl@ccdl.cat o per 

mailto:ccdl@ccdl.cat


 

correu a Carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona), tot donant-li els efectes de 

publicitat que siguin preceptius. 

 

Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 

(preferentment per correu electrònic a centraldecompres@acm.cat o per correu postal a Carrer 

València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona 

 

Explica el portaveu del grup Manel Plana, que això és una mena de central de compra, 

L’aprovisionament de subministrament energètic, en aquest cas de gas natural, és una 

necessitat per al desenvolupament de les activitats que duen a terme els ens locals i de la 

tècnica de racionalització de la contractació administrativa prevista en la vigent legislació de 

contractes del sector públic anomenada Acord marc. Aquesta possibilita la contractació 

centralitzada de subministraments i serveis per tal d’obtenir un benefici, pel fet d’haver-hi el 

màxim nombre d’Ajuntaments fa que es pugui negociar aquests contractes amb els preus de 

tarifa. 

Sotmès a votació s’aprova per unanimitat. 

 

IV.- APROVACIÓ DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST. 
RESOLUCIÓ D'ALCALDIA 

1. ANTECEDENTS 

1. Amb data 29 d’agost de 2018 es va incoar procediment per a l'aprovació de les Línies 

Fonamentals del Pressupost. 

 

2. Amb data 29 d’agost de 2018, es va emetre per intervenció informe per valorar les Línies 

Fonamentals del Pressupost. 

 

2. FONAMENTS JURÍDICS 

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

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

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

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

requeriments de la normativa europea. 

 

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

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

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

tenen l'obligació de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, abans del 15 

de setembre de cada any, les línies fonamentals dels pressupostos per a l'exercici següent, que 

han de contenir almenys la següent informació: 

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

d'ingressos i despeses en què es basen.  

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

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

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

sistema europeu de comptes.  

mailto:centraldecompres@acm.cat


 

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

recursos del sistema de finançament subjectes a lliuraments a  

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

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

seves evolucions respecte a l'exercici precedent.  

 Modificacions significatives en els criteris de pressupost que permetin una comparativa 

homogènia amb l'exercici precedent. 

 

3. L'article 4.1 de l'esmentada Ordre determina que la remissió de la informació econòmica- 

financera de les corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat que exerceixi les seves 

funcions. 

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

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

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

 

RESOLC: 

PRIMER.- Aprovar les Línies Fonamentals del Pressupost elaborat per aquesta Entitat Local 

que servirà de base per a l'elaboració del Pressupost de l'any 2019, d’acord amb el següent 

detall: 

  PREVISIÓ 

INGRESSOS 2019 

Capítol 1 1.135.167 

Capítol 2 14.210 

Capítol 3 660.148 

Capítol 4 704.763 

Capítol 5 24.157 

Ingressos corrents  2.538.445 

Capítol 6 10.000 

Capítol 7 210.394 

Ingressos de capital 220.394 

Capítol 8   

Capítol 9 400.000 

Ingressos financers 400.000 

INGRESSOS TOTALS  3.158.838 

    

DESPESES 2019 

Capítol 1 761.859 

Capítol 2 1.339.213 

Capítol 3 18.778 

Capítol 4 236.241 

Despeses corrents  2.356.091 

Capítol 5 0 

Fons de contingència 0 

Capítol 6 700.000 

Capítol 7   

Despeses de capital 700.000 



 

Capítol 8   

Capítol 9 102.747 

Despeses financeres 102.747 

DESPESES TOTALS  3.158.838 

 

SEGON. Les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2019: 

No contemplen el compliment de l’estabilitat pressupostària. 

Contemplen el compliment de la regla de la despesa. 

Contemplen el compliment de l’equilibri pressupostari. 

Contemplen el compliment de l’anivellament pressupostari. 

Contemplen el compliment de l’objectiu del deute. 

 

TERCER. Les modificacions més significatives en relació a al previsió de la liquidació de 

l’exercici 2017 són les següents:  

Ingresos/Gastos 2018 

tasa variación 

2018/2017 2019 

Ingresos 2.991.430,00 5,60% 3.158.838,43 

Corrientes 2.379.430,00 6,68% 2.538.444,61 

Capital 162.000,00 36,05% 220.393,82 

Financieros 450.000,00 -11,11% 400.000,00 

Gastos 3.333.682,00 -5,24% 3.158.838,43 

Corrientes 2.325.832,00 1,30% 2.356.091,15 

Capital 953.250,00 -26,57% 700.000,00 

Financieros 54.600,00 88,18% 102.747,28 

    Saldo operaciones no financieras -737.652,00   -297.252,72 

Ajustes para el càlculo de cap. Neces. 

Financ. SEC95 -122.311,69   -129.777,92 

Capacidad o necesidad de financiación -859.963,69   -427.030,64 

    Deuda viva a 31/12 664.697,80   664.697,80 

A corto plazo 102.747,28   0,00 

A largo plazo 561.950,52   664.697,80 

Ratio Deuda Viva/Ingresos corrientes 0,28   0,26 

 

Pasivos contingentes 

Año 2018 (Estimación de las 

obligaciones reconocidas netas)  
tasa 

variación 

2018/2017 

Año 2019 (Estimación de los 

créditos iniciales)  

No 

incluidos 

en el 

presup. 

Incluidos 

en el 

presup. 

Total 

No 

incluidos 

en el 

presup. 

Incluidos 

en el 

presup. 

Total 

Avales concedides     0,00 0,00%     0,00 

Préstamos morosos     0,00 0,00%     0,00 

Grantías 25.151,20   25.151,20 -100,00%     0,00 

Por sentencias o expropiaciones     0,00 0,00%     0,00 



 

Otros     0,00 0,00%     0,00 

TOTAL 25.151,20 0,00 25.151,20 -1,00 0,00 0,00 0,00 

 

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

 

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

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

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

Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

 

Explica el portaveu del Equip de Govern Manel Plana, que després de l'aprovació de la Llei 

Orgànica, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i normativa per la qual es 

desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en aquesta, la 

transparència es configura com un principi clau en el funcionament de les Administracions 

Públiques, resultant clau per a la rendició de comptes i el control de la gestió pública. 

D'aquesta forma, cada Administració Pública haurà de donar informació sobre les línies 

fonamentals del seu Pressupost, a fi d'acomplir els requeriments de la normativa europea, i per 

l’exposat s’ha de fer una previsió de cara al pressupost del 2019.  

 

La Corporació resta assabentada.  

 

V.- EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDITS 3/2018..  

PROPOSTA DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXPRAORDINARI 

Expedient número 3/2018, 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 21 de setembre 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 3/2018, 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 

2018-1-41900-20000 Lloguer Horts Urbans 650,00 

2018-1-34200-61900 Pista Basquet 6.000,00 

2018-1-01100-31000 Interessos Préstec  250,00 

 

2/ Suplement de Crèdit: 

Partida Nom Crèdits 

Inicials 

Proposta de 

consignació 

Crèdit 

Definitiu 

2018-1-33700-

62500 

Mobiliari (carpa) 1.400,00 1.180,00 2.580,00 

2018-1-31100-

62200 

Canera Mpal. 4.000,00 3.000,00 7.000,00 

2018-1-34200-

62900 

Mòdul Prefabricat Camp de 

Futbol 

7.000,00 2.000,00 9.000,00 

2018-1-34200-

62500 

Mobiliari Esportiu 5.000,00 2.500,00 7.500,00 

2018-1-01100-

91300 

Amortització préstec 12.000,00 4.100,00 16.100,00 

2018-1-1522-21200 Manteniment Altres Edificis 4.000,00 7.500,00 11.500,00 

2018-1-1532-21000 Manteniment Vials 30.000,00 5.000,00 35.000,00 

2018-1-1532-21006 Senyalització viaria 5.000,00 4.000,00 9.000,00 

2018-1-1532-21300 Reparació maquinaria i 

estris 

2.000,00 4.000,00 6.000,00 



 

2018-1-33700-

22606 

Actes Tallers Conferencies 21.000,00 17.000,00 38.000,00 

 

Total finançament:  57.180,00€ 

 

Finançament que es proposa: 

3. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals: 

Partida Nom Proposta de consignació 

2018-1-87000 Romanent de Tresoreria 57.180,00 

 

Total finançament:  57.180,00 € 

 

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.  

Exposa el portaveu de l’equip de govern Manel Plana, que les explicacions pertinents ja es 

van fer a la junta de portaveus.  

 

A continuació pregunta el regidor Toni Bosch, respecte a la reparació d’un vehicle, voldria 

saber de quin vehicle es tracta. 

 

Contesta l’alcalde, dient-li que és la reparació del dúmper i del tractor.  

 

Pren la paraula la regidora, Maria del Carme Vidal, i diu que si se’ls hi passés el balanç 

econòmic de les activitats podrien veure el què. Ja que cada trimestre es fa la modificació de 

crèdit. Per saber el que s’imputa cada cosa. 

 

Continua la seva intervenció la Regidora Sra. Maria del Carme dient que per part del 

personal de l’Ajuntament, sempre li han facilitat tot, i que sempre ho ha dit als plens, però que 

de vegades no saben si aquella factura va a una obra o a una altra, o si va a una activitat o a 

una altra. Explica que ella demana el balanç de cada activitat. Saber el que s’imputa i quin és 

el seu resultat tant si és deficitàries com si queda a cost 0 o si són beneficiaries. 

 

Comenta l’alcalde que cada albarà que porta la brigada està obligat a dir a quina obra o 

activitat va destinat. Així com si va a comptabilitat li trauran una taula amb tot allò que s’ha 

imputat. 

 

Intervé el Manel Plana dient que això també depèn de la seva manera que tenen ells de 

treballar i d’imputar, hi ha molts criteris i sistemes, creu que d’aquesta manera està ben 

especificat. 

 

Intervé el Sr. David Ricart dient que quan es van reunir per parlar de les ordenances, entre 

elles les piscines, es van aportar una sèrie de millores, i amb alguna deducció vam veure que 



 

podríem perdre massa, no estem dient que hi hagi desconfiança, però si que seria bo tindre 

una memòria de les piscines, del manteniment, com ha afectat les noves ordenances. Principi 

de transparència per res més. Això ens ajudarà de cara al futur si hem de tornar a modificar les 

ordenances ajustar-nos una mica més, igual podrem aplicar més ajudes.  

 

Contesta l’alcalde que respecte al cost de algunes activitats (piscines, casal estiu, etc...) que 

ho porta en aquest ple que quan arribi el punt s’explicarà.  

 

Finalitzades les intervencions i sotmès a votació s’aprova 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 

 

VI.- 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 – 2tr/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 

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

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

estats complementaris.  

 

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

 

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

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

normes del Sistema europeu de comptes.  

 

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

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

regla de despesa al tancament de l’exercici.  

 

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

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

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

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

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

sectorials.  

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

ha de contenir, almenys, informació relativa a:  

 

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

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

proveïdors i incloent la previsió del seu mínim mensual de tresoreria 

 

Previsió mensual d’ingressos.  

 Saldo de deute viu.  

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

d’impacte en pressupost.  

 Venciments mensuals de deute a curt i llarg termini.  

 Calendari i quanties de necessitats d’endeutament.  

 



 

 Evolució del saldo de les obligacions reconegudes pendents de pagament tant de 

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

pendents de pagament incloses en el càlcul del període mitjà de pagament a 

proveïdors.  

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

 

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

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

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

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

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

de pagament a proveïdors referit al trimestre anterior:  

 

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

 

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

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

de 2014 Secc. I. Pàg. 12  

 

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

 

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

històrica.  

 

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

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

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

 

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

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

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

esmentada als apartats 7 i 8 anteriors.» 
 

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

pressupost 2018: 
 



 

Calendari i Pressupost de Tresoreria 

 
 
 



 

Deute viu i previsió dels venciments del deute 
 

 
 
 
 



 

 



 

 



 

 
 

5. CONCLUSIONS 

L’Ajuntament ha elaborat un calendari de tresoreria en el que es recull els ingressos i 

pagaments efectius del 1r i 2on trimestre i la previsió dels mateixos 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 1.150.988,86€, i 

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

673.643,12€. 

 

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

2018 presenta un deute viu amb entitats de crèdit total de 251.498,07€.  

 

Pel Regidor i l portaveu del grup de l’equip de govern Manel Plana comenta que els fons 

líquids a l’inici de l’exercici és de 795.170.87€ a, 31 de juny és de 1.150.988,86€ aquí hi ha 

els 400.000€ del BBVA que és el finançament, i segons aquesta previsió tot i que l’any passat 

també es va fer una previsió i finalment ens van sobrar 150.000€, ens parla d’uns fons líquids 

de 673.643,12€. A més a més, un deute viu a 30 de juny de 2018 de 251.000€ amb entitats de 

crèdit, és a dir, un 8% de deute.  

 

El Ple es dóna per assabentat del contingut de l’informe i de la seva tramesa als organismes 

corresponents. 

 



 

VII.- INFORME RELATIU AL PERÍODE MIG DE PAGAMENT MENSUAL A 

PROVEÏDORS DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, SEGONS REAL 

DECRET 1040/2017, DE 22 DE DESEMBRE. 

Període: 2tr 2018 

Primer.- La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, de Estabilitat Pressupostaria I Sostenibilitat 

Financera, introdueix el concepte de Període Mig de Pagament com expressió del temps de 

pago o retard en el pagament del deute comercial. 

 

Segon.- Reial decret 1040/2017, de 22 de desembre, pel qual es modifica el Reial 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 estableix una nova metodologia 

econòmica pel càlcul i la publicitat del període mig de pagament a proveïdors de les 

Administracions Públiques (en endavant PMP), així com les condicions i el procediment de 

retenció de recursos dels règims de finançament, prevists en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 

d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

 

No suposa una modificació el termini màxim de pagament a proveïdors, que segueix estant en 

30 dies, sinó del càlcul del PMP que ara es comença a computar des de l’aprovació de la 

factura i no, com fins ara, que es feia des de els 30 dies següents a l’entrada de la factura en el 

registre administratiu, registre comptable de factures o sistema equivalent. 

 

Tercer.- L’article 198.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

estableix respecte al període legal de pagament de les Administracions Públiques que: 

«La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 

siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que 

acrediten la conformitat con lo dispuesto en el contrato de los bienes entrgados o servicios 

prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, 

deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los 

intereses de demora y la indemnización por los costs de cobro en los términos previstos en la 

Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establece medidas de lucha contra la 

morasodad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio de cómputo de 

plazos para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligacions de 

presenter la facture ante el registro adinistrativo correspondiente en los términos 

establedidos en la normative vigente sobre facture electronica, en tiempo y forma, en el plazo 

de treinta días des de la fecha de entrega efectiva de las mercancias o la prestación del 

servició..» 

 

Quart.- Computen pel present càlcul les factures comercials entre les empreses I 

l’Administració (capítols 2 y 6 de la classificació econòmica de l’estat de despeses del 

pressupost), emeses des de l’1 de gener de 2014 que consten en el registre comptable de 

factures o Sistema equivalent I les certificacions mensuals de obres aprovades a partir de la 

mateixa data. 

 

Queden excloses les obligacions de pago contretes entre entitats que tinguin consideració de 

Administracions Públiques en l’àmbit de la comptabilitat nacional I les obligacions pagades 

amb càrrec al Fons per la finançament dels pagaments a Proveïdors. Així mateix, queden 



 

excloses les propostes de pagament que siguin objecte de retenció com a conseqüència 

d’embargaments, manaments d’execució, procediments administratius de compensació o 

actes anàlegs dictats per òrgans judicials o administratius. 

 

Cinquè.- 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 

 

Així, segons la nova redacció de l’article 5 del Reial decret 635/2014, s’entendrà per número 

de dies de pagament, els dies naturals transcorreguts des de: 

 

La data d’aprovació de les certificacions d’obra fins a la data de pagament material per part de 

l’administració.  

La data d’aprovació dels documents que acrediten la conformitat amb els béns entregats o 

serveis prestats, fins la data de pagament material per part de l’administració. 

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

factures o sistema equivalent, fins la data de pagament material per part de l’administració, en 

els supòsits en els que o bé no resulti d’aplicació un procediment d’acceptació o comprovació 

dels béns o serveis prestats o bé la factura es rebi amb posterioritat a l’aprovació de la 

conformitat.  

 

Per a les operacions pendents de pagament al final del mes s’ha de calcular la ràtio 

d’operacions pendents de pagament d’acord amb la fórmula 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 de:  

 

La data d’aprovació de les certificacions d’obra fins a l’últim dia del període a què es 

refereixin les dades publicades.  



 

La data d’aprovació dels documents que acreditin la conformitat amb els béns lliurats o 

serveis prestats fins a l’últim dia del període a què es refereixin les dades publicades. 
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La data d’entrada de la factura en el registre administratiu, segons consti en el registre 

comptable de factures o sistema equivalent, fins a l’últim dia del període a què es refereixin 

les dades publicades, en els supòsits en què o bé no sigui aplicable un procediment 

d’acceptació o comprovació dels béns o serveis prestats, o bé la factura es rebi amb 

posterioritat a l’aprovació de la conformitat. 

 

Sisè.- D’acord amb el que disposa l’article 6.2 del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, les 

corporacions locals han de remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i han 

de publicar periòdicament, d’acord amb el que preveu l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, 

per la qual es despleguen les obligacions de subministrament d’informació que preveu la Llei 

orgànica 2/2012, de 27 d’abril, la informació següent relativa al seu període mitjà de 

pagament a proveïdors referit, segons correspongui, al mes o al trimestre anterior. 

 

Setè.- En l’aplicació de la metodologia de càlcul establert als article 5 del RD 1040/2017, de 

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

Trimestre de l’exercici 2018, el resultat és el següent: 

 

PERÍODE MIG DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS TRIMESTRAL – 

2TR/2018 

Entidad 

Ratio 

Operaciones 

Pagadas 

(días) 

Importe 

Pagos 

Realizados 

(euros) 

Ratio 

Operaciones 

Pendientes 

(días) 

Importe 

Pagos 

Pendientes 

(euros) 

PMP 

(días) 

Rosselló 28,98 272.670,61 34,23 69.817,91 30,05 

PMP Global 28,98 272.670,61 34,23 69.817,91 30,05 

 

Segons les dades i les ratis observades es paga a 30,05 dies dins la legalitat. Doncs aquests 

també han de pagar a temps sobre tot quan es parla de l’administració pública 

 

El Ple es dóna per assabentat del contingut de l’informe i de la seva tramesa als organismes 

corresponents 

 

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: 

 Sol·licitud Ajuts Consultori Local 2018. 

 Resolució Autorització utilització terrenys municipals en favor Associació Voluntaris 

Protecció Animals, en constitució. 



 

 Resolució Adjudicació Obra Ampliació i Reforma Casal Municipal a Voracys. 

 Resolució Adjudicació Obra Camí Miralbo i Ctra. Vella a M.J Gruas. 

 Resolució Adjudicació Soteig i Arranjament puntuals varis camins al Terme a B. Arnó 

e Hijos.SA. 

 Sol·licitud Subvenció Àrids 2018. 

 Sol·licitud Subvenció Agencia Residus de Catalunya. Prevenció.2018. 

 Sol·licitud Subvenció Socorristes Piscines 2018. 

 Resolució Fragadis, obertura del centre comercial.. 

 Aprovació Certificacions Obres Casal, Camins Miralbo i Soteig Camins. 

 Aprovació Pla Seguretat Obra Casal. 

Informes: 

 Estat Reclamació Danys accident barana sèquia. 

 Obres Casal, informa de l’execució de les obres i de les previsions de finalització, 

obres que es van iniciar mes tard de les seves previsions inicials.  

 Adequació solars Pàrquing Públics. 

 Piscines, comenta el resultat de la temporada i la gran afluència de públic.. 

 Dinar Solidari Càncer. 

 Mobilitat Sostenible. 

 Biblioteca/Punt EDU 

 Festa Setembre. 

 Subvencions Església.  

 Enquitranat Vials. (Alkanís i Pàrquings.) 

 Escola Pintura Ferros 3a Fase. 

 Esporga, avançament. 

 Escombraries Implantació. Reunions CC Comarcal//Solucions. 

 Adequació i ampliació Emissora. 

 Aplec Sardana. 

 11 Setembre. 

 Carrers amb ratlla groga. 

 I per últim també comenta l’èxit del Casal d’Estiu, amb les activitats programades i el 

seu balança econòmic. 

 

La corporació resta assabentada. 

 

IX, -LLCIENCIES 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 153/2018 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 28-05-2018 

 

Nº EXPEDIENT 104/2018 (Major) 



 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 05-06-2018 

 

Nº EXPEDIENT 197/2018 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 09-07-2018 

 

Nº EXPEDIENT 200/2018 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 09-07-2018 

 

Nº EXPEDIENT 206/2018 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 05-07-2018 

 

Nº EXPEDIENT 217/2018 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’Alcaldia 10-07-2018 

 

Nº. EXPEDIENT 209/2018 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 16-07-2018 

 

Nº. EXPEDIENT 216/2018 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 09-07-2018 

 

Nº. EXPEDIENT 219/2018 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 10-07-2018 

 

Nº. EXPEDIENT 232/2018 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 19-07-2018 

 

Nº. EXPEDIENT 211/2018 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 09-07-2018 

 

Nº. EXPEDIENT 234/2018 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 23-07-2018 

 

Nº. EXPEDIENT 57/2018 

INFORME FAVORABLE 



 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 30-07-2018 

 

Nº. EXPEDIENT 240/2018 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 24-07-2018 

 

Nº. EXPEDIENT 237/2018 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 23-07-2018 

 

Nº. EXPEDIENT 278/2018 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 03-09-2018 

 

Nº. EXPEDIENT 139/2018 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 17-09-2018 

 

Nº. EXPEDIENT 283/2018 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 17-09-2018 

 

Nº. EXPEDIENT 273/2018 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 27-08-2018 

 

Nº. EXPEDIENT 290/2018 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 17-09-2018 

 

Nº. EXPEDIENT 295/2018 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 18-09-2018 

 

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. 
 

X.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I ASSUMPTES DE TRÀMIT. 

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

 Escrit de Sindicatura de Comptes, recordatori de d’informació que han de lliurar els 

Ens Locals del Comptes anuals.  

 Signatura del Conveni Regulador de la Delegació facultats de Gestió, Encàrrec de 

Gestió i Recaptació de les Sancions a favor de la Diputació de Lleida. 

 Acord de cessió d’us dels dispositius mòbils per la tramitació sancions de circulació.  

 Agencia Catalana de l’Aigua, escrit en relació a les dejeccions ramaderes i aplicació 

incorrecta de fertilitzants i els nous criteris que aplicarà el Departament en relació a 

aquestes activitats.  

 Resolució del Síndic de Greuges sobre possible discriminació de gener com a 

conseqüència de les normes que regulen la vestimenta de bany i que nomes fan 

referencia a les dones. 

 Oficina del Censo Electoral, comunicant la Llista amb efectes de la designació de 

membres del Tribunal del Jurat Popular, a efectes de consulta. 

 Diputació de Lleida, comunicant que es pot disposar de pavelló de 600 m2, del 5 al 14 

d’octubre previ pagament del transports i l’assegurança.. 

 Endesa distribució, comunicant substitució comptadors d’electricitat per uns de nous 

que disposen de tele gestió en certs punts de subministro. 

 Consorci de Transport Públic a Lleida comunicant aportació anual d’aquest 

Ajuntament. 

 Departament de Territori i Sostenibilitat, comunicant l’aprovació del nou mapa de la 

protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya i la seva repercussió  

 En els assumptes de tràmit es comenta escrit adreçat a l’Agencia Catalana de l’Aigua 

envers al requeriment de l’ACA, de 21 de maig de 2018, amb ref; SN2017000103, 

respecte a la problemàtica existent a l’EDAR de Rosselló relativa al bypass d’aigües 

que excedeixen la capacitat de tractament de l’EDAR per connexió irregular d’aigües 

blanques al sistema de col·lectors. 

 També es comenta la tramesa de la documentació a Sindicatura de l’operació de crèdit 

a llar g termini. 

 Finalment es comenta l’escrit adreçat al Consell Comarcal, per la instal·lació 

progressiva de les Illes en la Recollida de Residus. 

 

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

 

NORMATIVA 

 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. 

 Resolución de 17 de julio de 2018, conjunta de la Secretaría de Estado de 

Presupuestos y Gastos y la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se 

dictan instrucciones sobre el pago al personal del Sector Público Estatal de los atrasos 

correspondientes al Ley incremento del 1,5 por ciento y al incremento adicional del 

0,25 por ciento previstos en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales 

del Estado para 2018. 



 

 Resolución de 3 de julio de 2018, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que 

se publica el Acuerdo del Pleno de 28 de junio de 2018, por el que se aprueba la 

instrucción relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos de 

los expedientes de contratación y de las relaciones anuales de los contratos celebrados 

por las entidades y entes del Sector Público Local al amparo de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 Resolución de 25 de julio de 2018, de la Intervención General de la Administración 

del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de julio 

de 2018, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley 

General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de 

requisitos básicos en el ámbito de los contratos del sector público y encargos a medios 

propios.  

 Real Decreto 955/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo 

público para el año 2018. 

 

 Resolució del Parlament Europeu, de 4 de juliol de 2017, sobre les empreses de 

seguretat privades (2016/2238(INI)) 
El Parlament Europeu, considerant que l'exercici de la seguretat i la defensa ha de 

correspondre principalment als poders públics, i que en el context de la UE, la pràctica 

dels Estats membres de recórrer a les empreses de seguretat privades, els procediments 

aplicats per contractar-les i la qualitat dels sistemes normatius presenten grans diferències, 

i que molts Estats membres recorren a elles per recolzar els seus contingents en 

operacions multilaterals, efectua una sèrie d'observacions generals en relació amb les 

empreses de seguretat privades esmentades. 

 

Així, quant a la contractació pública, el Parlament Europeu, d'una banda, recomana que 

"la Comissió proposi directrius de contractació comunes per a l'adjudicació de contractes 

a les empreses de seguretat privades respecte a l'ocupació, la utilització i la gestió de 

contractistes militars i de seguretat, en les quals s'especifiquin clarament els requisits que 

hagin de complir aquestes empreses per optar als contractes de la UE, a fi de substituir 

l'actual mosaic de plantejaments divergents". 

D'altra banda, "recomana a la Comissió que elabori una llista oberta de contractistes que 

compleixin les normes de la UE, com, per exemple, no tenir antecedents penals, disposar 

de capacitat econòmica i financera, trobar-se en possessió de llicències i autoritzacions o 

mostrar-se exigents en l'escrutini previ del personal" 

Així mateix, el Parlament Europeu "destaca que les decisions en matèria de contractació 

pública constitueixen una de les formes més eficaces per influir en les empreses de 

seguretat privades", motiu pel qual subratlla la importància que revesteix condicionar 

l'adjudicació de contractes a empreses de seguretat privades a què aquestes adoptin les 

millors pràctiques, com la de la transparència, i siguin part en el Codi de conducta 

internacional per a proveïdors de serveis de seguretat privada (ICoC), que alguns Estats 

membres ja han aplicat. 

Finalment, "remarca que, per a l'adjudicació de contractes a empreses de seguretat 

privades, més que la similitud amb altres contractes pel que fa a la facturació, s'han de 

tenir en compte i utilitzar com a base per a l'avaluació l'experiència i la durada de 

l'activitat d'aquestes empreses en entorns hostils. 



 

 

 Resolució del Parlament Europeu, de 4 de juliol de 2017, sobre normes europees 

per al segle XXI (2016/2274(INI) 
El Parlament Europeu, considerant que el sistema europeu de normalització és un element 

fonamental en la consecució del mercat únic, i que és necessari desenvolupar un 

enfocament estratègic respecte a la normalització en matèria de TIC a fi d'oferir una 

resposta satisfactòria a les necessitats de la pròxima dècada, permetent així que la Unió 

mantingui un lloc d'avantguarda en el sistema mundial de normalització, efectua una sèrie 

de consideracions generals i recomanacions estratègiques en relació amb el paquet de 

normalització de la Comissió "Normes europees per al segle XXI" 

 

En concret, pel que fa a la contractació pública, el Parlament Europeu, d'una banda, 

"destaca la funció de la contractació pública i de les solucions de normes obertes per 

evitar la dependència d'un proveïdor determinat"; i de l'altra, observa que els articles 13 i 

14 del Reglament (UE) núm. 1025/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 

d'octubre de 2012, sobre la normalització europea, ja preveu la participació de nombroses 

organitzacions d'elaboració de normes per a la contractació pública en el camp de les TIC. 

 

A més, el Parlament Europeu "demana als Estats membres que utilitzin les normes 

europees en matèria de TIC en els procediments de contractació pública, a fi de millorar la 

qualitat dels serveis públics i fomentar les tecnologies innovadores; i en aquest sentit, 

"destaca, no obstant això, que la utilització de normes no s'ha de traduir en barreres 

addicionals, en particular per a les empreses petites que pretenguin participar en els 

procediments de contractació pública". 

 

JURISPRUDENCIA 

SentènciadelTribunalSuprem(SaladelContenciósAdministratiu)de9dejuliolde2018. 
Assumpte: Recurs de Cassació. 

Alcance de la declaración de inconstitucionalidad contenida en la STC 59/2017. Artículos 

107.1, 107.2 a) del TRLHL adolecen de una inconstitucionalidad y nulidad parcial y el 

artículo 110.4 del TRLHL es inconstitucional y nulo total. Posibilidad de probar la 

inexistencia de plusvalía.  

 

XI.- FACTURES I COMPTES. 
S’aprova la relació de factures detallada i en poder dels regidors que ascendeix a la quantitat de 

406.961,46 euros (s.e.u.o).  

 

Relació de Factures del Registre num. 000698 al 001226 (Situació a 21 de setembre) 

Total Factures Registrades      406.961,46  

Factures Liquidades Efectivament      343.917,21  

Factures Pendents de Liquidar      53.811,82  

Factures Anul.lades      9.232,43  

 

En el torn obert d’aclariments, intervé el regidor Toni Bosch preguntant per la factura 746 i el 

seu concepte, entenent que està malament, ja que està en singular (cadira) i hauria d’estar en 

plural (cadires) 



 

Demana el Sr. David Ricart que en quant a les factures demana poder tenir el balanç per 

tenir en compte els ingressos i les despeses. 

 

Pregunta la Sra. Maria del Carme Vidal sobre les comissions de la Caixa, ja que ara s’estan 

pagant. Sobre Ambijardins creu que s’està facturant molt. 

Contesta l’alcalde que sobre el tema de jardineria, s’està estudiant per que això surti a 

concurs. Afegeix que tot el que és la infraestructura de reg és molt antiga i s’estan produint 

avaries continuadament, a més a més dels actes vandàlics que hi ha.  

Afegeix que hi ha diversos temes que han de sortir a concurs, neteja, escola bressol, jardineria, 

etc. Si s’han de fer valoracions i estudis per això hi ha gent que s’hi dedica i cobra i que facin 

el que hagin de fer. Nosaltres direm que ha de sortir a concurs i cadascú que faci la seva feina. 

 

XII.- MOCIONS. 

Pels Regidors i Portaveus dels Grups, CiU; ERC-AM; MES, Moviment d’Esquerres i 

Rosselló per Tothom (RpT-E) presenten conjuntament la següent moció per l’adhesió a la 

campanya internacional per recordar les víctimes de l’Holocaust; per això i a l’empara del que 

preveu l’article 97.3 en relació al 91.4 del Real decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual 

s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es 

presenta al Ple de la Corporació, la següent proposta:  

 

Comenta el portaveu del grup Manel Plana, que es va facilitar per correu electrònic la Moció 

per l’adhesió a la campanya internacional per recordar les víctimes de l’Holocaust. a  tots els grups 

polítics que conformen l’Ajuntament, per que diguin el que creguin convenient així com les seves 

aportacions. 

Obert el torn d’intervencions la Regidora Maria del Carme Vidal diu que evidentment que sí 

esta d’acord, el que passa que totes aquestes coses, són molt sensibles, com ja es va comentar 

a la junta de portaveus. Troba que és molt taxatiu, anomenant un per un els noms de les 

víctimes i demana que potser fora convenient treure el nom de les víctimes i al darrera ficar 

un punt on hi digui que l’ajuntament de Rosselló farà un buidat de les llistes. Ja que potser no 

són tres que són cinc, i aquestes coses són molt sensibles. Comenta que té una mica de 

documentació i que tot això s’ha de tenir molt documentat així com contrastat.  

 

Intervé el Sr. David Ricart, dient que coincideix amb el que comenta la Sra. Maria del Carme 

Vidal i que és millor treure el noms, ja que es poden deixar algú i no seria de mala fe.  

 

Afegeix el regidor Manel Plana, que el fet d’afegir els noms ve precedit per l’escrit que els 

ha facilitat el grup de recuperació de memòria històrica del centre excursionista de Lleida.  

 

Afegeix la Sra. Maria del Carme que està pendent de rebre informació però que per ser 

curós valdria la pena no ficar els noms.  

Proposa treure els noms i afegir que l’ajuntament es compromet, fetes les observacions 

comentades i una vega consensuada la redacció final, resta de la següent manera: 

 

Moció per l’adhesió a la campanya internacional per recordar les víctimes de l’Holocaust.  



 

En data de vint-i-sis de juny de 2018 el Grup de Recuperació de Memòria Històrica del Centre 

Excursionista de Lleida mitjançant escrit, demanà una trobada amb l’Ajuntament de Rosselló. En 

aquella mateixa data, aquest grup fou rebut per l’Alcalde i el regidor de Cultura del Consistori. 

El motiu de la reunió va ser la presentació d’aquest Grup, a més d’exposar-nos que un dels seus 

objectius és “fer visibles episodis de la història sovint oblidats a la nostra ciutat i a les terres de Ponent”. 

En aquest escrit afegiren que: “en aquest sentit ens posem en contacte amb vos tot recordant que alguns 

dels seus veïns/veïnes van ser deportats/des, i alguns assassinats/des, als camps d’extermini nazis”. 

Aquest Grup de Recuperació aportà el llistat de veïns de Rosselló deportats i assassinats pel règim nazi 

en el transcurs de la II Guerra Mundial ocorreguda entre els anys 1939 i 1945. 

Uns fets com aquests han generat l’interès acadèmic i de recerca per part de veïns i veïnes de Rosselló, 

concretament la Núria Baró Vila, que elaborà el seu TdR de Batxillerat a l’Institut Manuel de Montsuar 

amb el títol: INJUSTÍCIES ACORDADES. Els espanyols afectats per l’holocaust, tutoritzada per la 

professora Montserrat Galí. 

A la vegada ens hem assabentat de l’existència d’una campanya a nivell internacional per recordar totes 

aquelles persones amb la col·locació d’unes llambordes “entrapussadores” (“stolpersteine”) davant 

l’habitatge, si encara hi és, de la víctima. Aquesta campanya a Catalunya està coordinada pel Memorial 

Democràtic de la Generalitat. 

Com a comunitat hem hagut de patir la pèrdua, el sofriment i la pitjor de les atrocitats per part dels 

règims totalitaris que s’han esdevingut en el transcurs del segle XX. Cal dir que altres veïns i veïnes del 

nostre municipi van haver de patir el confinament, la presó i el tancament en presons del règim feixista 

un cop acabada la Guerra Civil Espanyola. Per tot això expressat i per fer un reconeixement a aquestes 

víctimes. 

Instem: 

Adherir-nos a la campanya internacional de record a aquestes víctimes del règim nazi. 

Investigar el nom dels veïns i de les veïnes que van patir les actuacions dels diferents règims totalitaris 

que hi va haver a Europa durant el segle XX. 

Trobar una ubicació en algun dels espais públics del nostre municipi on es recordi a totes les víctimes 

dels règims totalitaris ocorreguts en el transcurs del segle passat. 

Comunicar-ho al Memorial Democràtic de Catalunya i al Grup de Recuperació de Memòria Històrica 

del Centre Excursionista de Lleida. 

 

S’aprova per unanimitat. 

 

MOCIO INCLUSIÓ. 

Per part de tots els Regidors s’aprova sotmetre i debatre en el Ple escrit presentat per 

Margarida Sales Pujol com a Coordinadora de l’Assemblea Territorial de Rosselló per la 

Independència i representant de l’Assemblea Nacional Catalana, escrit instant a que s’aprovi i 

es debati donar nom de “Referèndum de l’1 d’octubre” a un carrer o espai públic i del que fa 

la lectura el portaveu del grup del Govern Manel Plana.  

Un cop llegit intervé la Sra. Maria del Carme, dient que això s’hauria de tractar i afegir 

propostes. 

 

Intervé el Sr. Toni Bosch dient que un cop havent parlat amb la gent d’assemblea i demés, 

ens proposen el carrer de les basses i/o la plaça nova.  

 



 

La Regidora Maria del Carme Vidal comenta que ells també ho han parlat, el portaveu de 

CIU a la junta de portaveus, ens va dir que CIU proposava la rotonda de davant de 

l’Ajuntament o la plaça de darrere de la llar de jubilats; també ens diu que ells no canviaran el 

nom de cap carrer. Nosaltres proposem que es doni el nom “Espai 1 d’Octubre” a l’espai que 

hi ha quan surts de l’Ajuntament per la llar de jubilats, no es pot posar nom de plaça ja que 

forma part d’un edifici. 

Comenta el secretari interventor que si es tracta d’un canvi de denominació de la via pública 

és una moció d’inclusió i és punt de l’ordre del dia diferent. Com a tal s’ha de tramitar un 

expedient. Si es tracta d’un espai és una manifestació i ja està. 

 

Afegeix la Sra. Maria del Carme que es tracta d’una petició del poble i que no s’ha de fugir. 

No es canvia res sinó que anomenen un espai que ja pertany a l’ajuntament.  

 

Intervé el regidor David Ricart, dient que els fets de l’1 d’octubre es qualifiquen per si sols i 

que va ser una vergonya per part del govern espanyol, era tan fàcil com sortir a les 8 de la 

tarda dient que allò no havia servit per a res, sense haver de repartir hòsties. Com va ser uns 

fets lamentables tampoc veu bé que es fiqui nom a un test enmig d’una rotonda, tampoc li 

semblava bé canviar el nom del carrer. Des del punt de vista inicial li sembla bé l’espai del 

darrere de l’ajuntament i que es podria pensar en un futur fer un estudi si es pot ficar en un 

altre lloc, es pot quedar com a espai per sempre i seria bo pensar en un carrer diferent.  

 

L’alcalde comenta que estan en la mateixa línia, canviar un carrer podria ser un problema i 

apostar per aquesta zona, que ara no té nom, i no sabem com dir-li mai podria ser una bona 

opció, ja que pertany a l’ajuntament.  

 

Coincideixen tots en el fet d’anomenar espai 1 d’octubre la placeta del darrera de 

l’Ajuntament pensant de cara a un futur i fent un estudi d’afegir i/o anomenar un carrer o 

alguna altra infraestructura 1 d’octubre, mes endavant.  

 

XIII.- PRECS I PREGUNTES. 

Pren la paraula en aquest punt de l’ordre del dia el Regidor Sr. David Ricart i comenta que hi 

ha algun contenidor que està instal·lat al revés de com ha d’anar, el contenidor està pensat per 

que puguis llençar la brossa de la vorera al contenidor i no de la calçada al contenidor. Diu 

que hi ha com a mínim dos illes que estan a l’inrevés, creu que per tema d’espai, demana 

canviar-ho doncs, si hi ha algun atropellament d’algun ciutadà es podria tenir problemes. 

Anomena dos illes que estan malament.  

 

Comenten els regidors que hi ha diverses illes que estan malament.  

 

Comenta l’alcalde que la instal·lació i la distribució de les illes va ser una calvari, per que el 

camió porta molts sensors i no pot acabar la feina pels cables, pals, balcons, etc. Es va tindre 

molta cura amb aquest aspecte, i segurament en molts llocs no es va poder instal·lar bé. Diu 

que es passarà notificació al consell comarcal i que també s’estan enviant altres notificacions 

respecte a les mancances i deficiències observades i que treballin amb més celeritat. 

 



 

Comenta el regidor David Ricart que també hi ha contenidors amb dues boques per llençar 

pels dos cantons, i la fitxa de seguretat està feta per evitar accidents de trànsit i que la 

responsabilitat pot acabar sent de l’ajuntament.  

 

També comenta la regidora Carme Vidal que al pont del Morer hi ha la secla i si es mou pot 

haver-hi problemes.  

Respecte a les illes comenta l’alcalde que ha estat difícil, que al principi a moltes illes el 

camió no les podia recollir i s’han tingut de moure i que ara ja s’ha ficat una falca en forma de 

triangle per que ja comencen a estar definitives. A la última reunió del consell d’alcaldes es va 

demanar pressupost per posar amb alguns doble boca per que no queden lo plens que haurien 

de quedar. 

 

Afegeix el Sr. Toni Bosch, que s’han augmentat freqüències, doncs ha estat un calvari. 

 

Explica l’alcalde que a la darrera reunió es va parlar que això no podria haver començat de la 

pitjor manera. S’instaura un nou mètode que no se sap com anirà i per on fallarà, al mes 

d’agost, tothom de vacances i no et podies comunicar amb ningú. A partir d’allí i del civisme 

de la gent, hem vist que hi ha dos tres o quatre illes que ens provoquen desbordament, illes on 

hi ha molts habitatges, unes obres d’un supermercat que ens estaven llançant la seva brossa 

col·lapsant-nos, i poc a poc s’ha anat arreglant.  

Cada illa són 12.000€ o 14.000€ i et proporciona un cost diari per recollir-ho, s’ha d’anar amb 

cura, vaig proposar a la reunió fer un càlcul del que valdria incrementar les recollides que 

hauria de ser molt més barat que no pas afegir illes, incrementar només ne aquests punts en 

concret. Com estan la resta de pobles.  

Estem reciclant al voltant del 50%, dada molt satisfactòria. No ens ho pensàvem pas ningú. 

També s’ha demanat que passin a netejar-los. La presidenta ens va comunicar que havien de 

passar dos cops al mes. Aquí encara no han passat. L’empresa no ha complert el contracte. 

Estem lligats de mans amb el Consell, és una implantació nova, les dades són bones, i els 

contenidors estan plens. Una altra cosa és l’incivisme. Confiem que cada cop la recollida de 

brossa i la gestió anirà a millor. 

 

Fa un incís el Sr. David Ricart dient que la illa del camí d’Almacelles també està al revés i 

aprofita per demanar un punt de llum allí. Sobre els estris que la gent havia d’anar a recollir li 

comenten que Rosselló és dels pobles que menys ha anat la gent, s’ha de tornar a recordar.  

 

Intervé el regidor Toni Bosch, dient que al consell d’alcaldes han estat parlant sobre el % de 

recollida, vora el 47%, s’ha preguntat sobre l’increment de les freqüències, i degut a 

l’augment de reciclatge acabaria absorbint l’increment de freqüències. També comenta que 

encara estan els contenidors al cantó de les cassoles.  

 

Li contesta l’alcalde que estan farts de trucar per que la vinguin a recollir, a més a més com 

estan sol·licitats més contenidors va proposar agafar aquella illa i li han denegat. Aclareix que 

el fet de demanar l’increment de freqüència en la recollida només estarien implicades aquelles 

3 o 4 illes de cada poble que estan donant problemes. Independentment que es pugui absorbir 

amb el retorn d’aquest augment inesperat del reciclatge explica que vol tenir els números. 



 

A continuació la portaveu de MES, Moviment d’Esquerres Maria Carme Vidal es dirigeix al 

portaveu de CIU per dir-li en l’acta que s’ha aprovat avui del 29 de juny, quan ella li diu que 

ha de respectar les senyals de trànsit, la replica del portaveu de CIU és: “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”. La 

Regidora li diu no vagis per aquí, sóc professora, treballo amb adolescents, els meus grups a 

classe són heterogenis, atenc la diversitat dintre de l’aula; si la meva ment estigues malament 

la meva Directora, el meu Cap d’Estudis, la meva Coordinadora Pedagògica o la Pedagoga 

terapeuta haurien fet alguna cosa al respecte. Continua dient-li aquesta és la teva manera 

d’argumentar ho van comprovar en l’anterior Ple que per atacar a dos Consellers vas tenir de 

nombrar a un menor amb discapacitat. 

En un altre ordre, demanar que els Agents Municipals acompanyin els difunts en el trajecte de 

les sales de vetlla a l’església i de l’església al cementiri. És la darrera cosa que pot fer 

l’Ajuntament pels seus veïns i les seves veïnes. Ens estalviarem algunes situacions 

desagradables. 

Comenta també que va formar part del jurat que va escollir la pubilla i l’hereu, les dames i els 

cabalers i no li sembla democràtic que en el mateix paper que votes hi hagis de posar el nom i 

signar. Aquesta pràctica s’hauria de canviar, l’Ajuntament no pot apostar per pràctiques no 

democràtiques. Vaig votar per a pubilla a la persona que vaig considerar que millor podia 

representar a Rosselló, no vaig votar a la filla del Regidor i com a conseqüència ara he 

d’escoltar i llegir, “... la considera de segona, però ha sortit pubilla”. Que quedi clar que totes i 

tots podien representar a Rosselló, però el Regidor de Festes diu que s’ha de posar 3,2,1, 

pubilla/hereu, 1a dama/1r cabaler, 2a dama/2n cabaler; això és el que fa, exercir el seu dret a 

vot. I no considera de segona categoria a la Pubilla, que quedi clar. 

I per últim manifesta que en els darrers cursets penjats a la web hi posa seran gratuïts pels 

empadronats o residents, hi hauria de posar empadronats o paguen impostos a Rosselló. On 

comprovem què són residents? Hi ha un registre diferent de l’empadronament en aquest 

Ajuntament? 

   

Finalitzada la seva intervenció li contesta el Sr. Manel Plana, per al·lusions personals, dient 

que tot això va venir per que ella li havia dit que tenia un problema, a partir d’aquí ve la 

resposta. Arrel d’una junta de portaveus també va dir que jo tenia un problema, per tant no sap 

qui ataca a qui. No sap qui estableix aquests marcs mentals per establir qui té el problema. 

Atac no, només va denunciar un fet. Cap utilització.  

 

Acte seguit, intervé l’alcalde dient-li a la Regidora que no entén on vol anar a parar, i a més a 

més li diu que ell tampoc la va votar. Creu que això no és un tema important per al ple 

municipal. 

 

Contesta la regidora Maria Carmen Vidal dient-li que s’ha de ser democràtic, que no s’ha de 

signar, es fa un recompte i amb un full a part els noms. Creu que el Blai i Rafel podrien haver 

representat Rosselló igual que els altres.  

 

Intervé l’alcalde dient que el fet que et facin signar, creu que ningú s’ha d’amagar de res, ell a 

l’Anna Borrero tampoc la va votar. Quan venen d’altres municipis veus que els cabalers o les 



 

dames son més guapos que la pubilla i l’hereu, sota el seu parer. Però és una votació 

democràtica i cadascú vota el que vol. Que ell el que veu quan va als altres municipis i com 

Rosselló no n’hi ha cap, a Torrefarrera no hi havia hereus.  

 

Intervé el regidor de festes Jaume Borrero, i comenta que aquest procediment s’ha anat fent 

des de que va començar, menys un any que es va fer a elecció popular i va guanyar la 

Domínguez Oller i l’any de la Laia Porta que es va fer a sorteig i creu que l’elecció d’una 

pubilla i un hereu no és per fer a sorteig. Explica com es fa: el primer que es fa és citar a tots 

els nens i nenes nascuts a l’any que toca, una carta personal on tots tenen el mateix dret a 

presentar-se, a partir d’aquí són ells els que decidiran si presentar-se o no. Explica que la seva 

opció ideal seria, que els candidats es poguessin presentar al jurat i el jurat pogués fer 

preguntes i passar un filtre, com s’està fent a tot arreu, doncs una pubilla no ha de ser ni guapa, 

ni alta, ni prima. Respecte a l’elecció que es fa aquí a Rosselló considera que dins de tots els 

paràmetres que es poden tenir és de les millors. El fet de signar és per que no pugui haver 

temptacions de canviar les votacions i la butlleta, el fet que estigui signada ja impossibilita 

que ningú la pugui canviar. Personalment creu que s’ha fet sempre de la manera més 

democràtica possible i que aquí ningú a qüestionat mai els vots de ningú, mai. I ell que volta 

molt pel pubillatge creu no va sortir el millor candidat com a hereu, doncs creu que el Blai 

hagués estat el millor candidat, això és un tema personal, i li va saber molt de greu, un noi que 

hagués pogut representar molt bé el poble i amb grans coneixements, però el jurat va votar el 

que va votar. Comenta que els sis que van sortir són amics de la seva filla i que aquest any ja 

ha volgut estar al més marge possible per que no es pogués dir res. I al respecte de la seva filla, 

pubilla de Rosselló 2018, i com a pare, com a participant al poble, com a que l’acompanya a 

tot arreu, el tema del pubillatge el té molt més endinsat que segons quines altres. Respecte al 

procediment sempre es pot canviar, i que la seva proposta seria que el jurat pogués preguntar 

una a una i veure com es desenvolupen, doncs una pubilla o un hereu pot ser molt guapo/a 

però quan el fas parlar amb un micro i fer un discurs no te’l farà. Demana no qüestionar 

aquestes coses.  

 

Intervé l’alcalde dient que no és un tema de ple i demana finalitzar aquest tema.  

 

Intervé finalment el regidor Toni Bosch recordant que en el darrer ple es va comentar que 

dins la Plaça de l’església no es podia aparcar i que ell estava d’acord, diu que encara estant 

aparcant i pregunta sobre els tempos i quins plans hi ha. 

 

Contesta l’alcalde dient s’està pendent del solar que hi ha davant del bar Moderno, creu que a 

partir de la propera setmana ja sabran alguna cosa més concreta, un cop obert aquell solar es 

prohibirà aparcar dins de la Plaça de l’església.  

Sobre el fet que els agents hagin d’estar presents als enterraments en cap de setmana, mostra 

la seva conformitat amb la proposta.  

 

Intervé el regidor David Ricart i sobre el punt de l’elecció de les pubilles i els hereus creu 

que no es que s’estigui fent malament sinó que l’únic que xoca és que s’hagi de ficar el nom. 

El procediment és correcte, però que no li quadra ficar el nom. Demana que es podria fer una 

acta en públic i signar-la. No es posa amb el procediment sinó que sobta que s’hagi de ficar el 

nom.  



 

En quan a l’església demana estudiar la possibilitat de una cessió o quelcom, ja que és l’únic 

monument històric que tenim, el tractament que se li dona, i el que comportaria agafar-ho per 

50 anys, quines possibles subvencions es podrien presentar i quines reformes s’haurien de fer, 

ara ens estem centrant en la reconstrucció del campanar però la paret del darrera de l’església 

si li preguntem a qualsevol arquitecte es fica les mans al cap del mal estat en que es troba. 

Demana que seria bo fer un estudi, optar a la subvenció de cara l’any vinent, fer les coses amb 

temps i planificades. Creu que es podria fer millor del que ho estan fent els propietaris actuals 

de l’edifici.  

Respecte als asfalts de quitrà que s’estan fent diu que s’acumula la pedra, i hi ha hagut 

nombroses lliscades inclús amb cotxe, a més a més hi ha vorals que es hi ha una gran 

concentració de graveta, i nombra alguns carrers, demana que ja sigui per la mateixa empresa 

o per la brigada municipal es procedís a retirar la graveta sobrant ja que és molt perillós. 

 

Intervé el regidor Manel Plana, dient que com a aparegut en diferents plens, i com que encara 

no ho ha aconseguit, demana que al camí d’Almacelles es faci un informe al respecte de si 

finalment es pot executar les voreres tant d’un cantó d’un altre, per tots els usuaris, si les cases 

que estan fetes respecten la normativa corresponent si es va donar la llicència al moment 

determinat, si aquesta llicència es va donar quan es va elaborar el pla d’ordenació urbanística 

municipal, així com la possibilitat que alguns dels serveis municipals comunitaris passessin 

per dins d’algunes cases tal i com va dir l’alcalde, si hi hagués alguna cosa a fer o algun 

perjudici es pogués arreglar d’alguna manera o altra. Estem farts que els veïns cada cop que 

passem per allí no tinguem visibilitat. Patim dia rere dia quan passem per allí, sobta que 

algunes construccions de fa 25, 28 anys d’altres que es van fer en el moment que hi havia el 

pla urbanístic, com que hi ha dubte que hi hagi un dictamen per part dels serveis tècnics si es 

correspon a la legalitat establerta i si l’ajuntament va donar la llicència corresponent a 

aquelles cases, amb diferents ubicacions.  

 

Intervé la regidora Maria del Carme Vidal dient que també respecte al C/ Francesc Macià, 

una observació que ha fet aquest estiu, i així ho va comunicar als agents municipals, hi ha 

molta gent, que ve de Lleida no va a la rotonda i entra per on s’ha de sortir. Això és molt 

perillós. A part dels que surten per allí on toca en comptes de trencar cap a la dreta direcció 

Lleida trenquen a l’esquerra direcció Alguaire, i està prohibit.  

 

Suggereix el Sr. David Ricart que a la baixada del Camí d’Almacelles: que els dos haurien 

de ser un Stop i que hi hagués un mirall, obligaria a parar a tots dos. 

 

Diu el Sr. Plana que això implicaria que alguns veïns que han d’entrar a uns pàrquings no 

poguessin.  

 

Demana la Sra. Vidal que això li sembla perfecte i que s’apliqui a tot, rulots aparcades de 

qualsevol manera i alguna cosa s’hauria de fer al respecte. 

Respecte a l’escrit que es va entrar a l’Ajuntament sobre els dos llums que hi ha a la façana de 

l’església, contesta l’alcalde que es van instal·lar de forma provisional, tant per l’aplec com 

per la Diada del 11 de setembre i si les Marianes voleu fer algun acte ja el teniu, en teoria ja 

haurien d’estar fora però com tenim a l’electricista de baixa no ho hem pogut treure. 

 



 

Aprofita l’alcalde per a convidar a tots els regidors als actes de la Festa Major d’octubre.  
 

Finalment l’Alcalde intervé i aixeca el Ple quant son les catorze hores i cinquanta cinc minuts i de 

tot lo dit s’estén aquesta acta, que com a Secretari, certifico. 


