
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

CELEBRADA EL DIA 25 DE GENER DE 2018. 

 

Data: 25 de gener de 2018 

Horari: 12,30 a 13,00 hores.  

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

Regim: Extraordinària  

 

Hi assisteixen: 

Alcalde:  

Josep Abad i Fernandez.  

Regidors:  

Manel Plana Farran. 

Jaume Borrero Montijano. 

Silvia Olmo Pareja 

Joan Fontova Vilaró 

Joan Andreu Urbano Fernandez 

Maria Carme Vidal Torruella. 

Antoni Bosch Carabante. 

David Ricart Jordana. 

 

Excusa la seva assistència: Elisa Torrelles Tormo i Nerea Garcia Gonzalez. 

 

Secretari:  

S. Fèlix Ruiz Martínez 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Lectura i Aprovació Actes anteriors. 

2. Aprovació Pla Econòmic Financer 2018/2019. 

3. Proposta Aprovació Addenda Conveni Serveis Socials amb el Consell Comarcal del 

Segrià. 

4. Proposta Aprovació Conveni Gestió dels Plans Locals de Joventut entre el Consell 

Comarcal del Segrià i l’Ajuntament de Rosselló.  

 

I.- LECTURA I APROVACIÓ ACTES ANTERIORS. 

Comenten les actes facilitades en el darrer ple, al mes de desembre. Després d’una petita 

intervenció per part de la regidora Maria del Carme en el que acorden realitzar una petita 

modificació en l’acta del mes de novembre es donen per aprovades les actes de les següents 

dades Ordinària de 29 de setembre de 2017 i les extraordinàries de data 25 d’octubre, 3 de 

novembre i 23 de novembre.  

 

II.- APROVACIÓ PLA ECONOMIC FINANCER.  

Vist el Decret d’Alcaldia de 19 de gener de 2018, d’incoació d’expedient d’aprovació del PEF. 

Vist l’informe d’intervenció de 22 de gener de 2018, sobre avaluació del compliment de 

l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de l’objectiu del deute públic i de la regla de la despesa 

en l’aprovació del pressupost de 2018, què posa de manifest el seu l’incompliment. 



 

Vist que, conforme els articles 21 i 23 de la LO 2/2012, de 27 d’abril LOEPSF, és necessària 

la formulació d’un Pla Econòmic Financer (PEF) que permeti en l'any en curs i el següent, 

assolir el compliment dels objectius i de la regla de la despesa. 

 

Vist el pla econòmic financer elaborat d’acord a l’article 21.2 de la Llei de referencia i l’art. 

9.2 de l’Ordre MAP/2105/2012, d/1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 

subministrament d’informació previstes en la LOEPSF. 

 

Atès que el Pla s’ha de presentar al Ple en el termini màxim d’un mes des de que es constati 

l’incompliment i que hauran de ser aprovats en el termini màxim de dos mesos des de la seva 

presentació i la seva posada en marxa no podrà excedir dels tres mesos. 

 

Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:  

Primer. Aprovar, en els termes de l’art.23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 

d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el pla econòmic financer que aconsegueix 

l’estabilitat durant l'any en curs i el següent, detall del qual figura a l’annex que es considera 

part integrant d’aquest Acord.  

 

Segon. Trametre còpia del pla econòmic financer a la Direcció General de Política Financera, 

Assegurances i Tresor i publicar-lo, a efectes informatius, al BOP 

 

Tercer. Tenir-lo a disposició del públic des de la seva aprovació fins a la finalització de la 

seva vigència.  

 

ANNEX. 

ANNEX PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PLA ECONOMIC FINANCER 2018-2019 

Model PR-1.0 Prevision d’ingressos i despeses    
Data d’aprovació  Òrgan 

Gener-2018  PLE    

  
Aprovació 
Pressupost Liquidació 

Estat d'ingressos 

 
2018 2019 

1  Capítol 1 1.067.000 1.171.830 

2  Capítol 2 14.000 14.000 

3  Capítol 3 576.500 576.500 

4  Capítol 4 698.130 710.730 

5  Capítol 5 23.800 23.800 

6  Ingressos corrents afectats a op.de capital (art.35, conceptes 396 i 397 i altres)     

7  Ingressos per operacions corrents ajustats (1 + 2 + 3 + 4 + 5-6) 2.379.430 2.496.860 

8  Capítol 6 10.000 0 

9  Capítol 7 165.000 10.794 

1
0  Capítol 8     

1
1  Capítol 9   140.000   

     
Estat de despeses 

   1
2  Capítol 1 750.600 750.600 



 

1
3  Capítol 2 1.313.430 1.281.980 

1
4  Capítol 3 18.500 18.500 

1
5  Capítol 4 232.750 233.000 

1
6  Despeses per operacions corrents (12 + 13 + 14 + 15) 2.315.280 2.284.080 

1
7  Capítol 6 328.650 60.000 

1
8  Capítol 7     

1
9  Capítol 8     

2
0  Capítol 9   50.500 50.500 

     
Superàvit / dèficit no financer 

  2
1 Superàvit (+) / dèficit (-) no financer (6 + 7 + 8 + 9 – 16 – 17 – 18) -89.500 163.574 

     
Estat del romanent de tresoreria 

  2
2  Romanent de tresoreria per a despeses generals      

     
Deute viu 

   2
3  Deute viu a llarg termini 362.769 312.307 

2
4  Deute viu a curt termini     

2
5  Deute viu avalat a llarg termini     

2
6  Deute viu avalat a curt termini     

     Capacitat / necessitat de finançament 

  2
7 Adquisicions netes d'actius financers 2.415.689 2.360.666 

2
8 Passius nets contrets 2.925.752 2.344.080 

2
9 Capacitat (+) / necessitat (-) de finançament (27-28) -510.063 16.586 

     Estalvi corrent i resultat pressupostari 

  3
0 Estalvi corrent (7 – 16) 64.150 212.780 

3
1 Amortitzacions d’operacions de crèdit a llarg termini (20) 50.500 50.500 

3
2 Estalvi corrent després d’amortitzacions (30 – 31) 13.650 162.280 

3
3 Altres despeses i ingressos no recurrents (17+18+19 –6 –8 –9 –10 –11) 13.650 49.206 

3
4 Resultat pressupostari (32 – 33) 0 113.074 

3
5 Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor.desp.grals. (op.corrents)     

3
6 Crèdits gastats finançats amb romanent de tresor.desp.grals. (op. de capital)     

3
7 Desviacions de finançament negatives de l'exercici (operacions corrents)      

3
8 Desviacions de finançament negatives de l'exercici (operacions de capital)      

3
9 Desviacions de finançament positives de l'exercici (operacions corrents)      

4
0 

Desviacions de finançament positives de l'exercici (operacions de 
capital)        



 

4
1 Resultat pressupostari ajustat (34 + 35 + 36 + 37 + 38-39-40) 0 113.074 

     Ràtios financeres 

   4
2 Capacitat de retorn. Amortització anual [(32 + 35 + 37-39/ (7-39)] (%) 0,57% 6,50% 

4
3 Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits a l/t [(30 + 35 + 37-39) / 23] (%)  17,68% 68,13% 

4
4 Capacitat de retorn. Deute viu per crèdits i avals a l/t [(30+35+37-39) / (23+25)] (%) 17,68% 68,13% 

4
5 Romanent de tresoreria [22 / (7 – 39)] (%) 0,00% 0,00% 

4
6 

Volum de deute sobre ingressos corrents ([23 + 24 + 25 + 26] / 7) 
(%)   15,25% 12,51% 

  
    Regla de la despesa. En cas d'incompliment, cal indicar: 

  4
7 Exercici de l'incompliment 2018 

 4
8 Import de l'incompliment -510.063 

 
     Observacions       

Incompliment a l’aprovació del pressupost 2018    

 

En el torn obert d’intervencions pren la paraula el Regidor i Portaveu de l’Equip de Govern 

Manel Plana, manifesta que ja es va parlar en el ple on es van aprovar el pressupostos, hi 

havia la possibilitat que s’hagués de fer a partir de les dades macroeconòmiques i 

requeriments, aquest pla econòmic financer, doncs si mirem els criteris d’estabilitat en els 

quals es basa el funcionament del dia a dia de l’ajuntament com podria ser: el rati de 

l’endeutament; deute viu i/o romanent de tresoreria, totes aquestes dades estan més que bé. 

Ara bé, si tenim en compte els criteris que s’estableixen i obliguen per part de les 

administracions corresponents, hem de fer uns ajustaments, per un costat pels ingressos del 

2018 que es basa en la mitjana d’ingressos obtinguts en els anys precedents i pel que fa a les 

despeses també es basa en el que s’ha fet l’any anterior, això implica que ens fan una 

projecció d’obres a fer que ja estan fetes i que no haurem de fer, com per exemple: el camí de 

Benavent; millores a l’escola la Rosella o la instal·lació de la fibra òptica, totes aquestes obres 

que es van fer al 2017 segon els criteris macroeconòmics ens diuen que ho hem de reflectir en 

el pressupost de l’any 2018-19 i dins d’aquestes recomanacions, que és equilibrar ingressos i 

despeses, veieu que per un costat hi ha la reducció de despeses i per l’altre l’increment 

d’ingressos, nosaltres ens basarem en la reducció de despeses. 

 

Intervé la Regidora Sra. Maria del Carme Vidal, intentant resumir el que ha dit el Sr. Manel 

Plana explica que això vindria donat per un desequilibri entre despeses i ingressos i per les 

modificacions de crèdit. I manifesta entendre que es diu que el que s’intentarà fer és reduir les 

despeses. Referent al Camí de Benavent recorda que es va fer sense crèdit, que es va executar 

sense tenir el crèdit, demana que quan es faci una obra intentar tenir el crèdit corresponent. 

Demana que no torni a succeir. Executar sempre l’obra després de l’obtenció de crèdit. 

 

No havent-hi res més a dir, conclou el Sr. Manel Plana que les existències de tresoreria a data 

31 de desembre de 2017 és de 795.761,87€, com a mera informació.  

Afegir l’element que si es produeix finalment la modificació de la llei que el ministeri 

d’hisenda ens està aplicament actualment, si es modifica, aquesta ens permetrà utilitzar el 



 

romanent de tresoreria per sufragar o reduir al màxim aquests ajustaments entre ingressos i 

despeses. 

 

Es passa a votació i es aprovat amb el vots a favor dels sis regidors de l’equip de govern i tres 

abstencions dels Regidors Toni Bosch, Maria Carme Vidal i David Ricart. 

 

III.- PROPOSTA APROVACIÓ ADDENDA CONVENI SERVEIS SOCIALS AMB EL 

CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ. 
ANTECEDENTS DE FET 
L’objecte de l’addenda del conveni es incorporar una sèrie de modificacions que cal 

incorporar al conveni genèric signat i adapta el contingut, entre d’altres és complir amb les 

competències de la llei de serveis socials, encomana al Consell Comarcal del Segrià, a més la 

prestació dels serveis socials bàsics ja encomanats els següents:  

Ajuts d’urgència de pobresa energètica (per atendre les despeses derivades dels 

subministraments bàsics de la llar: llum, aigua, gas i altres energies alternatives).  
 

En data 4 d’agost de 2016 es va signar el nou contracte-programa 2016-2019 per la 

coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies i el Consell Comarcal del Segrià en matèria de serveis socials, altres programes 

relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. 

En data 4 de novembre de 2016, el Ple del Consell Comarcal va aprovar el document genèric 

de conveni a signar entre el Consell Comarcal del Segrià i els ajuntaments de la comarca per a 

la prestació dels serveis socials, amb una durada vinculada al Contracte programa 2016-2019. 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha fet arribar l’Addenda per a l’exercici 

2017 al contracte programa, que comporta una sèrie de modificacions que cal incorporar al 

document genèric signat. 

L’acord cinquè del contracte-programa 2016-2019 estableix que el Consell Comarcal ha de 

subscriure amb cadascun dels municipis a qui presta el servei un conveni que contingui com a 

mínim les condicions que figuren en aquest CP, pel que també és necessari signar aquesta 

addenda que incorpori les esmentades modificacions 

Vist l’anterior, per part de les parts abans esmentades, s’ha cregut convenient modificar dit 

Conveni on es concreten quins són els compromisos que assumirà cadascú. 

L’article 57 de la Llei de Bases de Règim Local estableix que “la cooperació econòmica, 

tècnica i administrativa entre l’Administració local i les Administracions de l’Estat i de les 

Comunitats Autònomes, tant en serveis locals com en assumptes d’interès comú, es 

desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i en els termes previstos en les Lleis, 

podent tenir lloc, en tot cas, mitjançant els consorcis o convenis administratius que se 

subscriguin. 

L’article 303 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals estableix que “pel 

conveni s’estableix una relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i 

altres administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les 

competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú.” 

Els articles 304 del ROAS i següents també regulen el caràcter, la normativa aplicable, els 

subjectes, l’objecte i contingut, els elements, l’incompliment i l’extinció dels convenis. 

 

Per tot això, es proposa al ple l’adopció del següent acord: 



 

Primer.-  Aprovar l’addenda al conveni de delegació de competències i encàrrec de gestió 

entre l’ajuntament de Rosselló i el Consell Comarcal del Segrià per a la prestació dels serveis 

socials bàsics i especialitzats, amb el següent contingut:  

 
ADDENDA AL CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES I ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE 

L’AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ I EL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ PER A LA PRESTACIÓ 

DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ESPECIALITZATS 

 

A Lleida, a la seu del Consell Comarcal del Segrià, el dia.... .................................,  

 

Es reuneixen:  

 

D’una part la Presidenta del Consell Comarcal del Segrià, senyora M. José Invernón Mòdol, en nom i 

representació de la Corporació, en virtut de les atribucions que li confereix l’article 13 del Decret Legislatiu 

4/2003,Text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya, que aprova el TRLOCC. 

 

I d’altra banda l’Alcalde de l’Ajuntament de Rosselló, senyor Josep Abad Fernández, en nom i representació del 

la Corporació, en virtut de les atribucions que legalment li són conferides 

 

M A N I F E S T E N   

 

PRIMER 

En data 4 de novembre de 2016, el Ple del Consell Comarcal va aprovar el document genèric de conveni a signar 

entre el Consell Comarcal del Segrià i els ajuntaments de la comarca per a la prestació dels serveis socials, amb 

una durada vinculada al Contracte programa 2016-2019, conveni que fou signat per aquest ajuntament en data 11 

de gener de 2017. 

 

SEGON 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha fet arribar l’Addenda per a l’exercici 2017 al contracte 

programa, que comporta una sèrie de modificacions que cal incorporar al conveni genèric signat. 

 

TERCER 

En data 1 de desembre de 2017 el Ple del Consell Comarcal ha aprovat l’addenda genèrica al Conveni signat 

entre el Consell Comarcal del Segrià i els ajuntaments de la comarca per a la prestació dels serveis socials. 

 

QUART 

L’acord cinquè del contracte-programa 2016-2019 estableix que el Consell Comarcal ha de subscriure amb 

cadascun dels municipis a qui presta el servei un conveni que contingui com a mínim les condicions que figuren 

en aquest CP, pel que també és necessari signar aquesta addenda que en modifica i adapta el contingut. 

 

D’acord amb aquests antecedents, 

 

Ambdues parts es reconeixen capacitat legal suficient per obligar-se i de mutu acord accepten el contingut de les 

següents clàusules, 

 

C L À U S U L E S   

 

PRIMERA. SERVEIS SOCIALS BÀSICS 

L’Ajuntament de Rosselló per tal de complir amb les competències de la llei de serveis socials, encomana al 

Consell Comarcal del Segrià, a més la prestació dels serveis socials bàsics ja encomanats els següents:  

Ajuts d’urgència de pobresa energètica (per atendre les despeses derivades dels subministraments bàsics 

de la llar: llum, aigua, gas i altres energies alternatives).  

 

SEGONA. COMPETÈNCIES EN JOVENTUT 



 

El Consell Comarcal en virtut de la delegació de les competències efectuades per la Generalitat a l’ens comarcal 

prestarà al municipi de Rosselló, en el marc de les competències delegades en matèria de joventut, el Pla 

comarcal i locals de joventut  
 

TERCERA. COMPETÈNCIES COMPARTIDES 

El Consell Comarcal en virtut de la delegació de les competències efectuades per la Generalitat a l’ens comarcal 

prestarà al municipi de Rosselló, a més de les competències compartides ja esmentades en el conveni inicial, les 

següents:  

Competències compartides 

Posada en funcionament d’un Punt de voluntariat comarcal 

Plans i mesures d’igualtat en el treball  

Plans i mesures d’igualtat per persones LGBTI 

 

QUARTA. FITXES ANNEXES 

Formen part d’aquesta addenda les fitxes següents amb les novetats que incorporen, el contingut de les quals és 

acceptat per l’ajuntament: 

Fitxa núm.1 Serveis Socials Bàsics 

Fitxa núm. 7 Migracions i Ciutadania: Programes i accions cofinançades pel FSE i Activitats de cohesió socials 

altres programes i accions 

Fitxa núm. 36.1 Posada en funcionament d’un Punt de voluntariat comarcal 

Fitxa núm. 37. Plans i mesures d’igualtat en el treball  

Fitxa núm. 38. Plans i mesures d’igualtat per persones LGBTI 

Fitxa núm. 43. Plans locals i comarcals de Joventut, amb el detall corresponent per a cada ajuntament 

 

CINQUENA. VIGÈNCIA DE L’ADDENDA 

Aquesta addenda de conveni tindrà una durada vinculada al Contracte programa 2016-2019 i es prorrogarà de 

forma expressa, pels exercicis següents naturals, fins a la signatura d’un nou contracte-programa. 

 

I, com a prova de conformat amb el contingut d’aquesta addenda, la signen per duplicat i a un sol efecte, en el 

lloc i la data indicats a l’encapçalament.  

 

La Presidenta       L’Alcalde 

del Consell Comarcal del Segrià    de l’Ajuntament de Rosselló 

 

 

SEGON.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal. 

 

TERCER.- Comunicar el present acord Al Consell Comarcal del Segrià. 

 

QUART.- Facultar l’Alcalde-President de la Corporació tan àmpliament com a dret sigui 

possible per a l’execució del present acord. 

 

Explica el Sr. Manel Plana que el que es fa és ampliar els serveis socials que ja competeixen 

a partir de la llei i que són els següents: ajuts d’urgència de la pobresa energètica per atendre 

les despeses derivades de la llum, l’aigua o el gas, entre d’altres. S’amplien aquests serveis.  

 

Intervé la Sra. Maria del Carme Vidal preguntant com es duu a terme.  

 

Li explica el Sr. Manel Plana que en el moment que tant per part del Consell comarcal per 

mitjà dels treballadors socials com per l’Ajuntament es detecti un cas on calgui assessorament 

amb algunes persones a raó de gènere i hi ha una discriminació evident i necessiten algun 

tipus de suport s’informa i es donen els serveis corresponents.  



 

Intervé la Sra. Maria del Carme dient que ella ho veu de forma diferent, i el que s’hauria de 

fer és sensibilitzar al respecte.  

 

Sotmès a votació es aprovat per unanimitat dels assistents. 

 

IV.- PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI GESTIÓ DELS PLANS LOCALS DE 

JOVENTUT ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ I L’AJUNTAMENT 

DE ROSSELLÓ.  

Seguidament per l’Alcaldia sotmet a consideració del Ple l’ aprovació Conveni gestió dels 

plans locals de joventut entre el Consell Comarcal del Segrià i l’ajuntament de Rosselló, en el 

marc de l’ampliació i a partir dels canvis establerts des del punt de vista legals, els 

compromisos que assumeixen tant el consell comarcal com l’ajuntament de Rosselló, amb el 

següents: 

 

Antecedents de Fet. 

El Consell Comarcal del Segrià va presentar en data 21 de juliol del 2017 al Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya la sol·licitud de l’addenda al 

Contracte programa 2016-19 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria 

de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per l’any 

2017. 

Aquest document articula els mecanismes de coordinació, cooperació i col·laboració entre el 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Segrià quant a la 

prestació i el finançament dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 

polítiques d’igualtat, que s’inclouen en aquest text, i estableix els eixos estratègics, els 

objectius generals, les actuacions, els mecanismes d’avaluació i el finançament que permetin 

aquesta major eficiència i eficàcia en la gestió dels serveis. 

El contracte programa és l’eina de relació interadministrativa entre els ens locals de Catalunya 

i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i que ha d’englobar tots els serveis i 

programes de l’àmbit competencial d’aquest; per tant, s’inclouran de manera progressiva en el 

marc d’aquest contracte programa els diferents serveis en què col·laboren ambdues parts. 

Mitjançant el contracte programa es concreta el finançament dels diferents serveis d’acord 

amb el marc competencial actual i en funció del moment de desenvolupament de cadascun. 

El Departament de treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Segrià, en data 

23 d’octubre de 2017 van signar l’Addenda del contracte Programa 2016-2019 per l’any 2017, 

on s’estableixen els criteris, les condicions i els compromisos per cada un dels serveis i 

programes que inclou el contracte. 

Durant el 2016, es va consensuar una reformulació dels programes de suport als ens locals en 

matèria de joventut que s’ha aplicat a cada territori segons l’acord amb els consells comarcals 

a partir del 2017. 

El 2017, i amb caràcter definitiu, s’ha incorporat al Contracte Programa el finançament dels 

Plans Locals de Joventut dels ajuntaments, que fins al 2016 es gestionava mitjançant una 

convocatòria de subvencions anual. En aquest sentit, l’addenda del contracte programa per 

l’any 2017 subscrit entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell 

Comarcal del Segrià, en data 24 d’octubre de 2017 estableix en la seva Fitxa 43. Suport a 

plans locals i comarcals de joventut, que finançarà les quantitats màximes assignades a cada 

ajuntament pel Pla Local de Joventut. 



 

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

 

Primer.- Aprovar el Conveni a signar entre el Consell Comarcal del Segrià i els ajuntaments 

de la comarca per a la gestió del Pla Local de Joventut, amb el següent contingut: 

 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ I EL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ PER A 

LA GESTIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 

 

A Lleida, el dia.... .................................,  

 

REUNITS 

 

D’una part, l’Il·lma. Sra. Maria José Invernón Mòdol, Presidenta del Consell Comarcal del Segrià, en nom i 

representació del la Corporació, en virtut de les atribucions que li confereix l’article 13 del Decret Legislatiu 

4/2003,Text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya, que aprova el TRLOCC. 

 

De l’altra, l’Il·lm. Sr. Josep Abad Fernández, Alcalde de l’Ajuntament de Rosselló en nom i representació de la 

Corporació, en virtut de les atribucions que li confereix el Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril. 

 

MANIFESTEN 

 

Primer.- El Consell Comarcal del Segrià va presentar en data 21 de juliol del 2017 al Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya la sol·licitud de l’addenda al Contracte programa 2016-

2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes relatius 

al benestar social i polítiques d’igualtat, per l’any 2017.  

Aquest document articula els mecanismes de coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Segrià quant a la prestació i el finançament dels 

serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, que s’inclouen en aquest text, i 

estableix els eixos estratègics, els objectius generals, les actuacions, els mecanismes d’avaluació i el finançament 

que permetin aquesta major eficiència i eficàcia en la gestió dels serveis.  

 

Segon.- El contracte programa és l’eina de relació interadministrativa entre els ens locals de Catalunya i el 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i que ha d’englobar tots els serveis i programes de l’àmbit 

competencial d’aquest; per tant, s’inclouran de manera progressiva en el marc d’aquest contracte programa els 

diferents serveis en què col·laboren ambdues parts.  

Mitjançant el contracte programa es concreta el finançament dels diferents serveis d’acord amb el marc 

competencial actual i en funció del moment de desenvolupament de cadascun. 

El Departament de treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Segrià, en data 24 d’octubre de 

2017 van signar l’Addenda del contracte Programa 2016-2019 per l’any 2017, on s’estableixen els criteris, les 

condicions i els compromisos per cada un dels serveis i programes que inclou el contracte. 

 

Tercer.- El 2017, i amb caràcter definitiu, s’ha incorporat al Contracte Programa el finançament dels Plans 

Locals de Joventut dels ajuntaments, que fins al 2016 es gestionava mitjançant una convocatòria de subvencions 

anual. En aquest sentit, l’addenda del contracte programa per l’any 2017 subscrit entre el Departament de Treball, 

Afers Social i Famílies i el Consell Comarcal del Segrià, en data 24 d’octubre 2017 estableix en la seva Fitxa 43. 

Suport a plans locals i comarcals de joventut, que finançarà la quantitat màxima de 5.880,00 € per el Pla Local 

de l’Ajuntament de Rosselló. 

 

D’acord amb aquests antecedents, 

 

Ambdues parts es reconeixen capacitat legal suficient per obligar-se i de mutu acord accepten el contingut de les 

següents clàusules, 

 

CLÀUSULES  



 

Primer. El Consell Comarcal del Segrià i l’Ajuntament de Rosselló col·laboraran mútuament en el 

desenvolupament i la implementació del Pla local de Joventut. En relació als objectius del PNJcat, considerant 

especialment les prioritats identificades al PATJ 2020. 

 

Segon. L’Ajuntament de Rosselló es compromet a procurar l’assoliment dels objectius del Pla Local de Joventut 

que es concreten en:  

Objectiu General  

Promoure que les actuacions del Pla local de joventut es despleguin segons s’estableix als principis rectors del 

PNJCat, participació, transformació, integralitat. 

Objectius Específics  

Garantir que el pla local de joventut sigui coherent amb els reptes i objectius del PNJcat. 

 

Tercer. Accions que s’han de desenvolupar en el període 2017-2019  

Manteniment d’un servei local de joventut per a la coordinació i el desplegament de PLJ 

Impulsar i liderar el procés del PLJ. 

Definir les actuacions que s’han de desplegar del PLJ. 

Organitzar mesures i accions que concretin l’aplicació de la metodologia associada als principis rectors del 

PNJcat; qualitat, participació, transformació, integralitat. 

 

Quart. L’Ajuntament de Rosselló assumeix el compromís de: 

Manteniment de les línies de treball en matèria de joventut.  

L’ens local ha d’aportar, com ha mínim, un import econòmic equivalent al 10% de l’aportació de la DGJ. 

Designar una persona, com interlocutor, de la seva organització per tal que exerceixi les tasques de gestió i 

coordinació amb el Consell comarcal del Segrià per el seguiment del conveni. 

 

Cinquè. L’Ajuntament de Rosselló assumeix el compromís de justificar al Consell Comarcal del Segrià la 

realització de les activitats realitzades mitjançant la presentació de compte justificatiu normalitzat, el qual ha de 

contenir la següent documentació: 

Memòria descriptiva d’activitats i el dossier Rudel corresponent a la Fitxa 43 i Indicadors d’Avaluació.(Annex 

1). 

Certificat d’intervenció justificatiu dels costos: Que ha d’incloure una relació classificada de despeses de 

l’activitat, amb identificació del creditor(nom i cognom/s, DNI/NIE/CIF),import i data d’emissió i una relació 

detallada d’altres ingressos o ajuts que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i 

procedència, o una declaració d’inexistència. 

L’ajuntament de Rosselló haurà de justificar anualment l’import total del pressupost, per fer la liquidació es 

tindrà en compte l’import justificat, que ha de ser com a mínim l’import total pressupostat pel qual se’ls hi ha 

concedit l’ajut. D’acord al que consta en l’annex: Fitxa econòmica de l’Addenda contracte programa 2017, haurà 

de justificar el cost corresponent a tota una anualitat que serà com a mínim de 36.990,22 € per obtenir la 

subvenció de 5.880,00 €. 

No s’exigirà la presentació dels justificants de les despeses ni dels pagaments, si bé podrà demanar-ho la 

intervenció comarcal en exercici del control financer que té encomanat. 

La data màxima per presentar la justificació al Consell Comarcal serà el 10 de gener de l’any següent.  

El crèdit pressupostari al qual s'imputa la despesa corresponent a aquesta subvenció el constitueix l’aplicació 

pressupostària 2314/4620000 

 

Sisè. El Consell Comarcal del Segrià assumeix els següents compromisos:  

Presentar la sol·licitud al Departament de TSF la programació del PLJ de Rosselló. 

Presentar al Departament de TSF el dossier RUDEL, corresponent a lla Fitxa 43-Indicadors d’avaluació, amb 

tota la informació requerida. 

Justificar al Departament de TSF el cost de la despesa d’acord amb el model facilitat pel TSF.  

Transferir a l’Ajuntament de Rosselló quantitat atorgada que consta en l’annex: Fitxa econòmica del contracte 

programa 2017, d’acord als imports que es quantifiquen en la clàusula següent.- Justificar la totalitat de l’import 

acordat segons el que s’especifica en l’apartat de recursos. 

Facilitar la coordinació interadministrativa entre els tècnics de l’administració local i la comarcal en el 

desenvolupament de les activitats del PLJ. 



 

Setè. L’Ajuntament per mitjà d’aquest conveni es compromet a la presentació de la justificació i assumir les 

responsabilitats de funcionament d’aquest Servei. 

 

Vuitè. Aquest conveni tindrà una durada vinculada al Contracte programa 2017-2019 i es prorrogarà de forma 

expressa, pels exercicis següents naturals, fins a la signatura d’un nou contracte-programa. 

 

Novè. Resolució anticipada del conveni. 

El procediment a seguir en cas de segregació d’ajuntaments que assoleixen els 20.000 habitants i accedeixen a la 

prestació de serveis, de forma directa, mancomunada o consorciada és el previst al contracte-programa.  

 

Desè. Aquest Conveni té caràcter interadministratiu, i en tot allò no previst en el mateix, s’atendrà al que disposa 

el Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i la 

resta de normativa que sigui d’aplicació. 

Qualsevol conflicte que pugui sorgir en la seva interpretació serà plantejat per la part lesionada davant l’altra en 

via administrativa, sotmetent-se en cas de persistir la desavinença als òrgan competents de la jurisdicció 

contenciosa administrativa. 

 

I, com a prova de conformat amb el contingut d’aquesta addenda, la signen per duplicat i a un sol efecte, en el 

lloc i la data indicats a l’encapçalament.  

 

La Presidenta       L’Alcalde 

del Consell Comarcal del Segrià    de l’Ajuntament de Rosselló 

 

  

Demana la Sra. Maria del Carme que a l’hora de justificar les subvencions de joventut es 

justifiquin amb tasques i activitats que han anat dirigides a jovent. Explica que al pla de 

joventut que es va presentar fins al 2019 hi havia fotografies de gent que tenia més de 35 anys. 

S’hauria d’haver escollit unes altres fotografies. 

 

Es dona per aprovat. 

 
 

Aprofita l’alcalde per demanar una reunió amb els diferents grups de l’oposició per tractar el 

tema de les municipalitzacions i taxes creant una comissió.  

 

Finalitzat les intervencions, i no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la 

sessió, quan són les tretze hores, i de tot lo dit s’estén aquesta acta, que com a Secretari, 

certifico 

 
 

 

 


