ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 29 DE MARÇ DE 2018
Data: 29 de març de 2018
Horari: 11,00 a 15,00 hores.
Lloc: Rosselló. Sala d’actes de la casa consistorial.
Regim: Ordinària
Hi assisteixen:
Alcalde:
Josep Abad i Fernandez.
Regidors:
Manel Plana Farran.
Elisa Torrelles Tormo
Jaume Borrero Montijano.
Silvia Olmo Pareja.
Joan Fontova Vilaró
Nerea Garcia Gonzalez.
Joan Andreu Urbano Fernandez
Maria Carme Vidal Torruella.
Antoni Bosch Carabante.
David Ricart Jordana.
Excusa la seva assistència:
Secretari:
S. Fèlix Ruiz Martínez
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació acta anterior.
2. Donar compte al Ple de la Liquidació del Pressupost 2017
3. Donar compte al Ple pel seu coneixement del Pla Pressupostari a mig termini
2019/2021.
4. Expedient Modificació Crèdits 1/2018..
5. Informe Execució Pressupostaria 4n/Tr 2017.
6. Informe Pagament Mig a Proveïdors 4.t Trimestre 2017.
7. Aprovació Provisional Modificació Ordenances Fiscals.
8. Calendari Festes Locals per l’any 2019..
9. Decrets e Informes Alcaldia i Regidories.
10. Llicencies d’obres.
11. Correspondència Oficial i assumptes de tràmit.
12. Factures i comptes,
13. Mocions.
14. 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.
Es aprovada per unanimitat l’Acta de la sessió ordinària de 22 de desembre de 2017, una
vegada rectificada per les aportacions dels Regidors Maria del Carme Vidal i David Ricart de
les quals no es dóna lectura tota vegada que els regidors i les regidores disposen d’una còpia,
que ha estat tramesa juntament amb la convocatòria, i a la qual tots i totes donen llur
conformitat
II.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2017.
RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA
1. ANTECEDENTS
1.1 En data 16 de febrer de 2018, l'alcalde va sol·licitar informe a la secretaria i a la
intervenció de la corporació.
1.2 En data 19 de febrer de 2018, la secretaria va emetre informe sobre la tramitació de la
liquidació del pressupost del 2017.
1.3. En data 28 de febrer de 2018, l'interventor va emetre informe sobre el compliment dels
resultats obtinguts a la liquidació.
1.4 En data 28 de febrer de 2018, l'interventor va emetre informe sobre el càlcul dels objectius
del compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del
deute de la liquidació del pressupost de l'exercici 2017.
1.5 Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2017 a 31 de desembre del mateix
exercici, s'obté el següent resultat:
1.5.1. Pressupost de despeses:
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

2.303.344,00
404.370,00
2.707.714,00
2.528.389,19
2.528.389,19
2.528.389,19
2.382.780,43
2.382.780,43
145.608,76

2. Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici:
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici:

182.875,25
4.436,17
178.439,08
-

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

145.608,76

1.5.2. Pressupost d’ingressos:
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

2.303.344,00
404.370,00
2.707.714,00
2.628.019,87
1.220,35
2.324.853,41
301.946,11

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:
Baixes:
Recaptació:
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:

1.373.290,87
113.012,24
535.919,53
849.362,76

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

1.151.308,87

1.5.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
AJUNTAMENT DE ROSSELLO
Exercici Comptable:

2017

RESULTAT PRESSUPOSTARI

a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)

2017

DRETS
OBLIGACIONS
RECONEGUTS
RECONEGUDES
NETS
NETES
2.559.191,45
2.195.185,49

AJUSTOS

RESULTAT
364.005,96

67.608,07

294.742,16

-227.134,09
136.871,87

2.626.799,52

2.489.927,65

2. Actius financers

0,00

0,00

3. Passius financers

0,00

38.461,54

-38.461,54

2.626.799,52

2.528.389,19

98.410,33

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI

-

0,00

AJUSTOS:
4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses
grals.

168604,43

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici

0,00

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

267.014,76

1.5.4. Romanent de tresoreria:
AJUNTAMENT DE ROSSELLO
Exercici Comptable: 2017

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12
IMPORTS ANY 2017
1. (+) Fons líquids

798.170,87

2. (+) Drets pendents de cobrament

1.319.929,53

(+) del Pressupost corrent

301.946,11

(+) de Pressupostos tancats

849.362,76

(+) d'operacions no pressupostàries

168.620,66

(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva

0,00

3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del Pressupost corrent

250.614,48
145.608,76

(+) de Pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries

0,00
105.005,72

(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

0,00

4. (+) Partides pendents d'aplicació

-

(-) de cobraments realitzats pendents d'aplicació pressupostària

2500,00

(+) de pagaments realitzats pendents d'aplicació pressupostària

2362,05

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

137,95

1.864.347,97
680037,93
0,00
1.184.310,04

Les despeses pendents d’aplicació pressupostària (compte 413), són de 18.201,50€ i els
creditors per devolucions d'ingressos (compte 418) són de 0,00€. Per la qual cosa el romanent
de tresoreria per a despeses generals ajustat, seria de 1.166.108,54€ [càlcul RTDG-(413)(418)]
1.5.5. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a 179.324,81€. Estan formats pels
1.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació del
pressupost.
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una posició
d'equilibri o superàvit pressupostari.
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost s'obté
per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7 de despeses,
prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la comptabilitat
nacional i la pressupostària.
L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 56.296,28€ d'acord amb el
següent detall:
Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat
Ingressos no financers
2.626.799,52
Despeses no financeres
2.489.927,65

Superàvit no financer
Ajustos d'ingressos
Recaptació
PTE
Interessos
Ajustos de despeses
Compte 413
Adquis. Pagam. Aplaçat
Interessos
Lísings
Execució d'avals
Aportacions de capital
Ingressos ajustats
Despeses ajustades
Capacitat de finançament

136.871,87
-69.449,87
0,00
0,00
11.125,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.557.349,65
2.501.053,37
56.296,28

1.7. Compliment de la regla de la despesa
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la
Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2016 amb aquell que
es desprèn de la liquidació del 2017.
La despesa computable de l'exercici 2017 serà la no financera, exclosos els interessos del
deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents d’Administracions
Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament de les Corporacions Locals,
les despeses finançades amb superàvit de la liquidació i, si escau, aplicarem els ajustos que
estableix la tercera edició de la “Guia per la determinació de la Regla de la despesa de l’article
12 de la Llei 2/2012 Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les
Corporacions Locals”, de la IGAE.
Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2016 a la qual aplicarem la
taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que del 2016
al 2017 és del 2,1% i, si s’escau, afegirem els increments normatius amb caràcter permanent (i
anàlogament les disminucions de recaptació avalades per canvis normatius).
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del
pressupost 2017 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'entitat
local no compleix la Regla de la despesa amb un marge de 67.672,44€
Liquidació
Concepte
exercici 2016
Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos
2.476.858,36
AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el -32.889,57
SEC)
-Venda de terrenys i altres inversions reals.
+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local.
+/-Execució d'avals.

Liquidació
exercici 2017
2.482.557,10
-874,28
-12.000,00
0,00
0,00

+Aportacions de capital.
+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.
+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a -32.889,57
pressupost.
+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les
Associacions público privades.
+/-Adquisicions amb pagament ajornat.
+/-Arrendament financer.
+Préstecs
-Inversions realitzades per la Corporació local per
compte d'altres Administracions Públiques

0,00
0,00
11.125,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Altres
Despeses no financeres en termes SEC excepte
interessos del deute
-Pagaments per transferències (i altres operacions
internes) a altres ens que integren la Corporació Local
- Despesa finançada amb fons finalistes procedents
de la Unió Europea o d'altres Administracions
públiques
Unió Europea
Estat
Comunitat Autònoma
Diputacions
Altres Administracions Públiques
- Transferències per fons dels sistemes de finançament
-Despesa finançada amb superàvit de la liquidació
Total despesa computable a l'exercici (1)
Taxa de referència de creix. del PIB (2)
Despesa computable incrementada per la taxa de
referència
+ canvis normatius que suposen increments permanents
de la recaptació (3)
- canvis normatius que suposen decrements permanents
de la recaptació (3)
a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX.
n-1) (4)
b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE (Exercici n)
(5)
Marge d'incompliment
% Variació de la despesa computable (5-1/1)
1.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat
1.8.1. Deute públic:

2.443.968,79

2.481.682,82
0,00

252.292,59

40.476,38
189.866,27
21.949,94
76.230,09
2.115.446,11
0,021
2.159.870,48

170.790,08

0,00
0,00
40.110,39
104.513,11
26.166,58
0,00
83.349,82
2.227.542,92

0,00
0,00
2.159.870,48
2.227.542,92
-67.672,44
5,30%

L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute per
al subsector de l’administració local.
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar aquest
percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les entitats
locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents liquidats consolidats
El volum de deute viu a 31/12/2017, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents
ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent:

1
2
3
4
5
6

Nivell de deute viu
(+) Ingressos liquidats consolidats: (Cap. 1 a 5)
(-) CCEE, QQUU, Altres..
Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2)
Deute viu a 31 de desembre a llarg termini
Deute viu a 31 de desembre a curt termini
Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)

Import
2.559.191,45
0,00
2.559.191,45
269.230,77
0,00
10,52%

1.8.2. Període mig de pagament
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de -0,24 dies.
FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els
realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i
anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:
Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre
El resultat pressupostari de l’exercici
Els romanents de crèdit
El romanent de tresoreria
4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà
el compliment del principi d’estabilitat.

L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer
durant l'any en curs i el següent.
5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí del
superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un
superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net, sempre amb
el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la
reducció del deute, tenint en compte la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es
regulen les regles especials per aquesta distribució i destí del superàvit.
6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la 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,
abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions
s’hauran de remetre els pressupostos liquidats i els comptes anuals formulats pels subjectes i
entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions
sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers,
vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de
l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet
relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o
necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes
i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla
de la despesa i del límit del deute.
7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril,
segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Per tant,
RESOLC:
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2017, que en termes consolidats figura a
la part.
2. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri.
3. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
En el torn obert de paraules, es comenten les magnituds mes rellevants, el seu contingut està
regulat en l'article 93 del Reial decret 500/1990 i posa de manifest, Respecte del pressupost
de despeses, i per a cada partida pressupostària: els crèdits inicials, les seves modificacions i
els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes,
els pagaments ordenats i els pagaments realitzats.
Respecte del pressupost d’ingressos, i per a cada concepte: les previsions inicials, les seves
modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així com els
recaptats nets.

Com a conseqüència de la liquidació del pressupost, es determina:
a) Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament en data 31 de
desembre.
b) El resultat pressupostari de l’exercici.
c) Els romanents de crèdit.
d) El romanent de tresoreria.
Es resta assabentats de la Resolució de l’Alcaldia en que s’aprova la liquidació del pressupost
de 2018 i del informe d’intervenció sobre el compliment de l’estabilitat pressupostaria..
III.- DONAR COMPTE AL PLE PEL SEU CONEIXEMENT DEL PLA
PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 2019/2021.
1. ANTECEDENTS
En data 14 de març de 2018, s’emet l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del pla
pressupostari a mig termini, coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, deute
públic i regla de la despesa.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. L’article 29.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF, en endavant), estableix que les Administracions Públiques
elaboraran un pla pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcarà l’elaboració dels seus
pressupostos anuals i a partir del qual es garantirà una programació pressupostària coherent
amb els objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa.
2.2 L'article 29.2 de la LOEPSF enuncia que els plans pressupostaris a mig termini tindran un
període mínim de 3 anys i que com a mínim han de contenir:
2.2.1. Els objectius d'estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa de les
respectives Administracions Públiques.
2.2.2. Les projeccions de les principals aplicacions pressupostàries d'ingressos i de despeses
tenint en compte tant la seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a
modificacions, com l'impacte de les mesures previstes per al període considerat.
2.2.3. Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions d'ingressos i
despeses.
2.2.4 Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg
termini de les finances públiques.
2.3. L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la 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, determina l’obligació de remetre
anualment abans del 15 de març de cada any, els plans pressupostaris a mig termini en els
quals s’enquadrarà l’elaboració del pressupostos anuals.

3. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
Per tant, proposo que s’acordi:
3.1. Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2019 a 2021, d’acord amb el
següent detall:

INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Ingressos corrents
Capítol 6
Capítol 7
Ingressos de capital
Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS
TOTALS
DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Despeses corrents
Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

LIQUIDACI
Ó
2017
1.107.386
18.567
680.561
725.209
27.468
2.559.191
12.000
55.608
67.608
0
0
0

PREV
LIQ
2018
1.067.000
14.000
620.000
698.130
23.800
2.422.930
2.000
218.702
220.702
0
140.000
140.000

PREVISIÓ
2020
1.088.447
14.000
632.462
698.130
23.800
2.456.839
0
0
0
0
0
0

PREVISI
Ó
2021
1.099.331
14.000
638.787
698.130
23.800
2.474.048
0
43.331
43.331
0
0
0

2.626.800

2.783.632 2.490.136

2.456.839

2.517.378

2017
713.066
1.261.203
5.758
215.158
0
2.195.185
294.742
0
294.742
0
38.462
38.462
2.528.389

2018
750.600
1.311.651
18.500
232.750
0
2.313.501
402.143
0
402.143
0
50.500
50.500
2.766.145

2020
765.687
1.377.759
18.500
244.082
0
2.406.028
103.834
0
103.834
0
50.500
50.500
2.560.361

2021
773.344
1.391.536
18.500
246.523
0
2.429.903
87.667
0
87.667
0
50.500
50.500
2.568.070

PREVISIÓ
2019
1.077.670
14.000
626.200
698.130
23.800
2.439.800
0
50.336
50.336
0
0
0

2019
758.106
1.364.117
18.500
241.665
0
2.382.389
136.089
0
136.089
0
50.500
50.500
2.568.978

3.2. Trametre, abans del 15 de març, el pla pressupostari a mig termini al Ministeri d'Hisenda
i Administracions Públiques.
3.3. Donar compte al Ple, en la primera sessió que se celebri, de l'aprovació del pla
pressupostari a mig termini.

Es resta assabentat.
IV.- EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDITS 1/2018.
Expedient número 1/2018, 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 20 de març 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.
Excepcionalment, per aplicació de l’article 177.5 TRLRHL, també mitjançant operacions de
crèdit amb els requisits que s’estableixen al precepte de referència.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de
l’Ajuntament amb majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació als articles 3 i 11 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF).
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari número 1/2018, 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

2018-1-1522-21500

Mant. Mobiliari altres Edif. 5.600,00

2018-1-17100-62500

Parcs infantils

2018-1-17100-21500

Manteniment
Parcs Infantils

2018-1-31100-62200

Canera

4.000,00

2018-1-33700-62500

Carpa

1.400,00

2018-1-49100-21600

Reparació equips Emissora

2.000,00

6.500,00
mobiliari 16.000,00

2/ Suplement de Crèdit:
Partida

Nom

Crèdits
Inicials

Proposta
consignació

de Crèdit
Definitiu

2018-1-153262500

Mobiliari Urbà

4.000,00

1.050,00

5.050,00

2018-1-162146501

Servei
Recollida 110.000,00
Residus CCSegria

12.000,00

122.000,00

48.550,00€

Total altes crèdits:
Finançament que es proposa:

3.1 Altes aplicació pressupostaria d’Ingressos:
Partida

Nom

Alta

3.2 Anul·lació aplicació pressupostaria Despeses:
Partida

Nom

Baixa

3.3/ Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals:
Partida

Nom

Proposta de consignació

2017-1-87000

Romanent de Tresoreria

48.550,00

Total finançament:

48.550,00 €

3. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas que no
es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un
mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.
En el torn obert d’intervencions explica el Regidor Sr. Manel Plana que el manteniment de
mobiliari, parcs infantils, la canera, la carpa i la reparació d’equips d’emissora, són crèdits
extraordinaris, equipaments que es creu que s’han de fer en els espais centrats amb els infants
i la renovació corresponent, així com la sensibilitat animalista pel que fa a les caneres i
intentar donar tots els serveis que es demanen com la reparació dels equips de l’emissora i es
reconeix per part de l’equip de govern la tasca que s’està fent. També explica que hi ha el
suplement de crèdit del mobiliari urbà així com la recollida de residus del CCS que ens ve
imposat per aquesta administració supramunicipal. Tot això es sufragarà mitjançant el
romanent de tresoreria, que és d’1 milió i alguna cosa més d’€.
Intervé el Sr. Alcalde pel que fa a la modificació de crèdits extraordinaris i els parcs infantils,
hi ha un suplement de 6.500€ de la reparació del parc de l’Aviador i una pista d’exercicis que
va al cantó de les pistes de pàdel. Però a més a més comenta que s’ha parlat amb una empresa
externa per fer el manteniment dels parcs Municipals i així complir la més estricta legalitat.
En el seu dia aquesta empresa en va fer un pressupost de ficada apunt i manteniment que
ascendia a 35.000€, després de moltes reunions, s’ha arribat a un acord de 15.000€, i el que
faran és fer un estudi de tot el que s’ha de fer i canviar per adequar-ho, la baixada d’aquest
import es deu a que ells ens faran l’estudi i els informes corresponents i tot el que puguem ho
executarem des de la nostra brigada, d’això es deu aquesta modificació de crèdit extraordinari
i que s’ha de contemplar.
Per part del Regidor d’Esports Joan Andreu Urbano explica tot el que s’ha parlat a les
reunions i el que es pretén fer amb aquests parcs, a tall d’exemple ficar sauló al terra, i que els
mateixos estiguin dins de normativa de seguretat i amb les indicacions i els cartells
corresponents.
Torna a explicar l’alcalde que el que fa aquesta empresa és fer un estudi dels 12 o 13 parcs
que hi ha a Rosselló amb cada un dels elements que cal arreglar, modificar, canviar o
restaurar. I que tot el que es pot fer des de la brigada es farà i el que no, ho faran ells.
Pregunta el Regidor Sr. Toni Bosch si l’estudi està inclòs dins d’aquest pressupost.
Se li confirma. I s’especifica que no té res a veure l’import de 6.500€ que és la compra de
material per als parcs, amb el pressupost de 15.000€ de l’empresa que ha fet l’estudi.
Intervé la Regidora Maria del Carme Vidal dient que no es ficarà amb el tema de quanties
sinó per la manera de gestionar tot això, respecte canera i reparació d’equips d’emissora, i
sobre l’emissora diu que sap l’esforç que fa tant el Ricard com el Ferran ara, abans el Gerard
o el Joan o quan hi havia l’Enric, i comenta que sobre la factura de l’octubre valdria la pena
que es presentessin al moment, i no caldria fer la modificació de crèdit, comptabilitzar-la quan
toqui. I pel que fa a la canera, al lloc on s’ha fet diu que allí no es podia fer urbanísticament, i
demana que abans de fer actuacions, s’hagués tingut que fer un informe, que s’ajustés a la
norma si es pot fer o si no, i comenta que en tot aquell sector no es pot construir ni fer

modificació, els tècnics que són a casa haurien de fer un informe amb la condició que si allò
algun dia s’urbanitza es tiraria a terra.
Explica l’alcalde que allò ja ho va dir ell en el darrer ple, explica que ja va dir que es
començaven les obres d’aquesta canera i gatera que estava en un lloc que urbanísticament
estava a precari i que els tècnics farien un informe que es faria allí per sol·licitud de les parts
implicades, per accessibilitat, per situació, per condicions i proximitat dels subministraments.
Demana la regidora Maria del Carme Vidal l’informe i que es faci per complir la norma, i
que s’havia d’haver fet abans d’iniciar les obres.
Explica l’alcalde que el tècnic ja ho sap, a més a més va ser ell qui va fer el projecte de
disseny i materials a emprar, i que consti amb acta que la Regidora li sol·licita l’informe i que
manat ja està.
Explica la regidora Maria del Carme Vidal que com és un lloc que no es pot construir
només demana que l’Ajuntament es el primer que ha de respectar les seves normes.
Conclou l’alcalde dient que ja s’havia dit, que ja està sol·licitat i que era una demanda urgent
i que està funcionant molt bé.
Explica la regidora Maria del Carme Vidal que el seu vot serà negatiu, que els pressupostos
són seus i que les propostes de l’oposició no es tenen en compte. Amb algunes coses pot està
d‘acord, l’únic que diu és que s’han de tenir les coses com mana la normativa.
Intervé seguidament el Regidor Sr. David Ricart i manifesta que s’abstindrà, ja que en
algunes modificacions pot estar d’acord, però que no està d’acord en la manera com es fan,
creu que s’hauria de tindre el nom de l’empresa i si aquesta empresa va aparèixer per aquí un
bon dia o s’ha anat a buscar o s’han demanat pressupostos a moltes empreses i que pot arribar
a discrepar si tenint els tècnics a l’ajuntament s’ha d’anar a buscar una empresa i això potser
ho haguessin pogut fer ells.
Li diu l’alcalde que som l’Ajuntament que som, que els recursos són els que són, que no és
un ajuntament com les grans ciutats. Per un costat estem dient que el tècnic no té l’informe de
la canera per que va fins dalt de feina i tu encara li vols donar més feina i mentrestant tots els
nostres parcs infantils no estan complint les normes que haurien de complir, i no se la vol
jugar més, i com governem nosaltres ho fem això, tant de bo algun dia arribeu a governar
vosaltres i que llavors em quedaré jo ben ample, que des de fora és molt fàcil però a veure
com ho justificareu tot el que fareu, sembla molt fàcil. I puc dir el que passava en altres
ajuntaments. Els nostres treballadors van de cul, no donen per més, es clar que ens haguéssim
pogut estalviar molts diners, però en quan temps? A dos anys vista? Un any? Jo sé que això
aquest any estarà fet.
Demana el Sr. David Ricart, el nom de l’empresa i còpia del contracte en acabar el ple. I
afegeix que hi ha coses demanades en els plens i que no es passen.
A continuació pren la paraula el Regidor Sr. Toni Bosch i explica que s’abstindrà.

Explica l’equip de govern que no hi ha conveni finalment, el que hi ha és una factura emesa
per aquesta empresa pels serveis prestats.
Es passa a votació i s’aprova per majoria absoluta, amb 8 vots a favor del grup de l’equip de
govern, dues abstencions dels regidors Sr Toni Bosch i David Ricart i un vot en contra de la
Regidora Maria del Carme Vidal..
V.- INFORME EXECUCIÓ PRESSUPOSTARIA 4N/TR 2017
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 – 4tr/2017.
2. ANTECEDENTS
L’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre que modifica Ordre HAP/2105/2012, per la qual
se desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació que preveu la Llei Orgànica
2/2012 (LOEPSF), de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
determina les obligacions trimestrals de subministrament d’informació per les Entitats Locals
(art. 16), indicant que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre
de l’any s’ha de trametre per mitjans electrònics a traves del sistema que el MINHAP habiliti
a tal efecte (art. 5.1.)
3. FONAMENTS DE DRET
Ordre Ministerial HAP/2082/2014, de 7 de novembre, que modifica l’ordre HAP/2015/2012.
Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions
de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM).
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera
(LOEPSF).
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions comercials.
4. INFORME
Segons l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre que modifica Ordre HAP/2105/2012, per
la qual es despleguen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, l’article
16 al que es fa referencia anteriorment, queda modificat de la manera següent:
«Article 16. Obligacions trimestrals de subministrament d’informació. Abans de l’últim dia
del mes següent a la finalització de cada trimestre de l’any, s’ha de remetre la informació
següent:
1. L’actualització dels pressupostos en execució, incorporades les modificacions
pressupostàries que ja s’han tramitat i/o les que es preveu tramitar fins a final d’any, i de les
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al Pla general de comptabilitat d’empreses o a les seves adaptacions sectorials, i els seus
estats complementaris.
2. Les obligacions enfront de tercers, vençudes, líquides, exigibles, no imputades a pressupost.
3. La informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i les despeses del
pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada de conformitat amb les
normes del Sistema europeu de comptes.
4. L’actualització de l’informe de la intervenció del compliment de l’objectiu d’estabilitat i
del límit del deute. Així mateix, la intervenció ha de fer una valoració del compliment de la
regla de despesa al tancament de l’exercici.
5. Un resum de l’estat d’execució del pressupost acumulat a final de cada trimestre, dels
ingressos i les despeses del pressupost, i dels seus estats complementaris, amb indicació dels
drets recaptats de l’exercici corrent i dels exercicis tancats i les desviacions respecte a les
previsions. Els estats d’execució, per al mateix període, dels ingressos i les despeses, per a
les entitats subjectes al Pla general de comptabilitat d’empreses o a les seves adaptacions
sectorials.
6. L’informe trimestral, regulat a l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, en què s’ha d’incloure, almenys, d’acord amb la
metodologia establerta per al càlcul, el període mitjà de pagament a proveïdors de les
administracions públiques, el detall del període mitjà de pagament global a proveïdors i del
període mitjà de pagament mensual i acumulat a proveïdors, així com de les operacions
pagades i pendents de pagament de cada entitat i del conjunt de la corporació local.
7. Les actualitzacions del seu pla de tresoreria i el detall de les operacions de deute viu, que
ha de contenir, almenys, informació relativa a:
Calendari i pressupost de tresoreria amb els seus cobraments i pagaments mensuals per
rúbriques, distingint els pagaments inclosos en el càlcul del període mitjà de pagament a
proveïdors i incloent la previsió del seu mínim mensual de tresoreria
Previsió mensual d’ingressos.
Saldo de deute viu.
Impacte de les mesures d’estalvi i mesures d’ingressos previstes i calendari previst d’impacte
en pressupost.
Venciments mensuals de deute a curt i llarg termini.

Calendari i quanties de necessitats d’endeutament.
Evolució del saldo de les obligacions reconegudes pendents de pagament tant de l’exercici
corrent com dels anys anteriors, distingint l’import de les obligacions pendents de pagament
incloses en el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors.
h) Perfil de venciments del deute dels propers deu anys.
8. D’acord amb el que preveu el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es
despleguen la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les
administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels
règims de finançament, que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, la informació següent relativa al seu període mitjà
de pagament a proveïdors referit al trimestre anterior:
El període mitjà de pagament global a proveïdors trimestral i la seva sèrie històrica.
El període mitjà de pagament trimestral de cada entitat i la seva sèrie històrica. BOLETÍN
OFICIAL DEL ESTADO Suplement en llengua catalana al núm. 271 Dissabte 8 de novembre
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La ràtio trimestral d’operacions pagades de cada entitat i la seva sèrie històrica.
d) La ràtio d’operacions pendents de pagament trimestral de cada entitat i la seva sèrie
històrica.
9. Les dades d’execució previstes als apartats 1 i 2 de l’article 7 relatives a les unitats
integrants del sector d’administracions públiques de la comptabilitat nacional, així com el
nombre d’efectius referits a l’últim dia del trimestre anterior.
10. Del compliment de l’obligació de subministrament d’informació a què es refereix aquest
precepte, i pel que fa als tres primers trimestres de cada any, quedarien excloses les
corporacions locals amb una població no superior a 5.000 habitants, excepte la informació
esmentada als apartats 7 i 8 anteriors.»
A continuació se detalla la informació que recull el retiment trimestral de la execució de
pressupost 2017:

Resumen Classificació econòmica:

Romanent de Tresoreria:

Calendari i Pressupost de Tresoreria

Deute viu i previsió dels venciments del deute

El deute viu amb entitats de crèdit al finalitzar aquest trimestre és de 269.230,77€.

Dotació Plantilla Personal

5. CONCLUSIONS
Segons la execució pressupostaria l’ajuntament incompleix en termes acumulats al 4rt
trimestre 2017 amb els objectius d’estabilitat. Cal tenir en compte que les magnituds s’han
calculat sobre la previsió i execució del pressupost d’ingressos i despeses en aquest trimestre,
per tant serà en la liquidació quan disposarem de dades reals i per tant si s’incompleix els
objectius d’Estabilitat pressupostaria i/o Regla de la despesa, caldrà adoptar les mesures
necessàries per reconduir la situació econòmica de l’Ajuntament de Rosselló.
Vist tot l’anterior, els Regidors resten assabentats del contingut de l’estat d’execució
pressupostària del quart trimestre de l’exercici 2017.
VI.- INFORME PAGAMENT MIG A PROVEÏDORS 4.T TRIMESTRE 2017.
Informe relatiu al Període mig de pagament mensual a proveïdors de les Administracions Públiques,
segons Real Decret 635/2014, de 25 de juliol.
Període: 4tr 2017

En el BOE de data 30 de juliol de 2014 es publica el Real Decret 635/2014, de 25 de juliol,
pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors
de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos del
règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2014, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Concretament el capítol II, del període mig de pagament a proveïdors, estableix la
metodologia per al càlcul del període mig de pagament en termes econòmics i la manera en
què s’ha de publicar aquest període mig de pagament.
Als efectes del càlcul del període mitjà de pagament global, el període mitjà de pagament de
cada entitat s’ha de calcular d’acord amb la fórmula següent:

Període mitjà de pagament de cada entitat =

(ràtio operacions pagades * import total pagaments
efectuats) + (ràtio operacions pendents de
pagament * import total pagaments pendents)
import total pagaments efectuats + import total
pagaments pendents

Per als pagaments efectuats, s’ha de calcular la ràtio de les operacions pagades d’acord amb la
fórmula següent:
Σ (nombre de dies de pagament * import de
l’operació pagada)
Import total de pagaments efectuats

Ràtio de les operacions pagades =

S’entén per nombre de dies de pagament els dies naturals transcorreguts des de: Els trenta
posteriors a la data d’entrada de la factura en el registre administratiu, segons consti en el
registre comptable de factures o sistema equivalent, o des de la data d’aprovació de la
certificació mensual d’obra, segons correspongui, fins a la data de pagament material per part
de l’administració. En els supòsits en els quals no hi hagi obligació de disposar de registre
administratiu, s’ha de prendre la data de recepció de la factura.
Pel càlcul del rati de les operacions pendents de pagar, la formula serà la següent:
Ràtio d’operacions pendents de pagament =

Σ (nombre de dies pendents de pagament * import
de l’operació pendent de pagament)
Import total de pagaments pendents

S’entén per nombre de dies pendents de pagament els dies naturals transcorreguts des dels
trenta posteriors a la data d’anotació de la factura en el registre administratiu, segons consti en
el registre comptable de factures o sistema equivalent, o des de la data d’aprovació de la
certificació mensual d’obra, segons correspongui, fins a l’últim dia del període a què es
refereixin les dades publicades. En els supòsits en què no hi hagi obligació de disposar de
registre administratiu, s’ha de prendre la data de recepció de la factura.
En l’aplicació de la metodologia de càlcul establert als articles 3, 4 i 5 del RD 635/2014 i sobre les dades
contingudes en l’aplicació comptable, en referència al 4er Trimestre de l’exercici 2017, el resultat és el següent:
PERÍODE MIG DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS TRIMESTRAL – 4TR/2017

Entidad

Ratio
Operaciones
Pagadas
(días)

Importe
Pagos
Realizados
(euros)

Ratio
Operaciones
Pendientes
(días)

Importe
Pagos
Pendientes
(euros)

PMP
(días)

Rosselló
PMP Global

2,99

488.919,06
488.919,06

-13,82

116.454,73

-0,24

116.454,73

-0,24

* Els valors que apareixen en signe negatiu, representen bé d’una major celeritat, en terme
mig, en el pagament per part de l’Entitat en relació al període màxim previst legalment amb
caràcter general per donar conformitat a la factura, o bé que les operacions pendents de
pagament de l’Entitat es troben, en terme mig, en un moment anterior a l’esmentat període
màxim.
El Ple resta assabentat de l’informe d’Intervenció sobre el PMP corresponent al quart
trimestre del 2017 i del compliment del període màxim previst en la llei.
VII.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS.
EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici
de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la
nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a
fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els
ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article
12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals
adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament
propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir
actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a
l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim
Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la

utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en
cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat
que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals.
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la
Comissió d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
A) Ordenança Fiscal número 10 reguladora de la taxa per la prestació de serveis de
bany, dutxes, piscines e instal·lacions anàlogues.
Article 4. Quantia
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada en la tarifa continguda
en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats.
2. La tarifa d’aquesta taxa serà la següent:
Epígraf 1 i 2 Piscines, banys.
Entrades:
Entrada al recinte per un dia de les persones de 8 a 13 anys 3,50€
Entrada al recinte per un dia de les persones de 14 a 64 anys 5,00€
Entrada al recinte per un dia de les persones de 65 anys o més 3,50€
Abonaments de temporada:
De les persones de 8 a 13 anys 20€
De les persones de 14 a 64 anys 30€
De les persones de 65 anys o més 15€
Aquestes tarifes s’incrementaran un 50% a les persones que no estiguin empadronades al
municipi de Rosselló i que no paguin impostos al municipi.
Totes aquestes tarifes està inclòs l’impost sobre el valor afegit.
Bonificacions per discapacitat física o psíquica:
Les persones amb discapacitat física o psíquica a partir d’un 65%, acreditada mitjançant
carnet de la Generalitat es reduirà la quota en l’abonament de temporada en un 50%.
Les persones amb discapacitat física o psíquica d’entre un 33% i un 64%, acreditada
mitjançant carnet de la Generalitat es reduirà la quota en l’abonament de temporada en un
20%.
Descomptes familiars:

Famílies de 4 membres o més, 15% de descompte en els abonaments de temporada. (S’hauran
d’adquirir com a mínim 4 abonaments).
Famílies de nucli monoparental, és a dir, format per un progenitor (mare o pare) i un o varis
fills, 20% de descompte en els abonaments de temporada. (S’hauran d’adquirir com a mínim
2 abonaments).
Podran gaudir dels serveis de la piscina municipal de forma gratuïta:
a) Els nens/nenes fins a 7 anys.
B) Ordenança Fiscal número 13 reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús
públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Article 6. Quantia
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats
següents:
Per ocupació de la via pública amb taules i cadires, tendals, para-sols i altres elements
auxiliars sense fixar a la via pública:
-Per m² i temporada (1 d’abril a 31 d’octubre): 6€/m²/temporada.
-Per m² fora de temporada: 10€/mes
Per ocupació de la via pública amb taules i cadires amb marquesines, separadors i altres
elements auxiliars fixats a la via pública i/o a la calçada destinada a pàrquing de vehicles:
-Per m² i anual (1 de gener al 31 de desembre): 20€/m²/any.
Regles particulars d’aplicació:
Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no era sencer, s’arrodonirà per excés per
obtenir la superfície ocupada.
Si com a conseqüència de la col·locació de veles, marquesines, separadors i altres elements
auxiliars, es delimita una superfície més gran que la que ocupen les taules i cadires, es prendrà
la superior com a base de càlcul.
Els aprofitaments seran temporals, quan no hi hagi elements com marquesines o separadors
fixats a la via pública. La temporada coincidirà de forma irreductible amb els mesos d’abril i
octubre. Els aprofitaments realitzats fora de temporada indicada es calcularan amb el preu
establert al paràgraf anterior.
L’aprofitament serà anual permanent quan la marquesina i/o els separadors estiguin fixats a la
via pública i/o a la calçada destinada a pàrquing per a vehicles.
L’Ajuntament es reserva el dret d’ús de la via pública i els subjectes passius estan obligats a
deixar lliure la zona ocupada.
Segon. Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici de
2018 i següents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:
Es publicaran íntegrament els apartats dels articles que hagin estat objecte de modificació i
que facin referència als elements tributaris de determinació obligatòria per part de
l’ajuntament.
Per a l’adaptació de l’ordenança a la nova normativa reguladora de les hisendes locals i
general tributària es farà remissió expressa al text/model aprovat i publicat per la Diputació de
Lleida al Butlletí Oficial de la Província número 149 de 25 d’octubre de 2012.

De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local; 17.1 Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat
per RDL 2/2004, de 5 de març i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els acords
provisionals i les ordenances fiscals aprovades estaran exposats al públic a la Secretaria de
l’Ajuntament durant 30 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d’aquest
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, perquè els interessats puguin examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes
Explica el portaveu de l’equip de govern Sr Manel Plana, que s’han mantingut diferents
reunions amb els membres de conformen aquest consistori, així com amb el cas de
l’Ordenança Fiscal número 13 reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa on també s’han mantingut reunions amb les
persones que tenien afectació directa i l’Ordenança Fiscal número 10 reguladora de la taxa per
la prestació de serveis de bany, dutxes, piscines e instal·lacions anàlogues.
Intervé el Regidor Sr Toni Bosch i demana la votació per separat de les dues ordenances,
entenen que són dues coses diferents.
Intervé la Regidora Sra. Maria del Carme Vidal agraint a l’alcalde que s’hagi reunit amb
tots intentant arribar a un consens, demana respecte al pla d’igualtat canviar alguna cosa pel
que fa a la literatura. Justifica que ells van proposar començar a pagar molt més tard, 11, 12
anys o 16 anys que és quan els adolescents ja van sols, i no quan van acompanyats, d’això
treure la primera franja d’edats. Explica que no entenen que es diferenciï dels infantils als
jubilats quan els extrems d’edats sempre havien tingut el mateix preu, també recorda que
s’havia d’afegir empadronats al municipi o que paguin impostos, quan es parla de família
monoparental ficar mare o pare, aquí només diu pare, nens/es, fills/es. Afegir també lo dels
pensionistes. Votarem a favor.
Intervé el Sr. David Ricart, dient que està d’acord amb el que s’ha dit fins ara, i que s’hauria
d’afegir la definició de família monoparental a la mateixa ordenança i també diu que si no
recorda malament es va comentar que les persones amb gran discapacitat tindrien l’accés
gratuït. En quant als abonaments demana comptabilitzar els nens que entren de forma gratuïta
per no tenir l’edat de pagar.
Comenta l’alcalde que això ja es fa de manera individualitzada per que són casos molt
puntuals.
També explica l’alcalde que s’han demanat els costos totals de les piscines imputant un 2% de
mà d’obra de la brigada, costa a l’any 50.000€, s’ingressa de 18.000 a 21.000€ a l’any, el que
tinguin uns costos nets de 30.000€ a l’ajuntament, si comencen a fer moltes rebaixes i
disminuïm ingressos potser valdrà més la pena tancar-les. A més a més, comparant amb altres
municipis de l’entorn, els abonaments són molt més cars que a Rosselló.
Comenta la regidora, Maria del Carme Vidal que ja se sap que les piscines és un servei
deficitari, però que és un servei que s’ha de donar al poble. Per això la idea de començar a
pagar més tard els abonaments, doncs a l’estiu no hi ha res més per la mainada.

Explica l’alcalde que a la majoria de pobles als 5 anys ja paguen, i dels 5 als 8 anys hi ha 150
nens a Rosselló, i que ara no pagaran. Fent números ingressarem de 5.000€ a 6.000€ menys
aquest any, segons números que he pogut fer. Afegeix, que s’ha de tenir en compte que les
piscines cada cop són més velles, pel que s’han de fer més reparacions i cada cop adaptar-les
a les noves normatives.
Pel que fa als abonaments dels jubilats, explica que molts d’ells li han demanat arreglar una
mica el preu, doncs molts són gent gran que han de portar als nens petits només per
acompanyar-los i estar-s’hi allí, a més a més, la quantia d’abonaments de jubilats és molt
minsa.
Continua el Regidor David Ricart dient que quan fa referència al les famílies de 4 membres i
poder-se acollir al descompte, pregunta si en aquesta família de 4 membres hi ha un nen de 4
anys com es compta? Pregunta si aquesta família passarà a comptar com una de 3 membres.
Li contesta l’alcalde que si és aquest cas, el nen de 4 anys no paga, no es pot comptar com a
abonament, per tant no es pot fer descompte, per que només es treuen 3 abonaments, ja està
entrant gratuïtament.
Afegeix el Regidor Sr. Antoni Bosch que a nivell comptable seria bo saber quants nens hi ha
que entren a les piscines i no paguen per que no arriben a l’edat mínima per fer-ho.
Conclou l’alcalde que això és una revisió només, doncs les tarifes ja eren prou ajustades. I en
casos puntuals ja es dona l’abonament gratuït. Demana també afegeix als pensionistes a la
mateixa tarifa que els jubilats.
Afegeix la Regidora Sra. Maria del Carme Vidal que tenint el padró ja se sap el número de
nens i nenes que hi ha la municipi per franges d’edat i estalviaríem de feina als treballadors de
l’ajuntament a l’hora que això significaria una despesa.
El Sr. David Ricart demana identificar els nens que entren a la piscina i que no estan en la
franja de pagar encara que sigui amb una cartolina d’un altre color, per tema comptable
econòmicament i per tema d’assegurança.
Assenteix el regidor Toni Bosch, a l’hora que la Sra. Maria del Carme diu que la legalitat
d’entrada d’aquest menor a les piscines te la dona, el que vagi acompanyat d’un adult.
Confirma l’equip de govern que els menors de 14 anys no poden entrar si no van acompanyats
d’un adult a les piscines.
Es passa a votació aquesta ordenança i s’aprova per unanimitat.
Seguidament es passa a comentar la ordenança per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb
taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Comença explicant aquest punt el Sr. Alcalde, comenta que un cop consensuat tant amb les
parts implicades com amb els regidors, s’acorda presentar aquesta modificació de l’ordenança
reguladora de les terrasses dels bars. El fet de modificar la data de començament de
temporada un mes abans, als establiments no els hi compensa, doncs ells el que volen es
tindre-la tot l’any, a més a més, explica l’alcalde que des del consistori també es valora més

positivament aquesta opció doncs d’aquesta manera estalvies costos administratius per que
només seria un pagament anual i a més a més, t’estalvies que et col·loquin taules i cadires
fora de temporada i sense permís.
Com a consistori i com a alcalde explica que el que es vol és tenir les terrasses ordenades i al
seu lloc, que ocupin l’espai just que han d’ocupar pel nombre de taules i cadires que tenen
permís i no que agafin tot el passeig sense deixar pas, si ampliem la temporalitat de la
temporada i fan número no els hi sortirà a compte ficar-la tot l’any, i el preu de temporada és
molt molt baix, per això es va acordar no tocar la temporalitat ni el preu.
Pel que fa a la terrassa anual, es va acordar un preu de 20€/m² anual, i dependrà del número
de taules i cadires que es vulgui ficar.
Tots ells van mostrar la seva intenció d’utilitzar les places de pàrquing per terrassa, com per
exemple l’Antonia, que per ella el fet de tenir la terrassa al passeig li representa el cost d’un
sou més, cosa que si ho tingués davant de l’establiment una persona mateix ho podria fer a
part de l’ensurt que s’han portat més d’un cop al sortir de la vorera per servir al passeig i que
passin els cotxes tant a prop. El càlcul que es va fer amb ells, és de 20€/m² anuals el que
representa la terrassa un cost d’1€ o 1,5€ al dia, sempre i quan es facin càrrec de la inversió de
fer aquesta terrassa.
Pregunta el Regidor Sr. Toni Bosch, si podran continuar fent terrassa al passeig.
Contesta l’alcalde dient que de moment no se’ls obligarà a fer la inversió de la terrassa, sinó
que el que es fa és donar les dos opcions. Muntar una pèrgola costa de 3.000€ a 4.000€
mínim, tal i com estan els lloguers i la feina que tenen per pagar totes les despeses el que no
poden fer és obligar-los però a l’hora se’ls va exigir tindre cura de la terrassa que muntin al
passeig i que no s’eixampli fins a tal punt que no pugui passar ni una persona caminant i que
si poden la delimitin. Es farà un seguiment.
Demana el Regidor Sr. David Ricart, treure de l’ordenança el fet que puguin ficar barbacoa i
especificar quins són els altres elements que poden ficar.
Explica el Secretari interventor que el redactat de l’ordenança és general i és després el
tècnic que hi ha de informar si es factible donar o no permís per col·locar ja que depenen de
les circumstàncies individuals de cada establiment i/o entorn.
Especifica la Regidora Sra. Maria del Carme Vidal per a veure si li ha quedat clar i que li
confirmin com queda el tema de l’ordenança de les terrasses. I diu: que tant l’Antonia com el
Marqués tenen l’opció d’utilitzar les places de pàrquing per fer la terrassa delimitant-la però
que també tenen l’opció de fer-la al passeig. Pregunta on hauria de fer la terrassa per exemple
el Cau del Sorro.
Li contesta l’alcalde que l’hauria de fer al pàrquing del Carrer Tradicions Catalanes.
Explica l’alcalde també, que la Pilar Marqués estava enfadada per que en el seu dia se li va
fer treure la carpa, i comenta que li va explicar que tot el que es fa al poble, gairebé tots els
actes al carrer es fa al Passeig, i es troba que per posar les firetes per exemple, ha d’adaptar les
firetes a la terrassa i això no és així, és un espai públic. S’adapta les curses, la Marató, les
firetes, tot a la terrassa del Marqués, i explica que li va fer veure d’aquesta manera, també li

va dir que si n’hagués 5 terrasses més com ella, no es podria ficar res més al Passeig, a més a
més, que les treballadors ja han tingut més d’un ensurt a l’hora de creuar el passeig.
Lo important es facilitar les dues opcions i que ho sàpiguen, que el dia de demà s’acullin a
fer-ho així i estalviarem disgustos i despeses d’administració.
Especifica l’alcalde que el Retcat, ja que té la pèrgola instal·lada ha de fer servir aquella
terrassa i no la terrassa que dona a la Plaça Nova, tret d’algun moment puntual que se li quedi
petita i hagi d’ampliar.
Intervé el Regidor David Ricart preguntant si la Cafeteria Marques fica uns testos per
delimitar els pot ficar al passeig de temporada i si algú altre tot i tenir la marquesina fixa
anual a la plaça de pàrquing puntualment pot incrementar i ficar-ho en un altre lloc?
Explica l’alcalde que sí, que això ja es porta fent, prèvia sol·licitud, sense cobrar res més.
Això es fa per les Festes Majors i algun que altre esdeveniment com la concentració dels
Motards.
Recorda la Regidora Sra. Maria del Carme Vidal que la Virginia, que regenta el Retcat, va
fer la terrassa il·legalment, ja que no hi havia cap ordenança aprovada al respecte, només tenia
l’autorització de l’arquitecte d’aquell moment, Noemí Bañeres, saltant-se les normes, i ara
això va en contra seva per que no podrà ficar la terrassa davant la Plaça Nova. I acaba dient
que tampoc passa res que les terrasses agafin un pam més, que a la fi són vida per Rosselló i
sobre tot a l’estiu.
Explica l’alcalde que la Virginia només ha pogut utilitzar la terrassa durant la temporada
establerta a l’ordenança, durant la resta de l’any l’ha tingut tancada. A més, que aquella ens ha
servit per veure una mica com podíem fer l’ordenança actual. També explica que hi ha bars
que no han sol·licitat permís i han tingut tot l’any la terrassa ficada.
Es passa a votació. S’aprova per unanimitat.
VIII.- CALENDARI FESTES LOCALS PER L’ANY 2019..
1.- Antecedents de fet:
I. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant carta de 22 de febrer de 2018 (RE Via Eacat), ha comunicat la necessitat de
procedir a determinar les festes locals per al calendari laboral del 2019, de conformitat amb
allò que disposa l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors (ET).
2.- Fonaments de dret:
1r.- La normativa reguladora de les festes locals de Catalunya està contemplada en el Reial
decret 2001/1983, de 28 de juliol, segons la qual correspon a l’Ajuntament la determinació de
les esmentades festes, retribuïdes i no recuperables, que seran de dos dies a l’any.
2n.- El Decret 177/1980, de 3 d'octubre, estableix que les dues festes locals seran fixades per
Ordre de la Consellera de Treball, Afers Socials i Families, a proposta dels municipis
respectius.

3r.- Els dies que es proposin no poden escaure's en diumenge ni coincidir amb cap dels dies
festius que s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any
2019,malgrat estar pendent la seva aprovació i publicació.
4t.- Tradicionalment, en el nostre municipi els dies festius locals coincideixen amb la Festa
Major de Sant Antolí i el Pilar.
En conseqüència de tot el que s'ha exposat, aquesta Alcaldia-Presidència té a bé proposar que
el Ple adopti el següent
ACORD
PRIMER:PROPOSAR al Departament de Treball, Afers Socials i Families de la Generalitat
de Catalunya l’establiment de les dues festes locals per a l’any 2019, els següents dies:
-Dies 2 de Setembre i 11 d’Octubre de 2019.
SEGON:COMUNICAR el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i Families
de la Generalitat de Catalunya, als efectes legals oportuns.
Sotmesa a votació dita proposta es aprovada per unanimitat.
IX.- 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:
 Signatura Contractes Xal Any 2018,
 Ordre d’execució David Villa i Maria Antonia Lopez, habitatge Camí Alpicat.
 Signatura Diversos Contractes d’Actuacions Musicals i altres.
 Sol·licitud Subvenció Llar d’Infants i compte justificatiu 2016-2017
 Sol·licitud Subvenció Plans Camins Municipals 2017.
 Sol·licitud Subvenció Escola Municipal de Música IEI 2016-2017 i Generalitat.
 Concessió Targeta Aparcament.
 Contracte amb Plagues Urbanes.
 Signatura Conveni Formació.
 Inici Expedients diversos Retirada de Vehicles abandonats en via publica.
 Contractació Gas Església.
 Contractació del Sr. Joel Pinyol Porquet a la Brigada Municipal.
 Decret de l’Alcaldia, aprovació padrons fiscals corresponent a l’exercici de 2018 dels
següents tributs, preus públics, taxes i ingressos de dret públic de cobrament periòdic:
o Taxa per la prestació del servei de clavegueram de l’any 2018
o Taxa per la prestació de recollida d’escombraries de l’any 2018

o Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via
pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol
mena de l’any 2018
o Taxa del cementiri municipal de l’any 2018
INFORMES:
Seguidament el Alcalde informa dels següents assumptes:
 Sol·licitud Autorització Abocament Aigües Residuals a la CHE.
 Concessió subvenció manteniment consultori mèdic 2017.
 Manteniment dels parcs infantils del municipi (13 parcs). Pressupost acceptat.
 Campanya 2018 d’identificació amb xip i cens d’animals de companyia (gats, gossos i
fures).Coment que es farà un seguiment acurat.
 Spinning, comenta que s’ha recuperat l’ inversió de la compra de les bicicletes i que hi
ha molta demanda per la seva practica.
 Obres dutes a terme de rejuntat de la Sèquia, per evitar filtracions. Comenta que
l’Ajuntament ha col·laborat amb personal de la brigada i que de la resta s’ha fet càrrec
el Canal.
 Fibra òptica Al-kanís. Polígon. Comenta que es va mediar amb els veïns per facilitar el
seu pas.
 Pintura de l’església i comunions. Comenta reunió mantingudes amb el Bisbe i que
mancava uns diners per poder obrir el temple, i que no es podia fer càrrec de la pintura
ja que encara no havia cobrat els diners de Diputació ni de Generalitat i que
l’important era poder obrir el temple per les comunions. Jo com Alcalde vaig prendre
la decisió de pintar-la i li vaig comentar i el Sr Bisbe va dir que ja miraria com es
finança la pintura.
 Reunió entre Ràdio Rosselló i ajuntament.
 Augment de la nòmina del Sr. Salvador Brao, treballador de la brigada per ajustar a la
igualtat salarial.
 Casal de Setmana Santa i Parc de Setmana Santa. Amb 13 nens/es al matí i una
afluència d’entre 80 i 90 nens a la tarda.
 Homenatge i entrega de la medalla centenària al Sr. Manolo Bergua, usuari de la
Residència de Gent Gran de Rosselló pel seu centenari, patrocinat pel Departament
corresponent de la Generalitat.
 Instal·lació de bústia de queixes i suggeriments i la facilitació dels fulls de reclamació
al consultori mèdic.
 Iniciació del programa PAFES
 2n any del programa Nereu a l’Escola la Rosella. Any escolar, d’octubre a maig.
 Sortida d’esquí a PortAiné.
Respecte a la contractació del gas de l’església, explica el Sr. Alcalde que abans que caigués
el campanar es va acordar amb mossèn Victor, que nosaltres ens faríem càrrec del gas i la
llum de l’església a càrrec de poder utilitzar i gestionar el local parroquial. No sé com va anar
la cosa però continuaven pagant ells la llum i el gas, a conseqüència de la caiguda i de la nova
contractació amb el Subirada ja ho hem fet des d’aquí l’Ajuntament.

Pel que fa al Sr. Joel Pinyol, cap de brigada, reconeix l’alcalde que va ser molt crític amb ell
en els seus inicis com a treballador i en la seva elecció, però ara reconeix que ha respost
satisfactòriament a les exigències que se li ha demanat des de l’Ajuntament i que té molt
recorregut a fer i ha demostrat que ho pot fer.
Intervé la Sra. Maria del Carme dient que és agradable sentir-ho. S’ha de donar un vot de
confiança, temps al temps. I pregunta pel terra de l’església, qui se’n ha fet càrrec?
Contesta l’alcalde que s’ha fet amb que a l’empresa li ha sobrat de tota la reconstrucció, però
que no li ha agradat com ha quedat i que li ha transmès a l’arquitecte.
Intervé el Sr. David Ricart, dient que creu desafortunat algun dels comentaris que s’han
realitzat del cap de la brigada i que això té un nom en el món laboral, “mobbing laboral”.
Contesta l’alcalde que se li ha fet un gran favor, i ell ha estat el primer en donar les gràcies.
Sinó no s’hagués formalitzat aquesta contractació. No necessitàvem un cap de brigada pur i
dur i d’oficina sinó un treballador que es mullés les mans també.
X.- LLICENCIES D’OBRES
Vist els expedients instruïts a l’efecte i els informes emesos per l’arquitecte Municipal i la
Comissió Municipal d’obres, en el tràmit d’informe previ de la sol·licitud de llicència
municipal presentades, la Corporació Municipal acorda aprovar i ratificar les següents:
Nº EXPEDIENT

05/2018

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’ Alcaldia 16-01-2018

Nº EXPEDIENT

08/2018

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’ Alcaldia 16-01-2018

Nº EXPEDIENT
INFORME

09/2018
FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’ Alcaldia 16-01-2018

Nº EXPEDIENT

14/2018

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’ Alcaldia 23-01-2018

Nº EXPEDIENT

16/2018

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’ Alcaldia 29-01-2018

Nº EXPEDIENT

26/2018

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’ Alcaldia 15-02-2018

Nº. EXPEDIENT

37/2018

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’ Alcaldia

Nº. EXPEDIENT

39/2018

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’ Alcaldia 26-02-2018

Nº. EXPEDIENT

68/2018

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’ Alcaldia 15-03-2018

Primer.a) Concedir i Ratificar les llicències d’obres sol·licitades, condicionades al compliment dels
requisits que s’estableixen a continuació:
Condicions generals: segons annex d’aquest escrit.
Condicions particulars: les que consten en els respectius informes tècnics. Així mateix, es fa
constar que aquestes autoritzacions s’han d’entendre atorgades sense perjudici de tercers i
amb independència de qualsevol altra que sigui necessària per a la seva realització.
Segon.Un cop acabada l’obra s’haurà de demanar la corresponent llicència de primera ocupació,
sense la qual no es podrà fer ús de l’edificació, si és el cas.
Essent ratificades les mateixes.
XI.- CORRESPONDENCIA OFICIAL I ASSUMPTES DE TRAMIT.
Es dona compte de la correspondència rebuda
Legislació d’interès:
NORMATIVA
 Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del
periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las
condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de
financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
 Orden HFP/1298/2017, de 26 de diciembre, por la que se publican los límites de los
distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del
1 de enero de 2018.
 Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se prorrogan y aprueban
diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social.
 Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre por el que se modifican el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos,
aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Real Decreto 1676/2009,


















de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del
Contribuyente.
Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento
General de Recaudación,aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
Real Decreto 1072/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento
general del régimen sancionador tributario, aprobado por el Real Decreto 2063/2004,
de 15 de octubre.
Real Decreto 1073/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento
general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en
materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de
13 de mayo.
Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo
interprofesional para 2018.
Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Secretaria General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable a las
operaciones comerciales durante el primer semestre natural del año 2018.
Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre por el que se modifican el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los
tributos,aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Real Decreto
1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del
Contribuyente.
Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento
General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
Real Decreto 1072/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento
general del régimen sancionador tributario, aprobado por el Real Decreto 2063/2004,
de 15 de octubre.
Real Decreto 1073/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento
general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en
materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de
13 de mayo
Real Decreto 75/2018, de 19 de febrero, por el que se establece la relación de
componentes básicos de costes y las fórmulas tipo generales de revisión de precios de
los contratos de transporte regular de viajeros por carretera.
REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de
datos). (Art. 99. Aplicable a partir del 25 de maig de 2018.)
Instrucción 1/2018, de 14 de marzo, de la Junta Electoral Central, de modificación de
la Instrucción 6/2011, de 28 de abril, sobre interpretación del artículo 27.3 de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General, sobre impedimentos y excusas justificadas
para los cargos de Presidente y Vocal de las Mesas Electorales.

NORMATIVA CATALANA.
 RESOLUCIÓ TSF/2538/2017, de 18 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i
la publicació de la modificació de l’Acord comú de condicions per als empleats
públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants.
 RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 5332-2017, contra els articles 8.3,
20.6, 36.2 b), 37.1 j) i k), 37.2, 38.5 i 6, 69, 72.1 b), i disposició transitòria primera de
la Llei de Catalunya 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires.
 RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 5334-2017, contra determinats
preceptes de la Llei de la Generalitat de Catalunya 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi
climàtic.
JURISPRUDÈNCIA
 Sentència del TSJ Catalunya (Sala del Contenciós Administratiu) de 17 de
novembre de 2017.Assumpte: Reconeix el dret de l’Hospitalet de Llobregat a
percebre de la Generalitat el pagament d’una ajuda per alumne de les llars d’infants
descomptant els pagaments efectuats per la Diputació de Barcelona.
 Sentència del TSJ Catalunya (Sala del Contenciós Administratiu) de 30 de juny
de 2017.Assumpte: anul·la el fet imposable i les tarifes de l’Ordenança Fiscal de les
taxes imposades per l’Ajuntament de Barcelona als habitatges buits.
 Sentència del TSJ València (Sala del Contenciós Administratiu) de 30 de juny de
2017.Assumpte: anul·la la infracció tipificada a l'Ordenança municipal de Protecció
contra la Contaminació Acústica, por l’ús a gran volum dels equips de música dels
vehicles amb les portes obertes.
 Sentència del TSJ Madrid (Sala del Contenciós Administratiu) de 17 de juliol de
2017.Assumpte: anul·la les obligacions de residir a la CCAA de Madrid, no tenir
antecedents penals, tenir determinat un dia de descans i les obligacions de les
emissores de radio de l'Ordenança Reguladora del Taxi de Madrid.
 Sentència núm.100/18 del Jutjat contenciós administratiu 1 de Lleida, de 7 de
març de 2018.Assumpte: fixa el criteri actual del Jutjat respecte a les liquidacions
impugnades de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana.
 Proposición de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias. (Boletín Oficial de las Cortes
generales de 9 de marzo de 2018. Congreso de los Diputados).
DOCTRINA
 Resolució núm. 1/2018 de 17 de gener, del Tribunal català de Contractes del
Sector Públic. Assumpte: Analitza l’aplicació de subcriteris d’adjudicació no
previstos en el plec de clàusules administratives particulars.
 Resolució núm. 3/2018 de 17 de gener, del Tribunal català de Contractes del
Sector Públic. Assumpte: s’analitza la puntuació atorgada a una oferta econòmica
considerada per l`òrgan de contractació anormal o desproporcionada, en aplicació de
la clàusula recollida en el plec de clàusules, la qual preveia un criteri d’apreciació de







la temeritat fix (percentatge sobre el pressupost de licitació) i un de variable (establert
per referència al conjunt de les ofertes).
Directriu 1/2018 de la Direcció general de Contractació Pública, per la qual es
fixen criteris d’actuació per a la divisió en lots dels contractes d’obra en l’àmbit
de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.
Consultes a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, sobre temes
relacionats amb els contractes menors a la Ley 9/2017, de Contractes del sector
Públic:
Expediente 41/2017. Interpretación del artículo 118.3 de la LCSP
Expediente 42/2017. Interpretación del artículo 118.3 de la LCSP
Expediente 5/2018. Limitación de los contratos menores. Computo del plazo.

XII.- FACTURES I COMPTES,
S’aprova la relació de factures detallada i en poder dels regidors que ascendeix a la quantitat
de 244.680,75 euros (s.e.u.o) i 216.026,53 euros (s.e.u.o) respectivament.
Relació de Factures del Registre num. 001741 al 002062 (exercici 2017)

Relació de Factures del Registre num. 000001 al 000284 (Situació a 22 de març de 2018)

En el torn obert d’aclariments, pregunta la Regidora Sra. Maria del Carme Vidal, si
l’Ajuntament no té contractada la fibra òptica d’Adamo, ja que veu moltes factures de
Movistar.
Explica l’alcalde que Adamo ha subministrat una sèrie de línies gratuïtes com són la del Punt
Edu, piscines i Casal. Afegeix que amb Movistar hi ha vigent un contracte de la centraleta i
telèfons i s’ha mantingut i que amb Adamo tenim la connexió només d’internet. Adamo ens
ofereix línia gratuïta a canvi de dos pancartes de publicitat.
Intervé la Regidora Sra. Maria del Carme Vidal dient que en quan als salaris de la ràdio,
veu que no concorda amb el que es va dir i en quan a les factures del Vicenç Berman, si hi ha
quatre conceptes demana que hi hagi quatre quanties, i no quatre conceptes i només una
quantia, per que llavors és quan no ho sabem especificar, caldria afegir uns albarans detallats i
la factura més detallada.
Intervé en aquest punt el Sr. David Ricart dient que el fet que es mirés pressupostos per
adquirir un vehicle de segona mà, demana tindre en compte l’opció de renting, que tot i que
surti més cara, per poder compara amb els altres.
També pregunta sobre la vigilància si s’ha apujat els imports? Sobre la factura 187 carga de
gas de la nevera, ho veu poc estètic, una nevera teva que regales a l’Ajuntament.
Contesta l’alcalde que sobre la vigilància són els mateixos imports i que pel que fa a la nevera,
ell regala la nevera a l’Ajuntament, l’Ajuntament fa una revisió i el tècnic detecta que li falta
càrrega de gas, se li fica el gas i envia factura a l’Ajuntament. Igual que va regalar la caldera
de gas a la Llar de jubilats, no té més. Ell no ha cobrat res. Convida que si algú vol regalar
alguna cosa l’Ajuntament està obert a rebre qualsevol aportació.

Intervé en aquest punt el Regidor Sr. Toni Bosch, i pregunta sobre la factura 78 i pel que fa al
seu concepte, entén que és un dinar en que es va convidar amb algú, que hi diu UrbanoFontova. Pregunta sobre la factura 102 d’absis, pregunta si és per llicències o pel global del
servei de llicències? Explica que de vegades es tenen més llicències de les que realment
s’estan utilitzant.
Pel que fa a la factura 83 i 84 pregunta l’alcalde al secretari interventor a que es deu, factura
de Comunitat de regants del canal de Pinyana, concepte liquidació derrama, entre totes dues
ascendeix a 3.500€.
Per part dels regidors assistents es pregunta i es demana aclariments respecte a algunes
factures, essent informats complidament.
XIII.- MOCIONS.
S’han presentat dues mocions: una de l’associació catalana de municipis i de l’associació de
municipis per la independència anomenada “Units contra la repressió” i consensuada per
aquestes dues entitats i a la qual tots els Grups de l’Ajuntament, la recolzen en la seva
presentació, i es llegeix íntegrament.
MANIFEST UNITS CONTRA LA REPRESSIÓ
Avui tornem a viure un divendres negre. Altre cop, els nostres representants polítics, homes i
dones integres, honrats, pacífics i de profundes conviccions democràtiques han estat
empresonats. L’onada repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern
espanyol està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans més bàsics
per tal d’erradicar qualsevol signe de dignitat del poble català. El govern de Mariano Rajoy i
el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat, intenten esclafar la
voluntat de la sobirania popular empresonant injustament als nostres legítims representants
públics, tots ells gent de pau.
Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme
intransigent que ens recorda de manera inevitable a les èpoques més fosques de l’Espanya del
segle XX, els catalans no callarem. Continuarem defensant les nostres idees polítiques
perquè aquestes no tenen barrots que les facin callar. Avui, un cop més, ho volem dir molt
alt i clar: sempre estarem al costat d’aquells representants que defensen la voluntat del
poble, del mandat de l’1 d’octubre, de les eleccions imposades del 21 de desembre.
I és precisament això el que els fa por. Vosaltres els feu por. Un poble tossudament alçat que
només vol decidir democràticament i lliure quin ha de ser el seu futur. I l’estat, en lloc
d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el motor de la cohesió de la
societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, humiliació, amenaces i, finalment, presó.
Una causa general contra l’independentisme, una autèntica cacera de bruixes, feroç i
salvatge, sense mesura.
Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, Carme Forcadell,
Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Jordi
Cuixart i Jordi Sánchez, tindrem por. Doncs no. Inquisidors i botxins, us mirem als ulls i us
diem que no ens vencereu, que no podreu empresonar les nostres idees.
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra lluita
és la lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a ciutadans i no
com a súbdits. Demanem, exigim!, la restitució de les nostres institucions, de la llibertat dels

presos polítics, del retorn dels exiliats, Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín,
Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel, i el respecte pel poble de Catalunya.
Des dels ajuntaments i les viles i ciutats farem sempre costat als nostres representants polítics.
Perquè la millor manera de servir als nostres conciutadans és servir a la causa més justa que hi
pot haver: la LLIBERTAT i el ple exercici de la DEMOCRÀCIA. Som un sol poble,
democràtic, pacífic, i alhora ferm i compromès amb el respecte dels drets i llibertats.
Visca Catalunya Lliure.
Essent aprovada per unanimitat.
La segon moció es presenta per part del grup de CiU de Rosselló. Es llegeix íntegrament pel
Regidor i Portaveu Manel Plana.
Contingut de la Moció.
Exposició de motius
L’Ajuntament de Rosselló té una especial cura en els serveis que presta als seus veïns. La
inversió que es fa en l’àmbit social arriba al 25% del total del seu pressupost, és a dir 1 de
cada 4 euros es destina a funcions socials, ja siguin educatives, associatives o d’altra índole en
benefici de les persones. Els serveis prestats en àmbit de neteja, jardineria i cura dels espais
públics i ensenyament conformen un punt essencial en les actuacions realitzades.
En data de 28 de març de 2017 el grup municipal d’ERC va presentar una moció amb el títol
“Moció per la Internalització de Serveis” en la qual s’expressava un posicionament concret al
respecte, la internalització d’aquests serveis. Amb el consens de totes les forces polítiques
presents en aquest consistori es va prendre la determinació de crear una comissió per analitzar
les diferents opcions davant la situació d’aquests serveis. En els registres d’aquest ajuntament
i amb la conseqüent remuneració per la seva assistència hi ha registrats en aquest any 2018 la
celebració d’aquesta comissió conformada pels regidors Antoni Bosch, Mari Carme Vidal i
David Ricard, juntament amb l’Alcalde de Rosselló, Josep Abad. Les dates d’aquestes
reunions corresponen als deu 23 de febrer i 9, 16 i 23 de març de 2018.
Davant la situació plantejada, el grup municipal de CiU instem a:
Continuar amb el treball que s’està realitzant per part de tots el grups polítics que tenen
representació al consistori de Rosselló.
Estudiar les millors opcions i les que signifiquin un servei millor per als veïns i veïnes del
nostre municipi.
Instar a que es prengui la decisió millor possible a partir dels estudis econòmics i de serveis de
què podria significar la internalització o no dels serveis esmentats.
Intervé sobre aquesta moció la Regidora Sra. Maria del Carme Vidal dient que no ho entén,
per que porten molt de temps amb el tema, no entén algunes de les posicions que s’han optat
en les reunions per part de l’alcalde, explica que s’han fet moltes reunions i que no són gens
resolutives. No entén que ara es presenti això quan fa quatre dies que s’han trobat.
Demana l’alcalde no entrar en el tema, si s’ha de municipalitzar o no. Creu que és una cosa
que requereix molt de temps, molts números. Explica que ell sempre ha estat partidari de

mantenir el que es té fins ara. Lògicament s’ha de veure si econòmicament representa o no.
Ara tenim els números fets, i és un procés molt llarg, no es pot assumir una municipalització
amb un números tant elevats. Aquesta moció es presenta per que quedi constància de la
voluntat de tots els partits polítics d’estudiar la qüestió i que s’hi està treballant conjuntament.
Intervé el Regidor Sr. Toni Bosch, dient que tots volem la millor opció i el millor servei, i
afegeix que no entén la moció, ja es fa, ja s’està estudiant, ningú va a les reunions a ficar pals
a les rodes. Sobta aquesta moció.
Intervé el Regidor Sr. David Ricart, dient que no sap amb quin objectiu recau aquesta moció,
però que fa pensar que algú té algun problema tenint en compte com va acabar la reunió del
passat 23 de març, entén que no toca. Entén que la comissió ja és d’estudi i que això fa veure
que hi ha fantasmes on no n’hi ha. Creu que no toca i no participarà en aquesta moció, doncs
per això hi ha una comissió.
Fa un incís l’alcalde dient que l’únic que es demana és continuar amb el treball que s’està
realitzant fins ara per part de tots els grups.
Abandona el Ple la Regidora Nerea Garcia..
Es passa a votació i es aprovada amb 7 vots a favor de l’equip de govern i un del Regidor
Toni Bosch, l’abstenció de la Regidora Maria Carme Vidal i la no participació del Regidor Sr.
David Ricart.
XIV.- PRECS I PREGUNTES.
Intervé en primer lloc el Regidor Sr. Toni Bosch i pregunta sobre l’informe del carrer major i
les fuites d’aigua.
Contesta el Sr. Joan Fontova, que encara no està finalitzat, que s’hi està treballant encara i
explica tot el procediment que s’està portant a terme i que fins dimarts no se sabrà.
L’Alcalde afegeix la dificultat que s’han trobat respecte a la seva localització.
El Regidor Sr Toni Bosch insisteix en que hi ha moltes instàncies que no s’han contestat, que
no s’han comunicat al veí tot i que ja s’ha solucionat. Explica quines són.
També demana el regidor, actualitzar la pàgina web de l’Ajuntament de Rosselló, i explica
que hi ha vàries coses que no hi són o estan endarrerides.
Demana també compartir els actes protocol·laris de l’ajuntament que s’han fet, com el del veí
centenari al que se li va fer un petit homenatge, demana que s’informi a tots.
Finalment el Regidor Sr. Toni Bosch explica que passarà el link per demanar uns ajuts per
poder instal·lar punts wifi al municipi.
Seguidament pren la paraula la Regidora Sra. Maria del Carme Vidal e inicia la seva
intervenció adreçant-se al Regidor Manel Plana, manifestant que coneix el significat
d’assetjament, mobbing, etc... i que ella no ha abandonat cap Ple i afegeix que tu Manel parles
d’assetjament, em sembla incoherent.

Recordes l’anterior legislatura el tracte que van rebre per part teva, la Senadora Sara Vila i jo
respecte als altres Regidors, va estar molt diferent.
Continua dient que amb això no es juga, que fa 7 anys que es veu sotmesa a un marcatge
impressionant, i no per part teva Manel, i tot això, si aquesta situació es així, es perquè te el
consentiment de la resta del Grup.
Manel tens un greu problema. No siguis frívol, amb aquest tema. La teva actitud no va ser la
correcta. Poques bromes amb el tema d’assetjament, mobbing.
Comenta l’Alcalde que es la teva opinió, i replica la Regidora que li sap molt greu.
Continua la seva intervenció i en aquest punt comenta sobre el butlletí que es va repartir i
que hagués estat bé deixar una pàgina per l’oposició, per que està pagat per l’Ajuntament, no
per cap partit, és un butlletí oficial que posa, equip de govern. Sobre el seu contingut i
respecte al que diu del poliesportiu que surt amb aquest butlletí considera que tothom està
d’acord que Rosselló necessita un poliesportiu però que és una pena que en els pressupostos
d’aquest any no s’hagi obert una partida pressupostària destinada amb aquest. Demana que no
es faci com està a la fotografia per que la gent que hi ha jugat diu que el terra de formigó no
és millor tant com el sostre que es veia a la fotografia, que tampoc és el millor, comentaris de
la gent que hi juga constantment.
Sobre Ràdio Rosselló i la reunió que es va fer, demana respecte pels regidors de l’oposició,
per que va se ella qui va demanar els papers abans per poder-los llegir, i demana que el mínim
que pot fer el director de Ràdio Rosselló és presentar els papers que s’ajustin ja que, eren de
temporades passades. Aquesta reunió era per que el director ens expliqués els motius per que
havia dit als treballadors que s’havia rebaixat 200€ a la nòmina i a la reunió es va parlar
d’altres coses. Explica que la seva queixa és per la discriminació que se li fa a les tertúlies a
ràdio Rosselló, perquè no es en quant a la pluralitat, sinó perquè jo dic que el Ricard Anton no
es un gandul i ho explica detalladament. (Adjunta Tertúlies del 2018, que demostra el que
manifesta) Per acabar amb aquest tema agraeix al Sr. Gerard Amigó, ja que ell no va demanar
un augment de sou, sinó que va decidir marxar per que se li va abaixar 200€ el sou a canvi de
la mateixa feina que portava fent i ell va decidir marxar.
I per últim agraeix la predisposició de l’alcalde el dia de la nevada de posar la maquinària a
disposició de l’Ajuntament.
Intervé el Sr. David Ricart en aquest punt dient que al ple de 2017 va demanar la relació de
llocs de treball i encara no se li ha facilitat. La torna a sol·licitar.
Sobre l’aigua de la urbanització de la Tossa pregunta com està el tema.
També comenta que es lleig que no es faciliti una pàgina pel butlletí que es va passar a
l’oposició.
Tant mateix, veu lleig que es faci un acte de l’ajuntament i no es faci saber als regidors de
l’oposició.
En quan a la ràdio, creu que hi ha una baixada salarial i que com a alcalde i responsable
demana que també s’ha de repercutir del sou de la ràdio al director d’aquesta, seria una forma
de fer-ho equitativament.
Demana que per la llei de transparència es publiqui totes les ordenances actualitzades a la
pàgina web de l’Ajuntament.

Intervé el Sr. Manel Plana, en contestació i per al·lusions personals a la Regidora Maria del
Carme explicant que en la passada legislatura tenia una tasca com a portaveu i li comenta que
en la passada legislatura (la regidora) ja va tenir problemes amb alguns dels regidors, no
únicament amb ell, inclús amb alguns treballadors del propi Ajuntament o fins i tot ara amb la
ràdio. Se’ns ha acusat també pel tema del pàdel fent unes relacions i connexions fora de lloc,
va acusar al regidor Joan Andreu Urbano, amb el regidor Jaume Borrero, amb ell mateix
comenta, explica que ell no li ha dit mai a ella si té un problema com ella ha fet, li comenta
que no li ha dit mai ni li dirà, però li demana que no sigui tan frívola de tractar a les persones
d’aquesta manera. També li recorda com es va comportar en darrer ple de la passada
legislatura i que ell va demanar disculpes, li recorda que mitjançant pseudònims se l’ha acusat
(al Sr. Manel Plana) a través de les xarxes socials de que és un nou vingut i un aprofitat, entre
d’altres, li recorda que fora d’aquí ells dos han pogut parlar de forma amigable, li recorda que
cada cop que ha hagut un acte li ha dit que hi anés, i no ho pot negar, li recorda que vostè es
va aixecar i va dir que patia assetjament, coneixedora del lloc, del concepte i la forma en què
ho va fer, i li diu que tingui cura quan utilitzi aquests conceptes. També li diu que si en un
moment determinat s’ha vist, pot recórrer a totes les institucions i instàncies i denunciï de
forma fonamentada i li torna a reiterar, que pot tenir els seus problemes (ell mateix) però no
ve al ple a que li facin una diagnosi d’una forma tan categòrica, doncs fer aquesta diagnosi és
una mostra profunda d’una gran ignorància, profunda cap a la seva persona (ell). Explica que
ja li va demanar en un ple disculpes i li recorda que no tan sols ha tingut problemes amb ell, li
demana que miri a tots els regidors a qui s’ha enfrontat. Acaba la seva intervenció dient que
amb la condició de portaveu havia de fer un paper i exposar segons quins plantejaments.
També li recorda alguns dels comentaris que s’han fet amb alguns altres regidors de l’equip
de govern com als propis veïns titllant-los de rucs, totes aquestes coses li vol recordar perquè
fora d’aquí s’ha tingut la suficient capacitat i maduresa per poder parlar, li demana que quan
faci aquests diagnosis intenti ser més acurada, doncs hi ha famílies al darrera, I acaba amb
aquest prec recordant l’atac que ha patit ell mateix
En un altre ordre el Regidor Sr. Manel Plana fa un prec al respecte de la perillositat que
pateixen els veïns del Carrer Macià que es volen incorporar a la Nacional pel que fa la
velocitat dels cotxes i demana solucionar-ho per que algun dia es patirà un problema greu.
Demana que es fiqui alguna cosa. No hi ha visibilitat, ni voreres ni es poden desplaçar com
volen.
Aprofitant aquest tema demana la Sra. Maria del Carme consultar amb el veïns del Carrer
Sant Antoni si ficar o no voreres, ja que allí tampoc n’hi ha.
Respecte a la zona que parlava el Sr. Manel Plana, del Camí d’Almacelles, demana el Sr.
Ricart desviar el trànsit o almenys de camions pesants cap a la rotonda del Fruitollé, diu i
explica que ha observat molts camions que no fan el recorregut que han de fer i continuen
baixant pel camí d’Almacelles.
Es manté un petit diàleg sobre alguns del carrers que no tenen voreres a l’actualitat fent incís
en què les cases no estan preparades per ficar-hi voreres. Són carrers complicats. S’han fet
unes mesures a veure com ho acaben d’aclarir amb els tècnics. S’hi està treballant amb els
arquitectes.

Respon a les preguntes dels regidors el Sr. Alcalde, pel que fa als veïns que no s’ha contestat
les instàncies diu l’alcalde que lo important és que es va actuar rapidíssimament i es va
solucionar.
Pel tema de la web està totalment d’acord amb els tres. Es va gastar uns diners en una web
que no funciona i el problema no és la web sinó potser la persona que manté els continguts de
la web, coincideixen amb el Toni Bosch.
Intervé la Sra. Maria del Carme dient que la web, si es va fer nova, ha d’estar completament
neta, no pot ser que hi hagi documents que hi fiqui encara Rosselló de Segrià.
L’alcalde explica que el format és l’adequat però no s’està gestionant com cal, s’estan
llençant els diners. Coincidim.
Sense cap dubte, si hi ha un acte, l’oposició ho ha de saber.
Sobre el butlletí diu que és informatiu, simplement és un paper on expliqui la situació
econòmica i números de l’Ajuntament i el municipi, que la gent sàpiga que es fa.
En quan als poliesportiu és un dels que vam anar a mirar, jo no vull un poliesportiu, no vull
una cosa que el dia de la Festa Major m’hagi de descalçar per que es fa malbé, vull una sala
polivalent, on hi càpiguen 2.000 persones, s’ha de buscar un terra equiparable i el tenim
localitzat per donar tot aquest tipus de servei. Avui el pressupost que tenim se’n va a
900.000€ ja veurem si el podem arribar a fer i serà una sala polivalent.
Intervé el Sr. David Ricart dient que a Figueres s’ha fet per 375.000€ amb un concurs.
Li respon l’alcalde que per primer fer un concurs el que ha de saber és el que es vol, que no
pot fer un concurs si no sap encara el que vol, i demana que s’aclarin, doncs un concurs que
s’ha fet per l’església no paren de criticar.
Diu l’alcalde que té dos pressupostos i que no caldrà un concurs d’idees per que ja sap i te
molt clar com vol la Sala polivalent.
Demana el Sr. Ricart que no es pot parlar així, per que poden competir i sortir coses millors.
Explica l’alcalde que els dos pressupostos que tenen van molt lligats a la idea que volen fer i
que tenien, i sobre tot amb la disponibilitat de diners que tenen. Un pavelló 3 M€ Rosselló no
se’l pot permetre, per que porta un manteniment de 70.000€ anuals.
Es farà un pavelló que Rosselló s’ho pugui permetre i no farà concurs d’idees per que sabem
el que Rosselló necessita i volem.
Sobre la ràdio, demana que encara és hora que algú digui que Ràdio Rosselló està funcionant
després de marxar d’Emun, encara és hora. I també pregunta si el que s’ha guanyat de més el
director de la ràdio que són 7.000€ li augmentem a tots o només a ell? si seguim aquesta
metodologia que deia el Sr. Ricart. Ràdio Rosselló està funcionant i entén que vinguin a picar
aquí.
Sobre l’aigua de la Tossa es va fer una reunió on tots els veïns es van postular sobre si volien
o no connectar-se a l’aigua potable, de les 21 cases 16 o 17 estan interessats. Se’ls convocarà i
la inversió de l’Ajuntament es recuperaria. Aniran a Aqualia i decidiran si tiren endavant

l’obra o no. Inclús han demanat que Aqualia els hi faci l’obra d’execució de l’aigua dins la
urbanització.
Intervé el Regidor Sr Toni Bosch i sobre la subvenció que s’ha perdut de 5.000€ de ràdio
Rosselló comenta que va estar parlant amb Vicepresidència de la Diputació de Barcelona i li
van explicar que el conveni era anual i depenent dels habitants del municipi van variant
depenent de l’any, que a l’octubre ens apuntem quan hi ha els nous convenis i no deixar-ho
perdre.
Intervé ara el Sr. Jaume Borrero dient que te dues coses a comentar. La primera intervenció
fa referència a l’assetjament, dient que molt cops se sent assetjat per la regidora Mª Maria
Carme Vidal, i que si ho creu oportú farà el que hagi de fer.
La segona intervenció del regidor també fa referència a la Sra. Maria Carme Vidal en quan a
una publicació al Facebook del Grup Municipal “ Més Rosselló “, gestionat per la regidora,
on es publicava que el regidor de festes havia cobrat 18€ més per cada dia de baixa per part de
la pòlissa de l’Ajuntament. Comenta que no li sap greu aquesta publicació, doncs és
completament certa, és una pòlissa que té l’ajuntament del qual n’ha fet ús, sense robar res a
ningú, però cal dir que aquesta pòlissa requereix d’unes condicions per poder acollir-te i
pregunta si sap quines són aquestes condicions. Continua explicant que una de les condicions
és que el regidor/a ha d’estar de baixa, però a més a més no pot ser qualsevol baixa, doncs no
totes estan incloses, també pregunta si sap a quina companyia correspon aquesta pòlissa.
Explica que aquesta pòlissa el beneficiari és el regidor/a que la utilitza, aquests diners no són
comptables a l’ajuntament, sinó que van directament al beneficiari. Però com no totes les
baixes estan incloses, pregunta quines baixes estan incloses a la pòlissa? Doncs ella al
publicar-ho ho hauria de saber.
Explica el regidor que només pot ser baixa per accident, i aclareix que ell al 2017 any en que
va utilitzar la pòlissa ell no va tenir cap accident. No va estar en cap moment de baixa per
accident. Pregunta qui sap la baixa que ha tingut ell? I resumeix que l’únic que ha pogut
passar és que la Sra. Vidal ha vist documents personals o partes de baixa mèdics o que des
d’aquest ajuntament s’ha vulnerat la llei de protecció de dades, doncs aquesta informació és
confidencial, ni la mateixa companyia asseguradora la pot donar.
Dirigint-se a la Sra. Vidal li diu que li donarà la liquidació final per que ho pugui publicar del
que li van pagar de la baixa ja que això de publicar li va. Li recrimina que ha fet ús d’una
informació que no podia fer. I li pregunta d’on ha tret dita informació. I li demana que li
expliqui i afegeix que es sent acosat per la Regidora Maria Carme Vidal.
Explica la Sra. Maria Carme que a la pàgina de Més Rosselló publica el resum del ple i ho
signa, li diu a la Neus que tregui el que han cobrat els regidors d’aquests últims tres mesos.
Que avui no ho farà per que la Neus no li tenia preparat. Són coses públiques. Comenta que
els papers de l’Ajuntament ho pot veure tothom, que és una pòlissa que van aprovar en
l’anterior legislatura. Aquesta pòlissa se l’ha llegit, i diu que no ha publicat el que ha cobrat
de total, que no ha fet cap valoració.
Intervé el Regidor Jaume Borrero dient-li que ha de tenir documentació per poder publicar
això, i que va publicar que havia cobrat 18€ per dia de baixa. Que com ho sabia? Pregunta al

Secretari interventor si li ha donat informació ell i que com sabia que ell estava de baixa, com
ho sabia?
Diu la Sra. Maria Carme Vidal que sempre signa el que publica i que sempre li diuen que té
problemes amb tothom. I li demana al regidor de festes que se’n recordi de les coses que diu
públicament.
Afegeix el Regidor de festes, que se’n recorda perfectament, igual que les coses que diu ella.
Pregunta la Sra. Maria Carme que si només sap ella que ha tingut un accident.
Li recrimina el Sr. Jaume Borrero que ell no ha tingut cap accident l’any en que va fer ús, de
la pòlissa 2017. Que d’on ho ha tret.
Li pregunta la Sra. Maria del Carme si ha cobrat o no ha cobrat i que ella no ha posat els
dies totals que ha estat de baixa.
Li contesta el Sr. Jaume Borrero dient que és el primer que ha dit quan ha començat la seva
intervenció. Que sí que havia cobrat. Però la pregunta és com sap ella que estava de baixa per
accident? Ha vist informació confidencial?
Contesta la Regidora que no ha vist cap document, que ella ha llegit la pòlissa.
Li torna a repetir la pregunta el regidor: si és una pòlissa d’accidents, com sap ella que ha
cobrat si no ha tingut cap accident? Demana que li contesti aquesta pregunta.
La Regidora li pregunta si ha fet ús de la pòlissa de l’Ajuntament.
Li recrimina el regidor que aquesta no és la pregunta, la pregunta no és si ha fet ús de la
pòlissa sinó com sap ella que ha cobrat si no ha tingut cap accident? I aquesta pòlissa és
d’accidents i s’han de tenir un partes de baixa concrets. O ho ha vist o li han dit.
La Maria Carme, regidora, insisteix que no ha vist res.
Li comenta el regidor de festes, dirigint-se al secretari interventor, que si ell li ha portat uns
papers de baix, per que li tramiti la baixa, personalment, quan ningú ho sabia, ni els propis
companys de l’equip de govern, i si aquests diners van directament al meu compte corrent,
com ho sap?
Li diu la regidora que ell mateix ho ha dit.
Ell li respon que només ho ha dit després que ella ho publiqués. Demana que li digui qui li ha
dit, per aclarir-ho. I Insisteix en que s’ha vulnerat la llei de protecció de dades.
I explica que és el segon cop que en fa ús, i pregunta com és que el primer cop no se’n va
assabentar, és que el primer cop no li van comunicar? O no va veure els documents?

Insisteix la Sra. Maria Carme que ell li va dir a una persona.
Li contesta el regidor dient que a l’Antonia Raya ell no li va dir, que ja fica ell els noms. Li
demana el regidor que ja n’hi ha prou. I que a partir d’ara li passarà ell mateix tot el que ha
cobrat. I li demana que ja n’hi ha prou, si us plau. N’està cansat i avorrit de d’ella. Que com a
Maria del Carme Vidal no existeix per ell, que com a Vidal/a com a regidora de l’Ajuntament
si que l’importa el que faci i digui, i que aquest assetjament si l’ha de portar amb algun lloc el
portarà.
Finalment l’Alcalde intervé i manifesta que no pensa tolerar aquestes situacions en el ple,
advertint als regidors intervinents, aixecant el Ple quant son les quinze hores i de tot lo dit
s’estén aquesta acta, que com a Secretari, certifico.

