ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 29 DE MARÇ DE 2019
Data: 29 de Març de 2019
Horari: 10,30 a 13,30 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
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 :
Jaume Borrero Montijano.
Secretari:
S. Fèlix Ruiz Martínez
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Lectura i aprovació acta anterior.
Donar compte prorroga pressupost 2019
Aprovació Inicial Pressupost 2019 i Annexos.
Donar compte Decret de Incorporacions de crèdit.
Donar Compte Decret Aprovació Pla Pressupostari a Mig termini 2020-2022.
Donar compte Liquidació Pressupost 2018.
Informe Execució Pressupostaria 4er/Tr 2018.
Informe Pagament Mig a Proveïdors 4er Trimestre 2018.
Decrets e Informes Alcaldia i Regidories.
Llicencies d’obres.
Correspondència Oficial i assumptes de tràmit.
Factures i comptes,.
Mocions.
Precs i Preguntes

Declarat obert per la Presidència, es procedeix a debatre els assumptes inclosos a l’ordre del
dia .
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I.- LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR.
Sobre aquest punt parla la regidora Mª Carme Vidal i fa alguna puntualització sobre l’acta
anterior, afegeix alguna paraula que creu que no està anotada i procedeix a realitzar
correccions.
Intervé també el regidor David Ricart i afegeix que de vegades s’hauria de canviar la
nomenclatura que s’utilitza al ple com per exemple gitanos.
Intervé de nou la regidora Maria del Carme dient que no és despectiu doncs ells
s’anomenen així.
Fetes aquestes puntualitzacions s’aprova l’acta per unanimitat.
II.-DONAR COMPTE PRORROGA PRESSUPOST 2019
Davant la impossibilitat de poder presentar a temps un nou projecte de pressupost per
l’any 2019 , es procedeix a la pròrroga automàtica que comença el mateix dia 1 de gener ,
fent-se efectiva amb el corresponent decret de l’Alcaldia del que es dona compte al Ple,
essent del següent tenor :
RESOLUCIÓ
Aprovar el Pressupost Prorrogat de l’Ajuntament de Rossello de l’exercici 2018 a l’exercici
2019
Atès que no ha resultat possible complir, abans de 31 de desembre, els tràmits necessaris
perquè el Pressupost del proper exercici entri en vigor el dia 1 de gener de
2019,
Atès l’informe d’Intervenció, sobre la pròrroga per l’any 2019 del Pressupost municipal de
l’exercici 2018.
De conformitat amb el que estableixen els articles 169.6 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
i 21.4, segons paràgraf, del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, i d’acord amb l’informe
d’Intervenció incorporat a l’expedient,
RESOLC,
Primer.- Aprovar el Pressupost prorrogat per a l’any 2019, el pressupost prorrogat
resumit per capítols és el següent:
PRESS UPOST D'INGRESSOS

2018

Capítol

Descripció

Previsions inicials

1

IMPOSTOS DIRECTES

1.067.000,00

1.067.000,00

2

IMPOSTOS INDIRECTES

14.000,00

14.000,00

3

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

576.500,00

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

698.130,00

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

23.800,00

2019
Ajustaments

Pressupost prorrogat

576.500,00
- 4.320,00

693.810,00
23.800,00

2

Operacions Corrents

2.379.430,00

2.375.110,00

6 ALIENACIENACIÓ D’IMVERSIONS REALS.

10.000,00

-10.000,00

0,00

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.

165.000,00

-165.000,00

0,00

9 PASSIUS FINANCERS.

140.000,00

-140.000,00

0,00

Operacions de Capital
2.694.430,00

TOTAL

315.000,00
2.375.110,00

0,00

PRESS UPOST DE DESPESES

2018

Capítol

Descripció

Previsions inicials

Ajustaments

Pressupost prorrogat

1

DEPESES DE PERSONAL

750.600,00

0,00

750.600,00

2

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

1.311.980,00

-4.700,00

1.307.280,00

3

DESPESES FINANCERES

18.500,00

300,00

18.800,00

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

232.750,00

5

FONS DE CONTINGENCIA

1.450,00

Operacions Corrents

2.315.280,00

2019

232.750,00
-1.450,00

0,00

2.309.430,00

6 INVERSIONS REALS

328.650,00

-325.650,00

3.000,00

9 PASSIUS FINANCERS

50.500,00

12.180,00

62.680,00

Operacions de Capital

379.150,00

65.680,00

TOTAL

2.694.430,00

2.375.110,00

Segon.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que es celebri.
Rosselló, a 31 de desembre de 2018.
En el torn obert, explica el portaveu del grup, Manel Plana, que el motiu fonamental d’aquest
pròrroga es deu a que han volgut esperar a la liquidació i el tancament de l’exercici 2018 i fins
que no s’ha tingut tant la totalitat d’ingressos i despeses del 2018 no s’ha volgut presentar el
pressupost de 2019 i d’això ve aquesta pròrroga.
Intervé el Sr. Secretari i puntualitza que la llei diu que s’ha d’aprovar el pressupost abans del
31 de desembre i si no es fa automàticament es prorroga amb crèdit inicials i sense inversions.
Intervé el regidor Toni Bosch dient que si no s’aproven abans del 31 de desembre
automàticament es prorroguen tal i com ha dit el secretari. Res més a dir sobre el tema de la
pròrroga.
La Corporació resta assabentada.
III.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST 2019 I ANNEXOS.
Com a continuació del punt anterior , es presenta la següent proposta :
PROPOSTA
D’APROVACIÓ
DEL
PRESSUPOST
L’AJUNTAMENT DE ROSSELLO PER L’EXERCICI 2019

MUNICIPAL

DE

Expedient número 383/2018, referent a l’aprovació del pressupost per a l’exercici 2019.
ANTECEDENTS
L’Alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2019.
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El Secretari-Interventor de l’Ajuntament han emès els informes, que figuren a l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació vigent, i els
pressupostos dels organismes i empreses que l’integren els han proposat prèviament els òrgans competents,
conforme als seus estatuts o al document fundacional.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171 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; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i següents de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2019, d’acord amb l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic; el qual, resumit per capítols,
és el següent:

AJUNTAMENT
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL

PRESSUPOST
D'INGRESSOS
1.098.000,00
14.000,00
604.000,00
774.130,00
23.800,00
10.000,00
360.750,00
0,00
0,00
2.884.680,00

PRESSUPOST
AJUNTAMENT DESPESES
Capítol 1
772.000,00
Capítol 2
1.346.970,00
Capítol 3
17.300,00
Capítol 4
238.110,00
Capítol 5
0,00
Capítol 6
407.500,00
Capítol 7
0,00
Capítol 8
0,00
Capítol 9
102.800,00
TOTAL
2.884.680,00

DE

Segon. Aprovar la plantilla de personal segons l’Annex
Tercer. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
Quart. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província
i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el qual els interessats
podran presentar-hi reclamacions.

Cinquè. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al
qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article
112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 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.
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Sisè. Remetre còpia del pressupost, definitivament aprovat, a l’Administració de l’Estat i al
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
Intervé el portaveu del grup, Manel Plana, i un cop se sap la liquidació real, es presenta en data
d’avui els pressupostos del 2019, fent especial esment en l’increment d’un 18% del pressupost
respecte l’any anterior. Es passa dels 2.444.430€ a 2.884.680€, aquest increment del pressupost
que també implica un increment d’ingressos, no es deu a l’increment de taxes ni impostos a la
ciutadania de Rosselló sinó que es busca recursos de totes aquelles altres institucions que ho
poden permetre. Cal dir que es continua invertint el 25% en aspectes socials, com: salut,
ensenyament, benestar, formació de les persones, jovent, cultura, cursets, etc. És el nostre
compromís d’invertir en les persones i en el dia a dia, i no carregar amb impostos, sempre
que sigui possible, als nostres veïns.
Continua la seva intervenció i comenta les dades econòmiques ,amb un romanent de tresoreria
d’1.320.000,79€, amb un nivell d’endeutament del 24,9% quan el que es permet és el 110%, s’ha
produït un increment del deute degut a que una de les moltes obres que farem o intentarem és
l’inici de les obres del pavelló poliesportiu. Aquest increment també s’ha vist equilibrat amb una
inversió social del 25%. Pel que fa a la recollida de residus al 2018 en total hi havia unes despeses
de 151.000€ al 2019 un pressupost de 155.000€ hi ha un tant per cent del reciclatge i del retorn
que es fa per part del consell comarcal en qüestió d’increment de la recollida de brossa
amb les illetes. Pel que fa al reciclatge el municipi de Rosselló es troba en un 39% i un 41%. Un
altre aspecte damunt la taula és que a part del pavelló poliesportiu és fer el Camí de
Benavent, que amb aquest cas hi ha unes dades d’aproximació pressupostària per l’Ajuntament,
no ha de ser cap cost, sinó que anirà a càrrec de l’entitat afectada com és Alier i Camí de
Benavent.
A tall anecdòtic respecte al 2018 hi hagut una intenció de la màxima contenció de la despesa, fins
i tot podem dir que com a dietes dels membres de la corporació només hem gastat 76.45€ que
hem cobrat durant tot un any. I pel que fa a la locomoció dels membres de la corporació 141.84€.
La màxima cura i contenció de les despeses.
Intervé en aquest punt el Sr. Toni Bosch dient que no votaran a favor i que el seu vot serà
l’abstenció, ja que no s’ha comptat amb els membres de l’oposició, són uns pressupostos de
l’equip de govern, ni s’ha preguntat. La liquidació dels pressupostos del 2018 també ens diu que
no complim la regla de la despesa i també cal remarcar-ho.
Fa la seva intervenció la regidora Maria del Carme Vidal i sobre el tema del Camí de Benavent
diu que és una decisió política i que no és un benefici pel poble. Explica que van quedar que Alier
ficaria 300.000€ i l’Ajuntament 50.000€, demana que no es faci l’obra fins que no hi hagi els
diners.
Pregunta l’Alcalde on es va quedar que l’Ajuntament ficaria 50.000?
Contesta la regidora dient que van dir que l’Ajuntament pagaria el projecte. Entén que són
números rodons i que les quanties podrien variar, que això és el que van dir ells. Demana no fer
una obra sense crèdit. I també no perdre el camí municipal que com a poble és té el dret adquirit.
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Si ara es tindrà un accés millor que aquell camí no quedi mort. Torna a insistir en que no es faci
fins que es tinguin els diners.
I sobre els annexos que corresponen als salaris dels treballadors comenta la regidora Maria del
Carme Vidal i a partir del que ens va dir el secretari interventor hi ha moltes coses que no
quadren. Com diu cada any, creu que tots els treballadors són igual d’importants,
començant per la persona que escombra com pel Secretari Interventor, si mirem els números,
s’han apujat els salaris a tots un 1.75% però no quadra, se li puja director de la ràdio i no al
conserge. Comenta que amb algun treballador se li apuja el sou perquè així ho decideix l’alcalde
180€ per mes més la puja del 2.25% que toca per llei. Creu que és un greuge comparatiu, i que
tots els treballadors tenen responsabilitats i una tasca encomanada. Si és per responsabilitat creu
que els més perjudicats són els municipals que cada cop tenen més responsabilitats i són la cara
de l’Ajuntament, tots els veïns ens adrecem a ells, ells solucionen el problema, a tal
treballador se li apuja 180€ i a un Municipal 75€. Creu que al llarg de l’any s’hauran de fer
moltes modificacions de crèdit doncs hi ha coses que estan molt ajustades.
El vot de la regidora als pressupostos serà negatiu justificat bàsicament el tema dels annexos i
demana mimar als agents doncs són ells els que s’han d’encarar amb la gent, demana que hi hagi
uns criteris i que tots els treballadors són importants.
Intervé el regidor David Ricart dient que en quant al personal creu tal i com es va dir a la junta
de portaveus que es rectificarà lo del 2018 que era un 1.95% i al 2019 un 2.25% com va
comunicar el secretari.
En quant a l’increment retributiu creu que hi hauria d’haver una resolució que ho justifiqui, segur
que hi és, així les coses estaran més clares i es sustentarà en algun document jurídic i que no dubta
que estigui justificat aquest augment.
En quan al pressupost comenta que s’abstindrà, es va intentar ser participatiu en el primer
pressupost i no es va tindre en compte les nostres aportacions, i al llarg dels 4 anys ha estat el
mateix, avui veniu amb els vostres pressupostos, votar en contra no seria l’adequat, tenim un
increment d’ingressos dels impostos de l’estat i les liquidacions a partir d’ara seran més positives
i ajudaran a totes les administracions locals. Com es va dir a la junta de portaveus es rep
moltes subvencions i això és bo. Bàsicament l’abstenció és deguda a la no participació de la
nostra part en aquests pressupostos.
Pren la paraula l’alcalde, i responen als membres que han parlat anteriorment els hi diu que,
respecta tant el que ha dit el Toni com el que ha dit el David, que és veritat que les subvencions
que s’han rebut i que s’han aconseguit son molt importants i això s’ha vist al carrer i ho han
pogut gaudir els veïns. Respecte a les paraules de la regidora Maria del Carme respon que això ja
es va parlar a la junta de portaveus que els sous s’havien de corregir i en quan al sou del
treballador que has anomenat concretament (administratiu) no és una puja que jo vulgui per
que sí, sinó que aquest treballador estava desenvolupant un feina i en fa un altra en
substitució de l’administrativa que s’ha jubilat. Està fent molta feina que feia més molta
d’altra que a hagut d’agafar. Si s’hagués de ser just no seria una puja de 180€ sinó una puja
igualant el sou de l’anterior treballadora, i avui encara li falta bastant més d e180€ per cobrar el
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sou que cobrava l’anterior. Aquesta quantia no ve donada per que sí, es una quantia que jo em
preocupo pels meus treballadors, que jo ja he parlat anteriorment amb ells, i per la comparació
que has fet amb l’altra treballadora dir-te que aquesta cobra bastant més. I aquesta puja de sou ve
donada per un augment considerable de tasques i responsabilitat.
En quant al Camí d’Alier, comenta que no sap el que acabarà costant però que també serà
realment un benefici per al poble. El Camí que hi ha actualment continuarà sent municipal tret de
la part que està incorporar dins de la Fàbrica Alier. Quan ens assentem i negociem veurem quina
és la part que ells necessiten per tancar la fàbrica i se’ls cedirà mitjançant convenis. La resta de
camins i finques tindran el seu accés. Encara no s’ha delimitat res és una qüestió que afrontarem a
partir d’ara. En quant a la proposta que l’alcalde va fer a Alier, i que van veure amb bons ulls, és
que ells han de pagar el 100% el cost de l’obra, tret del projecte que em vaig comprometre ja que
al haver-hi expropiacions i altres és més fàcil que ho faci l’Ajuntament que ells com a empresa
privada. No pot donar quanties exactes i creu que donarà molt benefici al poble, amb aquesta obra
es consolidarà l’empresa que a hores d’ara és la més important al municipi, evitant així el risc
laboral que suposa el fet que passi un camí pel mig de la fàbrica, és un primer pas, i segona, una
jugada que no pot dir en un ple, però preveu que hi hagi un benefici molt important a les arques
de l’Ajuntament. Que ho explicarà quan toqui. Que hi ha unes subvencions per aquest projecte i
que aniran a l’Ajuntament.
Explica la regidora Maria del Carme que ella ha parlat de propietat no de cessions i que es
passi el projecte quan estigui acabat, també explica que ella les quantitats que ha dit són en quant
a la informació que ella ha rebut.
Comenta l’alcalde que quan estigui acabat el projecte es passarà.
Explica el regidor David Ricart que seria bo que mitjançant un decret es justifiqués l’augment de
sou sinó sembla que hi ha un dosis d’arbitrarietat. També argumenta i creu que totes les places
que hi ha a l’Ajuntament s’haurien de treure a concurs i que la gent pogués optar-hi, tant els que
hi són com els que no. Sinó tenim treballadors que han accedit a un lloc públic i no han fet com
s’hauria, que és, amb capacitat, mèrit i lliure concurrència.
Demana la regidora Maria del Carme canviar el conveni dels contractes, ja que
actualment s’està treballant amb el conveni de la construcció.
Intervé l’alcalde dient que és veritat, estan totalment d’acord que s’ha de canviar el conveni, però
l’Ajuntament és el que és, s’ha quedat petit, i a nivell d’administració tenim el que tenim, això ho
ha de fer el secretari i ho té manat, si no ho fa entenc que és per que realment no pot fer-ho. La
nostra feina és dir el que s’ha de fer, després hi ha la gent que ha de fer la feina i executar-ho.
Creiem que en aquesta administració avui fa falta de 2 a 3 persones més de les que avui son. No
podem incorporar-les de cop, doncs el pressupost no ho permet, estem tots d’acord amb aquest
aspecte.
Puntualitza el Secretari ,que la tramitació administrativa del tema correspon al Secretari, però la
seva preparació i proposta correspon a l’equip de govern.
No havent-hi més preguntes en aquest punt es passa a votació.
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Finalitzades les intervencions i sotmès a votació es aprovada per majoria absoluta amb el
següent resultat:
Vots a favor. Set del Grup de CiU
Abstencions : Dos dels Grups d’ERC-AM i RpT-E.
Vots en contra: Un del Grup MES, Moviment d’Esquerres .
IV.-DONAR COMPTE DECRET DE INCORPORACIONS DE CRÈDIT.
A continuació es comenta el fons del assumpte a tractar i s’explica que :
Els romanents de crèdits estan constituïts pels saldos dels crèdits definitius no afectats al
compliment d’obligacions reconegudes.
Amb caràcter general els romanents de crèdit queden anul·lats a al fi de l’exercici següent. No
obstant, la normativa pressupostària local també regula unes excepcions al respecto, possibilitant
els casos en els que els romanents poden incorporar-se al pressupost de l’exercici següent, La
tramitació per incorporar el romanent de crèdit es porta a terme mitjançant la incoació
d’expedient modificatiu de crèdit. Així els romanents de crèdits no anul·lats poden ser
incorporats al pressupost següent, sempre que existeixin recursos financers suficients, en els
casos següents:


Els crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, així com les transferències de crèdit
que hagin estat concedits o autoritzats, respectivament, en l’últim trimestre de l’exercici.
Els crèdits que portin compromisos de despeses de l’exercici anterior (aquesta
possibilitat està prevista per donar suport als compromisos que les entitats tinguin davant de
tercers, estant a l’espera de recepcionar el bé, subministrament o servei prestat.




Els crèdits d’operacions de capital.



Els crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació dels drets afectats.

i donant-se el supòsit en la liquidació del pressupost de 2018, , l’alcalde ha dictat la següent
resolució :
RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA
Atès l'expedient tramitat per a l'aprovació de la modificació de crèdits núm. 1/2019, amb la
modalitat d'incorporació de romanents de crèdits que emparen projectes finançats amb
ingressos afectats.
En l'exercici de les atribucions que em confereixen les bases d'execució del vigent
pressupost en relació amb l'article 182 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'hisendes locals, i els articles 47 a 48 del Reial decret 500/1990,
de 20 d'abril,
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RESOLC,
PRIMER. Aprovar l'expedient de Modificació de Crèdits per Incorporació de Romanents, amb la
modalitat de incorporació de romanents de crèdit, d'acord amb següent detall:
Altes en Aplicacions de despeses
Partida Pressupostaria

Descripció

Import

2019-1-93300-62200

Ampliació Casal Municipal

18.834,22

2019-1-34200-62200

Pista Poliesportiva

414.117,00

TOTAL DESPESES

432.951,22 €

Partida Pressupostaria

Descripció

Import

87000

RLT per despeses generals

136.728,18

87010

RLT Afectat

296.223,04

TOTAL FINANÇAMENT

432.951,22 €

Altes en concepte d'ingressos

SEGON. Donar compte al Ple de la Corporació de la present resolució en la primera sessió
ordinària que aquest celebri, de conformitat amb l'establert en l'article 42 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre.
Ho mana i signa Alcalde, Josep Abad Fernandez, a Rosselló, a març de 2019; del que, com a
secretari, en dono fe.
Explica el portaveu de l’equip de govern que hi ha altes en equipaments de despesa, ampliació
del Casal Municipal i la pista poliesportiva, un dels elements fonamentals però no únic del
pressupost que s’acaba d’aprovar.
Pregunta el regidor, David Ricart, si aquesta ampliació del Casal suposa una desviació del
pressupost ? si s’aprova aquest expedient el cost pressupostat i el cost final se sap? Pregunta quina
desviació hi ha hagut?
Explica l’alcalde que no suposa una desviació, suposa unes actuacions afegides al projecte que no
estaven contemplades. És complementari al projecte. Unes voreres, una barana, etc.
Afegeix el Secretari que es tracta de incorporacions al pressupost en vigor de crèdits provinent de
l’any anterior que per diferents motius no s’han pogut executar dins de l’any que es van
pressupostar., Si be la normativa sobre estabilitat pressupostaria si es financen amb càrrec als
romanents de tresoreria afectats o per despeses generals , les considera aquestes incorporacions
com una causa de desequilibri no financer , que obliga a adoptar mesures per la seva
regularització amb la finalitat de la consecució de l’estabilitat pressupostaria .
Finalitzades les intervencions , la Corporació resta assabentada.
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V.-DONAR COMPTE DECRET APROVACIÓ PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI
2020-2022.
PROPOSTA D’ACORD EN RELACIÓ AMB L’APROVACIÓ DEL PLA
PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PEL PERÍODE 2020-2022.
1. A NTECE DENTS
En data 18 de març de 2019, 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 2020 a 2022, d’acord amb el
següent detall:
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LIQUIDACIÓ PREV LIQ

PREVISIÓ

PREVISIÓ

PREVISIÓ

INGRESSOS
Capítol 1

2018
1.169.007

2019
1.107.000

2020
1.199.988

2021
1.199.988

2022
1.199.988

Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5

21.056
719.346
730.017
29.658

14.000
602.000
719.080
23.800

14.000
602.000
719.000
23.800

14.000
602.000
719.000
23.800

14.000
602.000
719.000
23.800

Ingressos corrents

2.669.084

2.465.880

2.558.788

2.558.788

2.558.788

Capítol 6
Capítol 7

0
225.266

0
60.794

0
73.006

0
50.000

0
0

Ingressos de capital

225.266

60.794

73.006

50.000

0

Capítol 8
Capítol 9

0
450.000

0
0

0
0

0
0

0
0

Ingressos financers

450.000

0

0

0

0

INGRESSOS TOTALS

3.344.350

2.526.674

2.631.794

2.608.788

2.558.788

DESPESES
Capítol 1

2018
712.356

2019
772.000

2020
783.580

2021
795.334

2022
807.264

Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5

1.351.605
9.246
206.660
0

1.331.970
9.385
238.200
0

1.331.970
8.769
238.200
0

1.331.970
9.106
238.200
0

1.331.970
7.521
238.200
0

Despeses corrents

2.279.866
492.646
0

2.351.555
505.668
0

2.362.519
711.723
0

2.374.610
435.000
0

2.384.955
50.000
0

Capítol 8
Capítol 9

492.646
0
54.533

505.668
0
109.116

711.723
0
102.747

435.000
0
102.747

50.000
0
102.747

Despeses financeres

54.533

109.116

102.747

102.747

102.747

2.827.046

2.966.339

3.176.989

2.912.357

2.537.702

Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital

DESPESES TOTALS

3.2. Trametre, abans del 18 de març, el pla pressupostari a mig termini al Ministeri d'Hisenda
i Administracions Públiques, segons el formulari del Pla Pressupostari a Mig Termini annex a la
proposta.
3.3. Donar compte al Ple, en la primera sessió que se celebri, de l'aprovació del pla pressupostari a
mig termini.
Explica el portaveu del grup que es pot apreciar la reiteració de l’Estat que de forma sovintejada, i
als ens municipals petits, obliguen a fer, diversos informes, qüestions, propostes, plans
pressupostaris, etc., ens demanen fer la projecció futur a mig termini de pla pressupostari de
l’Ajuntament de Rosselló per aquests anys referenciats en l’enunciat del punt. Donem compte
del que ens demana l’administració.
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VI.-DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2018.
A la vista de l’expedient de liquidació del pressupost de l’exercici 2018, l’Alcalde ha dictat la
resolució següent que es fonamenta en els antecedents i consideracions que a continuació
s'exposen i que es transcriuen :
RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA
1. ANTECEDENTS
1.1 En data 15 de febrer de 2019, l'alcalde va sol·licitar informe a la secretaria i a la intervenció de
la corporació.
1.2 En data 18 de febrer de 2019, la secretaria va emetre informe sobre la tramitació de la
liquidació del pressupost del 2018.
1.3. En data 28 de febrer de 2019, l'interventor va emetre informe sobre el compliment dels
resultats obtinguts a la liquidació.
1.4 En data 28 de febrer de 2019, 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 2018.
1.5 Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2018 a 31 de desembre del mateix
exercici, s'obté el següent resultat:
1.5.1. Pressupost de despeses:
EXECUCIÓ PRESSUPOST DE DESPESES 2018
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

2.694.430,00
987.780,00
3.682.210,00
2.845.879,88
2.845.879,88
2.827.045,66
2.472.668,64
354.377,02

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:

145.608,76
224,39
145.384,37
-

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

354.377,02
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1.5.2. Pressupost d’ingressos:
EXECUCIÓ PRESSUPOST INGRESSOS 2018
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

2.694.430,00
987.780,00
3.682.210,00
3.344.350,04
2.869.370,56
474.979,48

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:
Rectificacions:
Anul·lacions liquidacions i ajornaments:
Recaptació:
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:

1.151.308,87
48.333,15
287,46
233.212,56
966.142,00

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

1.441.121,48

1.5.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2018
a. Operacions corrents
b. Operacions de capital
1. Total operacions no financeres (a+b)
c. Actius financers
d. Passius financers
2. Total operacions financeres (c+d)

I.

RESULTAT

PRESSUPOSTARI

L'EXERCICI (I=1+2)

DRETS RECONEGUTS
NETS

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES

2.669.084,09
225.265,95
2.894.350,04
0,00
450.000,00
450.000,00

2.279.866,28
492.646,43
2.772.512,71
0,00
54.532,95
54.532,95

DE

AJUSTOS

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

389.217,81
-267.380,48
121.837,33
0,00
395.467,05
395.467,05

2.827.045,6

3.344.350,04

AJUSTOS:

6

517.304,38

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals.
4. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici
5. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

286.539,10
0,00
296.223,04

II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5)
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)

-9.683,94
507.620,44

1.5.4. Romanent de tresoreria:

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2018
COMPONENTS
1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament

IMPORTS ANY 2018
1.188.007,02
1.686.632,54

(+) del pressupost corrent

474.979,48

(+) de pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
3. (-) Obligacions pendents de pagament

966.142,00
245.511,06
445.647,90
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(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
4. (+) Partides pendents d'aplicació
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)
II. Saldos de cobrament dubtós
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

354.377,02
0,00
91.270,88
-173,57
2.604,97
2.431,40
2.428.818,09
805.786,98
296.223,04
1.326.808,07

Les despeses pendents d’aplicació pressupostària (compte 413), són de 6.728,10€ 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 1.320.079,97€ [càlcul RTDG-(413)-(418)]
1.5.5. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a 855.164,34€, amb el següent desglòs:
Romanents Compromesos (fase AD) Incorporables:
Romanents No Compromesos Incorporables (fase A):
Romanents No Compromesos No Incorporables:

18.834,22€
414.117,00€
422.213,12€.

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 33.589,11€ d'acord
amb el següent detall:
Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat
Ingressos no financers
Despeses no financeres
Superàvit no financer
Ajustos d'ingressos
Recaptació
PTE
Interessos
Ajustos de despeses
Compte 413
Adquis. Pagam. Aplaçat
Interessos
Lísings
Execució d'avals

2.894.350,04
2.772.512,71
121.837,33
-79.229,32
0,00
0,00
9.018,90
0,00
0,00
0,00
0,00
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Aportacions de capital
Ingressos ajustats
Despeses ajustades
Capacitat de finançament

0,00
2.815.120,72
2.781.531,61
33.589,11

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 2017 amb aquell que es desprèn de
la liquidació del 2018.
La despesa computable de l'exercici 2018 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 2017 a la qual aplicarem la taxa
de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que del 2017 al 2018
és del 2,4% 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
2018 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 -135.413,64€
Concepte
Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos
AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el SEC)
-Venda de terrenys i altres inversions reals.
+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local.
+/-Execució d'avals.
+Aportacions de capital.
+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.

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

11.125,72
+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a 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
Altres
Despeses no financeres en termes SEC excepte interessos del 2.481.682,82
deute

Liquidació exercici
2018
2.764.891,99
9.018,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.018,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.773.910,89
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-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)

0,00
170.790,08

40.110,39
104.513,11
26.166,58
83.349,82
2.227.542,92
0,024
2.281.003,95

Despesa computable incrementada per la taxa de referència
- canvis normatius que suposen decrements permanents de la 0,00
recaptació (3)
a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4)
2.281.003,95
b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE (Exercici n) (5)
Marge d'incompliment
% Variació de la despesa computable (5-1/1)

357.493,30
0,00
0,00
90.327,75
244.548,81
22.616,74
0,00
0,00
2.416.417,59

2.416.417,59
-135.413,64
8,48%

1.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat
1.8.1. Deute públic:
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 31/12/2018, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents ajustats
minorant els ingressos afectats, és el següent:

Nivell de deute viu
1 (+)
Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)
2 (-)
CCEE, QQUU, Altres..
3
Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2)
4
Deute viu a 31 de desembre a llarg termini
5
Deute viu a 31 de desembre a curt termini
6
Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)

Import
2.669.084,09
0,00
2.669.084,09
664.697,81
0,00
24,90%

1.8.2. Període mig de pagament
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 8,87 dies. FONAMENTS DE
DRET
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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
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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 2018, 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. Rosselló, a 28 de febrer de 2019.
Anteriorment s’ha fet una introducció al respecte, explica el portaveu del grup, Manel Plana, hi
ha alguns aspectes que cal ficar damunt la taula com elements a tenir en compte.
El resultat pressupostari ajustat és de 507.620,44€.
Romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2018 de 1.326.808,07€.
Un altre punt important de tota administració, la necessitat de capital de finançament, en funció
del pressupost necessites anar a buscar diners o tens diners a favor, en aquest cas tenim capacitat
de finançament de 33.471€. Un cop passat l’exercici de 2018 encara tenim més ingressos que
despeses. Important.
Fent referència al que ha dit anteriorment el regidor Toni Bosch respecte a la regla de la despesa,
on deia que no hi havia aquest compliment, cal fer una esmena i diu que a partir del que es
va fer al 2017, com a punt de referència, només et deixen incrementar un 2.4%, per tant la
realitat i el funcionament del dia a dia està sotmès a uns criteris establerts a partir del pressupost
del 2017, aquests criteris del govern espanyol de l’estat el que fa és lligar-nos de mans i no
podem fer res. Dins d’aquest quadre d’aquest exercici destaca la capacitat que tenim com
Ajuntament d’anar a buscar recursos allà on podem anar a buscar. Si veiem la despesa finançada
amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d’altres administracions públiques l’any
2017 vam tenir 170.790€ el
2018 347.559€ un element clau que diu molt a favor d’aquest equip de govern, que ens movem i
anem on sigui a buscar els fons necessaris per que totes aquelles inversions que se’n han fet i
des del nostre punt de vista creiem que s’han fet moltes tinguin el mínim cost possible pels veïns
i veïnes de Rosselló, entre d’altres la conseqüència que no s’han augmentat els impostos als
nostres veïns i veïnes tot i aquest increment del pressupost del 2019. Dins la liquidació continua
explicant el regidor Manel Plana que tot i que s’ha tingut d’anar a buscar finançament per a la
construcció del pavelló poliesportiu, tenim un rati de deute viu del 24.9% havent arribat al 10%
abans de sol·licitar aquest crèdit. Això no és de fer les coses ben fetes un dia, això és fruit de que
any rere any hem estat tenint la màxima cura a l’administració de les despeses amb l’obtenció
màxim d’ingressos, repeteix aquesta obtenció dels ingressos no ha vingut via pressió impositiva
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als veïns. Aquestes magnituds i aquesta trajectòria que hem anat tenint any rere any no es
poden canviar. Es de tota la legislatura i una forma de treballar.
Raó per la qual hem endarrerit l’aprovació dels pressupostos, per que no es volia que passes com
d’altres anys, que es feien els pressupostos a partir de la situació pressupostària i no de la
liquidació real. Sabem el que ha entrat, sabem el que ha sortit i per això necessitem un període
més ampli que el 31 de desembre on encara es reben ingressos i paguen factures.
Intervé en aquest punt en Toni Bosch dient que estant d’acord amb ell, les regles són les que són
agradin o no agradin, és a dir, el càlcul que ens fan de la regla de la despesa no ens agraden però
s’han de complir, és l’obligació de l’equip de govern anar a buscar ajuts, com a responsables de
l’Ajuntament cal anar a buscar finançament fora, és el que toca fer, els que vinguin ho faran i els
que han estat ho han fet. Quan s’ha comentat que un dels motius pels quals no es van aprovar els
pressupostos del 2019 abans del 31 de desembre de 2018, si és per això, està bé que ara ens ho
expliquis havent passat tres mesos de l’any 2019 quan vàrem tenir ple al desembre i no es va
comentar res. Creiem que aquesta idea ja la teniu en ment i l’haguéssiu pogut traslladar.
També comenta que l’ha sorprès per que no tenia constància respecte a la liquidació , de que
l’alcalde demanes a la secretaria interventora d’aquest Ajuntament uns informes que no tenim
de data 15 de febrer. Els demanem.
Explica el secretari que està a l’expedient i que abans de iniciar qualsevol expedient es demana
informe a Secretaria , a intervenció o als tècnics corresponents .
Intervé la regidora Maria del Carme Vidal dient que el portaveu del grup ha fet
l’exposició del punt 1.5 i que estaria bé que se’ls facilités també.
Explica el secretari interventor que ho tenen tot a l’expedient, que el que no pot fer es portar
tota l’oficina al ple, una vegada feta la convocatòria , els Regidors tenen a disposició els
assumptes que es tractaran, en el que figuren els informes preceptius. Si ho necessites te faig
còpia no hi ha problema, com sempre s’ha fet.
Fa la seva intervenció en aquest punt el Sr. David Ricart dient que les regles són les que són
s’ha citat Montoro i ara a la de torn, les normes són les que són i s’han de complir. Si hem votat
reiteradament i abstingut a les liquidacions i pressupostos és per que moltes vegades la
informació és “sesgada”, la intenció de pròrroga al desembre no hi era, sinó s’hagués dit,
mirarem els informes d’intervenció a veure que hi diu. El fet d’anar a buscar ajuts i subvencions
és obligació de l’equip de govern, és evident i es fa, es fa i si mirem els números, el projecte del
pavelló es podrà fer gràcies a l’aportació de la Diputació sinó no es podria fer, o l’Ajuntament
hauria d’anar a buscar molt crèdit i posar en risc les finances de l’Ajuntament. Seria bo si aquesta
subvenció que estava aparaulada amb un Senyor que ara no mana voldria saber si amb el que
mana ara estan aparaulades. Que quedes una mica reflectit. Demana més seguretat abans de tirarho endavant.
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VII.-INFORME EXECUCIÓ PRESSUPOSTARIA 4ER/TR 2018.

INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL
1. IDENTIFICACIÓ
1.1. Òrgan al qual s’adreça: Alcalde / President de la corporació.
1.2. Caràcter: Preceptiu.
1.3. Títol: Informe de subministrament d’informació trimestral – 4tr/2018.
2. ANTECEDENTS
L’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre que modifica Ordre HAP/2105/2012, per la qual se
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació que preveu la Llei Orgànica
2/2012 (LOEPSF), de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
determina les obligacions trimestrals de subministrament d’informació per les Entitats Locals (art.
16), indicant que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de l’any
s’ha de trametre per mitjans electrònics a traves del sistema que el MINHAP habiliti a tal efecte
(art. 5.1.)
3. FONAMENTS DE DRET
 Ordre Ministerial HAP/2082/2014, de 7 de novembre, que modifica l’ordre
HAP/2015/2012.

Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es esenvolupen
les obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM).
 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i Sostenibilitat
Financera (LOEPSF).

Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions comercials.
4. INFORME
Segons l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre que modifica Ordre HAP/2105/2012,
per la qual es despleguen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera , l’article 16 al
que es fa referencia anteriorment, queda modificat de la manera següent:
«Article 16. Obligacions trimestrals de subministrament d’informació. Abans de l’últim dia del
mes següent a la finalització de cada trimestre de l’any, s’ha de remetre la informació següent:
1. L’actualització dels pressupostos en execució, incorporades les modificacions pressupostàries
que ja s’han tramitat i/o les que es preveu tramitar fins a final d’any, i de les previsions
d’ingressos i despeses de les entitats subjectes BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Suplement en
llengua catalana al núm. 271 Dissabte 8 de novembre de
2014 Secc. I. Pàg. 11 al Pla general de comptabilitat d’empreses o a les seves
adaptacions sectorials, i els seus estats complementaris.
2. Les obligacions enfront de tercers, vençudes, líquides, exigibles, no imputades a pressupost.
3. La informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i les despeses del
pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada de conformitat amb les
normes del Sistema europeu de comptes.
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4. L’actualització de l’informe de la intervenció del compliment de l’objectiu d’estabilitat i del
límit del deute. Així mateix, la intervenció ha de fer una valoració del compliment de la regla de
despesa al tancament de l’exercici.
5. Un resum de l’estat d’execució del pressupost acumulat a final de cada trimestre, dels
ingressos i les despeses del pressupost, i dels seus estats complementaris, amb indicació dels
drets recaptats de l’exercici corrent i dels exercicis tancats i les desviacions respecte a les
previsions. Els estats d’execució, per al mateix període, dels ingressos i les despeses, per a les
entitats subjectes al Pla general de comptabilitat d’empreses o a les seves adaptacions sectorials.
6. L’informe trimestral, regulat a l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, en què s’ha d’incloure, almenys, d’acord amb la
metodologia establerta per al càlcul, el període mitjà de pagament a proveïdors de les
administracions públiques, el detall del període mitjà de pagament global a proveïdors i del
període mitjà de pagament mensual i acumulat a proveïdors, així com de les operacions pagades
i pendents de pagament de cada entitat i del conjunt de la corporació local.
7. Les actualitzacions del seu pla de tresoreria i el detall de les operacions de deute viu, que ha
de contenir, almenys, informació relativa a:
a) Calendari i pressupost de tresoreria amb els seus cobraments i pagaments mensuals per
rúbriques, distingint els pagaments inclosos en el càlcul del període mitjà de pagament a
proveïdors i incloent la previsió del seu mínim mensual de tresoreria
b) Previsió mensual d’ingressos.
c) Saldo de deute viu.
d) Impacte de les mesures d’estalvi i mesures d’ingressos previstes i calendari
previst d’impacte en pressupost.
e) Venciments mensuals de deute a curt i llarg termini. f) Calendari i quanties de necessitats
d’endeutament.
g) Evolució del saldo de les obligacions reconegudes pendents de pagament tant de
l’exercici corrent com dels anys anteriors, distingint l’import de les obligacions pendents de
pagament incloses en el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors.
h) Perfil de venciments del deute dels propers deu anys.
8. D’acord amb el que preveu el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es despleguen la
metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions
públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament,
que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, la informació següent relativa al seu període mitjà de pagament a proveïdors referit al
trimestre anterior:
a) El període mitjà de pagament global a proveïdors trimestral i la seva sèrie històrica.
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b) El període mitjà de pagament trimestral de cada entitat i la seva sèrie històrica. BOLETÍN
OFICIAL DEL ESTADO Suplement en llengua catalana al núm. 271 Dissabte 8 de novembre de
2014 Secc. I. Pàg. 12
c) 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 laseva sèrie
històrica.
9. Les dades d’execució previstes als apartats 1 i 2 de l’article 7 relatives a les unitats integrants
del sector d’administracions públiques de la comptabilitat nacional, així com el nombre
d’efectius referits a l’últim dia del trimestre anterior.
10. Del compliment de l’obligació de subministrament d’informació a què es refereix aquest
precepte, i pel que fa als tres primers trimestres de cada any, quedarien excloses les
corporacions locals amb una població no superior a 5.000 habitants, excepte la informació
esmentada als apartats 7 i 8 anteriors.»
A continuació se detalla la informació que recull el retiment trimestral de la execució de
pressupost 2018:
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Resumen Classificació econòmica:

23

Romanent de Tresoreria:

24

Calendari i Pressupost de Tresoreria

25

Deute viu i previsió dels venciments del deute

26

El deute viu amb entitats de crèdit al finalitzar aquest trimestre és de 639.010,99€.

27

28

29

Dotació Plantilla Personal

30

5. CONCLUSIONS
Segons la execució pressupostaria l’ajuntament incompleix en termes acumulats al 4rt trimestre
2018 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.
En el torn obert de intervencions el Portaveu de l’equip de Govern, Manel Plana, comenta
que es una altra de les obligacions de les quals l’administració local està obligada a presentar al
respecte del 4t trimestre del 2018 en aquest cas.
Comenta el Regidor David Ricart , que creu que la prorroga del pressupost deu venir mes per
aquest tema, però no ho sap.
Demana en aquest punt la Sra. Maria del Carme Vidal que segons en quines coses es fa una
gran dissertació i de vegades en d’altres, entén que per oblit, no.
Respon el Regidor Manel Plana, dient que una cosa és el 4t trimestre i l’altra la liquidació total,
que creu que el punt anterior el que es fa és el resum dels 4 trimestres i creu que fer un resum ara
del 4t no té sentit. Quan l’anterior punt aglutina molt més i és té una visió més àmplia de la
realitat. Reitera que si es creu que s’ha de fer una explicació la pot fer.
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El Ple es dóna per assabentat del contingut de l’informe i de la seva tramesa als
organismes corresponents
VIII.-INFORME PAGAMENT MIG A PROVEÏDORS 4ER TRIMESTRE 2018.

Informe relatiu al Període mig de pagament mensual a proveïdors
Administracions Públiques, segons Real Decret 1040/2017, de 22 de desembre.

de

les

Període: 4tr 2018
Primer.- La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, de Estabilitat Pressupostaria I Sostenibilitat
Financera, introdueix el concepte de Període Mig de Pagament com expressió del temps de
pago o retard en el pagament del deute comercial.
Segon.- Reial decret 1040/2017, de 22 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret
635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de
pagament a proveïdors de les Administracions Públiques estableix una nova metodologia
econòmica pel càlcul i la publicitat del període mig de pagament a proveïdors de les
Administracions Públiques (en endavant PMP), així com les condicions i el procediment de
retenció de recursos dels règims de finançament, prevists en la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
No suposa una modificació el termini màxim de pagament a proveïdors, que segueix estant en 30
dies, sinó del càlcul del PMP que ara es comença a computar des de l’aprovació de la factura i
no, com fins ara, que es feia des de els 30 dies següents a l’entrada de la factura en el registre
administratiu, registre comptable de factures o sistema equivalent.
Tercer.- L’article 198.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
estableix respecte al període legal de pagament de les Administracions Públiques que:
«La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes
a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la
conformitat con lo dispuesto en el contrato de los bienes entrgados o servicios prestados, sin
perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al
contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la
indemnización por los costs de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establece medidas de lucha contra la morasodad en las operaciones
comerciales. Para que haya lugar al inicio de cómputo de plazos para el devengo de intereses, el
contratista deberá haber cumplido la obligacions de presenter la facture ante el registro
adinistrativo correspondiente en los términos establedidos en la normative vigente sobre facture
electronica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días des de la fecha de entrega efectiva de
las mercancias o la prestación del servició..»
Quart.- Computen pel present càlcul les factures comercials entre les empreses I l’Administració
(capítols 2 y 6 de la classificació econòmica de l’estat de despeses del pressupost), emeses des
de l’1 de gener de 2014 que consten en el registre comptable de factures o Sistema equivalent
I les certificacions mensuals de obres aprovades a partir de la mateixa data.
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Queden excloses les obligacions de pago contretes entre entitats que tinguin
consideració de Administracions Públiques en l’àmbit de la comptabilitat nacional I les
obligacions pagades amb càrrec al Fons per la finançament dels pagaments a Proveïdors.
Així mateix, queden excloses les propostes de pagament que siguin objecte de retenció com a
conseqüència d’embargaments, manaments d’execució, procediments administratius de
compensació o actes anàlegs dictats per òrgans judicials o administratius.
Cinquè.- Als efectes del càlcul del període mitjà de pagament global, el període mitjà
de pagament de cada entitat s’ha de calcular d’acord amb la fórmula següent:

Període mitjà de pagament de =
cada entitat

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

pagaments

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

Ràtio de
pagades

les

operacions =

Σ (nombre de dies de pagament * import de l’operació
pagada)
Import total de pagaments efectua

Així, segons la nova redacció de l’article 5 del Reial decret 635/2014, s’entendrà per
número de dies de pagament, els dies naturals transcorreguts des de:
a) La data d’aprovació de les certificacions d’obra fins a la data de pagament material per part de
l’administració.
b) La data d’aprovació dels documents que acrediten la conformitat amb els béns entregats o
serveis prestats, fins la data de pagament material per part de l’administració.
c) La data d’entrada de la factura en el registre administratiu, segons consti en el registre de
factures o sistema equivalent, fins la data de pagament material per part de l’administració, en els
supòsits en els que o bé no resulti d’aplicació un procediment d’acceptació o comprovació dels
béns o serveis prestats o bé la factura es rebi amb posterioritat a l’aprovació de la conformitat .
Per a les operacions pendents de pagament al final del mes s’ha de calcular la ràtio
d’operacions pendents de pagament d’acord amb la fórmula següent:
Ràtio d’operacions pendents =
de pagament

Σ (nombre de dies pendents de pagament *
l’operació pendent de pagament)

import

de

Import total de pagaments pendents
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S’entén per nombre de dies pendents de pagament els dies naturals transcorreguts des de:
a) La data d’aprovació de les certificacions d’obra fins a l’últim dia del període a què es
refereixin les dades publicades.
b) La data d’aprovació dels documents que acreditin la conformitat amb els béns lliurats o
serveis prestats fins a l’últim dia del període a què es refereixin les dades publicades. BOLETÍN
OFICIAL DEL ESTADO Suplement en llengua catalana al núm. 311 Dissabte 23 de desembre de
2017 Secc. I. Pàg. 4
c) La data d’entrada de la factura en el registre administratiu, segons consti en el registre
comptable de factures o sistema equivalent, fins a l’últim dia del període a què es refereixin les
dades publicades, en els supòsits en què o bé no sigui aplicable un procediment d’acceptació o
comprovació dels béns o serveis prestats, o bé la factura es rebi amb posterioritat a l’aprovació de
la conformitat.
Sisè.- D’acord amb el que disposa l’article 6.2 del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, les
corporacions locals han de remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i han de
publicar periòdicament, d’acord amb el que preveu l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la
qual es despleguen les obligacions de subministrament d’informació que preveu la Llei orgànica
2/2012, de 27 d’abril, la informació següent relativa al seu període mitjà de pagament a
proveïdors referit, segons correspongui, al mes o al trimestre anterior.
Setè.- En aplicació de la metodologia de càlcul establerta en l’article 5 de Reial Decret
1040/2017, de 22 de desembre, segons les dades comptables
En l’aplicació de la metodologia de càlcul establert als article 5 del RD 1040/2017, de
22 de desembre, sobre les dades contingudes en l’aplicació comptable, en referència al
4rt Trimestre de l’exercici 2018, el resultat és el següent:
PERÍODE MIG DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS TRIMESTRAL –
4TR/2018

Entidad

Ratio
Importe Pagos Ratio
Operaciones Realizados
Operaciones
Pagadas (días) (euros)
Pendientes
(días)

Importe Pagos
Pendientes
PMP
(euros)
(días)

Rosselló

8,71

5.544,88

8,87

5.544,88

8,87

PMP Global

679.998,58
679.998,58

28,20

Explica el Portaveu del equip de govern Manel Plana ,que en funció de les fórmules preestablertes
i els dies que s’obliga a pagar a qualsevol de les administracions en aquest període el global
del trimestre es situa en 8.87 dies, els proveïdors un cop la porten i ha estat degudament
conformada, tarda aquests dies en rebre els diners del servei que han prestat.
Demana el regidor David Ricart aplaudir als treballadors que fan possible aquesta tasca, un
fet molt positiu.
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El Ple es dóna per assabentat del contingut de l’informe i de la seva tramesa als
organismes corresponents
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,)
Adhesió Segrià Corals 2019.
Acomiadament Joel Pinyol i Porquet, Cap de Brigada.
Acomiadament Ignasi Gonzalez Tejada, Professor Escola de Musica.
Decrets referents a Eleccions Generals del 28 d’Abril: Espais Propaganda,
Locals Actes Electorals etc..,.
Decrets Atorgaments targetes aparcament persones amb minusvàlues.
Decrets diversos de gestió tributaria , liquidacions ingrés directes, devolucions etc
Retorn Aval MiJ GRUAS Obra Vial Sector SUD 1
Decrets Vehicles Abandonats.
Sol·licitud Petició Desfibril·lador a la Diputació..
Decret Llicencia Primera Ocupació ., Carrer Eral 8.
Signatures Contractes XAL.
Sol·licitud Ajut Pintura “ 2 Fase. Església ”
Atorgament Poders en favor del Gonzalo Abogados per l’acomiadament de
Ignasi Gonzalez.
Signatura Conveni de col·laboració entre el CC Segrià i Ajuntament execució programa
treball i formació 2018. ( Sheila Palleja ).
Rentin Fotocopiadora Biblioteca .
Ocupació Via Publica amb terrasses. ( Cal Pep i Red Cat )
Obertura Activitat Supermercat Chema . C/ Major
Ordres d’execució Avd Fruita i Secla del Cap.
Subvenció Futbol Veterans .
Subvenció Futbol Mig Segrià.
INFORMES :
Sol·licitud ACA nou informe en relació a la proposta de una EDAR pròpia dins del
sector PMU 1B, i tramitar la corresponent autorització d’abocament a llera pública .
Autorització d'abocament de les aigües residuals urbanes de la depuradora de Rosselló
amb expedient (AA2017001077), que l'Agència Catalana de l'aigua està tramitant davant la
Confederació hidrogràfica de l'Ebre demanant 'Permís de la comunitat de regants que gestiona el
canal de reg Clamor de la Tossa.
Autorització Cursa de Torrefarrera.
Confederació Hidrogràfica del Ebre . Eleccions . Renovació Juntes d’Explotació.
Sol·licitud Departament de Cultura Inclusió Biblioteca Mediàtica Municipal a Rosselló,
al Directori de biblioteques de Catalunya atès el suport que el Departament de Cultura ha de
proporcionar als serveis bibliotecaris situats en Municipis de mes de 3.000 Habitants que no el
reben i fins la completa adequació als estàndard del Mapa de Lectura Publica de Catalunya .
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Celebració Dia Internacional de les Dones.
Arxiu Diligencies Penals amb motiu del Referendum.
Senyalització serveis i camins en el Sistema Informació Territorial Municipal que
promou la Diputació de Lleida.
Atorgament ajuts en el marc del Pacte d’estat contra la violència de gènere.
Justificació Pintura Església 1a Fase.
Justificació Subvenció Jutjat Pau 2018.
Justificació Projecte Joventut 2018.
Justificació Obra Casal.
Justificació Socorristes.
Informe Comissió Seguiment Conveni col·laboració serveis de protecció salut 2018.
Reunió amb el subdelegat del Govern d’Espanya a Lleida, Sr. Crespin, per tal de tornar a
insistir amb l’enllaç de l’autovia que actualment va d’Almenar a Lleida. Va ser sincer i el
manteniment que hi ha aquest 2019 per l’autovia és de 5
Milions de €, això no dona ni per al manteniment de la pròpia autovia.
També es va reclamar el marcatge de les línies de la Nacional, amb les pluges i les boires l’estat
de la carretera és lamentable, així com la construcció d’un carril lateral per a vehicles lents.
També li va comunicar l’estat deplorable en què es troba l’A2.
Reunió amb el Departament de Cultura i Diputació per tornar a posar damunt la taula la
2a fase de la construcció de l’Església de Rosselló, que seria l’execució del campanar, per que
no ens torni a passar el mateix que l’any passat on el Bisbat tenint l’obra finançada al 100%
es va penedir.
Tala d’arbres en alguns carrers del municipi, estaven afectant a les voreres
municipals i a les xarxes de serveis que hi passen. No s’han pogut arrencar del tot
i tornar a
plantar un altre tipus d’arbre, sinó que s’han hagut de talar i enrajolar al damunt.
Les dades del reciclatge d’escombraries molt positiu, i ja s’ha signat l’augment de
freqüències. També l’adquisició de dos illes més i 3 o 4 contenidors més, que suplementaran a
les illes que estan donant desbordaments i problemes actualment. També s’ha fet netejar
els contenidors, tot i que entrava amb la concessió de l’empresa que ho gestiona, però és
lamentable l’estat en que es troben els contenidors i ho hem tingut de fer nosaltres.
Adhesió a la setmana de la mobilitat europea 2018. Departament de territori i
sostenibilitat.
Valorar molt positivament la trajectòria de la Biblioteca Mediateca. No es tractava
només de traslladar el Punt Edu aquí sinó que el que es volia era dinamitzar tota aquesta part
cultural, un centre de cultura. Valorar molt positivament la persona que s’ha ficat al capdavant
d’aquest projecte que realment s’hi està deixant la pell i ho està fent molt bé.
Inauguració de l’ampliació del Casal Municipals i informa que properament es procedirà
a realitzar una petita obra que s’assumirà des de la brigada, que és afegir una altra porta
d’evacuació, en el seu moment no es va fer perquè no quadrava a la manera com quedava dins el
projecte, és una porta gran ubicada al darrera de l’antiga barra del bar i desallotjarà al Carrer
Major.
S’ha instal·lat llum a tots els pàrquings municipals, hem incrementar i ha tingut molt
bona acollida els nous espais per poder estacionar els vehicles. I continuem en contactes amb
altres veïns per poder realitzar més pàrquings. La il·luminació és per donar una mica més de
seguretat doncs s’ha produït algun acte vandàlic.
36

Instal·lació de llums als pipi-cans, fonts d’aigua i arbrat.
Sol·licitud ajut de 32.000€ per a la rehabilitació que es va produir a
l’Ajuntament vell on actualment està l’associació de maquetistes. I ens pagarà íntegrament el
cost de la rehabilitació d’aquest edifici.
Hem tingut una reunió amb Diputació, pel tema de la denegació de l’ajut per a l’ermita
d’Al-kanís. No vam poder optar per que no complíem algun article de les bases i ens han
comunicat que la tornéssim a presentar i podria ser factible que ens l’adjudiquessin per poder
realitzar la rehabilitació. L’Ajut ascendeix a
30.000€.
Valorar un any més que l’equip de govern acaba tancant els pressupostos sense
augmentar impostos als veïns de Rosselló. És difícil, és una tasca important d’anar trucant a totes
les ramificacions per intentar trobar ajuts i subvencions, per poder realitzar aquests projectes
sense haver de passar per les butxaques de la nostra gent.
S’obre un petit debat e intervé en aquest punt el Sr. Toni Bosch dient que des del Consell es
pateix pel control que hi ha, no només pel tema dels contenidors sinó ja per altres contractes, no
netegen els contenidors, i no agafen les bosses que la gent deixa al terra perquè diuen que ells
només l’han d’agafar d’on la gent la de dipositar que és a dins.
Comenta que li sorprèn l’acomiadament del cap de brigada, per que en el ple del març es deia
que l’alcalde reconeixia que en els seus inicis havia estat molt crític amb ell com a treballador i
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 ho ha demostrat. És en el ple de març de 2018, està a
l’acta transcrit. Al ple del mes de juny no es diu res, al setembre tampoc, al desembre tampoc i
ara ens trobem l’acomiadament. Aleshores mostrem la nostra sorpresa per saber quins son
els motius ja que les últimes notícies eren que havia satisfet a les exigències.
Intervé en aquest punt la regidora Maria del Carme Vidal, dient que en referència a la subvenció
de la Diputació per l’ermita ara el compromís amb la Diputació , com tot canviarà o no, pregunta
si té recorregut? En quant als residus comenta que si que és veritat que tota la població ha fet
un esforç però també s’hauria de vigilar altres coses com per exemple fer canvis d’oli i/o pintar
el cotxes al carrer. En quant a la neteja dels contenidors creu que totes aquestes coses que està
fent l’ajuntament com recollir les bosses del terra o netejar-los valdria la pena anotar-ho de forma
detallada per saber el cost.
En quan a la biblioteca Mediateca afegeix que en quan a la persona que ho porta a terme res a dir
al respecte. També vol comentar que quan van entrar ells a l’Ajuntament i es refereix a ella com a
regidora de l’oposició i al Josep Abad com a alcalde Rosselló disposava del punt jove que
funcionava força bé, la persona que hi havia va marxar i la persona que es va ficar s’ho va
carregar i responsabilitats no se’n van demanar cap.
Espera que la reunió amb el bisbat com s’atansa setmana santa podria ser profitosa.
Sobre els acomiadaments, no tan sols del cap de brigada, sinó també del professor de música, a
tots dos es fica manca d’adaptació a les necessitats metodològiques de l’empresa. És d’aquelles
coses genèriques que ho diuen tot però a la vegada no diuen res. Voldria saber la veritable
causa per que s’han acomiadat aquestes persones. Doncs si és veritat que el professor de
37

música portava 12 anys a l’escola com és que no s’acomiada abans. Per què se’ls ha acomiadat
veritablement?
Amb el professor de música no hi va haver concurs però amb el cap de brigada sí, una
convocatòria que va sortir al setembre, per cobrir un interinatge, per que el cap de la brigada es
jubila, i aquesta persona no s’incorpora fins passat les vacances de Nadal. Demana més
informació.
Intervé en aquest punt el Sr. David Ricart i comenta que aprofitant que tant ell com el Sr. Toni
Bosch estan al consell comarcal aprofitaran per comunicar-ho l’estat en que es troba la recollida
de residus. En quan al resultat de la recollida i amb aquest sistema que per ell no és l’adequat,
dubta que augmenti aquest percentatge del 41%, preguem per no baixar, quan es veuen les
dades del porta a porta que estan publicades al web i ratllen el 91 i 93%, venen ganes de
plorar, tot i que ho va escollir el poble el sistema d’illes.
Sobre els requisits que no complíem a l’ermita d’Alcanis quins eren? Si ara es
rectifica la subvenció, vol dir que ens ho donaran via ajut directe i aquest s’arxiva?
Intervé l’alcalde dient que, es tornaran a presentar a la subvenció, en una nova convocatòria.
En quan als dos acomiadaments comenta en David Ricart que no hagués costat res trucar als
membres de l’oposició, és un tema greu, entén que pot haver-hi causes subjectives, però li hagués
agradat saber-ho. És un tema que porta moltes conseqüències. En quan al procés de selecció del
cap de brigada, es va comentar o es va sentir dir que no s’estava molt d’acord, que no era del
poble, etc. Sobta que s’hagin d’assabentar d’aquesta manera, tant del professor de música com del
cap de brigada. Explica que el cap de brigada es contracta mitjançant un procés, on deia que
tenia una puntuació i va quedar primer. Pregunta quin tipus de contracte tenia i quins són els
motius objectius, per que aquest senyor no ha superat el període de prova o que ha passat.
Aprofita per expressar la seva opinió sobre la facilitat amb que es parla als plens de la gent, i
consta a l’acta de plens anteriors el que ha dit al respecte. Pregunta sobre les condicions a la que
s’havia contractat aquest Sr. Doncs pot ser que es vagi a judici i es perdi. Al final és del únics
llocs de treball que s’ha cobert mitjançant aquest procés i xoca molt que hagi passat això, referintse al lloc de treball de cap de brigada. També pregunta si s’ha incoat un expedient, és vital, tant al
professor de música com al cap de brigada.
Respon el portaveu del grup, Manel Plana, sobre l’acomiadament del professor de música,
comenta que quan va entrar a l’ajuntament i va agafar la responsabilitat política de l’escola de
música ell ja estava treballant, la trajectòria era molt correcta i era un expert en el tema, a més a
nivell internacional, tant la direcció com la cap d’estudis m’informen que per unes
circumstàncies d’excés de compromisos musicals, laborals, hi ha cops que no pot donar el
servei que correspon, això estava generant un cert malestar entre pares i mares que portaven els
seus fills a guitarra. Sembla ser que això ja venia des de feia temps enrere, és una cosa interna, el
propi professor va comunicar que si creien que no podia arribar als compromisos que li
pertocaven com li correspon deixava el seu lloc de treball, amb el criteri adequat que van prendre
la decisió tant la cap d’estudis com la directora, es creu que s’ha de continuar, però en el transcurs
del dia a dia, li van explicitar que calia fer un canvi, estava generant cert malestar i la situació no
podia continuar, amb la disciplina de guitarra, ens vam seure, vam parlar.
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Específica la regidora Maria del Carme Vidal que quan ha dit “a dit” es refereix que no hi va
haver un procés de selecció. I pregunta si està tot escrit, si existeix acta d’aquestes decisions.
Doncs si aquests treballadors recorren la decisió, qui acaba pagant tot això? L’Ajuntament.
Intervé el regidor Manel Plana, que existeix una qüestió de fons sobre la
qualificació que se li dona en el seu contracte. Cada estiu se li donava de baixa i se’l tornava a
contractar al setembre, en el cas d’aquest treballador la qüestió va més per aquí que no pas pel fet
d’haver-lo acomiadat.
En quan al tema de l’acomiadament del cap de brigada, explica l’alcalde, que el procés de
selecció i contractació es fa entre setembre i octubre de 2017, des d’alcaldia es va demanar
que aquesta persona estigués entre 1 o 2 mesos treballant mà a mà amb l’anterior cap de brigada,
no és entrar en un ordinador i dominar un full d’Excel, això va més enllà, per tal que se li
hagués pogut ensenyar una mica a la persona que havia d’ocupar el seu càrrec. Això no va passar.
Quan va començar a treballar el nou cap de brigada es va trobar completament sol, tan sols amb el
recolzament o no de la brigada. La seva incorporació fàcil no va ser. Continua l’alcalde dient que
el que li va sorprendre de tot plegat, és que en un procés de contractació hagi acabat així, vol dir,
que aquest procés de contractació deixa molt a desitjar, el que no és normal és que si alcaldia és el
cap de personal i qui ha d’acabar valorant a aquesta persona, i en aquest cas acomiadant-lo, que
l’alcalde no pugui dir absolutament res a la taula de selecció, és una cosa incoherent, explica que
no demana tenir vot en el procés, però si que se l’escolti, o si més no, poder ficar alguna
apunt a les bases del que realment es necessita per aquest lloc de treball, per l’experiència que té.
Explica que necessitava un clon o una còpia del que ja teníem, que la brigada funcionava i es
feien totes les feines i estàvem actualitzats en les necessitats del dia a dia del carrer i això no va
ser així. Per que vegeu lo incoherent que va estar tot aquest procés, a un cap de brigada que ha de
vindre a treballar aquí a Rosselló lo mínim és que se li pregunti pels carrers del municipi i els
ubiqui. Des del seu punt de vista el procés d’elecció deixa molt que desitjar.
Explica l’alcalde que en quan a l’acomiadament, és una de les decisions més dures que ha hagut
de prendre des de que és alcalde, és una decisió molt dura, ficar-te a la vida d’una persona, que
treballa per les seves necessitats familiars i que avui per avui per demà es trobi al carrer i
sense feina i sense cap dubte la decisió més dura que ha hagut de prendre com a alcalde. Però el
fet d’ocupar aquesta cadira, obliga o almenys hauria d’obligar a tots els que l’ocupen a tindre de
prendre aquestes decisions i prendre-les el més aviat possible. Conjuntament amb el regidor
d’urbanisme hem tingut diverses reunions per tal d’intentar enfocar el que vèiem que no
funcionava, tornar a encarrilar i aconsellar amb aquesta persona per que vèiem que allò no
funcionava com a cap de brigada, per això en alguns dels plens es va dir que semblava que
funcionava, doncs quan es mantenien aquestes converses amb ell que ho entenia perfectament,
ja que és una persona molt intel·ligent, i llavors durant uns dies la cosa funcionava
perfectament. A pesar d’això, després d’uns dies vèiem que allò no tornava a funcionar. A més a
més, explica que el retorn que li arribava per part de la brigada era desastrós, faltava liderat que
com a cap de brigada havia de tenir, una brigada que ja estava funcionant, potser també per la
manca de la figura de cap de brigada durant els mesos en que va plegar l’anterior i va començar
el nou i després amb la incorporació i treball del nou cap de brigada també va afectar.
Es va fer un seguiment, se li va aconsellar, es va explicar el funcionament que havia de tenir, per
que realment ell pogués avançar i adaptar-se perfectament i continuar treballant, després de
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diferents reunions es va observar que la cosa no funcionava, el fet d’acomiadar-lo no és una per
una cosa en concret, són les diferents coses que van sumant, i al final sentint-ho molt havia de
prendre aquesta decisió.
La persona que començarà a treballar tot seguit, és del municipi, però això no el lliurarà per que
tingui la mateixa pressió, la mateixa exigència que al que hi havia.
Explica que de vegades has de prendre alguna decisió, per que després les altres són més fàcils de
prendre.
La persona que entrarà encara tindrà més pressió i exigència.
Explica que no li serveixen les bases genèriques d’un concurs per optar a una plaça de treball sinó
que s’ha de demanar alguna cosa més, no són només les bases genèriques, en aquest cas,
argumenta que té el currículum perfecte com a cap de brigada però per portar brigades molt més
grans, potser de fins a 200 persones, i fer de cap de brigada pur i exclusiu. Pel que nosaltres
realment necessitàvem i com alcalde demanava era un cap de brigada que fos un clon del que
teníem. Serà molt difícil i veurem si la persona que entrarà ho aconseguirà.
L’acomiadament no és per una cosa en concret, és el cúmul de diverses coses i una manera de
funcionar i que a més a més, després de diverses converses i reunions he tingut de prendre aquesta
decisió, sentint-ho molt. Aquestes decisions com més aviat es prenen millor, va estar tres mesos
de prova. Ell és una persona que va reconèixer que un cop se’l va seleccionar i va entrar a
treballar i es va trobar amb mi, va veure que no era realment per al que al lloc de treball que ell
s’havia presentat segons les bases, un cop ens vam trobar tots dos. Una cosa són les bases i
l’altra és que jo necessito com a cap de brigada per aquest ajuntament. Ha estat la decisió més
forta que he hagut de prendre i complicada.
Replica la regidora Maria del Carme Vidal dient que no ha contestat al que han preguntat, diu
que ha explicat el concurs de selecció però no ha explicat que va motivar aquest retard per que
comencés a treballar, explica que és veritat que sempre hi ha unes costums i unes maneres de
treballar i que quan s’arriba a un lloc t’ho han de dir, a més si arribes a un lloc, tot és
desfavorable, si tot són inputs negatius cap a aquesta persona com molt bé va dir el David Ricart,
després quan es diu en un ple que es podria estar parlant de mobing, després en un altre ple
ens arriba que la cosa va bé, li diu que la decisió només la pres l’alcalde, pregunta a les regidores
de l’equip de govern si quan li havien demanat alguna cosa al cap de brigada aquest havia respost.
Intervé el regidor Manel Plana, demanat que es porti un ordre al ple, no potser que
s’estiguin fent, rèpliques, contrarèpliques, i repliques de les contrarèpliques, etc. A més a més,
si la resposta no és satisfactòria repliquem i tornem a replicar. Demana fer la resposta i la
intervenció de precs i preguntes.
Demostra el seu desacord el Sr. David Ricart doncs argumenta que a través de la resposta que es
dona poden sorgir nous dubtes. És un tema suficientment important per no deixar-lo passar
alegrement. Pregunta quantes reunions es van dur a terme per saber quin camí se li enfocava i
quines instruccions se li donaven i si eren clares. Sobre el retorn dels altres membres de la brigada
pregunta si s’ha fet per escrit o de paraula. Afegeix que s’entén que el període de prova estava
superat, oi?
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Respon l’alcalde dient que el retorn dels altres membres de la brigada sempre ha estat de paraula.
Intervé la regidora Maria Carme Vidal dient que s’ha de poder parlar, doncs és un punt dels
decrets. Comenta que s’ha fet una dissertació sobre la convocatòria i res més.
Replica l’alcalde que els ha contestat, els ha comunicat que aquests processo o es canvien i es fan
d’una altra manera o s’equivocaran tant ell com cada alcalde que vingui al darrera seu. El que no
és normal és que si ell és responsable de personal té alguna cosa a dir sobre la contractació del
personal i el que ha de dir com ha de ser aquesta persona no hi ha ningú més com l’alcalde per
saber-ho, que és amb qui ha de treballar el cap de brigada, i en aquest procés de selecció no
es va tindre en compte res de tot això. Explica que també va demanar que es realitzés una taula
de prova i tampoc se’l va escoltar. I replica que ara li ha tocat fer el que no es va fer bé en el seu
dia i amb molta pena, per que si hagués pogut no ho hagués fet. Però com a responsable d’aquest
ajuntament el que no podia fer era girar el cap i mirar cap a un altre cantó, i el que ha intentar fer
és agafar aquest compromís i realitzar les mesures que han pertocat. Les diferents reunions que
hem tingut amb ell que han pogut ser 3 o 4 reunions, no ha donat el seu fruit. A més a més, se li
va demanar una relació d’obres i tasques que estaven fent, tant ell com la brigada, per portar una
bona planificació, ho va portar al principi i després ja no es va portar més. Argumenta que
reunions i el possible per no haver-lo d’acomiadar es va fer tot i més, fins que al final veus
que això no s’arreglarà i s’ha de prendre una decisió i ha estat aquesta. Explica que la persona que
entri ara si no funcionar tornarà a passar exactament el mateix. I que el que és realment trist és
que el que no es va fer bé d’un bon inici en tota aquesta convocatòria ho ha tingut d’assumir la
figura de l’alcalde que no va poder participar ni en la redacció de les bases.
Intervé el Sr. David Ricart dient que també s’hagués pogut ficar a les bases que es volia un clon
de l’antic cap de la brigada. Però no és l’adequat, si les bases es van aprovar i eren concretes,
comenta que no està d’acord.
Diu la Sra. Maria del Carme que li passa la pilota al secretari interventor.
Li diu l’alcalde que la pilota l’ha acabat absorbint sense haver de fer-ho, i que no li consent que
ho digui. Demana tindre cura del que es diu als plens. Que prou pena li fa que es morirà per aquell
despatx.
Explica que en la contractació del taxi no es volia preguntar pels carreres de la població, i
pregunta si no és d’obligada condició que un taxista conegui els carrers de la població, és una
cosa de sentit comú. Es clar que ho aprendre, com tot però és de sentit comú.
S’han fet reunions amb ell, amb la brigada tots junts, però no hi hagut manera. Si no paro aquesta
situació d’aquí un any o dos la situació s’hagués agreujat i el final el mateix.
Finalitzada les intervencions es passa al següent punt de l’ordre del dia.
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
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Nº EXPEDIENT
NOM
DOMICILI

412/2018
/ PILAR BAÑERES FERNANDEZ
NEUS BAÑERES FERNANDEZ AV. DE LA FRUITA, 2
25124 ROSSELLÓ

DESCRIPCIO

Arranjament de paret exterior de l’Av. de la Fruita, 2 de Rosselló.

CONTRATISTA

Construccions Gorgues

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’alcaldia de data 17-12-2018

Nº EXPEDIENT
NOM
DOMICILI
DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA

413/2018
/ FERRAN MONCASI ROMA
PDA. CUNILLAS, 88
25196 LLEIDA
Construcció de caseta de reg de 2m x 2m per instal·lar una motobomba al polígon
10 parcel·la 4 de Rosselló.
No consta

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’ Alcaldia 17-12-2018

Nº EXPEDIENT
NOM
DOMICILI

427/2018
/ FRANCESC BARÓ NOGUERO
CAMÍ D’ALBELDA, 3
25124 ROSSELLO.

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO

Arrebossar i pintar façana
No consta
FAVORABLE
Decret d’ Alcaldia 24-12-2018

Nº EXPEDIENT

11/2019

NOM
DOMICILI
DESCRIPCIO
CONTRATISTA

/ HECTOR PERICAS URGELES
C/RAMON BERENGUER IV, 21
25124 ROSSELLÓ
Arranjament de terrassa, substitució de 19m² de paviment existent, rajoles
ceràmiques.
Construccions integrals Albesa SL

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’alcaldia 10/01/2019

Nº EXPEDIENT

30/2019

NOM
DOMICILI

DESCRIPCIO

/ COMUNITAT DE PROPIETARIS
AV. PONENT 4
25124 ROSSELLÓ
(En representació Ramon Tomas Gruas)
Reparació de teules i impermeabilització de coberta a l’Av. Ponent, 4

CONTRATISTA

Construccions Fernandez Guillaumet SL

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’alcaldia 14/01/2019
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9/2019

Nº EXPEDIENT

/ JUAN CARLOS MATURANA PEREZ
C/SECLA DEL CAP, 19-21
25124 ROSSELLO
(En representació Jorge Ramirez Qui)
Reforma interior (paviment, fals sostre i pintar habitatge)

NOM
DOMICILI

DESCRIPCIO
CONTRATISTA

Global habitatge i construcció SL

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’alcaldia 14/01/2019
48/2019

Nº EXPEDIENT

/ MARIA ROSA GARCIA SALVADO
C/VERGE DEL PILAR, 15, 1r 1a
25124 ROSSELLÓ
Reforma interior de local per fer una aula de repàs

NOM
DOMICILI
DESCRIPCIO
CONTRATISTA

Construccions Gorgues SA, Instal·lacions Albir, Mobles l’ebenista.

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’alcaldia 22/01/2019

Nº EXPEDIENT

42/2019
/ SALVADOR SEUMA FERNANDEZ
CAMÍ DE L’HORTA, S/N
25124 ROSSELLÓ
Fer un pou per connectar una canonada de reg i tornar-lo a tapar.

NOM
DOMICILI
DESCRIPCIO
CONTRATISTA

No consta

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’alcaldia 21/01/2019
44/2019

Nº EXPEDIENT

/ VICTOR TELLO PEREZ
PARTIDA AL-KANÍS S/N
25124 ROSSELLÓ
Col·locar reixa a la porta per evitar l’entrada d’aigua de pluja a la finca.

NOM
DOMICILI
DESCRIPCIO
CONTRATISTA

No consta

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’alcaldia 21/01/2019

Nº EXPEDIENT

27/2019
/ NEDGIA CATALUNYA

NOM
DOMICILI
DESCRIPCIO

Obertura de rasa per a una escomesa de gas a C/Verge Pilar, 9

CONTRATISTA

No consta

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’alcaldia de 14/01/2019

Nº EXPEDIENT

28/2019

NOM
DOMICILI
DESCRIPCIO
CONTRATISTA

/

NEDGIA CATALUNYA
Obertura de rasa per a una escomesa de gas al C/Major, 131
No consta
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INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’alcaldia de 14/01/2019

Nº EXPEDIENT

380/2018

NOM
DOMICILI

/ JORDI MORENO CABRERA
MARTA DIAZ FERNANDEZ C/MAJOR, 131
25124 ROSSELLÓ

DESCRIPCIO

Redistribució i reforma interior de l’habitatge unifamiliar existent.

CONTRATISTA

PROJOMAR 06 SL

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’alcaldia 11/02/2019

Nº EXPEDIENT

103/2019

NOM
DOMICILI
DESCRIPCIO

/ JUAN LARA MENA
PLAÇA ESGLÉSIA, 9
25124 ROSSELLÓ
Retirada de les portes d’alumini, tapiar obertures i enderrocar la barra del bar.

CONTRATISTA

No consta

INFORME

FAVORABLE

Decret d’alcaldia 18/02/2019
APROVACIO
94/2019
Nº EXPEDIENT
NOM
DOMICILI
DESCRIPCIO

/ RUBEN GONZALEZ ASENCIO
AV. VERGE DEL PILAR, 10
25124 ROSSELLÓ
Reforma de bany i reparació d’humitats en una habitació.

CONTRATISTA

Arterama grup

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’alcaldia 18/02/2019

Nº EXPEDIENT

85/2019

NOM
DOMICILI
DESCRIPCIO

/ JUAN URBANO JUAREZ
C/CELLER, 5
25124 ROSSELLÓ
Reparació de traster de la terrassa i pintat de la façana posterior.

CONTRATISTA

Nou espais serveis integrals SL

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’alcaldia 11/02/2019

Nº EXPEDIENT

83/2019

NOM / DOMICILI

DESCRIPCIO

JAUME RUBINAT TARRAGONA
AV. CATALUNYA, 17
25124 ROSSELLÓ
Instal·lació d’una plataforma elevadora en un habitatge unifamiliar.

CONTRATISTA

No consta

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’alcaldia 11/02/2019
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Nº EXPEDIENT

74/2019

NOM / DOMICILI

FRANCISCO REDONDO GIROS

DESCRIPCIO
CONTRATISTA

Instal·lació d’una caseta prefabricada de formigó al polígon 5 parcel·la 61 partida
Gralleres.
No consta

INFORME

Favorable

APROVACIO

Decret d’alcaldia 04/02/2019

Nº EXPEDIENT

111/2019

NOM / DOMICILI

COMEPORCK 2015 SL

DESCRIPCIO

Adequació interior d’espais existents en nau industrial sense ús específic al Camí de
Benavent, Polígon 22, nau 4.

CONTRATISTA

No consta

INFORME

Favorable

APROVACIO

Decret d’alcaldia 25/02/2019

Nº EXPEDIENT

116/2019

NOM / DOMICILI

ALIER SA

DESCRIPCIO
CONTRATISTA

Resolució de patologies en planta soterrani de l’edifici de producció al Carrer Alier
2, de Rosselló.
No consta

INFORME

Favorable

APROVACIO

Decret d’alcaldia 25/02/2019

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.-CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I ASSUMPTES DE TRÀMIT.
Es dona compte de la correspondència rebuda, essent de destacar per la seva
importància :
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Diputació de Lleida, comunicant Concessió Ajut pel funcionament i
administració consultoris ,anualitat 2018, per import de 24.581,00 Euros.
Diputació de Lleida, , comunicant atorgament ajut Programa Nereu i Pafes 2018/19 per
import de 6.000,00 euros, cada programa.
Institut Nacional d’Estadística , comunicant proposta xifra de població a 1 de gener de
2019, del municipi en 3145 habitants.
Comunitat General de Regants del Canal de Pinyana , envers autorització
sol·licitada per aquest Ajuntament per abocar aigües residuals urbanes a la depuradora a traves
de la llera del Clamor de la Tossa, demanant projecte actualitzat estació depuradora.
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, comunicant renuncia Arquitecte Projecte
reconstrucció Església 1ª Fase.
Ministeri d’Hisenda, Gerència Territorial del Cadastre, oferint eina informàtica , “ Mapa
de Gestió “a que possibilitaria reflectir les incidències de que es tingui en coneixement de
caràcter físic o jurídic , com ara llicencies obres , reformes canvis d’us etc per si l’Ajuntament es
troba interessat .
Síndic de Greuges , recordatori la necessitat d’aplicar l’article 60 de la Llei 24/2009 de
23 de Desembre del Síndic , respecte a l’obligació de comunicar al Síndic actuacions
d’investigació per institució equivalent en l’àmbit de l’estat o Unió Europea.
Departament Territori i _Sostenibilitat , notificant informe avaluació control
inspecció ambiental Alier activitat de fabricació paper i cartró.
Departament Territori i _Sostenibilitat, notificació Revisió Anticipada Autorització
ambiental establiment de Cogeneració
Generalitat de Catalunya ,Departament de la Presidència, informant de diverses eines de
missatgeria instantània de la Generalitat que funciones amb l’aplicació Telegram i les possibilitat
que ofereix, a efectes de la seva divulgació ja que es tracta de serveis amb una voluntat de servei
públic.
Diputació de Lleida, comunicant Jornada informativa sobre la cartografia 1:1000
municipal i la gestió del carrerer.
Generalitat de Catalunya, Departament Agricultura Ramaderia , Pesca i
Alimentació , comunicant informe desfavorable segregació finca rústica, per agregar-la a un altra ,
Tema Peruga.
Generalitat de Catalunya ,Departament de la Vicepresidència, i d’Economia i Hisenda,
comunicant Nota informativa sobre el regim de tutela financera dels ens locals per a 2019.
Subdelegació del Govern en Lleida, donant informació sobre els fons econòmic pels
Ajuntament per la lluita contra la violència de gènere.
Consell Comarcal Segrià,
agraint el suport per la contractació de un agent
d’ocupació i desenvolupem local ,posant els seus serveis a disposició de l’Ajuntament.
Consell Comarcal., oferint els servies del CC del Segrià en l’àrea dels serveis tècnics.
Sindicatura de Comptes , recordant la tramesa de les objeccions dels òrgans
d’intervenció.
Es comenten els diferents escrit i en especial es comenta les liquidacions en les
participacions de tributs de l’estat. .
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NORMATIVA D’INTERÈS LOCAL PUBLICADA AL DOUE, BOE, DOGC I
BOP.
NORMATIVA EUROPEA
Reglamento (UE) 2019/237 de la Comisión, de 8 de febrero de 2019, que modifica el Reglamento
(CE) n.o 1126/2008 por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad
de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo
relativo a la Norma Internacional de Contabilidad 28 ( 1) (L39 de 11.02.2019).
NORMATIVA ESTATAL
Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban
medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. (BOE núm. 25 de
29.01.2019).
Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan
determinadas medidas en materia tributaria y catastral. (BOE núm 25 de 29.01.2019).
Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de
directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados.
(BOE núm. 25 de 29.01.2019).
Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueban
medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía. (BOE núm. 25 de 29.01.2019).
Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las
pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. (BOE núm. 25 de
29.01.2019).
Instrucción 1/2019, de 23 de enero, de la Junta Electoral Central, sobre el voto de los interventores en el
caso de concurrencia de varios procesos electorales (artículo 79.1 de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General. (BOE núm. 26 de 30.01.2019).
Real Decreto 17/2019, de 25 de enero, por el que se modifica el Reglamento General sobre Cotización
y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de
22 de diciembre. (BOE núm. 33 de 07.02.2019).
Resolución de 23 de enero de 2019, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado,
por la que se modifica la de 14 de diciembre de 2009, por la que se establece el procedimiento y las
condiciones para el pago de las tasas, aplicables por la inserción de anuncios en los diarios "Boletín Oficial
del Estado" y "Boletín Oficial del Registro Mercantil", mediante soporte papel o por vía telemática, a
través de entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria. (BOE núm. 30 de 4.02.2019).
Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del
Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las
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operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.
(BOE núm. 30 de 4.02.2019).
Orden TMS/103/2019, de 6 de febrero, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 1148/2011, de
29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación
económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave y se aprueba el modelo
de declaración médica sobre la necesidad de cuidado continuo del menor. (BOE núm. 34 de 08.02.2019).
Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. (BOE
núm. de 05.03.2019).
Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de
convocatoria de elecciones. (BOE núm. de 05.03.2019).
Instrucción 3/2019, de 4 de marzo, de la Junta Electoral Central, sobre consecuencias de la
simultaneidad en la celebración de las elecciones generales de 28 de abril de 2019 y de las elecciones
locales, autonómicas y europeas de 26 de mayo de 2019, en lo que se refiere a la regulación de la
campaña electoral. (BOE núm. 56 de 06.03.2019).
Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. (BOE núm. 57
de 07.03.2019).
Ley 4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia
y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria. (BOE núm. 58 de 08.03.2019).
Orden PCI/227/2019, de 4 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de
22 de febrero de 2019, por el que se establecen obligaciones de servicio público al prestador del servicio
postal universal en las elecciones que se convoquen durante 2019. (BOE núm. de 05.03.2019).
Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Oficina Independiente de Regulación y
Supervisión de la Contratación, por la que se publica la Instrucción 1/2019, de 28 de febrero, sobre
contratos menores, regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. (BOE núm. 57 de 07.03.2019).
Resolución de 6 de marzo de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que
se convocan acciones formativas descentralizadas en el ámbito local para el año 2019. (BOE núm. 58 de
08.03.2019).
Instrucción 6/2019, de 18 de marzo, de la Junta Electoral Central, sobre distribución de espacios
gratuitos de propaganda electoral en los medios de comunicación de titularidad pública y de delegación en
las Juntas Electorales Provinciales y en la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana de las competencias
previstas en el artículo 65.5 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en relación con las
elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado y elecciones a Les Corts, que se celebrarán el 28 de
abril de
2019. (BOE núm. 69 de 21.03.2019).
Instrucción 7/2019, de 18 de marzo, de la Junta Electoral Central, que da nueva redacción
a la Instrucción 5/2019, de 11 de marzo, sobre aplicación de la modificación de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General llevada a cabo por la Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para garantizar
el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad. . (BOE núm. 69 de 21.03.2019).
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Orden INT/318/2019, de 19 de marzo, por la que se modifican los anexos del Real Decreto
605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electorales. (BOE núm. 69 de
21.03.2019).
NORMATIVA AUTONÒMICA
DECRET LLEI 4/2019, de 29 de gener, de mesures urgents en matèria de transport de viatgers
mitjançant el lloguer de vehicles amb conductor. (DOGC núm.7800de 31.01.2019).
RESOLUCIÓ TES/108/2019, de 21 de gener, per la qual s'aprova el Programa d'inspecció
ambiental integrada de Catalunya per a l'any 2019. (DOGC núm. 7797 de 28.01.2019).
RESOLUCIÓ TSF/3150/2018, de 26 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de
l'Acord de modificació de diversos articles de l'Acord comú de condicions per als empleats públics dels
ens locals de menys de 20.000 habitants (codi de conveni núm. 79100015072015). (DOGC núm. 7801
d’1.02.2019).
ACORD GOV/10/2019, de 29 de gener, pel qual s'aprova el Pla estratègic de turisme de Catalunya 20182022. (DOGC núm. 7800 de 31.01.2019).
ANUNCI del Consorci Català pel Desenvolupament Local sobre licitació de l'Acord marc dels serveis
d'assegurances de vida i responsabilitat civil patrimonial amb destinació a les entitats locals de Catalunya.
(DOGC núm. 7800 de 31.01.2019).
RESOLUCIÓ CLT/209/2019, de 5 de febrer, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell
d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aproven les bases
específiques que han de regir la concessió de subvencions en espècie per a la contractació d'espectacles
professionals inclosos en el catàleg d'espectacles Programa.cat. . (DOGC núm. 7805 de 07.02.2019).
RESOLUCIÓ TSF/197/2019, de 31 de gener, per la qual es dona publicitat a la concessió de
subvencions públiques per a la realització del Programa 30 Plus Línia 1, per a la inserció de persones
desocupades de 30 i més anys, per a l'any 2018. (DOGC núm.7805 de 07.02.2019).
RESOLUCIÓ TSF/198/2019, de 31 de gener, per la qual es dona publicitat a la concessió de
subvencions públiques per a la realització del Programa UBICAT d'acompanyament a la inserció i suport
ocupacional per a la inclusió social, per a l'any 2018. (DOGC núm. 7805 de 07.02.2019).
RESOLUCIÓ EMC/305/2019, d'11 de febrer, per la qual es publiquen les dates afegides i/o
substituïdes al calendari de dies festius amb obertura comercial autoritzada de diversos municipis per a
l'any 2019. (DOGC núm. 7811 de 15.02.2019).
DECRET 31/2019, de 5 de febrer, de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual
s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons
públics. (DOGC núm. 7805 de 07.02.2019).
CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre TSF/225/2018, de 21 de desembre, per la qual s'estableix el
calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2019 (DOGC núm. 7776,
de 28.12.2018). (DOGC núm. 7802 de 04.02.2019).
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ORDRE TSF/12/2019, de 4 de febrer, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s'han de prestar
a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la convocatòria de vaga general convocada des del dia 5
fins al dia 7 de febrer de 2019. (DOGC núm.7803 de 05.03.2019).
ACORD GOV/20/2019, de 5 de febrer, pel qual es crea el Consell Assessor de Defensa dels Drets Civils i
Polítics. (DOGC núm.7805 de 07.02.2019).
DECRET LLEI 5/2019, de 5 de març, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge.
(DOGC núm. 7825 de 07.03.2019).
RESOLUCIÓ ARP/505/2019, de 25 de febrer, per la qual es convoquen per a l'any
2019 els ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei
5/2003, de 22 d'abril (ref. BDNS 442244). (DOGC núm.7824 de
06.03.2019).
RESOLUCIÓ TES/521/2019, d'1 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les
subvencions destinades a les administracions públiques de Catalunya per a la investigació i recuperació de
sòls de la seva propietat que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments
de residus industrials per causant desconegut. (DOGC núm. 7825 de 07.03.2019).
ORDRE TSF/44/2019, de 6 de març, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s'han de
prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la convocatòria de vaga general convocada per al
dia 8 de març de 2019. (DOGC núm. 7825 de
07.03.3019).
RESOLUCIÓ EDU/637/2019, de 12 de març, per la qual es modifica la Resolució EDU/452/2019, de 21
de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei
d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons
públics, per al curs 20192020. (DOGC núm.7834 de 19.03.2019).

JURISPRUDENCIA
Pleno. Sentencia 7/2019, de 17 de enero de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 4751-2017.
Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del
Parlamento de Cataluña 10/2017, de 27 de junio, de las voluntades digitales y de modificación de
los libros segundo y cuarto del Código civil de Cataluña. Competencias sobre ordenación de los registros
públicos de derecho privado: nulidad de los preceptos legales autonómicos relativos a la ordenación de
voluntades digitales en ausencia de disposiciones de última voluntad, designación de persona encargada de
ejecutar las últimas voluntades, registro electrónico de voluntades digitales y mediación para resolver las
discrepancias surgidas en aplicación de la ley. Voto particular. (BOE núm. 39 de 14.02.2019).
Pleno. Sentencia 8/2019, de 17 de enero de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 4752-2017.
Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del
Parlamento de Cataluña 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de
las personas en riesgo de exclusión residencial. Competencias sobre vivienda: nulidad de los preceptos
legales autonómicos relativos a la expropiación del uso de la vivienda (STC 93/2015). (BOE núm. 39
de 14.02.2019).
RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT núm. 2255-2016, interposat pel president del Govern en
relació amb diversos preceptes de la Llei del Parlament de Catalunya
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14/2015, del 21 de juliol, de l'impost sobre els habitatges buits, i de modificació de normes tributàries
i de la Llei 3/2012 (sentència).(DOGC núm. 7822 de 4.03.2019).
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD núm. 2501-2016, interpuesto por el Presidente del Gobierno
en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 24/2015, de 29 de julio, de
medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética
(sentencia).(DOGC núm. 7822 de
4.03.2019).
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD núm. 4751-2017, promovido por el Presidente del
Gobierno contra diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2017, de 27 de junio, de las
voluntades digitales y de modificación de los libros segundo y cuarto del Código civil de Cataluña
(sentencia). (DOGC núm. 7822 de 4.03.2019).
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD núm. 4752-2017, interpuesto por el Presidente del Gobierno
en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2016, de 23 de diciembre,
de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión
residencial (sentencia). (DOGC núm. 7822 de 4.03.2019).

XII.- FACTURES I COMPTES,.
S’aprova la relació de factures detallada i en poder dels regidors que ascendeix a la
quantitat de 231.966,58 euros ( s.e.u.o )
PLE 29 de Març de 2019 (Situació bancaria a 28/02/2019)
Relació de Factures del Registre num. 000001 al 00348 - EXERCICI 2019

N.Reg.Fac.
1

D. Registre
22/1/2019

D. Factura
18/1/2019

Imp.Factura
(Euros)
2,42

Descripció
CAIXA BANK DEVOLUCION RECIBOS

Pagat
Sí

2

14/1/2019

14/1/2019

0,24

CAIXA BANK PRESENTACION RECIBOS

Sí

3

11/1/2019

11/1/2019

3,87

CAIXA BANK PRESENTACION RECIBOS

Sí

4

11/1/2019

11/1/2019

1,69

CAIXA BANK PRESENTACION RECIBOS

Sí

5

18/1/2019

18/1/2019

2,42

CAIX ABANK DEVOLUCION RECIBOS

Sí

6

11/1/2019

11/1/2019

3,87

CAIXA BANK PRESENTACION RECIBOS

Sí

7

14/1/2019

14/1/2019

0,24

CAIXA BANK PRESENTACION RECIBOS

Sí

8

14/1/2019

14/1/2019

7,02

PRESENTACION RECIBOS

Sí

9

18/1/2019

18/1/2019

2,42

CAIXA BANK DEVOLUCION RECIBOS

Sí

10

14/1/2019

14/1/2019

8,47

CAIXA BANK PRESENTACION RECIBOS

Sí

11

14/1/2019

14/1/2019

1,94

CAIXA BANK PRESENTACION RECIBOS

Sí

12

1/1/2019

1/1/2019

114,95

TELEFONICA DE ESPAÑA FACTURA: 87390951

Sí

13

1/1/2019

1/1/2019

123,42

TELEFONICA ESPAÑA Factura: 87390951

Sí

14

1/1/2019

1/1/2019

938,42

TELEFONICA ESPAÑA Factura: 87390909

Sí

17

1/1/2019

1/1/2019

133,1

SERRA I SULLA CONSULTORS Subvencions gener

Sí

19

11/1/2019

11/1/2019

1.110,78

WOLTERS KLUWER AYUNTAMIENTOS ON-LINE ESENC

Sí

20

10/1/2019

10/1/2019

190

CONSEJO GRAL COSITALEstudios Locales CUNAL 2019.

Sí

21

4/1/2019

4/1/2019

14.625,27

JOSEP RAMON RALUY SUAREZ ESGLESIA DE ROSSELLO

Sí

51

22

5/1/2019

5/1/2019

207,93

Sí

16.234,90

TRANSFARM LLEIDA RECOLLIDA DE MOSTRES
BIOLÒGIQUES.
TREN MAGIC MADI ESCOLA BRESSOL GENER

26

3/1/2019

3/1/2019

28

1/1/2019

1/1/2019

500,08

ALD AUTOMOTIVE FORD TRANSIT Cuota Alquiler - C

Sí

29

2/1/2019

2/1/2019

216,17

INFOUNIO ADCLOU SECURE

Sí

30

2/1/2019

2/1/2019

235,95

PROTECCION INTEGRAL LLEIDATANA DETALL DEL SERVEI

Sí

31

2/1/2019

2/1/2019

211,75

FARRA SOLSONA DETALL DEL SERVEI

Sí

32

1/1/2019

1/1/2019

26,5

ACTICILIC ENGINYERIA SERVEIS ACTICLIC.CAT

Sí

33

1/1/2019

1/1/2019

22,99

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA Contracte Internet

Sí

34

1/1/2019

1/1/2019

244,19

TELEFONICA DE ESPAÑA.Factura: 87390952

Sí

35

1/1/2019

1/1/2019

196,54

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA MFE amb Corporatiu

Sí

38

28/1/2019

28/1/2019

1.482,00

JOEL VIDAL , COL·LABORADOR RADIO GENER

Sí

39

28/1/2019

23/1/2019

1.083,00

FERRAN CAPDEVILA, LOCUTOR RADIO GENER/19

Sí

40

28/1/2019

28/1/2019

1.272,00

JORDI ALBA, SERVEIS TECNICS GEN/19

Sí

41

28/1/2019

25/1/2019

1.710,00

CARLA APARICIO, LOCUTOR EMISSORA GEN/19

Sí

42

28/1/2019

23/1/2019

1.083,00

FERRAN CAPDEVILA, LOCUTOR RADIO GEN/19

Sí

43

28/1/2019

28/1/2019

1.482,00

JOEL VIDAL, COL.LABORADOR RADIO GEN/19

Sí

44

1/1/2019

17,49

CARREGADOR I BATERIA CAMARA

Sí

45

1/1/2019

552,2

QUÍMICA SERÓ AIGUES

Sí

46

1/1/2019

381,66

BNP PARIBAS DACIA DUSTER

Sí

47

1/1/2019

6,05

SIEF-2 CUOTA MENSUAL GESTION GPRS

Sí

48

1/1/2019

169,4

JF ASCENSORS AJUNTAMENT I CEIP LA ROSELLA

Sí

49

1/1/2019

57,73

QUIRON PREVENCION ACTIVITATS PRL 1/1/2019 A 31/01/

Sí

50

1/1/2019

180

HOLDER SOLU SUSCRIPCIO TARIFA SEMESTRAL FINS 30/06

Sí

51

5/1/2019

454,96

BNP PARIBAS FOTOCOPIADORA

Sí

52

8/1/2019

84,6

BEAUTY BY DIA

Sí

53

8/1/2019

454,72

SISTEMAS DIGITALES CATALUNYA AJUNTAMENT

Sí

54

8/1/2019

450

ASOCIACION CULTURAL BATUCADA SAMBALA

Sí

55

8/1/2019

1.573,00

ACUSTIELEC PROJECTOR HITACHI

No

56

9/1/2019

172,81

SIEMENS ARRENDAMENT

Sí

57

10/1/2019

4.642,33

LIMPIEZAS PIRINEO MANTENIMENT 190002

Sí

58

10/1/2019

4.476,93

LIMPIEZAS PIRINEO ESCOLA PUBLICA

Sí

59

10/1/2019

533,62

LIMPIEZAS PIRINEO CAMP DE FUTBOL

Sí

60

11/1/2019

384,93

DESPATX SIMEO MIQUEL

Sí

64

10/1/2019

28,08

ENDESA ENERGIA

Sí

65

21/1/2019

154,27

SALUT ESQUENA CLASSES GENER

Sí

66

22/1/2019

90,75

ESTONA MOTOR CLASSES HIPOPRESSIUS

Sí

67

22/1/2019

181,5

ESTONA MOTOR CLASSES MANTENIMENT

Sí

68

22/1/2019

90,75

ESTONA MOTOR CLASSES ZUMBA

Sí

69

22/1/2019

90,75

ESTONA MOTOR

Sí

76

31/1/2019

665,5

R-MEDIA SISTEMES EVOLUTION CASAL DE ROSSELLO

Sí

77

31/1/2019

1.917,75

Sí

78

31/1/2019

1.269,00

COMUNITAT DE REGANTS DEL CANAL DE PINYANA
DERRAMA
COMUNITAT DE REGANTS DEL CANAL DE PINYANA

Sí

Sí

52

79

1/2/2019

6,05

SIEF-2 INTEGRAL SECURITY

Sí

81

4/2/2019

25,41

FRU-ROSE SERVEI CARRETILLA ELEVADORA

Sí

82

4/2/2019

1.028,50

EQS SOLUTIONS REPARADOR DE ASFALTO INSTANTANEO

Sí

83

4/2/2019

454,96

BNP PARIBAS LEASING FOTOCOPIADORA AJUNTAMENT

Sí

84

4/2/2019

1.025,44

Sí

85

5/2/2019

217,8

86

5/2/2019

96,8

ALIMENTACIO PER A CENTRES ESCOLARS GENER PAS A
PAS
ODEON ALTAVEU ESCENARI MICROFON PEU MICRO
CABLEJAT
ALFAGRAF SOBRES AMERICANS AJUNTAMENT

87

5/2/2019

68,97

ALFAGRAF SEGELL DATADOR BIBLIOTCA, SEGELL BIBLIO

Sí

88

5/2/2019

50,82

ALFAGRAF TIQUETS CARNAVAL

Sí

89

5/2/2019

11,5

COVER OFIMATICA HP MANTENIMENT NEGRE I COLOR

Sí

90

5/2/2019

547,34

QUIMICA SERÓ AIGUA SANITARIA

Sí

91

7/2/2019

25/1/2019

154,27

ROSARIO SANCHEZ, GIMNASTICA SUAU GENER-18

Sí

92

5/2/2019

1/2/2019

624,86

ARTESEY, LLOGUER LOCAL JOVE FEB

Sí

93

4/2/2019

4/2/2019

16.234,90

TREN MAGIC, SERVEIS EB FEBRER-19

Sí

95

4/2/2019

4/2/2019

207,93

TRANSFARM, SERVEI TRANSPORT ANALITIQUES

Sí

96

1/2/2019

30/1/2019

1.637,50

SERVEIS LIC, NETEJA VIARIA GENER

Sí

101

8/2/2019

8/2/2019

7.724,72

AQUALIA,Substitució de 115 metres de canonada

No

102

8/2/2019

8/2/2019

601,04

AQUALIA, Reparació de la canonada de reg

No

105

1/2/2019

31/1/2019

590,48

PROTECCIO INTEGRAL, VIGILANCIA NOCTURNA GEN/19

Sí

108

31/1/2019

31/1/2019

546,01

LYRECO, FOLIS A4

Sí

110

2/2/2019

1/2/2019

500,08

ALD AUTOMOTIVE, RENTING VEHICLE AGENTS

Sí

112

1/2/2019

1/2/2019

114,95

TELEFONICA, EB FEB/19

Sí

113

1/2/2019

1/2/2019

22,99

TELEFONICA MOBILS, LINIA MOBIL TABLET AGENTS

Sí

114

1/2/2019

1/2/2019

198,68

TELEFONICA MOBILS, LINIES MOBILS AJUNTAMENT FEB/1

Sí

115

25/1/2019

25/1/2019

762,19

ARANZADI, SUSCRIPCIO ARANZADI LOCAL

No

116

1/2/2019

1/2/2019

26,5

SERVEIS ACTICLIC.CAT, FEB/19

No

117

1/2/2019

1/2/2019

244,2

TELEFONICA, DESPESES COMUNICACIO CONSULTORI FEB

Sí

119

16/1/2019

4/1/2019

28,99

ENDESA, BOMBA AIGUA 16/12 A 31/12

Sí

120

16/1/2019

4/1/2019

37,98

ENDESA, ENLLUMENAT BLOCS ST PERE 16/12 A 31/12

Sí

121

16/1/2019

9/1/2019

80,33

ENDESA, EDIFICI ANTIC ESCORXADOR 01/11 A 4/1/19

Sí

122

16/1/2019

4/1/2019

65,73

ENDESA, ENLLUMENAT C. BENAVENT, 16/12 A 31/12

Sí

123

16/1/2019

4/1/2019

773,92

ENDESA, AJUNTAMENT 02/12 A 01/01

Sí

124

16/1/2019

9/1/2019

150,84

ENDESA, ROTONDA 2/11 A 5/1

Sí

125

16/1/2019

4/1/2019

52,73

ENDESA, RAVAL 16/12 A 31/12

Sí

126

16/1/2019

8/1/2019

274,73

ENDESA, ENLLUMENAT AL-KANIS 16/12 A 31/12

Sí

127

16/1/2019

4/1/2019

48,81

ENDESA, ENLLUMENAT VERGE DEL PILAR 16/12 A 31/12

Sí

128

23/1/2019

23/1/2019

1.405,77

ENDESA, GAS, ESCOLA BRESSOL 29/10 A 07/01

Sí

129

1/2/2019

1/2/2019

123,67

TELEFONICA, ESCOLA BRESSOL FEB/19

Sí

130

21/1/2019

21/1/2019

-517,06

ENDESA GAS, ABONAMENT FACTURACIO GAS EB 2018

Sí

131

21/1/2019

21/1/2019

410,17

ENDESA GAS, ESCOLA BRESSOL 5/7/18 A 31/8/18

Sí

133

1/2/2019

1/2/2019

1,68

TELEFONICA MOBILS, REGULARITZACIO LINIES FEB-19

Sí

134

6/2/2019

6/2/2019

373

AMI, QUOTA 2019

No

Sí
Sí

53

135

28/1/2019

28/1/2019

98,8

WOLTERS KLUWERS, PATRIMONI LOCAL

Sí

136

7/2/2019

31/1/2019

227,28

SEGRE SERVEIS, BEGUDES AJUNTAMENT I EMISSORA

No

141

13/2/2019

13/2/2019

37,56

CONSORCI RESIDUS, TRACTAMENT FV GEN/19

No

142

1/2/2019

1/2/2019

140,48

EN ANTENA, GEN/19

Sí

143

14/2/2019

14/2/2019

0,24

CAIXABANK, COMISSIONS 14/02

Sí

144

14/2/2019

14/2/2019

8,47

CAIXA BANK, PRESENTACION RECIBOS 14/2

Sí

145

14/2/2019

14/2/2019

7,02

CAIXABANK, COMISSIONS 14/02

Sí

146

13/2/2019

13/2/2019

3,87

CAIXABANK, PRESENTACION RECIBOS

Sí

147

13/2/2019

13/2/2019

1,69

CAIXABANCK PRESENTACION RECIBOS 13/2

Sí

148

13/2/2019

13/2/2019

3,63

CAIXABANK, COMISSIONS 13/02

Sí

149

14/2/2019

14/2/2019

1,94

CAIXA BANK, PRESENTACION RECIBOS 14/2

Sí

150

31/1/2019

544,5

Sí

151

31/1/2019

1.623,82

ESPAIS VERDS AMBI JARDINS MANTENIMENT ROTONDES
GEN
ESPAIS VERDS AMBI JARDINS MANTENIMENT JARDINS GEN

152

22/1/2019

1.406,88

TALLERS INTER-OXI CAMP DE FUTBOL I RUNA ALIER

Sí

153

4/2/2019

849,42

BERMAN SERVEIS AUDIOVISUALS RADIO ROSSELLO GENER

Sí

154

12/2/2019

23,23

TELESA

Sí

155

12/2/2019

7,05

TELESA ADAPTADOR CANON

Sí

156

10/1/2019

2.875,52

LIMPIEZAS PIRINEO DESEMBRE 2018

Sí

157

25/1/2019

40,95

PAMBE NATURAL GROUP MANTENIMENT ANIMALS

Sí

158

11/1/2019

86,9

PAMBE NATURAL GROUP MANTENIMENT ANIMALS

Sí

159

1/2/2019

242,01

QUIRON PREVENCION MEDICINA DEL TREBALL

Sí

160

1/2/2019

57,73

QUIRON PREVENCION

Sí

161

8/2/2019

40,95

PAMBE NATURAL GROUP

No

162

10/1/2019

1.119,25

ALERTA SEGURETAT PONENT CAMARA VIDEO MONITOR

No

163

15/1/2019

15/1/2019

315,94

EL QUIOSC DE ROSSELLO BIBLIOTECA

Sí

164

31/1/2019

15/1/2019

12,75

EL QUIOSC DE ROSSELLO BIBLIOTECA

Sí

165

7/2/2019

423,5

BARATZ CURS E-LEARNING ABSYSNET

No

166

11/2/2019

540,82

ESTA SUPPLIES DESENGRASANT

Sí

167

4/1/2019

12,05

EL QUIOSC DE ROSSELLO REIS

Sí

168

7/2/2019

27,27

QUIMICA SERO DESRATIZACION

Sí

169

15/1/2019

853,46

EL QUIOSC DE ROSSELLO REIS

Sí

170

22/1/2019

564,55

Sí

171

31/1/2019

-259,93

TALLERS INTER-OXI MAGATZEM MUNICIPAL, SAL,
CEMENTI
DISTRIPLAC MATERIALES

172

1/2/2019

169,4

JF ASCENSORS AJUNTAMENT, LA ROSSELLA

Sí

173

1/2/2019

25

FRU-ROSE FITXES RENTADOR VEHICLES

Sí

174

8/2/2019

64,8

No

175

15/2/2019

77,6

LEFEBVRE EL DERECHO MEMENTO PROTECCION DATOS
2019
TORRELSA CAFE

176

18/2/2019

800

MISTER ENGLISH DOCENCIA ANGLES A2

Sí

177

19/2/2019

771,38

CROMAN SPAIN REPARADOR DE ASFALTO INSTANTANEO

No

178

18/1/2019

18/1/2019

4.210,85

Direcció d'obra de la reforma i ampliació del Casa

Sí

179

28/1/2019

28/1/2019

9.220,76

"TREBALLS FORA DE PROJECTE DE L'OBRA DE REFORMA I

Sí

180

8/1/2019

42

VUNKERS IT EXPERTS SERVEI D'INTERNET I TELEFONIA

Sí

Sí

No

Sí

54

181

29/1/2019

129,81

Sí

326,55

SISTEMAS DIGITALES CATALUNYA AMPLIACION
GARANTIA
SISTEMAS DIGITALES CATALUNYA FACTURACION
MAQUINAS
DISTRIBUCIONES PULIDO CASAL, AJUNTAMENT, ESCOLA

182

8/2/2019

199,83

183

11/2/2019

184

13/2/2019

151,63

LEFEBVRE MEMENTO URBANISMO 2019

No

185

20/2/2019

1.790,00

RESTAURANT MODERNO SOPAR I DINAR DE REIS 2019

No

186

20/2/2019

170

RESTAURANT MODERNO DINAR VOLUNTARIES

No

187

20/2/2019

4.615,71

LIMPIEZAS PIRINEO ESCOLA PUBLICA

No

188

20/2/2019

501,87

LIMPIEZAS PIRINEO CAMP DE FUTBOL

No

189

20/2/2019

3.642,00

LIMPIEZAS PIRINEO AJUNTAMENT CONSULTORI

No

190

20/2/2019

1.574,50

LIMPIEZAS PIRINEO ECOLA, GUARDERIA, CASAL

No

191

20/2/2019

176

No

192

22/2/2019

417,5

RESTAURANT MODERNO XOCOLATA HI-FI SOPAR
VOLUNTARIS
TALLERS INTER-OXI MAGATZEM MUNICIPAL

193

22/2/2019

1.387,95

ENDESA ENERGIA GAS AJUNTAMENT

No

194

25/2/2019

1.032,53

ENDESA ENERGIA GAS

No

195

25/2/2019

752,14

A&B LABORATORIOS MASILLA SELLANTE BLANCA

No

196

25/2/2019

181,5

ESTONA MOTOR FEBRER CALSSES MANTENIMENT

No

197

25/2/2019

90,75

ESTONA MOTOR FEBRER CLASSES HIPOPRESSIUS

No

198

25/2/2019

90,75

ESTONA MOTOR FEBRER CLASSES ZUMBA

No

199

25/2/2019

90,75

ESTONA MOTOR FEBRER CLASSES PILATES

No

200

25/2/2019

106,96

TALLERS ROSSELLO HONDA

No

201

25/2/2019

438,63

ROSTISSERIA DINAR CARNAVAL

No

202

26/2/2019

546,58

DISTRIPLAC MATERIALES AILLAMENT SONOR CONSULTORI

No

203

22/2/2019

1.870,01

ENDESA GAS CASAL

No

204

5/2/2019

84,7

MUNTATGES STM VIDRE CAMARA

No

205

15/1/2019

8/1/2019

255,73

FACTURACIÓ DEL CONSUM S1

Sí

206

5/2/2019

5/2/2019

85,9

ENDESA ENERGIA BLOQSANT PERE 31-12-2018/31-01-2019

No

207

22/1/2019

22/1/2019

188,7

ENDESA ENERGIA ESC BRESSOL 17-12-2018 / 16-01-2019

No

208

5/2/2019

5/2/2019

145,32

ENDESA ENERGIA CAMI BENAVENT 31-12-2018/31-01-2019

No

209

22/1/2019

22/1/2019

260,61

ENDESA CARRASCO I FORMIGUERA 17-12-2019/16-01-2019

No

210

5/2/2019

5/2/2019

121,59

ENDESA RAVAL 31-12-2019/31-01-2019

No

211

5/2/2019

5/2/2019

111,24

ENDESA VERGE DEL PILAR 31-12-2019/31-01-2019

No

212

22/1/2019

22/1/2019

965,01

ENDESA GUILLEM DE ROSSELLO 17-12-2019/16-01-2019

No

213

4/2/2019

4/2/2019

974,51

ENDESA AVINGUDA CATALUNYA 01-01-2019/31-01-2019

No

214

5/2/2019

5/2/2019

59,92

ENDESA MAJOR EDIFICI BOMBA 31-12-2018/31-01-2019

No

215

22/1/2019

22/1/2019

375,28

ENDESA AVDA CATALUNYA 17-12-2018/16-01-2019

No

216

7/2/2019

7/2/2019

310,85

ENDESA LOCAL DONES 03-12-2018/05-02-2019

No

217

31/1/2019

31/1/2019

222,75

TALLERS INTER-OXI, CARRER MESTRE RAMON VIVES

Sí

219

27/2/2019

26/2/2019

1.026,00

FERRAN CAPDEVILA, SERVEIS LOCUTOR RADIO FEB-19

Sí

220

26/2/2019

26/2/2019

1.482,00

JOEL VIDAL, LOCUTOR EMISSORA FEB-19

Sí

221

4/3/2019

28/2/2019

1.272,00

JORDI ALBA, SERVEIS TECNICS FEB-19

No

222

3/1/2019

3/1/2019

107,69

ADAMO INTERNET I TELEFONIA 01/01/2019 - 31/01/2019

Sí

223

4/2/2019

4/2/2019

107,87

ADAMO INTERNET I TELEFONIA 01/02/2019 - 28/02/2019

Sí

31/1/2019

Sí
No

No
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224

4/2/2019

31/1/2019

319,44

FRU-ROSE GAS-OIL

Sí

225

14/2/2019

14/2/2019

540,82

VESTA SUPPLIES DESENGRASANT

No

226

5/3/2019

23/2/2019

907,5

LA CREMALLERA ESPECTACLE 23/02/2019

No

227

25/2/2019

25/2/2019

129,47

FRANCESC LATORRE ELVIRA COSULTORI

No

228

28/2/2019

28/2/2019

968

BARATZ COST D'IMPLANTACIO

No

229

28/2/2019

28/2/2019

370,26

CROMAN SPAIN

No

230

28/2/2019

1.257,69

ALIMENTACIO PER A CENTRES ESCOLARS MENJAR FEBRER

No

232

28/2/2019

211,75

HIDROSIM NETEJA REIXES I EMBORNALS

No

233

5/3/2019

1/3/2019

381,66

BNP PARBIAS GROUP ALQUILER VEHICLE DACIA DUSTER

Sí

234

1/3/2019

28/2/2019

1.623,82

No

235

1/3/2019

28/2/2019

544,5

ESPAIS VERDS AMBI JARDINS ZONEZ AJARDINADES
FEBRER
ESPAIS VERDS AMBI JARDINS ROTONDES FEBRER

236

1/3/2019

28/2/2019

665,5

ESPAIS VERDS AMBI JARDINS SUBINISTRAR I PLANTAR

No

237

4/3/2019

21/2/2019

18,6

FORN DE PA GIGIBET PA KG TALLAT 6 UTS

No

238

4/3/2019

38,7

FORN DE PA GIRIBET COCA TALLADOR PRIMA

No

239

4/3/2019

21/2/2019

13,98

FORN DE PA GIRIBET

No

240

4/3/2019

23/2/2019

242

GUILLERMO LOPEZ PASCUAL DJ G-LOPEZ 23/02/2019

No

241

4/3/2019

1/3/2019

552,2

QUIMICA SERO AIGUA SANITARIA

No

242

5/3/2019

1/3/2019

44,57

BNP PARBIAS COPIADORA/FOTOCOPIADORA

No

243

5/3/2019

1/3/2019

454,96

BNP PARBIAS COPIADORA/FOTOCOPIADORA

No

244

5/3/2019

16/1/2019

19,74

ENDESA AFORES 12/11/2018 - 14/01/2019

No

245

5/3/2019

22/1/2019

848,38

ENDESA ENLLUMENAT MAJOR 17/12/2018-16/01/2019

No

246

5/3/2019

7/2/2019

31,79

ENDESA CEMENTIRI ROSSELLO 06/12/2018-05/02/2019

No

247

5/3/2019

22/1/2019

740,75

ENDESA ZNA ESPORTS 17/12/2018-16/01/2019

No

248

5/3/2019

7/2/2019

197,79

ENDESA AJUNTAMENT VELL 03/12/2018-05/02/2019

No

249

5/3/2019

22/1/2019

172,45

ENDESA CASAL 17/12/2018-16/01/2019

No

250

5/3/2019

22/1/2019

648,34

ENDESA ENLLUMENAT AJUNTAMENT 17/12/2019-16/01/2019

No

251

5/3/2019

22/1/2019

420,61

ENDESA ENLLUMENAT CARRASCO I FORMIGUERA

No

252

5/3/2019

7/2/2019

73,31

ENDESA MAGATZEM 06/12/2018-05/02/2019

No

253

5/3/2019

6/2/2019

592,85

ENDESA ENLLUMENAT AL-KANIS 31/12/2019-31/01/2019

No

254

25/2/2019

25/2/2019

114,95

E BANDO, SERVEI EBANDO 2019

No

255

19/2/2019

19/2/2019

17,4

TELEFONICA, LINA ZONA ESPORTIVA FEB-19

Sí

256

19/2/2019

19/2/2019

48,16

TELEFONICA, ADSL CASAL FEB-19

Sí

257

1/2/2019

1/2/2019

133,1

LOCALPROM, Butlletí Local de Subvencions febrer

Sí

258

7/2/2019

7/2/2019

172,81

SIEMENS, RENTING SERVIDOR FEB-2019

Sí

259

1/2/2019

1/2/2019

229,9

SIEF, QUOTA ANUAL ALARMA ESCOLES

Sí

260

1/3/2019

1/3/2019

16.234,90

TREN MAGIC, SERVEIS PRESTATS EB MARÇ-19

No

261

1/3/2019

28/2/2019

154,27

SALUT ESQUENA, CLASSES FEBRER 19

No

262

1/3/2019

1/3/2019

624,86

ARTESEY IBERICA, LLOGUER LOCAL JOVE MARÇ-19

No

263

1/3/2019

25/2/2019

154,27

ROSARIO SANCHEZ, GIMNASTICA SUAU, FEB

No

264

26/2/2019

31/1/2019

1.176,23

LIMPIEZAS PIRINEO CONSULTORI MEDIC

No

265

1/3/2019

1/3/2019

6,05

SIEF2 INTEGRAL SECURITY CUOTA MENSUAL

No

266

5/3/2019

28/2/2019

31,12

FRU-ROSE COPERATIVA GASOLINA 95

Sí

267

5/3/2019

28/2/2019

420,6

FRU-ROSE GAS-OIL

Sí

No

56

268

5/3/2019

4/3/2019

39,93

PUBLIEDER SAMARRETES ZUMBA I CORAL

No

269

5/3/2019

28/2/2019

25,41

FRU-ROSE SERVEI CARRETILLA ELEVADORA

No

270

5/3/2019

28/2/2019

367,3

DISTRIPLAC BORERA JARDI

No

271

12/3/2019

12/3/2019

1.176,23

LIMPIEZAS PIRINEO CONSULTORI MEDIC

No

272

12/3/2019

28/2/2019

583,26

LIMPIEZAS PIRINEO CAMP DE FURBOL FEBRER

No

273

12/3/2019

11/3/2019

563,45

ALFAGRAF CARNETS BIBLIOTECA

No

274

12/3/2019

11/3/2019

1.045,20

ALFAGRAF REVISTES BULLETI MUNICIPAL

No

275

12/3/2019

1/3/2019

169,4

JF ASCENSORS AJUNTAMENT I LA ROSSELLA

No

276

12/3/2019

28/2/2019

4.615,71

LIMPIEZAS PIRINEO MANTENIMENT ESCOLA

No

277

1/3/2019

1/3/2019

133,1

BULLETI LOCAL DE SUVBENCIONS MARÇ

No

278

28/2/2019

28/2/2019

55,22

LYRECO FORRO LIBROS ADH DESPEGABLE 0,5X20M

No

279

1/3/2019

1/3/2019

500,08

ALD AUTOMOTIVE Vehículo: 2253JPX FORD TRANSIT

No

280

28/2/2019

28/2/2019

590,48

No

281

29/1/2019

29/1/2019

242

PROTECCIONS INTEGRAL LLEIDATANA DETALL DEL
SERVEI
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES CASAL

282

25/2/2019

25/2/2019

1.936,00

ESPECTACLES LA TRACA GRUP CRYSTAL

No

283

25/2/2019

25/2/2019

201,47

FARRA SOLSONA CARNESTOLTES 2019

No

284

25/2/2019

25/2/2019

225,42

PROTECCION INTEGARL LLEIDATANA CARNESTOLTES 2019

No

286

20/2/2019

20/2/2019

749

ASSOC. CATALANA MUNICIPIS I COMARQUES QUOTA 2019

No

287

1/1/2019

31/12/2018

1.416,03

ALBERT SOLER, CANVIADORS CASAL, I ROBA BRIGADA

Sí

288

15/1/2019

15/1/2019

135,06

SOLER, BRIGADA I CASAL

Sí

289

15/1/2019

15/1/2019

1.149,06

SOLER, BRIGADA, JUBILATS, TRENS, PISCINES, BIBLIO,

Sí

290

5/2/2019

31/1/2019

241,09

SOLER, GABIES CONILLS, I VARIS BRIGADA

No

291

5/2/2019

31/1/2019

1.057,88

SOLER, DONES, SENYALIT, EB, BRIGADA, LOCAL, CAÇADO

No

292

15/2/2019

15/2/2019

678,96

SOLER, C.FUTBOL, STOCK MAGATZEM, ROBA, ESCOLES,

No

293

15/2/2019

15/2/2019

419,76

SOLER, TALA ARBRES, ESCOLES, FOTOCOL ELIJUST

No

294

13/2/2019

5/2/2019

42,14

VUNKERS, FIBRA JUBILATS FEB-19

Sí

295

21/2/2019

21/2/2019

231,5

SISTEMES DIGITALS, FACTURACIO COPIES JA00145

Sí

296

5/3/2019

28/2/2019

138,92

CORREOS, FACTURACIO FRANGUEIG FEB/2019

No

297

1/2/2019

1/2/2019

239,05

INFOUNIO, SERVEI MENSUAL adCloud Secure - 500GB

No

298

18/2/2019

18/2/2019

2.449,40

ESPUBLICO, PLATAFORMA CORP. CONTENIDO EDITORIAL

No

299

21/2/2019

21/2/2019

1.698,37

ES PUBLICO: ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA

No

304

3/3/2019

3/3/2019

207,93

TRANSFARM, RECOLLIDA ANALITIQUES FEBRER

No

305

14/2/2019

7/2/2019

392,4

ENDESA, ESCOLES 3/12 A 05/02

No

306

14/2/2019

7/2/2019

846,7

ENDESA, ESCOLES 3/12 A 05/2

No

307

14/2/2019

22/1/2019

465,7

ENDESA, ENLLUMENAT AV PONENT 17/12 A 16/01

No

309

25/1/2019

25/1/2019

76,3

SUBSCRIPCIO ACN RADIO - GENER 2019

No

310

25/1/2019

25/1/2019

82,18

INTRACATALONIA, SUBSCRIPCIO ACN GENER 2019

No

311

1/3/2019

1/3/2019

221,91

INFOUNIO, SERVEI MENSUAL adCloud Secure - 500GB

No

312

1/3/2019

1/3/2019

156,09

ENACAST. Streaming i Ràdio a la Carta Web Ràdio Ro

No

313

28/2/2019

28/2/2019

89,2

INFOUNIO, RATOLÍ I TONER EMISSORA

No

314

25/2/2019

25/2/2019

76,3

SUBSCRIPCI? ACN R?DIO - FEBRER 2019

No

315

5/3/2019

28/2/2019

300,57

SEGRE SERVEIS, BEGUDES AJUNTAMENT I CARNESTOLTES

No

316

1/3/2019

1/3/2019

6,3

TELEFONICA, MOBILS AJUNTAMENT

Sí

No

57

317

1/3/2019

1/3/2019

22,99

TELEFONICA MOBIL, LINIA MOBIL TABLET AGENTS

Sí

318

1/3/2019

1/3/2019

244,02

TELEFONICA , CONSULTORI MARÇ

Sí

319

1/3/2019

1/3/2019

949,15

TELEFONICA, DESP. COMUNICACIO AJUNTAMENT MARÇ

No

320

1/3/2019

1/3/2019

213,64

TELEFONICA, MOBILS AJUTAMENT MARÇ

No

321

1/3/2019

1/3/2019

114,95

TELEFONICA, PUNT EDU MARÇ

No

322

1/3/2019

1/3/2019

123,42

TELEFONICA, EB MARÇ-19

No

323

4/2/2019

4/2/2019

34,99

ADAMO, AJUNTAMENT FEB-19

No

324

4/3/2019

4/3/2019

34,99

ADAMO, AJUNTAMENT MARÇ-19

No

325

19/3/2019

19/3/2019

17,4

No

326

30/1/2019

30/1/2019

60,5

TELEFONICA, DESPESES COMUNICACIO Z. ESPORTIVA
MARÇ
LA XARXA -QUOTES ENTITATS GENER-19

327

28/2/2019

28/2/2019

60,5

LA XARXA-QUOTES ENTITATS FEB-19

No

328

4/3/2019

28/2/2019

1.028,73

SOLER, TRENS, PISCINES, NETEJA, ESCOLES, CASAL,

No

329

7/3/2019

21/1/2019

190,8

VICTOR ALBA, AFINAR PIANOS ESCOLA MUSICA

No

330

7/3/2019

6/3/2019

172,81

SIEMENS,RENTING SERVIDOR 30/3 A 304/4

No

331

11/3/2019

7/3/2019

319,44

PLAMECA, LLOGUER PODATHOR SETOS CAMP FUTBOL

No

332

11/3/2019

28/2/2019

363

BERMAN, CRONIQUES LA XARXA FEB/19

No

333

11/3/2019

8/3/2019

280,88

SISTEMAS DIGITALES, FACTURACIO COPIES 8-2 A 8-3

No

334

12/3/2019

28/2/2019

2.110,68

LIMP PIRINEO, NETEJA GRAL DE VIDRES FEB-19

No

335

12/3/2019

28/2/2019

3.642,00

LIMP. PIRINEO, NETEJA DEPENDENCIES FEB-19

No

336

13/3/2019

4/3/2019

57,73

QUIRON PREVENCION, PREVENCIO RISCOS MAR´-19

No

337

13/3/2019

13/3/2019

18,7

QUIOSC, MATERIALS FELICITACIONS NADAL

No

338

13/3/2019

13/3/2019

66,59

QUIOSC, MATERIALS FELICITACIONS NADAL

No

339

13/3/2019

13/3/2019

720,85

NOVELEC, PISCINES, PARKINGS PUBLICS

No

340

13/3/2019

15/2/2019

74,79

NOVELEC, MATERIALS ESCOLES

No

341

13/3/2019

31/1/2019

1.074,56

NOVELEC, GOSSERA, CASAL, ENLLUMENAT, AJUNT VELL

No

342

18/3/2019

28/2/2019

106,98

JF ESPAIS, MATERIAL OFICINA

No

343

18/3/2019

10/2/2019

1.520,73

ALERTA SEGURETAT, INSTAL·LACIO I REVISIO EXTINTORS

No

344

19/3/2019

175,74

SOLER, VARIS SANITARIS PISCINES

No

346

26/3/2019

26/3/2019

1.026,00

FERRAN CAPDEVILA, LOCUTOR MARÇ-19

No

347

26/3/2019

26/3/2019

1.482,00

JOEL VIDAL, LOCUTOR EMISSORA MARÇ-19

No

348

26/3/2019

26/3/2019

1.710,00

CARLA APARICIO, LOCUTOR MARÇ-19

No

No

231966,58
Total Factures Registrades

231.966,58

Factures Liquidades Efectivament
Factures Pendents de Liquidar

121.965,62
110.000,96

Pregunta en aquest punt la Sra. Maria del Carme Vidal respecte al Sr. Ricard Anton que fa
alguna intervenció a Ràdio Rosselló si ho fa com a voluntari o no, ja que no veu cap factura.
També argumenta que els membres/treballadors de Ràdio Rosselló són falsos autònoms ja que
cada mes facturen el mateix, estan cobrant cada mes el mateix i queda clar que són falsos
autònoms, jurídicament pregunta com pot afectar a l’Ajuntament, ja que hi ha una llei que no ho
avala.
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Pregunta la Sra. Maria del Carme Vidal sobre la factura 152, tallers camp de futbol runa Alier.
Contesta l’alcalde que és una actuació al camp de futbol i es va treure la runa, de uns
abocaments il·legals a les portes de l’abocador de Alier. .
Pregunta ara la Sra. Maria del Carme Vidal sobre l’assentament 185, quan es parla de sopar de
Reis, no es refereix al fet, és un sopar que fa l’Ajuntament a la gent que col·labora amb la
cavalcada de Reix i durant aquell dia, resulta que s’utilitza diner públic i als membres de
l’oposició no es comunica res, creu que és partidista, igual que amb el butlletí. Que nosaltres
puguem decidir si anar-hi o no. No es tal pel sopar sinó com es gestiona. Ho paguem tots i es
passa de nosaltres, també paguen els nostres votants.
Les factures denoten que s’ha de treure a concurs públic, no nomé amb l’escola bressol, etc. Sinó
també la jardineria, ella tota la vida s’ha pensat que el jardiner és la persona que cuida les
plantes, i amb aquest senyor li és igual, sort que és jardiner i no metge. La reposició ho assumim
nosaltres, la palmera de l’Aviador ja s’ha mort. No només hi ha les rotondes hi ha altres coses.
Comenta que hi ha quasi 700€ de replantació.
Respon l’alcalde que tot el que és jardineria ho porta el jardiner, el tema de que hem fet ara és
treure a concurs tot això; jardineria, escola bressol i neteja. S’ha proposat municipalitzar el tema
de jardineria, així com amb el tema de brigada el material es compra des de l’ajuntament amb el
tema de jardineria el material el compra ell, no va l’ajuntament directament a comprar una planta,
ell compra i factura, la idea és absorbir això, que l’ajuntament pugui comprar directament aquest
material i tindre al jardiner en plantilla de l’Ajuntament, segurament guanyarem en tot.
Intervé de nou la Sra. Maria del Carme Vidal dient que no l’ha entès, que el jardiner ha de
cuidar les plantes, i posar remei.
Contesta l’alcalde dient que també s’ha de cuidar el mobiliari i aquesta setmana s’han hagut de
canviar deu u onze papereres fetes malbé i trencades, el que no puc fer és ficar-me amb un
revòlver allí vigilant cada cosa. Estem farts de plantar de tot a tot arreu, i encara no s’ha plantat
que ja ens l’han robat, les plantes es moren també. Afegeix que també és normal treure a passejar
el gos i recollir els excrements, però com sempre hi ha gent que no ho fa.
XIII.- MOCIONS
Per part de tots els grups de l’Ajuntament i d’acord amb el suggeriment del Consell Comarcal
del Segrià
a proposta del Grups Comarcals ICV, El Comú i CUP es presenta la següent
Moció “ Moció per instar al Departament d’Ensenyament a crear el marc legal que
permeti a les AMPES/AFA gestionar el menjador; per això i a l’empara del que preveu
l’article 97.3 en relació al 91.4 del Real decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es presenta al Ple
de la Corporació, la següent proposta :
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Moció per instar el Departament d'Ensenyament a crear el marc legal que permeti a les
AMPES/AFA gestionar el menjador
Instar al Departament d'Ensenyament a aturar els treballs d'elaboració i aprovació del Decret de
menjadors en els termes que recull l'actual esborrany, per obrir un nou cicle de debat sincer amb
la comunitat educativa, amb l'objectiu de crear consensuadament el marc legal que permeti a les
AMPES/AFA gestionar el menjador.
2. Instar el Departament d'Ensenyament a trobar la fórmula legal o acord polític amb tots els
Consells Comarcals per fer possible que les AMPA/AFA que ho desitgin i tinguin el suport
del seu Consell Escolar de Centre, puguin continuar fent una gestió directa del menjador escolar
fins que s'aprovi un nou marc regulatiu de consens amb la comunitat educativa.
3. Instar el Departament d’Ensenyament a garantir el servei de menjador escolar i les activitats
educatives que s’hi associen durant tot l’ensenyament obligatori.
4. Traslladar els acords d’aquest Ple al Departament d'Ensenyament, al Consell Comarcal, a tots
els centres educatius de titularitat pública del municipi a través del representant de l'ajuntament en
els respectius Consells Escolars de Centre i a la Coordinadora SOS Menjadors Escolars Públics
Es sotmet a votació, s’aprova per unanimitat
XIV.-PRECS I PREGUNTES
Intervé el regidor Toni Bosch, dient que moltes de les preguntes que tenia previstes ja han estat
contestades, i pregunta sobre una qüestió que ha estat contínuament presentada en els darrers
plens pel Sr. Manel Plana i és l’informe del Camí d’Almacelles, comenta que encara no se’n sap
res, fa més de 6 mesos. A continuació parla sobre l’estat en que es troba la canera, partint de que
li sembla molt bona idea, tot el tema de la canera, discrepa amb la ubicació, però no amb el fet,
comenta que són dos voluntàries, que el que fan és recollir animals que de vegades no
s’atreveixen ni els Mossos d’Esquadra, no tenen assegurança, estan fent un servei al municipi,
tenen una subvenció de 300€ però aquesta és molt minsa i sembla que vagin demanant caritat, tant
per les xarxes socials com pels carrers, per poder adquirir menjar i medicaments, etc.
Aquesta animals si entren a la nostra canera, si els extrapolem a un any vista, serien 32 gossos i
84gats, significa que si es queden a la nostra canera i són adoptats des de la nostra canera tot el
conveni que tenim amb la canera d’Alcanó ens estalviem 500€ dels deu primers gossos, i a partir
de l’11è 300€ per gos que són 22 per 300€ que són 6.600€, està molt molt bé, però estan en estat
precari, s’ha demanat la creació d’un carnet per si com a voluntàries passes alguna cosa, ja sigui
amb Mossos o amb algú altre, ja que els pot caure una multa de 2.000€ a les voluntàries, estan
en fals, i ens podem trobar que al final elles no vulguin saber res, i ens portin les claus de la
canera, si que es veritat que qui acaba pagant el xip i les vacunes és qui adopta però
inicialment s’han de fer càrrec ells, aquests diners l’han de posar elles de la butxaca i estan fent
crides que necessiten tot aquest diner.
Intervé la Sra. Maria del Carme, dient que ella també va demanar un informe, abans d’aquest, al
ple del desembre de 2017, sobre el que implica que l’Ajuntament no hagi tret a concurs l’Escola
Bressol com altres serveis. També parla en quina situació estan informes urbanístics de quan ells
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van entrar a l’Ajuntament al 2011, només es va solucionar el pagament de quatre mil i pico euros
al Regidor de Festes, el problema de l’edifici de la farmàcia, i els altres com estan? Demana un
llistat de tots aquells expedients que estan com el primer dia. Que no prescriguin, com les
contribucions especials de la Secla del Cap. I demana que se’ls hi faci arribar a tots. Demana també
regularitzar els comunals.
En quant a la instància que va presentar de la Plaça Aviador, Carrer Sant Jordi, li va comentar que
era una cosa historiogràfica, com l’Alcalde li va donar una explicació política ara ho porta al Ple,
explica que li va dir que el canvi de nom era cosa dels Mossos i arquitectes. Doncs després de
parlar amb Mossos i arquitectes li diuen que ells no tenen res a dir, per això li diu a l’Alcalde que
és ell qui ha decidit que el Carrer Sant Jordi ara comenci al Carrer Major.
En quant a la terrassa del RetCat esperava que se la rectifiques quan va parlar de la terrassa, com
no es va fer, comenta que l’arquitecta no es va equivocar, qui es va saltar una ordenança
municipal és qui havia de vigilar que va mirar cap a un altre costat i es va incomplir una
ordenança municipal.
Estant en torn de precs i preguntes agafa un altre cop la qüestió del personal i que sempre
ha defensat als treballadors, en quant a la brigada Explica que si des d’un principi va veure
que no anava bé amb el cap de la brigada li hagués pogut dir, hi ha una cosa que és diu humanitat.
Aquesta persona tenia una feina i ara de cop i volta se l’acomiada. Hi ha coses amb les que
podem estar d’acord, però sembla com si la brigada el vigilava a ell.
Li recrimina a l’alcalde que sempre té la mala costum que sempre quan dius alguna cosa o la
justifiques sempre poses a la boca el nom d’un tercer, i ara com parlem de la brigada, a la
segona quinzena del mes de juliol li comenta que va reunir a la brigada a baix al magatzem i els hi
va fotre una bronca de pel·lícula, a més d’això li diu que va acabar dient que sort d’ell, però que
l’oposició els volia acomiadar a tots. Ella estava de vacances i a l’endemà la van trucar per
explicar-li. Això denota una falta de seguretat i maduresa personal.
Fa la intervenció en aquest punt, el Sr. David Ricart, i sobre el tema de brigada no vol comentar
res més, només demana que s’anoti tot el que s’ha dit a l’acta. En quan al tema que ha dit
anteriorment la Maria del Carme diu que no és la primera vegada que passa aquestes coses, que
s’acusi a l’oposició en aquest cas de voler fer fora ala gent, que no és el que s’ha dit aquí, aquí
s’ha dit sempre arreglar les situacions per que quedin consolidades, per la seva cobertura
definitiva.
En quan al tema del Camí d’Almacelles, els urbans van manifestar que tenien un informe,
el vial lateral ha de continuar fins a la rotonda de dalt, en un futur, la teoria és aquesta. Quedarà
resolta la confluència d’una cruïlla. Els agents van manifestar que tenen uns informes d’una
empres externa especialitzada en senyalització per donar cabuda en aquella cruïlla, seria bo
treure’l i instal·lar un parell de miralls. Seria bo mirar aquest informe. Demana aprofitar aquest
informe que tenen els agents i donar solució a aquella cruïlla, temporalment.
Sent l’últim ple ordinari aprofita per donar les gràcies a tots els treballadors de l’Ajuntament per
la feina que han fet i fan i els encoratja a continuar igual, explica que ha intentat en tots els plens
61

guardar una correcció i així es pot veure a les actes, sempre de d’una oposició constructiva.
Comenta que quan se l’ha volgut escoltar se l’ha escoltat i quan no, això és la democràcia.
Sort a tots.
Respon l’alcalde al tema urbanístic del Camí d’Almacelles i explica que ja fa molt de temps que
està manat als tècnics i si no s’ha acabat encara és per que alguna cosa no quadra o no deu ser
fàcil de fer-ho i que es pugui executar per sempre. Tornarem a insistir amb aquest informe. En
quant als informes que comentava la Sra. Maria del Carme, explica que tant de bo l’Ajuntament
tingués tres persones més treballant en administració, és una cosa que estic insistint constantment
al secretari, anem molt lents, i ell també es conscient. En quan al tema de l’Escola Bressol i el
concurs públic ja fa molt de temps que es demana. També li diu que si vol informes, factures, etc.
Poden vindre directament a demanar-ho, el que necessitin.
Intervé de nou la regidora Maria del Carme Vidal dient que amb el munt de coses externes que
tenim, l’únic que s’ha de fer és trucar a la persona/empresa adequada i manar-ho fer. El que ha de
fer l’Ajuntament és agilitzar-ho.
Explica l’alcalde que la feina d’ell com a polítics és manar-ho, ell no l’ha de fer aquest expedient,
per això es treballa amb assessoria externa i si es creu que s’ha d’incorporar més gent a
l’ajuntament creu que s’ha de fer. Nosaltres ho hem de demanar i seran els treballadors que ho
executaran o ho manaran dins de les seves tasques i les seves possibilitats.
Pel que fa a la avaluació de la brigada que ha fet la Sra. Maria del Carme, en aquest cas la
brigada però també pot ser un altre grup de treballadors, com oficina, lògicament clar que parlo
amb ells, per veure on no estem funcionant, ho saben ells i no jo i jo avaluaré, m’escolto a tots. I
comenta que és el primer a dir que la brigada avui necessita un re- ajust o un ajustar-se i necessita
que el cap de brigada ajudi. No és un tema fàcil. Explica que la decisió final l’ha acabat prenent
ell i no és una cosa que l’hagin manat els altres treballadors de la brigada. I argumenta que ha
estat una pilotada que ha rebut rebotada i no li ha vingut de nou.
En quant a l’informe que ha comentat el regidor David Ricart que tenen els agents municipals
explica que ell no l’ha vist, ni en té coneixement, que s’està assabentant ara, que li sorprèn que ell
com a membre de l’oposició tingui més informació que el propi alcalde. Si una cosa a demostrat
aquest ajuntament és la proximitat amb els veïns, quan algú ha vist que en un lloc en concret i que
per temes de seguretat al dia següent s’ha col·locat. Si creieu que s’han de col·locar miralls en
aquesta cruïlla i m’ho feu saber jo també vull que immediatament es col·loquin, no vull que un
problema estigui 6 mesos arxivat. Ens ficarem de seguida. Això al final ho sap més un que es
troba amb el problema dia a dia que un tècnic que no passa per allí.
Intervé de nou la regidora Maria del Carme dient que és veritat que ho van dir, hi ha moltes
coses, normatives, decrets però si no utilitzem la norma, és aquest el problema, la norma
soluciona problemes, si la norma ho diu ja està.
Pel que fa al tema de la canera explica l’alcalde que valora molt positivament tota la feina que
està realitzant aquesta associació i els membres que estan al capdavant, però que realment el
recolzament el tenen al 500%, es va fer el més ràpid possible l’edifici aquell i la gestió que en
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fan és molt important. L’avantatja que tenim també és que fan interactuació amb els diferents
municipis, de vegades si ens fiquem d’acord amb els altres ajuntaments per assumir o no els
gossos depenent del gossos que hagin tingut i poder estalviar en la gossera. De vegades els gossos
que deixen aquí provenen d’altres municipis i a la inversa. Han rebut un ajut de 300€ per part de
l’Ajuntament però també els hi estem reclamant que aportin alguna factura per justificar-ho, igual
que es fa amb les altres subvencions, si ens porten assegurança encantats estarem d’ajudarlos. La feina és molt valorable i important. També s’ha fet la caminada solidària, ara en farem
una segona al maig i que tot el que recaptin anirà íntegre, també es facilita que puguin instal·lar la
paradeta per vendre al mercat, s’intenta ajudar en tot i més. La llàstima és que la gent no està
conscienciada i els abandona, etc. És un associació que tindrà tot el recolzament de l’Ajuntament.
Finalment l’Alcalde intervé i aixeca el Ple quant son les tretze hores i trenta minuts i
de tot lo dit s’estén aquesta acta, que com a Secretari, certifico

63

