ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA TELEMATICA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 24 D’ABRIL DE 2020
Data: 24 d’Abril de 2020
Horari: 12,00 a 12,45 hores.
Lloc: Rosselló. Videoconferència/Sala d’actes de la casa consistorial.
Regim: Ordinària
Hi assisteixen:
Alcalde:
Josep Abad i Fernàndez.
Regidors:
Manel Plana i Farran
Elisa Torrelles Tormo
Jaume Borrero Montijano
Silvia Olmo Pareja
Joan Andreu Urbano Fernàndez.
Raul Jove Bañeres.
Judit Teixine Baradad
Antoni Bosch Carabante
Nuria Montserrat Fernàndez
Cristina Pena Jove
Secretari:
S. Fèlix Ruiz Martínez
ORDRE DEL DIA
1. Acord sobre la celebració de la sessió per mitjans electrònics.
2. Lectura i aprovació actes anteriors.
3. Donar compte prorroga pressupost 2020
4. Aprovació Inicial Pressupost 2020 i Annexos.
5. Donar compte Decret de Incorporacions de crèdit.
6. Donar Compte Decret Aprovació Pla Pressupostari a Mig termini 2020-2023.
7. Donar compte Liquidació Pressupost 2019.
8. Informe Pagament Mig a Proveïdors 4r /Tr 2020.
9. Decrets e Informes Alcaldia i Regidories.
10. Llicencies d’obres.
11. Correspondència Oficial i assumptes de tràmit.
12. Factures i comptes,
13. Mocions.
14. Precs i Preguntes

PRIMER.- ACORD SOBRE LA CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ PER MITJANS
ELECTRÒNICS.
L'Organització Mundial de la Salut va elevar el passat 11 de març de 2020 la situació
d'emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19 a pandèmia internacional. L'evolució
dels fets requereix l'adopció de mesures immediates i eficaces per fer front a aquesta
conjuntura.
Per donar resposta a aquesta greu crisi, el Govern d'Espanya ha decretat l'estat d'alarma a
través del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
A la vista d'aquesta situació i atenent la situació sanitària que concorre i davant les
recomanacions de les Administracions de l'Estat i Autonòmica, des d'aquest Ajuntament
entenem que hem d'adoptar amb urgència les mesures que siguin necessàries per protegir la
salut i la seguretat dels ciutadans i contenir la progressió de la malaltia.
Vista la possibilitat que atorga l'article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases del Règim Local per celebrar sessions i adoptar acords a distància per mitjans
electrònics i telemàtics en situacions excepcionals com la qual ara vivim, s’acorda per
unanimitat la celebració d’aquest Ple.
II.- LECTURA I APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.
Son aprovades per unanimitat l’Acta de la sessió ordinària de data desembre de 2019 i
extraordinària de 20 de gener de 2020 de la qual no es dóna lectura tota vegada que els
regidors i les regidores disposen d’una còpia, que ha estat tramesa juntament amb la
convocatòria, i a la qual tots i totes donen llur conformitat.
Abans de procedir a conèixer els assumptes de l’ordre del dia el Sr Alcalde, comenta i
proposa l’alteració de l’ordre del dia en el sentit de tractar el punt 7e, que es refereix a la
liquidació del pressupost 2019, en el punt 4, per donar mes visibilitat a la gestió econòmica
del consistori, essent acceptada dita alteració pels assistents.
III.- DONAR COMPTE PRORROGA PRESSUPOST 2020
Davant la impossibilitat de poder presentar a temps un nou projecte de pressupost per l’any
2020, 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 Rosselló de l’exercici 2019 a
l’exercici 2020
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 2020,
Atès l’informe d’Intervenció, sobre la pròrroga per l’any 2020 del Pressupost municipal de
l’exercici 2019.

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 2020, el pressupost prorrogat resumit
per capítols és el següent:
PRESSUPOST D'INGRESSOS
Capítol

Descripció

1

IMPOSTOS DIRECTES

2

IMPOSTOS INDIRECTES

3

2019

2020

Previsions
inicials
1.098.000,00

Ajustaments
0,00

Pressupost
prorrogat
1.098.000,00

14.000,00

0,00

14.000,00

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

604.000,00

-500,00

603.500,00

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

774.130,00

-65.050,00

709.080,00

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

23.800,00

-400,00

23.400,00

Operacions Corrents
6

ALIENACIENACIÓ D’IMVERSIONS REALS.

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.

9

PASSIUS FINANCERS.

2.513.930,00

Operacions de Capital
TOTAL

PRESSUPOST DE DESPESES
Capítol

Descripció

1

DEPESES DE PERSONAL

2

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS

3

DESPESES FINANCERES

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

5

FONS DE CONTINGENCIA

2.447.980,00

10.000,00

-10.000,00

0

360.750,00

-360.750,00

0

0,00

0,00

0

370.750,00

0

2.884.680,00

2.447.980,00

2019

2020

Previsions
inicials
772.000,00

0,00

Pressupost
prorrogat
772.000,00

1.346.970,00

-28.500,00

1.318.470,00

17.300,00

-700,00

16.600,00

238.110,00

0,00

238.110,00

0,00

0,00

0

Ajustaments

Operacions Corrents

2.374.380,00

6

INVERSIONS REALS

407.500,00

-407.500,00

0,00

9

PASSIUS FINANCERS

102.800,00

0,00

102.800,00

Operacions de Capital
TOTAL

2.345.180,00

510.300,00

102.800,00

2.884.680,00

2.447.980,00

Segon.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que es celebri.
En el torn obert, explica el portaveu del grup, Manel Plana, que el motiu fonamental d’aquest
pròrroga es deu a que la normativa preveu la prorroga automàtica de l’exercici anterior i per
motius diversos no s’ha pogut presentar el pressupost per l’exercici 2020.
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,
amb els ajustos corresponents.

Intervé la Regidora Cristina Pena i comenta que donada la situació dels pressupostos a nivell
nacional, entenen es prorrogui el pressupost del 2019 per aquest any 2020
La Corporació resta assabentada.
IV.- DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2019.
Que per Decret d’Alcaldia d’28 de Febrer de d’enguany, es va acordar donar compte de
l’aprovació de la liquidació del Pressupost Municipal per l’exercici 2019 al Ple d'aquesta
Corporació, essent el seu tenor el següent:
RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA
1. ANTECEDENTS
1.1 En data 19 de febrer de 2020, l'alcalde va sol·licitar informe a la secretaria i a la
intervenció de la corporació.
1.2 En data 19 de febrer de 2020, la secretaria va emetre informe sobre la tramitació de la
liquidació del pressupost del 2019.
1.3. En data 27 de febrer de 2020, l'interventor va emetre informe sobre el compliment dels
resultats obtinguts a la liquidació.
1.4 En data 27 de febrer de 2020, 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 2019.
1.5 Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2019 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:

2.884.680,00
807.801,22
3.692.481,22
3.165.682,33
2.586.565,33
2.586.565,33
2.430.975,97
155.589,36

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:

354.377,02
503,18
353.773,84
100,00

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

155.689,36

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:

2.884.680,00
807.801,22
3.692.481,22
2.644.235,25
2.331.206,20
313.029,05

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:

1.441.121,48
36.176,66
41.387,26
466.836,49
969.074,39

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

1.282.103,44

Criteri utilitzat en el reconeixement de drets de les subvencions concedides
Les subvencions o transferències concedides a l’Ajuntament per diferents ens públics
(Generalitat, diputació, consell comarcal), es reconeixen seguint l’últim criteri utilitzat per la
Sindicatura de Comptes de Catalunya, en base al qual, el dret esdevé en reconegut, una
vegada que l’Ajuntament ha realitzat la despesa corresponent i l’entitat pública que concedeix
la subvenció hagi reconegut la seva obligació.
1.5.3. Resultat pressupostari de l’exercici:

RESULTAT PRESSUPOSTARI a 31/12/2019
DRETS RECONEGUTS
NETS

a. Operacions corrents

RESULTAT
AJUSTOS

RECONEGUDES
NETES

PRESSUPOSTARI

2.633.441,43

2.287.093,18

346.348,25

10.793,82

196.724,88

-185.931,06

2.644.235,25

2.483.818,06

160.417,19

0

0

0,00

0,00

102.747,27

-102.747,27

0,00

102.747,27

-102.747,27

2.644.235,25 2.586.565,33

57.669,92

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
DE L'EXERCICI (I=1+2)

OBLIGACIONS

AJUSTOS:
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

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

168.011,09
21670,06
0,00

189.671,15
247.341,07

1.5.4. Romanent de tresoreria:

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2019
COMPONENTS

IMPORTS ANY 2019

1. (+) Fons líquids

1.223.943,83

2. (+) Drets pendents de cobrament

1.503.225,62

(+) del pressupost corrent

313.029,05

(+) de pressupostos tancats

969.074,39

(+) d'operacions no pressupostàries

221.122,18

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

249.671,39
155.589,36
100
93.982,03

4. (+) Partides pendents d'aplicació

4.031,02

(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva

2.554,97

(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva

6.585,99

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2-3 + 4)

2.481.529,08

II. Saldos de cobrament dubtós

739.817,33

III. Excés de finançament afectat

289.775,04

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

1.451.936,71

El Romanent de Tresoreria es una magnitud fons o de valor, que fa referència a la situació
financera en un moment determinat del temps; inclou resultes pressupostaries de l’exercici
corrent i de tancats, les no pressupostàries i els fons líquids al tancament de l’exercici.
Les despeses pendents d’aplicació pressupostària (compte 413), són de 8.980,75€ i els
creditors per devolucions d'ingressos (compte 418) són de 534,81€. Per la qual cosa el
romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat, seria de 1.442.421.15€ [càlcul RTDG(413)-(418)]
Per determinar el Saldo de cobrament Dubtós s’han aplicat percentatges depenent de
l’antiguitat de les quanties pendents de cobrament i segons la naturalesa dels recursos
(capítols 1, 2 i 3).
Destí del Romanent de Tresoreria/Superàvit:
La Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector
públic modificà la LOEPSF 2/2012, en diversos preceptes, entre ells l’art. 32
“Art. 32 Destí del superàvit pressupostari
En el supòsit de que la liquidació pressupostaria se situï en superàvit, aquest es destinarà, en
el cas de l’Estat, Comunitats Autònomes, i Corporacions Locals, 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”

No obstant, en relació amb la utilització del romanent de Tresoreria, la modificació rellevant
es troba a la nova Disposició Addicional 6ª de la LOEPSF, que estableix les regles especials
per al destí del superàvit pressupostari, assenyalant el següent:
“Serà d’aplicació el que disposen els apartats següents d’aquesta disposició addicional a les
Corporacions Locals en les que concorren aquestes dues circumstàncies:
Compleixin o no superen els límits que fixi la legislació reguladora de les Hisendes Locals en
matèria d’autorització d’operacions d’endeutament.
Que presenten en l’exercici anterior simultàniament superàvit en termes de Comptabilitat
Nacional i Romanent de Tresoreria per a despeses generals positiu, una vegada descomptat
l’efecte de les mesures especials de finançament que s’instrumentin en el marc de la DA 1ª
d’aquesta Llei.
2. En l’any 2020, a efectes de l’aplicació de l’art. 32, relatiu al destí del superàvit
pressupostari, es tindrà en compte el següent:
Les Corporacions Locals deuran destinar, en primer lloc, el superàvit en comptabilitat
nacional o, si fos menor, el Romanent de Tresoreria per a despeses generals a atendre les
obligacions pendents d’aplicar a pressupost comptabilitzades a 31 de desembre de l’exercici
anterior en el compte de »Creditors por operacions pendents d’aplicar a pressupost», o
equivalents en els termes establerts en la normativa comptable i pressupostaria que resulta
d’aplicació, i a cancel·lar, amb posterioritat, la resta d’obligacions pendents de pagament amb
proveïdors, comptabilitzades i aplicades a tancament de l’exercici anterior.
En el cas de que, ateses les obligacions anomenades a la lletra a) anterior, l’import assenyalat
en la lletra a) anterior es mantingués amb signe positiu i la Corporació Local optés per
l’aplicació del que disposa en la lletra c) següent, es deurà destinar, com a mínim, el
percentatge d’aquest saldo per amortitzar operacions d’endeutament que estiguin vigents que
sigui necessari per a que la Corporació Local no incorri en dèficit en termes de comptabilitat
nacional en l’exercici 2017.
Si complert el previst a les lletres a) i b) anteriors la Corporació Local tingués un saldo positiu
de l’import assenyalat en la lletra a), aquest es podrà destinar a finançar inversions sempre
que al llarg de la vida útil de la inversió aquesta sigui financerament sostenible. Para aplicar el
previst en el paràgraf anterior, a més serà necessari que el període mig de pagament als
proveïdors de la Corporació Local, d’acord amb les dades publicades, no superi el termini
màxim de pagament previst en la normativa sobre morositat.
3. L’import de la despesa realitzada d’acord amb el previst en els apartats dos i tres d’aquesta
disposició no es considerarà como a despesa computable a efectes de l’aplicació de la regla de
la despesa definida en el art. 12. 5.
4. Així mateix l'apartat 13.3 de la Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en
matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de 23 de gener de 2019 de la
Direcció general de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la
Vicepresidència i Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya disposa, entre d'altres,

que el romanent de tresoreria per a despeses generals positiu s'ha de destinar, en funció dels
recursos líquids disponibles a sanejar les obligacions pendents d'aplicar al pressupost i al
compliment dels compromisos de despesa assumits per l'existència de romanents de crèdits
incorporables.
5. L’article 28.f de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la
informació pública i bon govern disposa que és una infracció molt greu el fet de no complir
amb l’obligació de destinar íntegrament els ingressos obtinguts per sobre dels previstos en el
pressupost a la reducció del nivell de deute públic de conformitat amb allò que preveu l’article
12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera i l’incompliment de l’obligació de destinar el superàvit pressupostari a la reducció
del nivell d’endeutament net d’acord amb allò que preveu l’article 32 i la disposició sisena de
la mateixa Llei.
6. En relació amb els exercicis posteriors a 2014, mitjançant Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat es podrà habilitar, atenent a la conjuntura econòmica, la pròrroga del termini
d’aplicació previst en aquest article, de la mateixa manera que es va aprovar per Reial decretllei 10/2019, de 29 de març, que permetia que les entitats locals poguessin destinar el
superàvit pressupostari del 2018 a inversions financerament sostenibles al 2019.
1.5.5. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a 1.105.915’89€, amb el següent desglos:
Romanents Compromesos (fase AD) Incorporables:
Romanents No Compromesos Incorporables (fase A):
Romanents No Compromesos No Incorporables:

0,00€
579.117,00€
526.798,89€

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 243.189,10€ 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

2.644.235,25
2.483.818,06
160.417,19
95.270,71
0,00

Interessos
Ajustos de despeses
Compte 413
Adquis. Pagam. Aplaçat
Interessos
Lísings
Execució d'avals
Aportacions de capital
Ingressos ajustats
Despeses ajustades
Capacitat de finançament

0,00
12.498,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.739.505,96
2.496.316,86
243.189,10

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 2018 amb aquell que
es desprèn de la liquidació del 2019.
La despesa computable de l'exercici 2019 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 del 2018 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 2018 a la qual aplicarem la
taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola que del 2018
al 2019 és del 2,7% 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 2019 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'entitat
local compleix la Regla de la despesa amb un marge de 135.467,93€
Liquidació
Liquidació
exercici
2018
exercici 2019
Concepte
2.764.891,99
2.476.197,34
Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos
AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el
9.018,90
12.498,80
SEC)
0,00
-Venda de terrenys i altres inversions reals.
0,00
+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local.
0,00
+/-Execució d'avals.
0,00
+Aportacions de capital.
0,00
+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.
9.018,90
12.498,80
+/-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 deute
-Pagaments per transferències (i altres operacions
internes) a altres ens que integren la Corporació Local
- Despesa finançada amb fons finalistes procedents
de la Unió Europea o d'altres Administracions
públiques
Unió Europea
Estat
Comunitat Autònoma
Diputacions
Altres Administracions Públiques
- Transferències per fons dels sistemes de finançament
-Despesa finançada amb superàvit de la liquidació
Total despesa computable a l'exercici (1)
Taxa de referència de creix. del PIB (2)
Despesa computable incrementada per la taxa de ref.
+ canvis normatius que suposen increments permanents
de la recaptació (3)
- canvis normatius que suposen decrements permanents
de la recaptació (3)
a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4)
b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE (Exercici n) (5)
Marge de compliment
% Variació de la despesa computable (5-1/1)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.773.910,89

2.488.696,14
0,00

357.493,30

142.503,31

90.327,75
244.548,81
22.616,74

2.416.417,49
0,027
2.481.660,76

0,00
0,00
31.967,88
88.902,17
21.633,26
0,00
0,00
2.346.192,83

0,00
0,00
2.481.660,76
2.346.192,83
135.467,93
-2,91%

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 31/12/2019, en termes de percentatge sobre els ingressos corrents
ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent:

1
2
3
4
5
6

(+)
(-)

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

Import
2.633.441,43
0,00
2.633.441,43
561.950,55
0,00
21,34%

1.8.2. Període mig de pagament
El termini mitjà de pagament calculat de conformitat amb l’establert a la llei 15/2010, de 5 de
juliol, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials és el següent:
Període Mig Pendent de Pagament (PMPP)
1er TR/2019
17,89
2on TR/2019
22,24
3er TR/2019
23,19
4rt TR/2019
26,02
2. FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els
realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i
anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:
Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre
El resultat pressupostari de l’exercici
Els romanents de crèdit
El romanent de tresoreria
4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà
el compliment del principi d’estabilitat.
L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer
durant l'any en curs i el següent.

5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del destí del
superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest un
superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net, sempre amb
el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la
reducció del deute, tenint en compte la nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es
regulen les regles especials per aquesta distribució i destí del superàvit.
6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que,
abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions
s’hauran de remetre els pressupostos liquidats i els comptes anuals formulats pels subjectes i
entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions
sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers,
vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de
l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet
relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o
necessitat de finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes
i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la regla
de la despesa i del límit del deute.
7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril,
segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Per tant,
RESOLC:
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2019, 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 27 de febrer de 2020.
Pren la paraula el Regidor, tinent d’alcalde Manel Plana, per donar compte de la liquidació del
pressupost del 2019. I argumenta que el resultat és molt bo, és molt positiu, amb un resultat
pressupostari de 247.341,07€, vol dir que les liquidacions han sortit amb gairebé 300.000€ a
favor, sense haver d’endeutar-nos amb un romanent de tresoreria d’1.451.936,71€ d’aquests
1.223.943 són fons líquids, per tant la liquiditat és molt bona, i el romanent de tresoreria
també, complim l’estabilitat pressupostària, una capacitat de finançament per part de
l’Ajuntament de 243.189,10€ vol dir que podem finançar-nos amb el que genera el propi
ajuntament amb aquests 300.000€, complim la regla de la despesa del 2019 que anava en
funció del pressupost del 2018 més l’increment del 2,7% corresponent al 2019, s’ha complert
amb escreix. Tenim un superàvit de 135.467€, vol dir que els ingressos corrents han estat en
135000€ superiors a les despeses corrents. El nivell de deute viu tot i haver fet les operacions
financeres de l’inici del pavelló estem al 21.4% de deute viu amb la previsió de disminuir-ho

al 2020 fins al 17.3%. Amb un període mig de pagament als proveïdors del 1r trimestre de 17
dies, al segon trimestre als 22 dies, al tercer trimestre als 23 dies i al 4t trimestre als 26 dies,
tots dins dels criteris i períodes establerts legalment.
Explica que tal i com es demostra el compliment de tots els criteris que es demanen. Existeix
una molt bona salut econòmica financera de l’Ajuntament de Rosselló per poder encarar les
inversions tant necessàries al municipi com per emprendre les mesures corresponent davant la
situació actual del Covid-19. Una situació que ningú de nosaltres voldria.
Dit això es mostra a la disposició de tots per respondre als dubtes i preguntes.
En quant aquest punt, intervé el regidor Toni Bosch i demana que de la part positiva de la
liquidació els 57.000€ es destinin a ajuts del Covid. Per al resta destaca els bons resultats
econòmics que s’han presentat.
La Corporació es dona per assabentada.
V.- -APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST 2020 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 2020

MUNICIPAL

DE

Expedient número 132/2020, referent a l’aprovació del pressupost per a l’exercici 2020.
ANTECEDENTS
L’Alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2020.
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, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2020, 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:

PRESSUPOST
D'INGRESSOS

PRESSUPOST
DESPESES

DE

Capítol 1

1.215.000,00

Capítol 1

925.000,00

Capítol 2

18.000,00

Capítol 2

1.316.755,00

Capítol 3

651.200,00

Capítol 3

8.080,00

Capítol 4

745.320,00

Capítol 4

243.260,00

Capítol 5

25.000,00

Capítol 5

0

Capítol 6

2.500,00

Capítol 6

586.000,00

Capítol 7

524.875,00

Capítol 7

0

Capítol 8

0,00

Capítol 8

0,00

Capítol 9

0

Capítol 9

102.800,00

TOTAL

3.181.895,00

TOTAL

3.181.895,00

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.
Sisè. Remetre còpia del pressupost, definitivament aprovat, a l’Administració de l’Estat i al
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
En el torn obert de intervencions comenta el Regidor Portaveu Manel Plana que aquest
pressupost inicial és de 3.181.895€, un increment del 10.3% respecte al pressupost inicial del
2019, segons el pressupostat complim amb l’objectiu d’estabilitat pressupostaria, amb la regla
de la despesa, un càlcul de superàvit de 102.000€, capacitat de finançament de 53.500€. Pel
que fa al deute viu amb una previsió del 17.44% disminuint-lo respecte al 2019. I respecte
aquests comptes no s’haurà de formular un pla econòmic financer. Estem fent aquesta
aprovació del pressupost però s’ha de pensar que aquest pressupost patirà unes modificacions
considerables tant pel que fa als ingressos com a les despeses que s’hauran d’efectuar, i aquest
pressupost tal i com ha succeït any rere any invertirem un de cada quatre euros en qüestions
socials, i amb aquesta situació actual la intenció és d’incrementar aquest euro per ajudar als
veïns més necessitats. Volem que aquesta salut financera pugui ser invertida en benefici de la
ciutadania. Som els ens locals els que hem de fer també de motor d’una situació econòmica i
social que ningú voldria i que ens ha tocat viure.

Pren la paraula el Regidor Toni Bosch i manifesta que s’abstindrà i diu pel que veu, que són
pressupostos molt continuistes, troba a faltar alguna partida d’emergència social, les festes
continuen igual, espera que les modificacions arribaran amb les modificacions de crèdit.
Seguidament intervé la Regidora Cristina Pena i comenta la seva abstenció, i argumenta que
ens ha estat impossible revisar en profunditat els documents aportats, per això demanem tenir
la documentació amb més temps, ara que no hi ha Junta de Portaveus on es podrien aclarir
coses.
Tenint en compte que s'ha informat que el pressupost per aquest 2020 s'ha incrementat en un
10,3% respecte a l'any anterior i sabent que s'hauran de fer modificacions per adaptar aquests
a la situació d'emergència prevista després de l'estat d'alarma demanem que qualsevol
modificació que es dugui a terme per aquests motius es destinin, igual que el superàvit del
2019 a les situacions d'emergència social del municipi que es reconeguin després d'un estudi
acurat de les necessitats locals.
Igualment des de la nostra agrupació posem a disposició l'import corresponent de les
indemnitzacions per l'assistència als plens per fer front a qualsevol necessitat provocada per la
situació actual, essent informats sempre a que es destinen. En aquest sentit, demanem, tal i
com s'ha fet en altres ens locals i també privades que la resta de regidores/s es comprometin
també a fer aportacions referents als drets econòmics que es perceben, tant en salaris com en
indemnitzacions corresponents per assistència en Plens municipals i/o Junta de govern.
Amb una revisió acurada, segurament es podrien suprimir algunes de les despeses que es
descriuen en els documents aportats, establint les prioritats pertinents.
Contesta l’alcalde que són uns pressupostos mot semblants als del 2019, i que ja estaven
redactats fa més d’un mes i que llavors ha vingut tot això del Covid, són els pressupostos que
menys ens funcionaran de la història de l’Ajuntament de Rosselló i que s’hauran d’anar
adaptant per les circumstàncies. I pel que fa a les mesures li explicarà als decrets i informes
d’alcaldia.
Sotmès a votació, es aprovat amb el vots a favor de tots els membres (8) de l’equip de govern
i les abstencions dels Grups ERC i Republiquen Rosselló.
VI.- DONAR COMPTE DECRET DE INCORPORACIONS DE CRÈDIT.
Seguidament per l’Alcaldia es dona compte al Ple del Decret en referencia a la incorporació
de crèdits,
Atès l'expedient tramitat per a l'aprovació de la modificació de crèdits núm. 1/2020, 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,

RESOLC,
PRIMER. Aprovar l'expedient de Modificació de Crèdits NÚM.1/2020, amb la modalitat de
incorporació de romanents de crèdit, d'acord amb següent detall:
Altes en Aplicacions pressupostaries de despeses
Partida Pressupostaria
2020-1-34200-62200
2020-1-92000-63300

Descripció
Pista Poliesportiva 1ªfase
Substitució Caldera Ajuntament
TOTAL DESPESES

Altes en concepte d'ingressos
Partida Pressupostaria
Descripció
RLT per despeses generals
87000
Compromisos d’ingrés
79100
Compromisos d’ingrés
76101
RLT Afectat
87010
TOTAL FINANÇAMENT

Import
514.117,00
65.000,00
579.117,00 €

Import
242.524,93
31.211,36
15.605,67
289.775,04
579.117,00 €

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.
En aquest punt Manel Plana, portaveu comenta que inclou aquesta primera modificació, hi ha
la pista poliesportiva, la 1a fase, i la substitució de la caldera de l’Ajuntament com a despeses.
I pel que fa a ingressos hi ha les retencions per despeses generals i els compromisos d’ingrés,
un total de finançament de 579.117€ que ascendeix tot plegat.
Comenta el regidor Toni Bosch, que el preu de la caldera ascendeix a un preu molt elevat. I
en quant als compromisos d’ingrés pregunta per part de qui venen.
Explica el secretari interventor que 31.000€ provenen de IDAE i 15.600€ de Diputació,
referent a la caldera i la resta del préstec, sol·licitat per la pista poliesportiva.
La caldera explica l’alcalde que té un cost de 65.000€ i tenim subvencionat 46.000€ amb un
cost de 18.000€ o 19.000€. El tema està que avui en dia aquestes calderes fan fred i calor
(totes dues funcions) i nosaltres el tema de la calor ja ho teníem arreglat amb la caldera que es
va treure del Casal, i no ens calia, però has d’anar a comprar una caldera que te faci les dues
funcions per que no existeix la caldera d’una sola funció, no hi ha calderes que facin només
fred. Es una caldera sobredimensionada, és a dir, que podrem eliminar la caldera de la llar de
jubilats, i amb una tindrem prou per tot l’edifici. Hi haurà un estalvi molt important.
Es resta assabentat, amb la disconformitat de la regidora Cristina Pena..
VII.- DONAR COMPTE DECRET APROVACIÓ PLA PRESSUPOSTARI A MIG
TERMINI 2020-2023.
Que per decret de l’Alcaldia es van aprovar els plans pressupostaris a mig termini de tres
exercicis a partir del pressupost en vigor, és a dir, 2021, 2022 i 2023, en aplicació del que
disposa l’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat
Financera.

Que d’aquesta resolució cal donar compte al Ple d'aquesta Corporació a la seva primera sessió
que celebri.
1. ANTECEDENTS
En data 13 de març de 2020, 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 2021 a 2023, d’acord amb el
següent detall:

INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2

LIQUIDACIÓ PREV LIQ PREVISIÓ
PREVISIÓ
PREVISIÓ
2019
2020
2021
2022
2023
1.121.329 1.215.000
1.215.000
1.215.000
1.215.000
19.058
18.000
18.000
18.000
18.000

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

688.124
780.196
24.735
2.633.441
0
10.794
10.794
0
0
0
2.644.235
2019
751.600
1.344.665
5.664
185.164
0
2.287.093
196.725
0
196.725
0
102.747
102.747
2.586.565

646.800
747.200
25.000
2.652.000
0
119.817
119.817
0
0
0
2.771.817

646.800
747.200
25.000
2.652.000
0
400.009
400.009
0
0
0
3.052.009

646.800
747.200
25.000
2.652.000
0
245.000
245.000
0
0
0
2.897.000

646.800
747.200
25.000
2.652.000
0
250.000
250.000
0
0
0
2.902.000

2020
2021
2022
2023
921.300
935.120
949.146
963.383
1.341.570
1.341.570
1.341.570
1.341.570
8.080
8.080
8.080
8.080
238.860
253.510
253.510
253.510
0
0
0
0
2.509.810
2.538.280
2.552.306
2.566.543
662.117
649.857
496.000
546.000
0
0
0
0
662.117
649.857
496.000
546.000
0
0
0
0
102.747
102.747
102.747
102.747
102.747
102.747
102.747
102.747
3.274.674
3.290.884
3.151.054
3.215.291

3.2. Trametre, abans del 14 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 regidor i tinent d’alcalde Manel Plana que segons els que estableixen les
normatives corresponents, ens fan fer una projecció de les despeses i dels ingressos amb
aquest període 21/23 i es dona una informació estimada a partir de l’aprovació dels
pressupostos actual. Pendent de totes les modificacions que s’hauran d’efectuar a partir de la
situació actual. Es faran totes les que s’hagin de fer i es creguin oportunes per part de
l’Ajuntament.
Explica el secretari que és en base a la liquidació del 2019 i previsió liquidació 2020 però
com bé ha comentat, això és una previsió i potser no tindrà res a veure amb el que farem. Les
previsions són aquestes, s’han inclòs les inversions de la fase 2 i 3 del poliesportiu i algunes
inversions com la millora de la zona esportiva, la millora de camins amb àrids reciclats com
s’ha anat fent cada any, la resta manté una certa continuïtat.

Vista la proposta de l’Alcalde-President, la Corporació Municipal, resol:
Quedar assabentada de l'aprovació per decret de l’Alcaldia dels plans pressupostaris a mig
termini de tres exercicis a partir del pressupost en vigor, és a dir, 2021, 2022 i 2023, per
aplicació de l’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, als efectes determinats pels preceptes legals
VIII.- INFORME PAGAMENT MIG A PROVEÏDORS 4R /TR 2020.
Informe relatiu al Període mig de pagament mensual a proveïdors de les Administracions
Públiques, segons Real Decret 1040/2017, de 22 de desembre.
Període: 4tr 2019
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 la conformitat de la
factura i no, com fins ara, que es feia des de els 30 dies següents a l’entrada de la factura en el
registre administratiu, registre comptable de factures o sistema equivalent.
Tercer.- L’article 198.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
estableix respecte al període legal de pagament de les Administracions Públiques que:
«La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que
acrediten la conformitat con lo dispuesto en el contrato de los bienes entrgados o servicios
prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase,
deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los
intereses de demora y la indemnización por los costs de cobro en los términos previstos en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establece medidas de lucha contra la
morasodad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio de cómputo de
plazos para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligacions de
presenter la facture ante el registro adinistrativo correspondiente en los términos
establedidos en la normative vigente sobre facture electronica, en tiempo y forma, en el plazo
de treinta días des de la fecha de entrega efectiva de las mercancias o la prestación del
servició..»

Quart.- Computen pel present càlcul les factures comercials entre les empreses I
l’Administració (capítols 2 y 6 de la classificació econòmica de l’estat de despeses del
pressupost), emeses des de l’1 de gener de 2014 que consten en el registre comptable de
factures o Sistema equivalent I les certificacions mensuals de obres aprovades a partir de la
mateixa data.
Queden excloses les obligacions de pago contretes entre entitats que tinguin consideració de
Administracions Públiques en l’àmbit de la comptabilitat nacional I les obligacions pagades
amb càrrec al Fons per la finançament dels pagaments a Proveïdors. Així mateix, queden
excloses les propostes de pagament que siguin objecte de retenció com a conseqüència
d’embargaments, manaments d’execució, procediments administratius de compensació o
actes anàlegs dictats per òrgans judicials o administratius.
Cinquè.- Als efectes del càlcul del període mitjà de pagament global, el període mitjà de
pagament de cada entitat s’ha de calcular d’acord amb la fórmula següent:

Període mitjà de pagament de cada entitat =

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

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

Ràtio de les operacions pagades =

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

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

Ràtio d’operacions pendents de pagament =

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

S’entén per nombre de dies pendents de pagament els dies naturals transcorreguts des de:
La data d’aprovació de les certificacions d’obra fins a l’últim dia del període a què es
refereixin les dades publicades.
La data d’aprovació dels documents que acreditin la conformitat amb els béns lliurats o
serveis prestats fins a l’últim dia del període a què es refereixin les dades publicades.
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La data d’entrada de la factura en el registre administratiu, segons consti en el registre
comptable de factures o sistema equivalent, fins a l’últim dia del període a què es refereixin
les dades publicades, en els supòsits en què o bé no sigui aplicable un procediment
d’acceptació o comprovació dels béns o serveis prestats, o bé la factura es rebi amb
posterioritat a l’aprovació de la conformitat.
Sisè.- D’acord amb el que disposa l’article 6.2 del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, les
corporacions locals han de remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i han
de publicar periòdicament, d’acord amb el que preveu l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre,
per la qual es despleguen les obligacions de subministrament d’informació que preveu la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, la informació següent relativa al seu període mitjà de
pagament a proveïdors referit, segons correspongui, al mes o al trimestre anterior.
Setè.- En l’aplicació de la metodologia de càlcul establert als article 5 del RD 1040/2017, de
22 de desembre, sobre les dades contingudes en l’aplicació comptable, en referència al 4rt
Trimestre de l’exercici 2019, el resultat és el següent:
PERÍODE MIG DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS TRIMESTRAL –
4TR/2019

Entidad

Rosselló
PMP Global

Ratio
Operaciones
Pagadas
(días)
26,10

Importe
Pagos
Realizados
(euros)
428.359,55
428.359,55

Ratio
Operaciones
Pendientes
(días)
25,32

Importe
Pagos
Pendientes
(euros)

PMP
(días)

51.819,43

26,02

51.819,43

26,02

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,)


































Decret Adhesió Localret
Decret Baixa Arbitris varis
Decret Factures vàries
Decret Vehicles Abandonats
Decret Covid-19
Decret Contracte Menor adquisició telèfons brigada
Decret Contracte Menor Emissora Ràdio Rosselló
Decret d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut obra construcció pista poliesportiva
coberta i edifici annex sense ús.
Decret Alta Guals varis
Decret Contracte menor CAP
Ordre d’execució.de manteniment i neteja del pati habitatge: arbre jardí tombat
Rambla de Girona, nº14.
Decret Contractació Núria Andrés, per atendre el Punt de Informació ciutadana.
Decret Devolució arbitris
Decret Ajut Extraordinari Campanya Esterilització de Gats del carrer.
Decret Contracte Menor Material Fotogràfic
Decret Llicència d’activitat Centre d’Estètica
Decret Contracte Menor ampliació NAS. Discos durs per ampliar la capacitat de les
còpies de seguretat.
Decret ordenació de pagament Bitllets Emissora Dia Mundial de la Ràdio
Decret Contracte Menor Material Biblioteca
Decret Contracte Menor Material Escola de Música
Decret Contracte Menor destructora de paper per al CAP
Decret Contractació caldera: obra substitució d’un equip d’absorció per un sistema de
climatització més eficient.
Decret Gratificacions Extraordinàries GBF: espectacle Quim Masferrer
Decret d’ordenació de pagament 2 entitats esportives 2020
Decret de Convocatòria i Bases de Selecció Oficial 1a Lampista
Decret d’Alcaldia baixes per Caducitat Padró d’Habitants i Decret Baixes d’Ofici
Padró d’Habitants vàries
Decret Devolució Aval Camp de Futbol – Selprats i Servidel
Decret d’Ordre de Pagament Regal Carnestoltes
Decret Pagament articles Biblioteca
Decret Contractació Personal en Emissora Rosselló
Decret de Contractació del Responsable de Jardineria, una vegada finalitzat el procés
de selecció.
Decret Adquisició de Perruques Cavalcada Reis
Decret d’Aprovació de Padrons (arbitris 2020)











Decret de Contractació Eva Taboada Emissora Rosselló
Decret de Convocatòria de Mesa de Contractació per Obertura de Sobres, per l’obra
substitució caldera.
Decret paralització obres Poliesportiu.
Decret augment retribucions David Robles.
Decret Canvi Mutua Medica i de Riscos Laborals.
Adhesió Acord Marc ACM, equips multifunció i lloguer impressora/fotocopiadora
Emissora.
Prorroga Renting vehicle brigada fins a desembre 2020.
Signatura Contractes de Coproducció Radiofònica amb la Xarxa.
Decret Gratificació extraordinària de 150,00 €, personal Ajuntament i Brigada.

INFORMES
Seguidament el Sr, Alcalde informa a la Corporació de les gestions realitzades i els resultats
obtinguts en els diversos àmbits de gestió.



















Obertura de un nou pàrquing municipal al Carrer del Sol. Ja són 4 els que estan en
funcionament.
Converses amb la companyia Adamo per facilitar fibra a l’alumnat que no disposen
d’internet davant d’aquesta situació de Covid.
Informar de la bona acollida de l’obra d’en Quim Masferrer i de la prova que es va
efectuar amb la nova porta del C/ Major, es va poder efectuar la evacuació del Casal
en molts pocs minuts.
Justificació Subvenció Jutjat de Pau 2019.
Procés Selecció Lampista.
Justificació Ajut Prevenció Residus.
Actuacions dutes a terme respecte al Conveni de Salut Publica en establiments de la
localitat.
Convocatòria del Ministeri de Foment 1’5 Cultural, converses mantingudes e
impossibilitat d’acollir-nos a la mateixa.
Prorroga Conveni Pla Local Joventut Consell Comarcal Segrià.
Suspensió Proclamació Pubilles i Hereus.
Justificació Programa Pafes i Nereu 2018/2019.
Justificació Programa Joventut 2019.
Tramesa Esforç Fiscal 2018.
Recompte Personal a Direcció General Admin. Local
En quan al camí d’Alier, després de vàries reunions s’ha desestimat el camí, no es farà
el camí ara per ara, no s’ha arribat a un acord conjunt.
Informa de la finalització del treballs en el local de joventut
L’escola de música continua fent classes online, però al disminuir les hores lectives
s’ha disminuït el sou d’aquestes professors.
Han finalitzat les aules de música al Casal. Amb insonorització i clima inclòs.























En quan a la problemàtica del conill tot i que ja ho teníem una mica controlat amb
aquesta situació s’ha tornat a agreujar. S’ha sol·licitat als agents rurals que hi tornin a
actuar.
Entrega de les fotocòpies a tots els nenes i nenes de l’escola que no disposen de medis
electrònics per fer els deures i treballs de l’escola.
S’ha sol·licitat mitjançant pregons i ebandos que la gent del municipi de Rosselló que
s’hagin quedat sense feina, o estiguin amb un ERTE, presentin el seu currículum per a
veure com els podem ajudar. Crearem un borsa de treball de totes aquestes persones i
veurem de quina manera o podem gestionar. Pel que fa als ingressos que preveiem
podrem ajudar bastant.
En quan a les actuacions que s’han posat en marxa davant el covid-19, dir que des de
la regidoria corresponent s’ha estat permanentment en contacte amb els serveis socials,
també amb salut amb el nostre consultori.
El import del superàvit aniran a ajudes segur.
S’ha desinfectat els carrers, papereres, bancs, contenidors.
L’empresa Romero Polo es va oferir de forma desinteressada per desinfectar carrers.
Tot ajuda és bona.
Es continua amb la desinfecció de carrers amb el tractor i l’atomitzadora de l’alcalde.
Comenta la diversidad de propostes amb ràdio Rosselló per passar aquest confinament.
Propostes per la mona de pasqua, casal de setmana santa, etc. Amb molt bona acollida.
Comenta la compra de gel desinfectant immediatament, també es van tancar les fonts
conjuntament amb Aqualia, i es van tancar tots els parcs, pistes de pàdel i tennis tal i
com ens informaven els estaments superiors. Valorar molt positivament el
comportament de la gent. En quant al gel es va repartir per totes les instal·lacions
municipals i es va supervisar el seu bon funcionament. Les compres han estat difícils
per que havien de tindre la seva certificació i homologació.
Els agents municipals han estat els encarregats de repartir mascaretes que han anat
arribant des de Diputació, etc. A la gent que s’han anat trobant pel carrer i no
disposaven de medis ni mitjans per adquirir-ne.
Hem adquirit 2500 unitats de gel de mig litre, 1350 litres de gel de les mans, que
juntament amb les mascaretes quirúrgiques, es repartiran a tot el municipi. es donaran
de 2 a 3 mascaretes per habitant. El preu ha estat de 0,33€ per mascareta i el gel ha
estat donat, regalat per la casa Puig.
S’ha comprat 500 unitats de mascaretes ffp2, per a la brigada municipal i agents.
I s’han demanat 1000 unitats més que arribaran els propers dies.
Es va realitzar una compra anticipant-me a tota aquesta situació d’uns 100 o 150 litres
d’un desinfectant, que és el millor que es pot trobar, actualment hi ha un temps
d’espera de 3 a 4 mesos. Aquest desinfectant el tenim a sota al magatzem com si fos or.
Ho guardo per que si s’acaba obrint escoles, escola bressol, vestidors piscines, poder
disposar nosaltres d’aquest producte que proporcionar una desinfecció molt acurada.
S’està mirant la compra de màquines d’ozó.

Intervé en aquest punt el regidor Toni Bosch dient que es posen a la seva disposició per tot
allò que faci falta, i si cal també per repartir les mascaretes i el gel.

Felicitar per afegir els dos locutors de ràdio Rosselló a la plantilla de l’Ajuntament, s’ha
tancat la problemàtica que arrossegàvem des de fa anys.
Felicitar també pel complement de 150€ als treballadors que han estat treballant i al peu del
canó. I agraeix la feina que estant fent.
Respecte a les compres que s’han mencionat mencionar que gràcies a la celeritat amb les que
s’han fet han permès tindre ara una reserva per desinfectar cosa que si no s’hagués fet ara no
ho tindríem. Igualment amb les mascaretes.
En quan als bars i establiments del municipi que no sabem quan obriran, demana el regidor
que pel que fa a la taxa de la terrassa per als bars que no es cobri per aquest any i que és un
gest.
En quant a l’IBI per als establiments que puguin justificar unes pèrdues econòmiques fer una
bonificació per ajudar a les nostres botigues. I ens ha permès que la gent no s’hagi tingut de
desplaçar a Lleida per realitzar la compra.
Respon l’alcalde dient que en quan als bars, ell sap la situació en que es troben doncs en té un,
i no ha volgut dir res per això, comenta que no ha cobrat el lloguer, i és molt probable que no
torni a obrir. Com aquest a Rosselló n’hi ha més. Totes les mesures que ha comentat el
regidor Toni Bosch quasi bé totes ja estaven contemplades li comenta. Comenta que molts
locals són de lloguer i el tema Ibi és el propietari qui l’ha de pagar. Veurem com ho podem fer.
Li comenta que com a regidor que és de l’Ajuntament segur que es posaran d’acord des del
primer minut.
Seguidament intervé la Regidora Cristina Pena i en relació a la desestimació de l'obra prevista
del Camí de Benavent (Alier), demanem si el motiu d'aquesta ha estat la manca de consens en
les condicions, o si aquestes no eren previstes abans de realitzar el projecte. Entenem que
aquesta serà també una modificació a fer en els pressupostos, ja que surt comptabilitzada.
Igualment saber si s'ha estimat com recuperar l'import corresponent a aquest projecte del que
s'ha fet càrrec l'ajuntament, a quant ha pujat?
Pel que fa a la informació sobre la incorporació al lloc de treball a cobrir la vacant de la
Recepció de l'ajuntament, així com la que ha quedat pendent per cobrir la vacant de tècnic
Electricista, demanem que tant aviat com es desbloquegi a nivell administratiu es compleixi la
normativa de contractació i concurs públic.
Celebrem també, tot i que ha costat, la incorporació com a personal laboral de l'Ajuntament
dels treballadors de Ràdio Rosselló.
Pel que fa a les mesures i aportacions per fer front a la crisi de la COVID-19, felicitats i
agraïment per la feina feta. Sempre ens tindràs al teu costat i podràs comptar amb nosaltres
pel que calgui, també representem a veïnes i veïns del poble.
Des de Republiquem Rosselló, restem a disposició per qualsevol col·laboració.
Per part de l’Alcaldia, agraeix la seva predisposició.
X.- LLICENCIES D’OBRES.

Vist els expedients instruïts a l’efecte i els informes emesos per l’arquitecte Municipal i la
Comissió Municipal d’obres, en el tràmit d’informe previ de la sol·licitud de llicència
municipal presentades, la Corporació Municipal acorda aprovar i ratificar les següents:
Nº EXPEDIENT

536/2019

NOM / DOMICILI

LA CAIXA OFICINA DE ROSSELLÓ

DESCRIPCIO

Construcció arqueta i neteja de la xarxa interior del clavegueram

CONTRATISTA

G2C

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

DECRET D’ALCALDIA 02/12/2019

Nº EXPEDIENT

551/2019

NOM / DOMICILI

RESIDÈNCIA MIRADOR DEL SEGRIÀ

DESCRIPCIÓ

Ampliació residència per a gent gran

CONTRATISTA

Arquitectes i director de l’obra: Joaquin Arenas i Abel Serra

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

DECRET D’ALCALDIA 13/01/2020

Nº EXPEDIENT

544/2019

NOM / DOMICILI

MOHAMMED HABBASSI

DESCRIPCIÓ

Distribució interior en edifici existent per a adaptació d’habitatge unifamiliar amb garatge

CONTRATISTA

Director de l’obra: Josep Maria Alventosa

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

DECRET D’ALCALDIA 13/01/2020

Nº EXPEDIENT

570/2019

NOM / DOMICILI

FLORIN LUCIAN VIERU

DESCRIPCIO

Ampliació porta del garatge

CONTRATISTA

Arquitecte tècnic: Albert Aldavert Ferriz. OPS Construccions SCP

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

DECRET D’ALCALDIA 17/02/2020

Nº EXPEDIENT

569/2019

NOM / DOMICILI

FIDEL FLORENSA

DESCRIPCIO

Instal·lació de panells solars fotovoltaics d’autoconsum

CONTRATISTA

Holaluz

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

DECRET D’ALCALDIA 20/12/2020

Nº EXPEDIENT

17/2020

NOM / DOMICILI

RAMON VELASCO

DESCRIPCIO

Aixecar mur de mitgera 50cm

CONTRATISTA

Ciril Butnariu

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

DECRET D’ALCALDIA 10/02/2020

Nº EXPEDIENT

7/2020

NOM / DOMICILI

TRANSPORTS CUNINO

DESCRIPCIO

Adequació instal·lació contra incendis interior de la nau i modificació barana.

CONTRATISTA

No consta

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

DECRET D’ALCALDIA 14/01/2020

Nº EXPEDIENT

13/2020

NOM / DOMICILI

MERCEDES BERNAL

DESCRIPCIO

Reorma de cuina i bany

CONTRATISTA

Engilec SLU

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

DECRET D’ALCALDIA 14/01/2020

Nº EXPEDIENT

23/2020

NOM / DOMICILI

NURIA NARRO

DESCRIPCIO

Canvi de les canonades en piscina existent

CONTRATISTA

No consta

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

DECRET D’ALCALDIA 20/01/2020

Nº EXPEDIENT

67/2020

NOM / DOMICILI

C/ MAJOR, 141 Comunitat de propietaris

DESCRIPCIO

Reparació de sostre dels balcons per goteres

CONTRATISTA

Construcció Fernàndez Guillaumet

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

DECRET D’ALCALDIA 14/02/2020

Nº EXPEDIENT

66/2020

NOM / DOMICILI

C/ JOSEP MORAGUES, 2. Comunitat de propietaris

DESCRIPCIO

Reparació de cantoneres de l’edifici per eliminar risc sobre la via pública

CONTRATISTA

Construcció Fernàndez Guillaumet

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

DECRET D’ALCALDIA 17/02/2020

Nº EXPEDIENT

50/2020

NOM / DOMICILI

FRAGADIS. Spar

DESCRIPCIO
CONTRATISTA

Adequació de zona de carnisseria a l’interior del local i col·locació de làmina aïllant al soroll pels impactes
al magatzem
Diseños y complementos Brick Sl

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

DECRET D’ALCALDIA 10/02/2020

Nº EXPEDIENT

69/2020

NOM / DOMICILI

RAMON TOMAS. Av. Ponent 4

DESCRIPCIO

Substitució de banyera per plat de dutxa

CONTRATISTA

Construcció Fernàndez Guillaumet

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

DECRET D’ALCALDIA 25/02/2020

Nº EXPEDIENT

89/2020

NOM / DOMICILI

RAUL COMAPOSADA

DESCRIPCIO

Reforma de cuina

CONTRATISTA

Cucine

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

DECRET D’ALCALDIA 03/03/2020

Nº EXPEDIENT

107/2020

NOM / DOMICILI

SERGI JOVÉ

DESCRIPCIO

Col·locació de pladur al sostre de les golfes

CONTRATISTA

No consta

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

DECRET D’ALCALDIA 09/03/2020

Nº EXPEDIENT

210/2019

NOM / DOMICILI

XAVIER RIBES. Av Esports, 23

DESCRIPCIO

Addicció d’habitatge en plata primera sobre magatzem existent

CONTRATISTA

Arquitectes: Ramon Mallo i Maria Mallol

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

DECRET D’ALCALDIA 03/03/2020

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 TRAMIT
Es dona compte de la correspondència rebuda, essent de destacar per la seva importància:
 Generalitat de Catalunya, Direcció General Atenció Ciutadana: Nota informativa
sobre l’intercanvi de documentació entre els ens locals i les oficines de Registre de la
Generalitat de Catalunya, i la seva finalitat es avançar en l’ús dels mitjans electrònics i
millorar la transparència, l’eficàcia i qualitat en les relacions amb la ciutadania.





Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, escrit envers la cobertura dels
serveis essencials del registre civil dels jutjats de Pau, en l’àmbit de llicencies
d’enterrament, matrimonis in articulo mortis i naixements en termini peremptori.
Sindicatura de Comptes, escrit sobre les mesures urgents adoptades i aplicables a la
trames d’informació financera per part dels Ens Locals.
Diputació de Lleida, Convocatòria Pla Econòmic en l’àmbit de la salut i Pla de
Cooperació.

En els assumptes de tràmit es comenta les mesures adoptades en els diferents àmbit per fer
front al covid -19, i la gestió duta a terme i també es comenta la resolució d’adhesió al servei
de videoconferència per als ens locals localretmeet, el teletreball, etc
XII.- FACTURES I COMPTES.
Se aprova relació factures per un import de 486.665,20, segons relació annexes, havent estat
liquidades en un import que ascendeix a 412.577,20 Euros. (Inclouen els Registres finals any
2019 fins a 31/03/2020)
XIII.- MOCIONS.
No es presenta cap.
XIV.- PRECS I PREGUNTES:
En primer lloc Intervé el regidor Toni Bosch com a portaveu del Grup ERC en el
consistori, dient que no té res a més a dir al ple, remarca la disposició que té per ajudar si és
necessari a l’alcalde.
Intervé el regidor Jaume Borrero fent incís en la cura que s’ha de tenir a les xarxes socials, i
el fet de comprar amb altres ajuntaments, Rosselló fa el que pot, i de vegades s’haurien
d’evitar comentaris com estan publicats de “igualito que en Rosselló”. Comenta que es fa tot
els que es pot, des de les regidories, des d’alcaldia i que les possibilitats són les que són.
En segon lloc continua la seva intervenció el regidor Jaume Borrero, demana que se li
confirmi tal i com es reflexa al pressupost 2020, i fent referència a l’annex de personal, pel
que fa al grup A1 si aquest càrrec té una retribució de 24.631€ de retribucions bàsiques,
complement de 13.201,57€ i complement específic de 42.776€, tot això sumat dona una
retribució de 80.600€, calcula que això és el jornal d’un treballador amb brut, i si s’aplica un
25% aquesta persona del grup A1 està cobrant uns 4.500€/5.000€ al mes. Pregunta si ho ha
entès bé, si és així. No pregunta si ho ha de cobrar o no, pregunta si aquest jornal és el que
cobra aquest funcionari del grup A1. Pregunta si ho ha entès bé.
Contesta l’alcalde dient que si, que ja està ben reflectit, i que inclús es contempla el sou del
lampista.
Fa una puntualització el regidor Manel Plana, dient que en quan a la seva retribució que se li
atribueix la totalitat del sou, i explica que ell no rep remuneració sinó que rep única i
exclusivament a nivell d’assistències, i puja a un màxim de 200 i poc euros al mes. Tot i que
est a reflectit no és una remuneració per regidor.

Una puntualització en quan a l’escola de música, es va acordar des d’un bon inici no carregar
més a les famílies amb aquestes despeses i des del primer moment no es va cobrar els rebuts.
Afegeix que tot i que l’escola bressos està amb una altra situació al no pertànyer
exclusivament al municipi, també s’ha parlat amb la persona responsable i és un tema que
s’ha des deslligar. S’està fent molta feina virtual també.
Sobre l’escola Bressol, pregunta el regidor Toni Bosch en quina situació es troba, si han fet
un ERTE.
Respon en Manel Plana afirmant que si que l’ha fet. S’han fet tots els informes corresponents
a ensenyament i tots els informes que s’estan demanant. Es mirarà de fer tot el que sigui
pertinent un cop això acabi. Al no ser municipal el marge és el que és.
Pregunta que si han fet un ERTE no podrà passar les factures a l’Ajuntament.
Afirma en Manel Plana que és així.
Afegeix el regidor de comunicació Jaume Borrero, que en quan a la ràdio actualment no
s’estan cobrant les publicitats als establiments del municipi. Totes aquestes publicitats, no
s’estan cobrant.
Pren la paraula la Regidora Cristina Pena i diu pel que fa a les mesures i aportacions per fer
front a la crisi de la COVID-19, felicitats i agraïment per la feina feta. Sempre ens tindràs al
teu costat i podràs comptar amb nosaltres pel que calgui, també representem a veïnes i veïns
del poble.
Des de Republiquem Rosselló, restem a disposició per qualsevol col·laboració.
Finalment tanca la sessió l’alcalde dient que encantat de tornar a tindre al regidor Toni Bosch
entre nosaltres, que s’alegra de la seva recuperació, i que desitja que continuï donant guerra
tot el temps que puguin estar junts.
Fa dos o tres mesos ningú ens hagués dit que ens trobaríem en aquesta situació i en aquesta
incertesa. Agafa de la mà a tots els regidors que hi ha moltes possibilitats per ajudar des de
l’Ajuntament, a nivell social i econòmic, no només per aquests 57.000€ de superàvit, sinó per
que aquest any 2020 es deixaran de fer molts actes i activitats, com festes majors, cassoles,
piscines, neteja d’edificis, llum, gas, moltes coses que al pressupost estan reflectides i que a
l’hora de la veritat serà una altra. Estarem preparats per la situació que ha de venir i les
conseqüències que comportarà el covid19. Intentarem amb totes les parts proporcionar ajuda
al municipi.
Complit l’objecte de la convocatòria, el Sr. Alcalde President aixeca la sessió, quan eren les
dotze hores i quaranta cinc minuts. Dono Fe.

