
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

CELEBRADA EL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2020 

 

Data: 25 de setembre de 2020 

Horari: 12,00 a 13,30 hores.  

Lloc: Rosselló. /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 

 

Excusa la seva assistència:  

 

Secretari:  

S. Fèlix Ruiz Martínez 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Lectura i aprovació actes anteriors 

2. Aprovació Comptes Municipals 2019 

3. Aprovació inicial Expedient. Modificació Crèdits 4/2020 

4. Adhesió Prorroga Conveni Marc Gas (ACM)  

5. Aprovació Certificacions d’Obra num 5 i 6 de l’obra pista poliesportiva i edifici annex 

sense us. 

6. Elecció Jutge de Pau Substitut. Proposta nomenament. 

7. Aprovació Concertació Préstec, pel finançament del Projecte Basic i Executiu de 

Vestidors i tancaments de pista poliesportiva i urbanització exterior. Fase 2ª i 3ª. 

8. Informe Execució Pressupostaria 2 TR/2020. 

9. Informe Període Mig Pagament a Proveïdors 2/T.  

10. Decrets e Informes Alcaldia i Regidories,  

11. Llicencies Obres. 

12. Factures i Comptes.  

13. Correspondència Oficial i assumptes de tràmit. 

14. Mocions. 

15. Precs i Preguntes 



 

Declarat obert el Ple per ‘l’Alcaldia, es procedeix a conèixer els assumptes inclosos en l’ordre 

del dia:  

 

I.- LECTURA I APROVACIÓ ACTES ANTERIORS. 

Es sotmet a la consideració dels membres de la Corporació l’aprovació de l’esborrany de 

l’acta de la sessió ordinària del dia 01 de juliol de 2020, essent aprovada per unanimitat dels 

11 membres presents. 

 

MOCIO D’INCLUSIÓ. 

El senyor Manel Plana regidor Portaveu proposa incorporar un nou punt en l’ordre del dia 

consistent en establir el calendari de festes locals per l’any 2021 e informa que l'assumpte és 

urgent ja que el termini per determinar les mateixes s’ha superat, i que no es trobava inclòs a 

l'ordre del dia perquè no es va notificar a temps per part del Departament de Treball sobre 

aquest assumpte.  

 

Prèvia la ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia, per raons d’urgència, conforme 

els art. 82.3 i 113.1 del ROF, adoptada per la unanimitat dels 11 membres presents, es 

presenta la proposta del regidor de festes, relativa a la determinació dels dies de festes locals 

per l’any 2021, que es transcriu a continuació 

 

II.- “ PROPOSTA CALENDARI FESTES LOCALS ANY 2021 “ 

Atès el que disposen l'article 170.1.l) de l'Estatut d’autonomia de Catalunya; l'article 37.2 del 

Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 

l'Estatut dels treballadors, i el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, modificat pel Decret 17/1982, 

de 28 de gener, pel Decret/ 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny, i 

vista l'Ordre TSF/81/2020, de 14 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes 

laborals a Catalunya per a l'any 2021 del Departament de Treball, Afers Social i família, per 

la qual s’estableix el calendari laboral de festes laborals per a l’any 2021 a Catalunya i atès 

que en el seu article 2 es determina que a més de les festes esmentades seran fixades dues 

festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels municipis respectius i vist l’escrit 

del Departament de Treball, Afers Social i família, de data 16 de Juny de 2020, considerant 

els seus aspectes i previ un canvi d’impressions i punts de vista, a proposta de l’alcaldia la 

Corporació acorda: 

 

-Proposar com a Festes Locals per a l’any 2021, retribuïdes i no recuperables el 2 de 

Setembre i el 11 d’octubre de 2021 i remetre dit acord al Departament de Treball, Afers 

Social i família, als efectes oportuns.  

 

En el torn obert d’intervencions el Regidor de Festes comenta que com s’ha fet en els darrers 

anys, s’aproven les festes locals amb el concepte de retribuïdes i no recuperables, per a l’any 

2021 i explica el regidor Jaume Borrero, dirigint-se a la regidora Cristina Pena, que 

normalment el que es fa és ficar un dia festiu al setembre i l’altre a l’octubre, coincidint amb 

les festes de Sant Antolí i del Pilar respectivament, excepte l’any que el Pilar cau amb 

dimecres que llavors fiquem els dos dies a l’octubre per fer el pont. La idea és aquesta.  

Sotmesa a votació es aprovada per unanimitat. 

 



 

III.- APROVACIÓ COMPTES MUNICIPALS 2019 

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2019. 

ANTECEDENTS 

Finalitzat l’exercici pressupostari de 2019, cal elaborar el compte general de l’entitat local, 

dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament local. 

 

El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, 

financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, 

complementària i annexos. 

 

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2019 s’han sotmès a l’informe de la 

Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador.  

 

Amb data 16 de Juny de 2020 s’exposa el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la 

Província núm. 115. 

 

FONAMENTS DE DRET 

Cal tenir presents els articles 208 a 212 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; la Instrucció de 

comptabilitat per a l’Administració local, i altres disposicions concordants en relació amb la 

tramitació i el contingut. 

 

Per tant,  

 

ES PROPOSA 

 

Primer.- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2019, integrats 

pels següents documents comptables: 

 

- Balanç de situació 

- Compte de resultat econòmic patrimonial 

- Liquidació del pressupost 

- Estat de canvis del patrimoni net 

- Estat de fluxos d’efectiu 

- La memòria 

 

Segon.- Aprovar definitivament la documentació complementària següent: 

- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de 

cadascun dels seus organismes autònoms. 

 

- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a 

favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a final d’exercici i agrupats per nom o raó 

social de l’entitat bancària. en cas de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris 

s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local 

que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.  

 



 

Tercer.- Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de 

l’exercici econòmic 2019, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els 

articles mencionats en la part expositiva. 

En el torn obert d’intervencions explica el portaveu del grup i tinent d’alcalde, Manel Plana 

que el que s’ha de fer en aquest punt és allò que es va aprovar en la comissió de comptes, 

elevar-ho al ple municipal i aprovar-ho: balanç de situació, el compte de resultats, liquidació 

del pressupost, actes d’arqueig, etc.  

 

No havent-hi res a dir s’aprova per unanimitat. 

 

IV.- APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT. MODIFICACIÓ CRÈDITS 4/2020 

PROPOSTA DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXPRAORDINARI 

Expedient número 4/2020, referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses 

mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari. 

 

ANTECEDENTS 

Pel Decret de l’Alcaldia de data 16 de Setembre de 2020, s’inicia l’expedient per a 

l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari 

com a conseqüència de majors i/o noves despeses que s’han previst realitzar per a aquest 

exercici econòmic, sense que es puguin demorar al proper, pels quals no existeix crèdit 

consignat en el vigent Pressupost de la Corporació o el que existeix és insuficient i no 

ampliable, i considerant que es disposa dels mitjans de finançament que es preveuen a la 

legislació vigent. 

 

FONAMENTS DE DRET 

1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret 

legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals (TRLRHL), i als articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990. 

 

2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna 

despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació 

no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de 

l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit. 

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors 

ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions 

o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les 

dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. I en el cas de 

les despeses d’inversió, per aplicació de l’article 36.2 del RD500/90, amb recursos procedents 

d’operacions de crèdit.  

 

3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 

règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de 

l’Ajuntament amb majoria simple. 

 



 

4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació als articles 3 i 11 de la Llei 

Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 

(LOEPSF). 

 

Per tant, 

PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent: 

1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari número 4/2020, que cal 

finançar mitjançant romanent de tresoreria i altes en el pressupost d’ingressos amb caràcter 

finalista i baixes/anul·lacions de partides de despesa, del pressupost vigent de la corporació, 

d’acord amb el següent detall: 

 

Despeses que cal finançar: 

 

1/ Crèdit Extraordinari: 

Partida Nom Proposta de consignació 

2020-1-01100-91301 Amortitz. Nou Préstec  10.000,00 

2020-1-01100-31001 Interessos Nou Préstec 800,00 

2020-1-32300-13100 Personal EBM 50.000,00 

2020-1-32300-16000 S.S. personal EMB 19.000,00 

2020-1-32600-62600 Tablets EMM 300,00 

2020-1-45400-61902 Pavimentació Camí Miralbó 32.000,00 

2020-1-34200-62201 Pista Poliesportiva 2fase 372.000,00 

2020-1-34200-62202 Pista Poliesportiva 3fase 655.000,00 

2020-1-92000-61900 Arxiu Municipal Soterrani 60.000,00 

2020-1-16500-20500 Renting vehicle electricista 1.500,00 

 

2/ Suplement de Crèdit: 

Partida Nom Crèdits 

Inicials 

Proposta de 

consignació 

Crèdit 

Definitiu 

2020-1-23100-

22199 

Subm. Àmbit 

sanitari per fer front 

Corna 

35.000,00 5.000,00 40.000,00 

2020-1-49100-

62600 

Equips procés 

informació 

1.000,00 3.500,00 4.500,00 

 

Total altes crèdits:  1.209.100,00€ 

 

 

 



 

Finançament que es proposa: 

 

3.1 Altes aplicació pressupostaria d’Ingressos: 

Partida Nom Alta 

2020-1-75080 PUOSC 2020-2024 

Inversions 

245.000,00 

 

3.2 Anul·lació aplicació pressupostaria Despeses:  

Partida Nom Baixa 

2020-1-32300-22711 Contracte prestació serveis 

EBM 

69.000,00 

 

3.3. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals: 

Partida Nom Proposta de consignació 

2020-1-87000 Romanent de Tresoreria 495.100,00 

 

3.4. Operacions de Crèdit: 

Partida Nom Proposta de consignació 

2020-1-91301 PRESTEC 400.000,00 

 

Total finançament:  1.209.100,00€ 

 

3. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 

mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas que no 

es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un 

mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.  

 

Explica el regidor Manel Plana, que tota modificació de crèdit pot estar catalogada com a 

crèdit extraordinari, hi ha unes noves despeses, i el suplement de crèdit és per l’increment en 

la partida inicial. Un dels increments és el subministrament de material sanitari provocat per 

la pandèmia del coronavirus, hi ha un increment d’EPI’s per a que les diferents activitats que 

es fan des de l’Ajuntament es puguin tirar endavant, com és el funcionament de les diferents 

escoles que tenim.  

Pel que fa a crèdit extraordinari, per un costat hi ha la incorporació del personal de l’escola 

Bressol municipal, amortització de nou préstec i pavimentació Camí Miralbó i pistes 

poliesportives segona i tercera fase, a més a més, el canvi de l’arxiu municipal que actualment 

es troba en la tercera planta i la idea és traslladar-lo a la planta soterrània de l’edifici de 

l’Ajuntament.  

 

Tal i com va comentar l’alcalde la idea és que la pista poliesportiva es pugui executar el més 

aviat possible, i es pugui acabar el nostre pavelló.  



 

Respecte al personal de l’escola bressol municipal hi ha les despeses únicament del personal. 

Quan hi ha unes despeses s’han de finançar, per una part tenim el PUOSC concedit per al 

2020/2024, hi ha una anul·lació del contracte de l’escola bressol municipal, aquella empresa 

que tenia la concessió ja no hi és, i aquest pagament que es feia a l’empresa ja no es fa, ara és 

l’ajuntament qui paga directament les nòmines d’aquests treballadors.  

Tenim també el romanent de tresoreria i l’operació de crèdit per tirar endavant aquesta 

infraestructura.  

 

Intervé en aquest punt el Sr. Toni Bosch, anunciat que s’abstindran en aquesta proposta, no 

per que no estiguin d’acord, sinó bàsicament pel cost del pavelló, pista poliesportiva.  

 

Es passa a votació i es aprovada amb els vots a favor dels 8 Regidors de l’equip de govern i 

les abstencions dels Regidors Antoni Bosch, Nuria Montserrat i Cristina Pena. 

 

V.- ADHESIÓ PRORROGA CONVENI MARC GAS (ACM)  

PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE ROSSELLO D’ADHESIÓ A LA 

SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE BASAT 2018.02-D1 EN L’ACORD 

MARC DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL AMB DESTINACIÓ ALS ENS 

LOCALS DE CATALUNYA (Exp. 2018.02). 

ANTECEDENTS 

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

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

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

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

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

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

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

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

l’entitat. 

 

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

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

ENDESA ENERGÍA, SAU. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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



 

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

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

 

5.- En data 5 de juny de 2019, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar definitivament 

l’expedient de la primera pròrroga del Contracte basat en l’Acord marc de subministrament de 

gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya, formalitzant-se el contracte en 

data 2 de juliol de 2019. 

 

6.- En data 6 de febrer de 2020, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar definitivament 

l’expedient de la segona pròrroga del Contracte basat en l’Acord marc de subministrament de 

gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya, formalitzant-se el contracte en 

data 17 de febrer de 2020.  

 

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

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

 

8.- Vist l’informe favorable de fiscalització i intervenció limitada prèvia de la despesa emès 

per la Intervenció de fons.. 

 

FONAMENTS DE DRET 

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

LBRL, en la redacció donada per la LRSAL. 

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

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

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

Acords marc licitats abans de la seva entrada en vigor. 

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

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

Disposició Transitòria Primera. 

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

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

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

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

 

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

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

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

de l’entitat. 

 

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

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

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

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

 

En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, el Ple d’aquest Ajuntament, i per unanimitat 

dels membres presents, 



 

ACORDA 

 

Primer.- Disposar l’adhesió del Ajuntament de Rosselló a la segona pròrroga del contracte 

basat (Exp. 2018.02-D1) en l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a 

les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.02), per un termini de dotze mesos, des de l'1 

d’octubre de 2020 al 30 de setembre de 2021. 

 

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

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

10, 08018, Barcelona), així com a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques-ACM 

(preferentment per e-notum al NIF G66436064 i el correu electrònic 

centraldecompres@acm.cat o per correu a carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 

Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 

 

En el torn obert d’intervencions el Regidor Manel Plana, comenta que es tracta de un dels 

molts serveis que realitza la ACM en favor del municipalisme i quan fan una compra 

agrupada hi ha un poder major de negociació respecte al monopoli que té l’empresa de gas 

natural, Naturgy, ara el que es fa adherir-nos amb aquesta pròrroga.  

S’aprova per unanimitat. 

 

VI.- APROVACIÓ CERTIFICACIONS D’OBRA NUM 5 I 6 DE L’OBRA PISTA 

POLIESPORTIVA I EDIFICI ANNEX SENSE US. 

Atesa la quinta i sexta certificació d’obres presentada per M. Y J. Gruas S.A, adjudicatària de 

les obres d’edificació de la pista poliesportiva coberta i estructura edifici annex sense us, 1ª 

Fase, a la Zona Esportiva, s/n de Rosselló Expedient núm. G-14/2020  

Vista la conformitat de la direcció facultativa Noemi Bañeres i Porta, arquitecte i tècnic 

director de l’obra. 

Vist l’informe emès per l’Interventor municipal que consta a l’expedient. 

 

Atenent la necessitat de donar compliment a l’article 198 de la LCSP, que estableix, entre 

d’altres, el termini de pagament de les certificacions d’obres. 

 

Vistos tots els antecedents relacionats en la part expositiva d’aquesta resolució, i en ús de les 

facultats que la normativa m’atorga, 

 

HE  RESOLT:  

 

Primer. APROVAR la quinta i sexta certificació d’obres presentada per M Y J GRUAS S.A, 

adjudicatària de les obres d’edificació de la pista poliesportiva coberta i estructura edifici 

annex sense su, 1ª Fase, a la Zona Esportiva, s/n de Rosselló per un import de 137..649,26 € 

IVA inclòs (Cent trenta set mil sis-cents quaranta nou euros amb vint-i-sis cèntims). 

29.720,03 (Vint i nou mil set-centes vint euros amb tres cèntims) respectivament. 

 

Segon. RECONEIXER L’OBLIGACIÓ I ORDENAR EL PAGAMENT per import de 

137..649,26 € i 29.720,03 IVA inclòs amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020 34200 

62200, del Pressupost General Municipal de 2020. 

mailto:centraldecompres@acm.cat


 

Tercer. PUBLICAR la present resolució al portal de transparència. 

 

Quart. COMUNICAR aquest acord als adjudicataris i a la Intervenció Municipal. 

 

Cinquè. FER CONSTAR que contra aquest acte administratiu, que és definitiu en la via 

administrativa o tràmit qualificat, es pot recórrer potestativament en reposició, davant del 

mateix òrgan que l’ha dictat; o impugnar-lo directament davant els jutjats contenciosos 

administratius de la província de Lleida mitjançant la interposició de recurs contenciós 

administratiu. Si s’opta per recórrer en reposició, el recurs contenciós administratiu no es 

podrà interposar fins que el recurs de reposició es resolgui expressament o es desestimi de 

manera presumpta. El recurs de reposició s’entendrà desestimat de manera presumpta si en el 

termini d’un mes des de la seva interposició no se us ha notificat la seva resolució. El termini 

per interposar el recurs de reposició és d’un mes, a comptar des de l’endemà de rebre aquesta 

notificació. El termini per interposar recurs contenciós administratiu contra aquest acte 

administratiu és de dos mesos, a comptar també des de l’endemà de rebre aquesta notificació. 

No obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs que cregueu convenient al vostre dret. 

 

Pel Regidor i Portaveu de l’equip de Govern, Manel Plana es manifesta que la il·lusió cada 

vegada és més gran envers a aquesta obra, i quan t’atanses a les proximitats i veus com va 

creixent i com es va fent realitat la infraestructura.  

 

Intervé en aquest punt el regidor Toni Bosch, dient que votaran a favor, argumentant que una 

cosa és que no estiguin a favor de l’import del pavelló i l’altra és que si es fan les coses bé no 

veu la necessitat d’abstenir-se a les certificacions d’obra. A més a més, d’una obra que tots 

portaven a les municipals. 

 

En la línia del que ha dit el regidor Toni Bosch, explica la regidora Cristina Pena, que les 

certificacions d’obra s’han de fer sí o sí, tot i que ells no portaven el pavelló al seu programa i 

discrepen amb l’import del pavelló, votaran a favor de les certificacions.  

 

S’aprova per unanimitat. 

 

VII.- ELECCIÓ JUTGE DE PAU SUBSTITUT. PROPOSTA NOMENAMENT 

En aquest Ajuntament es tramita l’expedient per nomenar jutge de pau substitut d’aquest 

municipi, vist l’acord de la Comissió de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia 

de Catalunya de febrer de 2018 pel que s’acorda requerir a aquest Ajuntament per a que iniciï 

els tràmits de renovació del càrrec de Jutge de Pau Substitut per trobar-se vacant la mateixa, 

amb motiu del nomenament del actual Jutge de Pau Titular. 

 

El Secretari-interventor va emetre l’informe jurídic sobre el procediment a seguir, el qual 

consta a l’expedient. 

 

D’acord amb els articles 101.2 de la LOPJ i 6 del RJP, correspon al Ple de la corporació 

efectuar proposta de nomenament del jutge de pau titular per acord adoptat amb el vot 

favorable de la majoria absoluta dels seus membres entre les persones que, reunint les 

condicions legals, així ho sol·licitin. 



 

Vist el que disposa l'article 5 i següents del Reglament 5/1995 respecte al procediment per 

l'elecció del Jutge de Pau titular i substitut. 

Vist que d'acord amb el que disposa l'article 5 de referit Reglament s'ha fet pública la 

convocatòria per cobrir les vacants en el BOP edicte publicat en el BOP núm 128 de data 06 

de juliol de 2020 i en el taulell municipal d'anuncis. 

 

Vist que transcorregut el termini per poder presentar candidatures s'han presentat els següents 

candidats: 

 

- Jordi Mussico Guamis. 

- Alejandro Juan Guasch Escude. 

 -Lluís Bosch Garcia.. 

-Francesc Manel Chavero Barbecho. 

-Anna Maria Ortega Bernaus. 

  

Vist que el sistema de votació per escollir entre els candidats el Jutge de Pau titular i 

el substitut és el de votació secreta d'acord amb el que disposa l'article 102.3 del ROF 

repartint-se paperetes amb els noms dels candidats. 

 

El Resultat de la votació és el següent: 

 

CANDIDATS  VOTS 

Jordi Mussico Guamis.  Un vot 

Alejandro Juan Guasch Escude. Dos vots  

-Lluís Bosch Garcia.. Dos vots 

Francesc Manel Chavero Barbecho. Quatre vots  

Anna Maria Ortega Bernaus. Dos vots 

 

Vist que cap dels candidats no està immers en cap de les circumstàncies relacionades 

en l’article 303 de la LOPJ; 

Vist l’informe de secretaria; 

D'acord amb el resultat de la votació, l’alcalde proposa al ple l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 

 

Primer.- Proposar el nomenament del Sr Francesc Manel Chavero Barbecho amb DNI 

40.890.560 X com a Jutge de Pau Substitut, proposant el seu nomenament a la Sala de Govern 

del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per conducte del Jutjat de 1a Instància i 

Instrucció de Lleida. 

 

Segon.- Notificar el Present acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

 

En el torn obert de intervencions el Sr Alcalde, comenta que l’equip de govern no ha 

presentat proposta concreta, que ha volgut fer una votació, no a nivell de partits, sinó una 

votació individual, com es va fer amb el jutge de pau actual, que cadascú voti qui cregui més 

convenient i correcte pel lloc.  



 

VIII.- APROVACIÓ CONCERTACIÓ PRÉSTEC, PEL FINANÇAMENT DE 

INVERSIONS MUNICIPALS (PROJECTE BASIC I EXECUTIU DE VESTIDORS I 

TANCAMENTS DE PISTA POLIESPORTIVA I URBANITZACIÓ EXTERIOR. 

FASE 2ª I 3ª.) 

Vist l'expedient que es tramita per a la concertació d'una operació de crèdit per finançar 

inversions municipals. 

_ 

Vist l'informe emès pel Secretari respecte els aspectes legals que regeixen sobre la matèria i 

per Intervenció, que recull el Règim aplicable a les operacions de crèdit a llarg termini 

destinades al finançament dels nous projectes d’inversió previstos en el pressupost de 2020 

(disposició final 31 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat 

per a l'any 2013) i que estableix el Règim de comunicació per aquesta operació, segons el 

qual es poden finançar amb operacions de crèdit a llarg termini, subjectes a l’obligació de 

comunicació en els termes previstos a l’article 4 de l’Ordre ECF/138/2007, els nous projectes 

d’inversió previstos en el pressupost de 2020 quan es donin les condicions següents: 

 

Que la ràtio legal d’estalvi net, prevista a l’article 3.1 a) de l’Ordre ECF/138/2007, calculada 

a partir de la liquidació de l’exercici de 2019, tingui signe positiu.. 

Que la ràtio legal de deute viu, prevista a l’article 3.1 b) de l’Ordre ECF/138/2007, calculada 

a partir de la liquidació de l’exercici de 2019, no sigui superior a un 75%. 

 

Condicions que aquest ajuntament compleix, segons la ultima liquidació aprovada.(Exercici 

2019) 

 

Analitzades les ofertes presentades per les Entitats Bancàries i d'Estalvi, que són les 

corresponents a les Entitats Caixabanc i BBVA  

Resultant que de la seva valoració s’ ha realitzat proposta d'adjudicació a favor de l'entitat 

Caixabanc per ser l’oferta més favorable als interessos municipals.. 

_ 

Considerant que l’article 48 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals -TRLRHL-, en els termes 

previstos a la pròpia Llei, les Entitats Locals podran concertar operacions de crèdit en totes les 

seves modalitats, i amb entitats financeres de qualsevol naturalesa, havent de complir els 

principis de prudència financera definits en l'article 48bis del Reial decret Legislatiu 2/2004, 

de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals -

TRLRHL-, introduït pel Reial decret-llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de 

sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i unes altres de caràcter 

econòmic, així com la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tesoro i 

Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 

operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals. 

 

Considerant que de l'Informe emès pel Secretari de la Corporació que consta a l'expedient es 

dedueix que l'òrgan competent per a la concertació de l'operació de crèdit és l'Ajuntament Ple, 

atès que l'import acumulat dels préstecs concertats, inclosa la present operació creditícia, 

supera el 10% dels recursos de caràcter ordinari previstos al pressupost, havent d'adoptar-se 

l'acord per majoria absoluta, en funció del que s'ha dit a l'informe. 



 

Per tot el que s'ha exposat, s'eleva al Ple de la Corporació, la següent 

 

PROPOSTA D'ACORD 
_ 

PRIMER.- Adjudicar a l'entitat CAIXABANK la contractació de l'operació de crèdit 

destinada al finançament del Poliesportiu Municipal Fase 2 i 3, sent el resum de les 

condicions financeres el següent: 

_- Import: 400.000euros 

_- Carència: 1 Any (4 Trimestres).  

_- Amortitzacions: Trimestrals.. Trenta sis trimestres..  

_- Tipus d'interès: Variable. Euribor 3 mesos + 0,76 %. 

_- Cancel·lació anticipada: 0%.. 

 -Comissió d’obertura i de estudi: 0% 

_ 

SEGON.- Comunicar el present acord a l'adjudicatària i a la resta d'entitats que van efectuar 

proposta, per al seu coneixement i efecte. 

 

TERCER.- Comunicar-ho a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de 

Catalunya, d’acord amb l’ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediment en matèria 

de tutela financera dels Ens Locals.. 

_ 

QUART.- Facultar expressament el Sr. Alcalde, per a la signatura del contracte corresponent 

i quants documents siguin necessaris per a l'efectivitat del present acord 

 

En el torn obert d’intervencions es comenta per part del Regidor i Portaveu Manel Plana que 

tota obra s’ha de finançar i per sort tenim una capacitat financera molt bona per part de 

l’Ajuntament, però quan són obres importants com aquesta, s’ha d’anar a buscar finançament. 

La quantia és de 400.000€ amb una carència d’un any, amortitzacions trimestrals, interès a 

euríbor +0.76%. amb aquest preu del diner, fa que les despeses financeres siguin mínimes 

pels comptes de l’Ajuntament, fa que les inversions siguin amb un cost financer molt baix.  

 

Afegeix el regidor Toni Bosch, seguint en la línia del que ja s’ha dit, que s’abstindran.  

La regidora Cristina Pena, diu que no té res a dir i que també segueix en la línia del que ja ha 

dit. 

 

Es passa a votació i es aprovada amb els vots a favor dels 8 Regidors de l’equip de govern i 

les abstencions dels Regidors Antoni Bosch, Nuria Montserrat i Cristina Pena.  

 

IX.- INFORME EXECUCIÓ PRESSUPOSTARIA 2 TR/2020. 

1. IDENTIFICACIÓ 
1.1. Òrgan al qual s’adreça: Alcalde / President de la corporació. 

1.2. Caràcter: Preceptiu. 

1.3. Títol: Informe de subministrament d’informació trimestral – 2tr/2020. 
 



 

2. ANTECEDENTS 

L’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre que modifica Ordre HAP/2105/2012, per la qual 

se desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació que preveu la Llei Orgànica 

2/2012 (LOEPSF), de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 

determina les obligacions trimestrals de subministrament d’informació per les Entitats Locals 

(art. 16), indicant que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre 

de l’any s’ha de trametre per mitjans electrònics a traves del sistema que el MINHAP habiliti 

a tal efecte (art. 5.1.) 

  

3. FONAMENTS DE DRET 

Ordre Ministerial HAP/2082/2014, de 7 de novembre, que modifica l’ordre HAP/2015/2012. 

Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions 

de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM). 

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera 

(LOEPSF). 

Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 

s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les operacions comercials. 

 

4. INFORME 

Segons l’Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre que modifica Ordre HAP/2105/2012, per 

la qual es despleguen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 

orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, l’article 

16 al que es fa referencia anteriorment, queda modificat de la manera següent: 

 

«Article 16. Obligacions trimestrals de subministrament d’informació. Abans de l’últim dia 

del mes següent a la finalització de cada trimestre de l’any, s’ha de remetre la informació 

següent: 

  

1. L’actualització dels pressupostos en execució, incorporades les modificacions 

pressupostàries que ja s’han tramitat i/o les que es preveu tramitar fins a final d’any, i de les 

previsions d’ingressos i despeses de les entitats subjectes BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

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

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

estats complementaris.  

 

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

 

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

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

normes del Sistema europeu de comptes.  

 

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

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

regla de despesa al tancament de l’exercici.  

 



 

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

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

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

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

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

sectorials.  

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

ha de contenir, almenys, informació relativa a:  

 

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:  



 

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

 

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

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

de 2014 Secc. I. Pàg. 12  

 

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

 

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

històrica.  

 

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

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

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

 

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

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

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

esmentada als apartats 7 i 8 anteriors.» 

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

pressupost 2020, corresponent a les dades del pressupost actualitzat i execució del mateix: 



 

Calendari i Pressupost de Tresoreria. 

 
 
 
 
 



 

Deute viu i previsió dels venciments del deute 

 



 

 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

S’han incorporat nous formularis per subministrar informació econòmic financera en relació 

al RDL 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents complementaries en 

l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19. 

Els principals canvis introduïts en l’aplicació respecte a l’ejecció pressupostaria del 1r 

trimestre del 2020 son el següents: 

En els formularis F.1.1.B2.1 i F.1.2.B2.1, per aplicació de l’article 3 del RDL 8/2020, se pot 

finançar IFS vinculades al grup de programa 231: Asistencia Social Primària, amb càrrec al 

superàvit del 2019. 

S’incorporen dos nous formularis per aplicació del RDL 11/2020, article 50 i del RDL 

20/2020, DA 6ª i article 22, en els que es recull la informació relativa al aplaçament dels 

préstecs concedits a autònoms i entitats empresarials fora del sector públic, i de la repercussió 

del Ingrés Mínim vital respectivament. 

En el formulari Efectes en Despeses i Ingressos per aplicació de les mesures per COVID-19, 

s’ha ampliat el grup de programes. 

 

A continuació es presenten les dades informades en els nous formularis que s’han incorporat a 

l’aplicació pel retiment de l’ejecció pressupostaria del 3r trimestre: 
 



 

Efectes en Despeses i Ingressos 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

Aplicació de l’article 3 del RDL 8/2020 
 

 



 

 

Aplicació de l’article 22 y DF 6ª del RDL 20/2020 
 

 
Es tractaria de recollir, en el període de referencia, la informació referent al Conveni de 

Col·laboració subscrit amb l’INSS, així com la repercussió del la despesa addicional per 

funcions que podrien executar les entitats locals per aplicació de l’article 22 del RDL 20/2020. 

 

 

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

pagaments efectius del 1r i 2on trimestre i la previsió dels mateixos pel 3r trimestre, més la 

recaptació estimada per la resta de l’exercici. Pel càlcul de les estimacions pel trimestre en 

curs i la previsió per la resta de l’exercici, s’han utilitzat diferents criteris, depenent si son 

cobraments o pagaments i si es tracta de corrents o de capital.  

 

Els fons líquids a l’inici de l’exercici son de 1.223.943,83€, a 30 de juny es de 1.226.140,12€, 

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

1.043.899,00€. 

 



 

El deute viu i el quadre d’amortitzacions coincideixen amb l’Estat del Deute, a 31 de juny de 

2020, presenta un deute viu amb entitats de crèdit total de 510.576,92€.  

 

Per adquisició de medis de prevenció individual (EPI), en el 2on trimestre en resulta un total 

de obligacions reconegudes de 26.819,50€, 5.748,41€ en altres materials i productes de 

protecció, i 1.076,90€ corresponents a inversions associades directament a les mesures 

adoptades pel COVID.  

 

Els ingressos que s’han vist afectats per les mesures COVID corresponent als següents 

conceptes pressupostaris: recaptació de terrasses i escola de musica municipal. 

 

El Regidor Portaveu comenta que tota aquesta feina que ens fa fer el ministeri d’hisenda es 

resumeix en: Un fons líquids a l’inici de l’exercici d’1 milió dos-cents vint-i-tres mil nou-

cents quaranta-tres euros i a 30 de juny d’1 milió dos-cents vint-i-sis mil cent quaranta euros.  

I segons la previsió s’estima un tancament de l’exercici d’1milió quantra-tres mil euros.  

Parlar de previsió és agosarat i més amb aquest entorn de pandèmia.  

La Corporació resta assabentada del Informe i de la seva remissió als Organismes 

corresponents. 

 

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

PROVEÏDORS DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, SEGONS REAL 

DECRET 1040/2017, DE 22 DE DESEMBRE. 

Període: 2tr 2020 

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

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

pago o retard en el pagament del deute comercial. 

 

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

635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig 

de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques estableix una nova metodologia 

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

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

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

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

 

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

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

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

registre administratiu, registre comptable de factures o sistema equivalent. 

 

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

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

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

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

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

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



 

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

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

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

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

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

presenter la facture ante el registro adinistrativo correspondiente en los términos 

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

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

servició..» 

 

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

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

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

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

mateixa data. 

 

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

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

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

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

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

actes anàlegs dictats per òrgans judicials o administratius. 

 

Cinquè.- Als efectes del càlcul del període mitjà de pagament global, el període mitjà de 

pagament de cada entitat s’ha de calcular d’acord amb la fórmula següent:  

 

Període mitjà de pagament de cada entitat = 

(ràtio operacions pagades * import 

total pagaments efectuats) + (ràtio 

operacions pendents de pagament * 

import total pagaments pendents) 

import total pagaments efectuats + 

import total pagaments pendents 

 

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

amb la fórmula següent: 

 

Ràtio de les operacions pagades = 

Σ (nombre de dies de pagament * import 

de l’operació pagada) 

Import total de pagaments efectuats 

 

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

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

 

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

l’administració.  

 



 

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

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

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

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

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

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

conformitat.  

 

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

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

 

Ràtio d’operacions pendents de pagament = 

Σ (nombre de dies pendents de 

pagament * import de l’operació 

pendent de pagament) 

Import total de pagaments pendents 

 

S’entén per nombre de dies pendents de pagament els dies naturals transcorreguts des de:  

 

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

refereixin les dades publicades.  

 

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

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

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

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

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

posterioritat a l’aprovació de la conformitat. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

Trimestre de l’exercici 2020, el resultat és el següent: 

 



 

PERÍODE MIG DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS TRIMESTRAL – 

2TR/2020 

Entidad 

Ratio 

Operaciones 

Pagadas 

(días) 

Importe 

Pagos 

Realizados 

(euros) 

Ratio 

Operaciones 

Pendientes 

(días) 

Importe 

Pagos 

Pendientes 

(euros) 

PMP 

(días) 

Rosselló 15,73 277.028,22 22,83 6.939,09 15,90 

PMP Global  346.988,39  18.385,71 22,24 

 

El Ple, resta assabentat 

 

Es comenta pel Portaveu de l’equip de govern que la normativa ens diu que el pagament s’ha 

der fer a 30 dies i no podem permetre que una administració pública no compleixi això, 

actualment s’està pagant a 22, 24 dies de forma global i Rosselló estem pagant a 15,90 dies. 

Reconèixer la tasca per part del personal de l’Ajuntament. Volem donar exemple davant la 

ciutadania.  

 

XI.- 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,) 

 

Signatura amb el BBVA, préstec a curt termini per import de 300.000 Euros.-  

Expedient MC, mesures COVID. 

 

Acceptació Ajuts Subvencions:  

  

Diputació de Lleida: 

 Pla Cooperació Municipal. 

 Pla Diputació Àmbit de Salut. 

 Pla Arranjament Camins.  

 Ajut Llar Infants 2019-2020. 

 Pla Dinamització, Pendent de resoldre. 

 IEI.-  

 Pla Àmbit Cultural. 

 Sol·licitud Agencia Residus de Catalunya Ajut Àrids Reciclats 2020. 

 Resolució sobre Línies fonamentals Pressupost 2021. 

 Decret contractació Arranjaments camins amb àrid reciclats.  

 Decret adjudicació contractació Camí Makato.  

 Decrets de Contractació Agents Cívics. 

 Decrets Contractació Personal Escola Bressol. 

 Selecció Personal Lampista. 

 Selecció Periodista.  



 

 Ordres d’execució C/ Pau Cassal i Arbre N-230 i diversos propietaris neteja solars  

 Aprovació Inicial Projecte Nou Arxiu Municipal. 

 Decret Adquisició tabletes. 

 Decret Renting Vehicle Lampista. 

 Decret baixes de caducitat/ d’ofici Padró d’Habitants. 

 Decrets diversos de gestió tributaria. 

 Decret encàrrec redacció Projecte Camí de Miralbó. 

 Resolucions atorgament targes aparcament, serveis social. 

 Sol·licitud Ajut Oferta Cultural 2020.. 

 Resolució incoació Expedient Disciplina Urbanística Pilar Gasol en Partida La Tosa.  

 

INFORMES. 

 

Seguidament el Sr, Alcalde informa a la Corporació de les gestions realitzades i els resultats 

obtinguts en els diversos àmbits de gestió.  

 

Proposta Assignació PUOSC 2020-2024. 

 

• RESOLUCIÓ per la qual s'atorga als ajuntaments dels municipis de Catalunya on 

hi ha jutjat de pau el mòdul econòmic corresponent per al funcionament d'aquests 

òrgans judicials durant l'any 2020  

• Incorporació de un treballador treballs benefici Comunitat en compliment de 

mesures alternatives. 

• Nova data celebració vista davant el Jutjat de lo Social, acomiadament Joel Pinyol 

i Professor de Musica. 

• Reclamació Patrimonial presentat per Serafin Puñal. 

• Repartiment de mascaretes als alumnes de l’Escola la Rosella 

• Sol·licitud al Consell Comarcal del Segrià per a la reubicació d’unes illes de 

contenidors, intentar que no estigui dins l’afectació d’habitatges i veïns.  

• Finalització de la primera fase del pavelló ara a l’octubre. Tenim els números que 

tenim és tenint en compte el cost del projecte, però a la 1a fase es va fer una 

rebaixa molt important econòmica a l’hora de l’adjudicació, cosa que no hem 

tingut en compte en aquesta 2a i 3a fase, el que vull dir amb això és que aquesta 

rebaixa econòmica segurament també hi serà. Els imports són més elevats i creiem 

que les rebaixes també seran d’imports més elevats, el que ens permetrà no 

utilitzar tant romanent de tresoreria.  

• Obertura de l’escola la Rosella, hem habilitat més entrades i sortides per evitar 

aglomeracions i evitar que els alumnes es trobin entre ells. Comenta que no ens ha 

sorprès l’actuació del Departament d’Ensenyament, la seva actuació ha estat 0, no 

hi havia gel, no hi havia cap eina per subjectar els gels, no disposaven de 

termòmetres, han set irresponsables i ho hem tingut de subministrar tot des de 

l’Ajuntament. Igual que a l’inici de la pandèmia i parlant malament s’han quedat 

amb el cul enlaire.  

• El regidor de Festes Jaume Borrero intervé per informar i pel que fa a la festa 

Major argumenta que s’ha esperat fins a l’últim moment per decidir què es feia i 

com es feia. S’ha anat a diferents festes per veure com ho estaven portant a terme i 



 

veure com a d’altres llocs ho feien ens ha donat algunes idees. No farem la festa 

major com estem acostumats a fer-la i cal dir que vista la experiència no es pot 

descartar res, fins i tot que s’hagi de suspendre l’últim dia. Pel que estic veient tots 

els municipis anem en la mateixa línia i ajustant-ho al protocol sanitari.  

• Els dies de Festa Major seran 9, 10, 11 i 12 i només farem el dia 9 un castell de foc 

petit per iniciar la festa, i l’exposició de cartells virtual i un teatre. El dia 10 una 

actuació pel de matí pels més petits i una actuació per la tarda, el dia 11 igual i el 

dia 12 farem la missa i l’audició de sardanes i a la tarda el concert i per finalitzar la 

festa el castell de focs. Tot això prèvia inscripció a l’Ajuntament i es farà tot a la 

carpa de la diputació per tindre més espai i més ventilació. Pot ser que alguna cosa 

es modifiqui, els llibres estan a impremta. Demana que tothom s’inscrigui per 

evitar problemes. Les places seran limitades i no es podran ampliar. 

• Les inscripcions i l’aforament es portarà des del grup Seven Ponent Seguretat i una 

empresa que netejarà i asseurà a la gent per complir amb tots els protocols sanitaris. 

Quan les places estaran cobertes ni regidor ni alcaldes podrem ampliar l’aforament.  

• Comenta que al llibre de la Festa Major, es farà càrrec l’Ajuntament per evitar que 

les empreses que ja han patit prou amb aquesta pandèmia hagin de sufragar la 

publicitat, hem seguit amb la línia del que han fet els altres pobles, que ho han 

acabat assumint ells, el que hem fet nosaltres és una còpia exacta del llibre anterior, 

de la festa major del 2019, per mantenir les empreses que havien col·laborat en els 

darrers anys i en agraïment hem cregut oportú que aquest any no hagin de pagar. 

 

Comenta el Regidor Toni Bosch que està d’acord amb el que s’ha fet amb el llibre de la festa 

major. 

 

Explica també el regidor Jaume Borrero, que per no excloure a cap comerç del llibre el que 

s’ha fet al final és una relació de tots els comerços que hi ha actualment al municipi. S’ha 

intentat fer amb la màxima cura per no deixar-nos a ningú, en cas que hagi passat, que algú no 

surti a la relació de comerços que ens ho faci saber per incorporar-lo per als propers anys. 

També per si es vol anunciar al llibre durant els propers anys ficar-lo en contacte amb el 

comercial de la revista.  

 

Comenta el Regidor Toni Bosch que li sembla bé el que s’ha fet des de l’Ajuntament i que 

s’hagi fet una còpia exacta de l’any passat, li sembla perfecte, donar aquesta oportunitat als 

que han estat donant suport en els darrers anys.  

Respecte als actes de la Festa Major, creu que i és partidari de que s’ha de fer la Festa Major, i 

s’ha de fer amb les mesures adients i que pertoquen; aforament, distància, mascaretes i rentat 

de mans. Li sembla bé les accions que s’han dut a terme.  

Respecte la festa major, proposa el regidor que ja que s’ha produït un estalvi en la partida de 

la festa major o un possible estalvi, demana regalar a cada balcó del municipi una bandera de 

Rosselló, per engalonar el poble i donar una visibilitat davant les poques accions que es duran 

a terme.  

 

Respon el regidor de festes Jaume Borrero, dient que la proposta li sembla bé, és una 

proposta que fa bastant temps que estan valorant, però que el cost és important, és una cosa 

que s’ha d’anar mirant, la bandera té un cost que no és barat, hi ha l’opció de regalar una 



 

bandera o regalar una altra cosa similar a la bandera del municipi, no és una cosa fàcil, també 

s’havia pensat en regalar l’escut sobre un fons blanc que tenim algun model de referència com 

la Portella, és una cosa que està damunt la taula. En quant a l’estalvi comenta el regidor que 

evidentment hi haurà estalvi però no en proporció el que hauria d’haver pels actes que es 

faran, dins de l’estalvi comenta que s’esperava que n’hi hagués molt més. Gastarem més en 

servei de neteja, en vigilància, en productes d’higiene, etc. Proporcionalment serà una festa 

major més cara i no tant participativa. 

Comenta que la proposta la valoraran i miraran quan i com ho poden fer. Ja li diu que per 

aquest mateix any no donarà temps. I comenta que una bandera normal del municipi val sobre 

uns 30€.  

 

Intervé l’alcalde dient que penjar una bandera del teu poble ha de ser tot un orgull, el 

problema és que aquí s’estan regalant senyeres i el dia de la hissada de la bandera en tot el 

carrer Major n’hi havia 5 o 6. El fet de gastar uns diners per donar a cada llar una bandera per 

que després no la pengi ningú, et fas la reflexió de dir on està el problema, en l’Ajuntament 

que no dona la bandera o la gent que no la penja.  

 

Intervé de nou el regidor Jaume Borrero dient que al final està tot inventat i que no 

inventarem res de nou, m’han enviat fotografies d’altres pobles que han fet coses similars o 

que han penjat coses al municipi i personalment comenta que no li agrada gens. L’escut que 

tenim al poble imprès sobre algun altre color o depèn de quina manera doncs no queda gens 

de bé. Diu que comenta que les coses s’han de fer bé i amb un bon disseny. Comenta que 

s’està mirant des de fa temps, una cosa que quedi bé i que sigui rentable per al municipi. 

Aquest es mirarà el que sobrarà de pressupost i decidiran.  

 

Demana el regidor Toni Bosch que entén que per aquest any no s’arriba pel fet de temps i que 

quan s’acabi l’any i es vegi el que realment ha sobrat de la partida es prengui una decisió 

sobre aquesta proposta. 

 

Comenta en Jaume Borrero que la bandera és cara, i l’altra opció és tipus tendal que surt 

més barat, però s’ha de mirar la inversió que s’ha de fer i si ho han de lluir o no.  

  

Demana l’alcalde instar als veïns i veïnes del municipi a que pengin la senyera gratuïta que 

dona l’Ajuntament i a partir d’aquí valorar quin percentatge de senyeres hi ha penjades.  

 

També explica el regidor de festes, Jaume Borrero, que hi ha dos actes que l’Ajuntament no 

es farà càrrec, que se’n cuidaran les associacions organitzadores, que són l’acte del partit de 

futbol i l’acte del rosari de l’aurora del matí, la sortida en professó, un acte que ell com a 

regidor i l’Ajuntament ja els hi ha comunicat que no estan d’acord en que es faci.  

 

Intervé la regidora, Cristina Pena, i comenta que davant de tot el tema aquest, entén que el 

llibre de la festa major, aquest any, el subvenciona només l’Ajuntament, i que fins ara es feia 

amb l’aportació dels comerços que participaven amb la publicitat. I que amb el tema de la 

senyera si realment s’ha produït un estalvi en la partida de la festa major, demana que igual 

que es fan modificacions de crèdit per algunes coses, es faci ara per destinar els diners 

sobrants d’aquesta partida a altres coses que no sigui una senyera, com podria ser polítiques 



 

més socials i no a comprar senyeres amb l’escut de Rosselló, doncs una bandera és una cosa 

molt identificativa i no per regalar la bandera la gent la penjarà, al final la penjarà la gent que 

realment vol. Demana que si es té un estalvi per un costat es pugui invertir en un altre més 

social. 

 

Comenta l’alcalde que està clar que aquest any el pressupost inicial no tindrà res a veure al de 

final d’any, i és una cosa que ja s’ha demanat al secretari interventor, que sense cap dubte hi 

haurà més superàvit que cap any, i explica que el Camí de Miralbó que no entrava per aquest 

2020 es mirarà de fer abans que acabi l’any, per que sabem que el resultat econòmic serà bo, 

igual que el tema de l’arxiu, que ens ficàvem poc a poc ara el podrem acabar.  

Tots aquests diners que no es gastaran amb festes mirarem de destinar-los. I aquí apareix una 

reflexió de dir si és necessari tots aquests diners que ens gastem amb les festes o potser 

valdria la pena destinar-ho a altres coses. 

Aquestes dos obres que ascendeixen a 100.000€ es mirarà d’acabar aquest any.  

 

Intervé de nou la regidora Cristina Pena, dient que li sembla molt bé el que diu d’aprofitar 

aquestes diners, però que el Camí de Miralbó i l’arxiu no són polítiques socials. Que tenint en 

compte la situació actual amb el covid potser hi haurà persones o famílies del municipi que 

se’ls podrà ajudar o intentar ajudar i això és a través de polítiques i projectes des de 

l’Ajuntament o una altra entitat. Reconeix que té una idea molt enfocada amb polítiques 

socials i no diu que no s’hagin de fer les obres de l’arxiu i el camí. Però entén que aquests 

diners es poden utilitzar al altres coses. 

 

Intervé el regidor Toni Bosch dient que a tots els municipis s’estan fent polítiques socials, a 

tots, totes les necessitats que fan falta s’estan cobrint totes, l’increment en despesa social s’ha 

incrementat un 153% en global. I encara no hem acabat. Que totes les persones que ho 

necessiten ho tenen. Possiblement fent el Camí de Miralbó, aquella empresa, pel fet de que 

nosaltres la contractem i fer l’obra hi ha treballadors que no aniran a l’Erto. S’ha de mirar tot 

en un conjunt.  

 

Argumenta l’alcalde que els Ajuntaments són una part molt important per tirar endavant 

davant d’aquesta crisi, per això també estem demanant que ens deixin utilitzar el romanent de 

tresoreria. Si fem una obra, aquella obra està donant feina a molts treballadors, que potser 

serien acomiadats. Amb el tema més social ja tenim els treballadors socials que estan al dia a 

dia, en cap moment s’ha deixat de banda, ens al contrari, i al final el que també hem de fer 

nosaltres és crear riquesa, si creem riquesa funcionarem. 

 

Intervé de nou el regidor Jaume Borrero, argumentant, l’equip de govern el que ha intentat 

sempre cuidar la salut i donar riquesa per tirar endavant, accions que hem de fer per no anar 

malament.  

 

Explica el Sr. Manel Plana, que gairebé el 15% de la població del municipi, o estan o bé a 

l’escola bressol o a l’escola de música o a l’escola la Rosella. Des de finals de curs passat 

estem en contacte amb la direcció d’aquests centres per preveure possibles situacions i actuar, 

com per exemple obrir dos portes a l’escola per que puguin entrar de forma esglaonada, a més 

a més de la neteja, dirigir una persona de la brigada que farà les tasques de suport a l’escola, a 



 

més a més s’han marcat uns camins per que els nens puguin circular de forma segura, també 

es fan anar als nostres municipals per regular l’entrada i sortida i sigui el més ràpida possible 

ja que hi ha gran acumulació de vehicles en tan sols deu minuts. 

Pel que fa al tema més social, molt d’acord amb el que deia l’alcalde, si es genera riquesa 

després es distribueix, i el que queda clar és que portem anys que un 25% del pressupost es 

destina a partides socials. Entre d’altres també dedicat a joventut, associacions, cultura, 

ensenyament, salut, etc... Implicant una cura excessiva. Volem informar-vos de tot això i 

també de la municipalització de l’Escola Bressol, alguns grups polítics ho portàvem al nostres 

programes, i hem incorporat aquest personal a l’Ajuntament sense reduir les atribucions 

laborals que ja disposaven.  

 

Intervé la regidora de sanitat i serveis socials, Elisa Torrelles, argumenta que davant la 

pandèmia actual està contenta per la situació en que es troba el municipi, dins la gravetat, 

comparat també amb altres, cal dir que s’hi està treballant molt, moltes reunions diàries amb 

totes les escoles, i hem mirat de fer tot el que hem pogut i més.  

A nivell de consell comarcal, serveis socials i les tècniques que tenim al municipi estem en 

contacte cada dia, ara ja estan treballant presencialment, abans ho feien telemàticament.  

També s’han fet els lots d’aliments des de l’Ajuntament, i cada dia surt alguna cosa a nivell 

social. Ahir mateix a les 11 de la nit estàvem parlant amb l’alcalde sobre unes famílies del 

municipi i que hem d’anar resolent cada dia. Un tema que ens durarà i no podem fer res més 

del que es fa. Estem oberts a noves idees i projectes.  

 

Explica la regidora Cristina Pena, que la seva rèplica tan sols era pel tema de senyeres, res 

més. 

 

XII.- LLICENCIES 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 386/2020 

NOM / DOMICILI ALFONSO DE LA SERNA 

CONTRATISTA Obras y reformes Javier Santiago 

DESCRIPCIO Modificació d’envà en habitació de matrimoni  

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO DECRET D’ALCALDIA DE 08/09/2020 

 

Nº EXPEDIENT 282/2020 

NOM / DOMICILI ANA MARIA MARTÍ 

DESCRIPCIÓ Reparació de goteres en granja ramadera 

CONTRATISTA Construccions Fernàndez Guillaumet 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO DECRET DE L'ALCALDIA DE DATA 13/07/2020 

 

Nº EXPEDIENT 278/2020 

NOM / DOMICILI ANTONIO DE LOS SANTOS AUGUSTA 



 

DESCRIPCIÓ Posar rajoles al terra de la casa 

CONTRATISTA No consta 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO DECRET D’ALCALDIA DE DATA 13/07/2020 

 

Nº EXPEDIENT 330/2020 

NOM / DOMICILI ANTONIO JOVÉ 

DESCRIPCIO Tapar obertures de finestra i porta  

CONTRATISTA No consta 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO DECRET DE L'ALCALDIA DE DATA 31/08/2020 

 

Nº EXPEDIENT 298/2020 

NOM / DOMICILI ANTONIO MENA 

DESCRIPCIO Reparar claveguera del pati interior 

CONTRATISTA No consta 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO DECRET DE L'ALCALDIA DE DATA 20/07/2020 

 

Nº EXPEDIENT 310/2020 

NOM / DOMICILI CARLOS PALLEJA 

DESCRIPCIO Fer rasa a la carretera per connectar aigua potable.  

Substitució de tanca metàl·lica existent 

CONTRATISTA No consta 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO DECRET D’ALCALDIA DE DATA 31/08/2020 

 

Nº EXPEDIENT 308/2020 

NOM / DOMICILI COMUNITAT DE PROPIETARIS AV. PONENT 5 

DESCRIPCIO Reparar goteres 

CONTRATISTA Construccions Fernàndez Guillaumet 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO DECRET D’ALCALDIA DE DATA 20/07/2020 

 

Nº EXPEDIENT 315/2020 

NOM / DOMICILI COMUNITAT DE PROPIETARIS AV. PONENT 5 

DESCRIPCIO Fer arqueta de sanejament i substitució porta del magatzem 

CONTRATISTA Construccions Fernàndez Guillaumet 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO DECRET D’ALCALDIA DE DATA 21/07/2020 

 

Nº EXPEDIENT 382/2020 

NOM / DOMICILI EDUARD BALDOMÀ 

DESCRIPCIO Reforma de cambra higiènica de bany 

CONTRATISTA Cozubic constructora 

INFORME FAVORABLE 



 

APROVACIO DECRET D’ALCALDIA DE DATA 08/09/2020 

 

Nº EXPEDIENT 344/2020 

NOM / DOMICILI EDUARD PERELLÓ 

DESCRIPCIO Col·locació d’envà pluvial a la mitgera lateral de l’habitatge 

CONTRATISTA No consta 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO DECRET D’ALCALDIA DE DATA 31/08/2020 

 

Nº EXPEDIENT 296/2020 

NOM / DOMICILI ENRIC SEUMA 

DESCRIPCIO Repassar pintura de la façana 

CONTRATISTA No consta 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO DECRET D’ALCALDIA DE DATA 21/07/2020 

 

Nº EXPEDIENT 342/2020 

NOM / DOMICILI ESTEL DE CAJEBEL SL 

DESCRIPCIO Reparació de teules al voltant de la xemeneia  

CONTRATISTA No consta 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO DECRET D’ALCALDIA DE DATA 01/09/2020 

 

Nº EXPEDIENT 169/2020 

NOM / DOMICILI NOEMÍ LARA 

DESCRIPCIO Adequació local per obertura d’activitat 

CONTRATISTA No consta 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO DECRET D’ALCALDIA DE DATA 20/07/2020 

 

Nº EXPEDIENT 347/2020 

NOM / DOMICILI FRANCISCO OROBITG 

DESCRIPCIO Obrir porta garatge en paret de tancament de pati 

CONTRATISTA No consta 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO DECRET D’ALCALDIA DE DATA 10/08/2020 

 

Nº EXPEDIENT 327/2020 

NOM / DOMICILI J. GORGUES 

DESCRIPCIO Obrir porta en paret de façana 

CONTRATISTA No consta 

INFORME DESFAVORABLE 

APROVACIO DECRET D’ALCALDIA DE DATA 03/08/2020 

 

Nº EXPEDIENT 254/2020 

NOM / DOMICILI JOSEP LLUIS MARTINEZ 



 

DESCRIPCIO Construcció de piscina / jacuzzi 

CONTRATISTA Ruben Lagarriga  

INFORME DESFAVORABLE 

APROVACIO DECRET D’ALCALDIA DE DATA 06/07/2020 

 

Nº EXPEDIENT 312/2020 

NOM / DOMICILI MANEL MAULEON 

DESCRIPCIO Reforma de bany en habitatge 

CONTRATISTA Construccions Fernàndez Guillaumet 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO DECRET D’ALCALDIA DE DATA 21/07/2020 

 

Nº EXPEDIENT 335/2020 

NOM / DOMICILI MIRIAM DIAZ 

DESCRIPCIO Construcció de paret divisòria en parcel·la 

CONTRATISTA Tot reformes Jose Antonio 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO DECRET D’ALCALDIA DE DATA 07/09/2020 

 

Nº EXPEDIENT 380/2020 

NOM / DOMICILI OLGA TERSOL 

DESCRIPCIO Reforma enrajolat bany 

CONTRATISTA No consta 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO DECRET D’ALCALDIA DE DATA 01/09/2020 

 

Nº EXPEDIENT 297/2020 

NOM / DOMICILI RAFAEL HERNANDEZ 

CONTRATISTA No consta 

DESCRIPCIO Construcció de balcó metàl·lic a la façana 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO DECRET D’ALCALDIA DE DATA 21/07/2020 

 

Nº EXPEDIENT 307/2020 

NOM / DOMICILI SAGRARIO AIGE 

CONTRATISTA Construccions Fernàndez Guillaumet 

DESCRIPCIO Reparació d’esquerda al magatzem annex al solar 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO DECRET D’ALCALDIA DE DATA 20/07/2020 

 

Nº EXPEDIENT 306/2020 

NOM / DOMICILI SALVADOR CORAL 

DESCRIPCIO Reparació de goteres i neteja de canal de recollida d’aigües pluvials 

CONTRATISTA Construccions Fernàndez Guillaumet 

INFORME FAVORABLE 



 

APROVACIO DECRET D’ALCALDIA DE DATA 20/07/2020 

 

Nº EXPEDIENT 331/2020 

NOM / DOMICILI STEFANIA NARGHITA 

DESCRIPCIO Reforma de bany 

CONTRATISTA No consta 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO DECRET D’ALCALDIA DE DATA 31/08/2020 

 

Nº EXPEDIENT 269/2020 

NOM / DOMICILI TELEFONICA ESPAÑA 

DESCRIPCIO Desplaçar pal de fusta en propietat privada al C/Major, 153 

CONTRATISTA No consta  

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO DECRET D’ALCALDIA DE DATA 06/07/2020 

 

Nº EXPEDIENT 392/2020 

NOM / DOMICILI EMILIA GARCIA 

DESCRIPCIO Arranjament de part de l’arrebossat de la façana 

CONTRATISTA Josep Ramon Raluy 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO DECRET D’ALCALDIA DE DATA 14/09/2020 

 

Nº EXPEDIENT 390/2020 

NOM / DOMICILI ROSA JARANA 

DESCRIPCIO Reforma de cuina 

CONTRATISTA Construccions Fernàndez Guillaumet 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO DECRET D’ALCALDIA DE DATA 14/09/2020 

 

Nº EXPEDIENT 388/2020 

NOM / DOMICILI FRANCISCO CHABERO BARBECHO 

DESCRIPCIO Adaptació de l’edifici per a la instal·lació d’un ascensor 

CONTRATISTA Construccions Manuel Baños i Ascnesors Sales 

INFORME DESFAVORABLE 

APROVACIO DECRET D’ALCALDIA DE DATA 14/09/2020 

 

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. 

 

XIII.- FACTURES I COMPTES. 

Se aprova relació factures per un import de 473.785,89 Euros, segons relació annexes, havent 

estat liquidades en un import que ascendeix a 384.904,16 Euros. (Inclouen els Registres 

000751 al 001094)  

 

N.Reg.Fac. 
D. 

Registre 
D. 

Factura 
Imp.Factura 

(Euros) Descripció Pagat 

751 16/6/2020 20/5/2020 1.242,66 ENDESA, ZONA ESPORTIVA, 12/12 A 29/01  Sí 

752 16/6/2020 3/6/2020 184,39 ENDESA, ESCOLA BRESSOL, 21/4 A 31/05 Sí 

753 16/6/2020 3/6/2020 59,75 ENDESA, BOMBA AIGUA 30/4 A 31/5 Sí 

754 16/6/2020 21/5/2020 758,45 ENDESA, ZONA ESPORTIVA, 29/1 A 28/2 Sí 

755 16/6/2020 22/5/2020 535,55 ENDESA, ZONA ESPORTIVA 28/2 A 20/03 Sí 

756 16/6/2020 25/5/2020 532,1 ENDESA, ZONA ESPORTIVA, 20/3 A 21/04 Sí 

757 16/6/2020 27/5/2020 113,96 ENDESA, CASAL 21/4 A 20/5 Sí 

758 16/6/2020 27/5/2020 152,85 ENDESA, JUBILATS 21/4 A 20/5 Sí 

759 16/6/2020 27/5/2020 121,21 ENDESA, AV. CATALUNYA, 21/4 A 20/5 Sí 

760 16/6/2020 27/5/2020 549,26 ENDESA, AL-KANIS 31/12 A 31/01 Sí 

761 16/6/2020 28/5/2020 86,61 ENDESA, ZONA ESPORTIVA 11/5 A 20/5 Sí 

762 16/6/2020 28/5/2020 50,95 ENDESA, CASAL 20/5 A 25/5 Sí 

763 16/6/2020 29/5/2020 379,49 ENDESA, AV. CATALUNYA, 20/5 A 25/5 Sí 

764 16/6/2020 1/6/2020 373,41 ENDESA, CARRASCO I FORMIGUERA, 6/3 A 31/03 Sí 

765 16/6/2020 2/6/2020 386,89 ENDESA, CARRASCO I FORMIGUERA Sí 

766 16/6/2020 2/6/2020 1.937,68 ENDESA AJUNTAMENT, 304/4 A 31/05 Sí 

767 16/6/2020 2/6/2020 463,1 ENDESA, AL-KANIS, 31/1 A A29/02 Sí 

768 16/6/2020 3/6/2020 528,21 ENDESA, CONSULTORI, 30/4 A 31/5 Sí 

769 16/6/2020 3/6/2020 163,37 ENDESA, CARRASCO I FORMIGUERA, 4/5 A 31/5 Sí 

770 16/6/2020 3/6/2020 71,05 ENDESA, VERGE DEL PILAR, 2/5 A 31/5 Sí 

771 16/6/2020 3/6/2020 54,97 ENDESA, BLOCS ST PERE, 30/4 A 31/05 Sí 

772 16/6/2020 3/6/2020 80,36 ENDESA, RAVAL 30/4 A 31/5 Sí 

773 16/6/2020 5/6/2020 637,71 ENDESA, ENLLUMENAT C/ MAJOR, 30/4 A 31/05 Sí 

774 16/6/2020 5/6/2020 97,73 ENDESA, CAMI BENAVENT, 30/4 A 31/5 Sí 

775 16/6/2020 8/6/2020 392,39 ENDESA, CARRASCO I FORMIGUERA, 30/4 A 1/6 Sí 

776 16/6/2020 27/5/2020 192,49 ENDESA, ZONA ESPORTIVA, 21/4 A 11/5 Sí 

777 16/6/2020 8/6/2020 72,45 ENDESA, AL-KANIS, 29/2 A 5/3 Sí 

778 16/6/2020 3/6/2020 439,01 FACTURA, C/ NORD, 21/4 A 31/05 Sí 

779 16/6/2020 3/6/2020 253,65 ENDESA, ESCOLES 21/04 A 31/5 Sí 

780 1/7/2020 30/6/2020 1.675,38 SERVEIS LIC, SERVEI DE NETEJA VIAL MES DE JUNY Sí 



 

781 1/7/2020 3/6/2020 251,08 NOVOQUIMICA, PRODUCTES TRACTAMENT PISCINES Sí 

782 1/7/2020 2/6/2020 140,48 ENACAST, CARTA WEB RADIO ROSSELLO MAIG Sí 

783 9/6/2020 8/6/2020 190,21 SISTEMAS DIGITALES, FACTURACIO COPIES 8/5 A 8/6 Sí 

784 9/6/2020 8/6/2020 242 HIDROSSIM, DESEMBÚS CLAVEGUERAM AL-KANIS Sí 

785 1/7/2020 30/6/2020 602,29 PROTECCION INTEGRAL, VIGILANCIA NOCTURNA JUNY-20 Sí 

786 1/7/2020 23/6/2020 0,28 AQUALIA, FONT FRONTON, 17/2 A 18/5 Sí 

787 26/6/2020 23/6/2020 29,39 AQUALIA, ROTONDA MAKATO, 17/02 A 18/05 Sí 

788 26/6/2020 23/6/2020 0,45 FCC AQUALIA, GUILLEM ROSSELLO, 14/2 A 18/5 Sí 

789 26/6/2020 23/6/2020 0,28 FCC AQUALIA, PIPI CAN, 17/2 A 18/05 Sí 

790 26/6/2020 23/6/2020 0,19 AQUALIA, REG PONENT, 12/2 A 14/5 Sí 

791 1/5/2020 18/3/2020 75 PRENSA CIENTIFICA, SUSCRIPCIONS BIBLIOTECA Sí 

792 1/5/2020 1/5/2020 172,81 SIEMENS, RENTING SERVIDOR MAIG-2020 Sí 

793 4/5/2020 1/5/2020 381,66 ARVAL, RENTING VEHICLE AGENTS MAIG Sí 

794 4/5/2020 27/4/2020 72,6 NEXICA, AMPLIACIO HOSTINC ANUAL Sí 

795 3/7/2020 1/5/2020 417 SEGRE, SUSCRIPCIO ANUAL Sí 

796 3/7/2020 5/5/2020 42 VUNKERS, SERVEI INTERNET BIBLIOTECA, MAIG Sí 

797 1/5/2020 1/5/2020 6,05 SIEF, QUOTA CONEXIO ALARMA ESCOLES MAIG Sí 

798 26/6/2020 23/6/2020 21,47 AQUALIA, ROTONDA C.BENAVENT, 17/2 A 18/5 Sí 

799 26/6/2020 23/6/2020 10,1 AQUALIA, ILLETA MAKATO, 17/2 A 18/5 Sí 

800 26/6/2020 23/6/2020 12,09 AQUALIA, EDIF ESCORXADOR, 17/2 A 18/5 Sí 

801 26/6/2020 23/6/2020 51,93 FCC AQUALIA, AJUNTAMENT, 13/2 A 15/5 Sí 

802 26/6/2020 23/6/2020 12,09 AQUALIA, SALA VETLLES, 17/2 A 18/5 Sí 

803 26/6/2020 23/6/2020 25,52 AQUALIA, C/ ESCOLES, 12/2 A 14/5 Sí 

804 26/6/2020 23/6/2020 12,09 AQUALIA, LOCAL DONES, 14/2 A 15/5 Sí 

805 26/6/2020 23/6/2020 3 AQUALIA, PL NOVA, 13/2 A 15/5 Sí 

806 26/6/2020 23/6/2020 0,64 AQUALIA, CEMENTIRI 17/2 A 18/5 Sí 

807 26/6/2020 23/6/2020 12,53 AQUALIA, CASAL, 12/2 A 14/5 Sí 

808 26/6/2020 23/6/2020 12,09 AQUALIA, MAGATZEM, 17/2 A 18/5 Sí 

809 26/6/2020 23/6/2020 25,47 AQUALIA, CTRA VALL D'ARAN, 17/2 A 18/5 Sí 

810 26/6/2020 23/6/2020 0,19 AQUALIA, PL MAJOR, 13/2 A 15/5 Sí 

811 26/6/2020 23/6/2020 12,09 AQUALIA, LOCAL JOVES, 13/2 A 15/5 Sí 

812 26/6/2020 23/6/2020 34,91 AQUALIA, CONSULTORI, 14/2 A 18/5 Sí 

813 26/6/2020 23/6/2020 4 AQUALIA, PL AVIADOR, 13/2 A 14/5 Sí 

814 6/7/2020 23/6/2020 12,09 REPERCUSSIÓ CÀNON AIGUA 18 metros cubicos Sí 

815 26/6/2020 23/6/2020 17,47 AQUALIA, PL NOVA, 13/2 A 15/5 Sí 

816 6/7/2020 23/6/2020 21,93 FCC AQUALIA, ZONA ESPORTIVA, 12/2 A 13/5 Sí 

817 26/6/2020 23/6/2020 4,09 AQUALIA, RAMON BERENGUER, 17/2 A 18/5 Sí 

818 26/6/2020 23/6/2020 8,37 AQUALIA, CAMP FUTBOL NOU, 12/2 A 13/05 Sí 

819 26/6/2020 23/6/2020 12,09 AQUALIA, PATI ESGLESIA 13/2 A 15/5 Sí 

820 26/6/2020 23/6/2020 167,44 AQUALIA, LLAR INFANTS 13/2 A 14/5 Sí 

821 26/6/2020 23/6/2020 12,09 AQUALIA, CASA PARROQUIAL, 13/2 A 15/5 Sí 



 

822 26/6/2020 23/6/2020 55,07 AQUALIA, CEIP LA ROSELLA, 12/2 A 13/5 Sí 

823 26/6/2020 23/6/2020 2,82 AQUALIA, ROTONDA AL-KANIS Sí 

824 30/6/2020 30/6/2020 814,08 VALERI MAS, Assessorament urbanístic 2T 2020 Sí 

825 29/6/2020 29/6/2020 517,6 HERMES, SUSCRIPCIO El Punt Avui Edició Sí 

826 1/7/2020 1/7/2020 2.420,00 ALIVECLI, LLOGUER MAQUINA JULIOL Sí 

827 31/5/2020 31/5/2020 555,39 GONZALO, GESTIO LABORAL ABRIL Sí 

828 2/7/2020 2/7/2020 207,93 TRANSFARM, RECOLLIDA DE MOSTRES BIOLÒGIQUES Sí 

829 1/7/2020 1/7/2020 617,1 LO NUVOL, Copias SEG Online 800GB (1 any) Sí 

830 6/7/2020 6/7/2020 11236,97 CONSELL COMARCAL, RECOLLIDA RSU MAIG Sí 

831 30/6/2020 30/6/2020 85,81 SEGRE SERVEIS, BEGUDES AJUNTAMENT JUNY Sí 

832 30/6/2020 30/6/2020 448,74 LYRECO, MATERIAL OFICINA Sí 

833 1/7/2020 1/7/2020 133,1 LOCAL PROM, Butlletí Local de Subvencions juliol Sí 

834 25/6/2020 25/6/2020 217,8 FMCLC, QUOTA ASSOCIAT 2020 Sí 

835 23/6/2020 23/6/2020 -250,17 TESCOM, Excitador 20w I.R.T. (11/2/2020) Sí 

836 23/6/2020 23/6/2020 250,17 TESCCOM,Excitador 20w I.R.T. (11/2/2020) Sí 

837 30/6/2020 30/6/2020 31,75 COVER-HP OFFICEJET PRO X451DW S/N:CN5CCKJ0 Sí 

838 15/6/2020 15/6/2020 446,4 EQS SOLUTIONS,GEL HIGIENIZANTE COVID Sí 

839 1/6/2020 1/6/2020 10.180,24 NOEMI BAÑERES, PROJECTE POLIESPORTIU Sí 

840 1/7/2020 1/7/2020 221,91 INFOUNIO, SERVEI MENSUAL adCloud Secure-500GB Sí 

841 2/6/2020 2/6/2020 34,99 ADAMO, FIBRA AJUNTAMENT JUNY No 

842 30/6/2020 30/6/2020 17,79 INFOUNIO, VER DVD+R (Pack 25) Sí 

843 5/7/2020 5/7/2020 34,99 ADAMO, FIBRA AJUNTMENT JULIOL No 

844 1/7/2020 1/7/2020 26,5 SERVEIS ACTICLIC.CAT, JULIOL Sí 

845 19/5/2020 19/5/2020 0,24 CAIXABANK, PRESENTACION RECIBOS Sí 

846 25/5/2020 25/5/2020 76,99 INTRACATALONIA, SUBSCRIPCI? ACN MAIG 2020 Sí 

847 25/6/2020 25/6/2020 164,87 PLUS ULTRA, ASSEGURANÇA DUMPER Sí 

848 10/4/2020 10/4/2020 10 CAIXABANK, SERVEIS D'ADQUIRENCIA 03/2020 Sí 

849 30/5/2020 30/5/2020 384,05 SOLER, MAMPARA BIBLIOTECA I ALTRES BRIGADA Sí 

850 30/5/2020 30/5/2020 177,22 SOLER, PISCINES, MAGATZEM,ALTRES Sí 

851 15/6/2020 15/6/2020 480,62 SOLER, PISCINES, ARXIU I BRIGADA Sí 

852 15/6/2020 15/6/2020 50,67 ELECTROSTOCKS, ESCOLA BRESSOL I ALTRES Sí 

853 30/6/2020 30/6/2020 303,92 SOLER, CLAUS, HORTS, ALKANIS, JARDINS Sí 

854 7/7/2020 7/7/2020 142,4 SISTEMES DIGITALS, FACTURACIO COPIES 8/6 A 8/7 Sí 

855 30/6/2020 30/6/2020 30,25 GIROCOPI, RENTING COPIADORA EMISSORA JUNY Sí 

856 30/6/2020 30/6/2020 3,34 GIROCOPI, COPIES EMISSORA Sí 

857 18/6/2020 18/6/2020 291,71 WURTH, TACO W-UR 10X100TORN.BI.HEX. Sí 

858 26/6/2020 26/6/2020 16.527,39 PAC SL, PANELS ACUSTICS Sí 

859 5/7/2020 3/7/2020 151,25 ALFAGRAF, FULLS CORREUS  Sí 

860 7/7/2020 3/7/2020 438,63 ALFAGRAF, SOBRES FELICITACIO NADAL  Sí 

861 5/7/2020 3/7/2020 96,8 ALFAGRAF, PUNTS DE LLIBRE BIBLIOTECA ST JORDI 2020 Sí 

862 5/7/2020 3/7/2020 197,23 ALFAGRAF, ABONAMENTS I ENTRADES PISCINES  Sí 



 

863 5/7/2020 1/7/2020 14,4 DUPLIMAT, COPIES CLAUS VARIES Sí 

864 3/7/2020 30/6/2020 24,48 ABACUS, LLIBRES BIBLIOTECA  Sí 

865 3/7/2020 30/6/2020 2.052,00 TRES DDD, MANTENIMENT WEB, EMM, EB, AMPA Sí 

866 1/7/2020 26/6/2020 405,24 GONZALO, ASSESSORAMENT JURIDIC 2T/2020 Sí 

867 7/7/2020 30/6/2020 174,5 FRU ROSE, SULFATS JARDINS MUNICIPALS Sí 

868 10/6/2020   1.031,32 SAINT GOBAIN, MATERIAL OBRA ARXIU Sí 

869 30/6/2020 30/6/2020 352,3 SAINT GOBAIN, MATERIAL OBRES ARXIU Sí 

870 3/7/2020 1/7/2020 171,94 JF ASCENSORS, MANTENIMEN ASCENSORS JULIOL Sí 

871 3/7/2020 30/6/2020 32,69 FRU ROSE, CARBURANTS BRIGADA JUNY Sí 

872 8/7/2020 30/6/2020 295,23 FRU ROSE, CARBURANTS BRIGADA I AGENTS JUNY Sí 

873 3/7/2020 2/7/2020 301 PBX, DESPESES COMUNICACIO DEPENDENCIES JUNY-20 Sí 

874 3/7/2020 3/7/2020 24,2 LLAMINADURES TOT BO, DETALLS OBSEQUIS, APLEC SARDA Sí 

875 30/6/2020 30/6/2020 1.061,41 ROSA RUBIO, SERVEIS COMUNICACIO 1S/2020 Sí 

876 8/7/2020 30/6/2020 289 MECANO CAMP, TALLATANQUES JARDINERIA Sí 

877 1/7/2020 1/7/2020 6,05 SIEF, QUOTA MENSUAL GPRS ALARMA ESCOLES JULIOL Sí 

878 1/7/2020 1/7/2020 631,73 ARESEY, LLOGUER LOCAL JOVE JULIOL Sí 

879 1/7/2020 1/7/2020 180 LA MAÑANA, SUSCRIPCIO SEMESTRAL  Sí 

880 2/7/2020 2/7/2020 145,8 CLARA REVES, MATERIA PROTECCIO ZONA ESPORTIVA Sí 

881 8/7/2020 1/7/2020 2.862,00 DORINDA AVENTIN, ASSESSORAMENT URBANISTIC 3T/2020 Sí 

882 2/7/2020 30/5/2020 1.210,00 ALEJANDRO MARTI, QUOTAS Nº 9 I 10 DEL PRESSUPUESTO Sí 

883 8/7/2020 30/6/2020 280,96 JF ESPAIS, MATERIAL OFICINA Sí 

884 8/6/2020 8/6/2020 449,81 SIEMENS RENTING, CENTRALETA JUNY Sí 

885 9/6/2020 9/6/2020 172,81 SIEMENS RENTING, SERVIDOR JUNY-20 Sí 

886 27/5/2020 27/5/2020 1.623,15 GOMEZ MORELL, SETMANA 18/5 A 22/5 Sí 

887 2/7/2020 2/7/2020 21,21 APPLUS, REVISIO MOTOCARRO 2020 Sí 

888 2/7/2020 1/7/2020 38,98 APPLUS, REVISIO REMOLC BRIGADA Sí 

889 3/7/2020 3/7/2020 29,04 CIAL VICTOR, VARIS APLEC DE LA SARDANA Sí 

890 29/6/2020 29/6/2020 105 CORREOS, REPARTIR DIPTICS SARDANES Sí 

891 23/6/2020 23/6/2020 1.076,90 TAGI, LAMPARA ANTI GERMENS COVID Sí 

892 29/6/2020 11/6/2020 106,54 ENDESA GAS, AJUNTAMENT, 15/5 A 9/6 Sí 

893 8/7/2020 11/6/2020 187,88 ENDESA GAS, ESCOLES 14/5 A 9/6 Sí 

894 29/6/2020 12/6/2020 46,99 PAMBE, VARIS MANTENIMENT ANIMALS GOSERA Sí 

895 11/6/2020 11/6/2020 27,27 QUIMICA SERO, DESRATITZACIO JUNY Sí 

896 8/7/2020 12/6/2020 25 FRU ROSE, FITXES RENTADOR VEHICLES Sí 

897 8/7/2020 12/6/2020 505,78 PLAMECA,LLOGUER PLATAFORMA SETOS CF Sí 

898 6/4/2020 6/3/2020 31,5 MOTORPRESS, SUSCRIPCIO REVISTES BIBLIOTECA Sí 

899 6/4/2020 20/3/2020 35,55 MOTORPRESS, SUSCRIPCIO REVISTES BIBLIOTECA SI 

900 8/7/2020 30/6/2020 52,46 CORREUS, FRANQUEIG JUNY Sí 

901 8/7/2020 25/6/2020 7,35 CLARA REVES, MATERIAL DESINFECTANT SI 

902 8/6/2020 29/5/2020 24,95 RBA, SUSCRIPCIO REVISTA BIBLIOTECA SABER VIVIR Sí 

903 8/6/2020 29/5/2020 39,95 RBA, SUSCRIPCIO REVISTA BIBLIOTECA, CUERPO MENTE Sí 



 

904 8/6/2020 29/5/2020 149 RBA, SUSCRIPCIO REVISTA BIBLIOTECA, SPEAK UP  Sí 

905 8/6/2020 29/5/2020 39,95 RBA, SUSCRIPCIO REVISTA BIBLIOTECA, NATIONAL GEOG  Sí 

906 1/6/2020 1/5/2020 552,2 QUIMICA SERO, PREVENCIO LEGIONEL·LA MAIG Sí 

907 1/6/2020 1/6/2020 552,2 QUIMICA SERO, PREVENCIO LEGIONEL·LA JUNY Sí 

908 11/6/2020 5/6/2020 42 VUNKERS, FIBRA BIBLIOTECA JUNY Sí 

909 16/6/2020 1/6/2020 6,05 SIEF, GPRS SENYAL ALARMA ESCOLES JUNY Sí 

910 16/6/2020 1/6/2020 229,9 SIEF, QUOTA ALARMA ESCOLES Sí 

911 4/6/2020 2/6/2020 181,05 ADAMO, FIBRA EMISSORA JUNY Sí 

912 5/6/2020 1/6/2020 484 BNP, PARIBAS, RENTING COPIADORA JUNY Sí 

913 25/6/2020 25/6/2020 76,99 INTRACATALONIA, SUBSCRIPCI? ACN JUNY 2020 Sí 

914 1/4/2020 31/3/2020 7,84 GIROCOPY, COPIES IMPRESSORA EMISSORA Sí 

915 8/7/2020 31/5/2020 1.940,55 LIMP. PIRINEO, AJUNTAMENT I EMISSORA LOCAL MAIG-20 Sí 

916 8/7/2020 31/5/2020 1.497,93 LIMP PIRIENO, CONSULTORI MAIG Sí 

917 14/7/2020 22/6/2020 425,75 ENDESA, JUBILATS, 20/5 A 19/6 Sí 

918 9/7/2020   172,81 SIEMENS, RENTING SAI, JULIOL Sí 

919 19/6/2020 19/6/2020 48,16 TELEFONICA, ADSL CASAL JUNY Sí 

920 10/7/2020 7/5/2020 302,5 BETRIU, DESEMBOSAR CLAVEGUERAM P. LLUIS COMPANYS Sí 

921 10/7/2020 7/7/2020 15,63 CASA BADIO, OBSEQUIS APLEC SARDANES Sí 

922 20/7/2020 6/7/2020 29,4 MARQUES, VARIS APLEC DE LA SARDANA Sí 

923 11/7/2020 10/7/2020 800 ITACA, MASCARETES 3 PLY- COVID Sí 

924 10/7/2020 5/6/2020 435,66 BIOAIRE, MANTENIMENT CALEFACCIO CASAL Sí 

925 20/7/2020 8/6/2020 1.227,11 GOMEZ MORELL, ELECTRICISTA FEINES DEL 1/6 A 8/6 Sí 

926 5/7/2020 30/6/2020 2.709,25 INTEROXI, PICAR CAMINS Sí 

927 30/6/2020 24/4/2020 55,15 PAMBE, MANTENIMENT ANIMALS GOSERA Sí 

928 10/7/2020 10/7/2020 47,95 ENDESA GAS, CASAL 7/5 A 7/7 Sí 

929 20/7/2020 10/7/2020 95,57 ENDESA GAS, AJUNTAMENT 9/6 A 7/7 Sí 

930 2/4/2020 2/4/2020 -221,78 ADAMO, EMISSORA ABRIL SÍ 

931 4/5/2020 4/5/2020 -34,99 ADAMO, AJUNTAMENT MAIG SÍ 

932 11/5/2020 11/5/2020 11,77 CLAREL, AMBIENTADORS I ALTRES Sí 

933 12/6/2020 12/6/2020 4,74 CLAREL, VARIS AJUNTAMENT Sí 

934 29/7/2020   1.272,00 JORDI ALBA, SERVEIS TECNICS JULIOL-2020 Sí 

935 14/7/2020 14/7/2020 30.418,96 CERTIFICACIÓ NÚM. 4-(Amb data de juny de 2020) - Sí 

936 1/7/2020 1/7/2020 -391,79 TELEFONICA, ABONO FRA.  No 

937 1/7/2020 1/7/2020 -240,48 TELEFONICA, ABONO FACTURA No 

938 1/7/2020 1/7/2020 -123,42 TELEFONICA, ABONAMENT FRA No 

939 17/7/2020 6/7/2020 186,24 ENDESA, CARRASCO I FORMIGUERA, 31/5 A 30/6 Sí 

940 17/7/2020 8/7/2020 98,72 ENDESA, EDIFICI ESCORXADOR, 06/05 A 05/07 Sí 

941 17/7/2020 2/7/2020 2.395,57 ENDESA, AJUNTAMENT, 31/5 A 30/6 Sí 

942 17/7/2020 10/7/2020 90,42 ENDESA, ROTONDA CTRA LLEIDA, 6/5 A 5/7 Sí 

943 17/7/2020 3/7/2020 50,26 ENDESA, BLOCS ST PERE, 31/5 A 30/6 Sí 

944 17/7/2020 3/7/2020 68,46 ENDESA, RAVAL, 31/5 A 30/6 Sí 



 

945 17/7/2020 3/7/2020 91,38 ENDESA, CAMI DE BENAVENT, 31/5 A 30/6 Sí 

946 17/7/2020 13/7/2020 79,28 ENDESA, NAU, 6/5 A 5/7 Sí 

947 17/7/2020 22/6/2020 838,34 ENDESA, AV. ESPORTS, 20/5 A 19/06 Sí 

948 17/7/2020 3/7/2020 693,77 ENDESA, CONSULTORI, 31/05 A 30/6 Sí 

949 17/7/2020 24/6/2020 331,59 ENDESA, AV. CATALUNYA, 25/5 A 17/06 Sí 

950 17/7/2020 3/7/2020 598,33 ENDESA, MAJOR, 31/05 A 30/06 Sí 

951 13/8/2020 3/7/2020 139,85 ENDESA, BRESSOL, 31/5 A 30/6 Sí 

952 17/7/2020 3/7/2020 345,77 ENDESA, CARRASCO I FORMIGUERA, 1/6 A 30/06 Sí 

953 17/7/2020 3/7/2020 66,95 ENDESA, VERGE DEL PILAR, 31/5 A 30/6 Sí 

954 17/7/2020 3/7/2020 57,83 ENDESA, BOMBA AIGUA, 31/5 A 30/6 Sí 

955 17/7/2020 6/7/2020 172,43 ENDESA, AV. CATALUNYA, 17/6 A 30/6 Sí 

956 17/7/2020 6/7/2020 334,24 ENDESA, ALKANIS, 31/5 A 30/6 Sí 

957 17/7/2020 7/7/2020 17,81 ENDESA, AFORES, 7/5 A 3/7 Sí 

958 17/7/2020 8/7/2020 46,89 ENDESA, CEMENTIRI, 6/5 A 5/7 Sí 

959 17/7/2020 8/7/2020 122,19 ENDESA, LOCAL DONES, 6/5 A 5/7  Sí 

960 17/7/2020 8/7/2020 68 ENDESA, AJUNT VELL, 6/5 A 5/7 Sí 

961 17/7/2020 8/7/2020 165,39 ENDESA, ESCOLES 06/5 A 5/7 Sí 

962 17/7/2020 8/7/2020 285,17 ENDESA, ESCOLES, 7/5 A 5/7 Sí 

963 17/7/2020 8/7/2020 242,63 ENDESA, ESCOLES 6/5 A 5/7 Sí 

964 17/7/2020 3/7/2020 189,7 ENDESA, ESCOLES 31/5 A 30/6 Sí 

965 17/7/2020 3/7/2020 312,43 ENDESA, AV. PONENT/NORD 31/05 A 30/6 Sí 

966 7/7/2020 7/7/2020 5640,03 C. COMARCAL, Serveis Socials MAIG/JUNY Sí 

967 7/7/2020 31/5/2020 4.496,21 L. PIRINEO, DESINFECCION TOTAL -COVID Sí 

968 1/7/2020 1/7/2020 803,82 TELEFONICA, DESP COMUNICACIO AJUNTAMENT, JULIOL Sí 

969 1/7/2020 30/6/2020 555,39 GONZALO, GESTIO LABORAL JUNY Sí 

970 1/8/2020 31/7/2020 555,39 GONZALO, GESTIO LABORAL, JULIOL Sí 

971 8/7/2020 8/7/2020 1572,5 CONSELL COMARCAL, SERVEIS ACOLLIDA ANIMALS Sí 

972 8/7/2020 30/6/2020 173,03 GONZALO, Representació Ajuntament 2n TRIM/2020 Sí 

973 10/7/2020 10/7/2020 275,48 ENDESA GAS, ESCOLA BRESSOL 7/5 A 7/7 Sí 

974 3/8/2020 3/8/2020 233,92 TRANSFARM, TRANSPORT ANALITIQUES, JULIOL Sí 

975 13/7/2020 13/7/2020 418,21 SIMEO MIQUEL, ASSESSORAMENT JURIDIC 1T/2020 Sí 

976 1/7/2020 1/7/2020 278,5 TELEFONICA MOBILS. LINIES MOBILS AJUNTAMENT JULIOL Sí 

977 1/7/2020 1/7/2020 22,99 TELEFONICA MOVIL. LINIA MOBIL TABLET AGENTS JUL Sí 

978 1/7/2020 1/7/2020 33,47 TELEFONICA, DESP COMUNICACIO Sí 

979 1/8/2020 30/7/2020 1.675,38 SERVEIS LIC, NETEJA VIAL MES DE JULIOL Sí 

980 1/8/2020 31/7/2020 602,29 PROTECCIO INTEGRAL, VIGILANCIA NOCTURNA, JULIOL Sí 

981 1/8/2020 1/8/2020 500,08 ALD AUTOMOTIVE, RENTING FORD TRANSIT AGOST Sí 

982 12/8/2020 12/8/2020 1.969,26 LEFEBVRE, PACK DERECHO ADMINISTRACION No 

983 14/8/2020 11/8/2020 50.480,35 CERTIFICACIÓ NÚM. 1-(Amb data d'agost de 2020) - Sí 

984 5/8/2020 31/7/2020 225,31 SEGRE SERVEIS, BEGUDES AJUNTAMENT JULIOL Sí 

985 6/7/2020 6/7/2020 1.012,96 WOLTERS KLUWER, EL CONSULTOR ON LINE Sí 



 

986 11/8/2020 10/8/2020 137.649,26 CERTIFICACIÓ NÚM. 5-(Amb data de juliol de 2020) Sí 

987 1/8/2020 27/7/2020 11.236,97 C.COMARCAL, RECOLLIDA RSU JUNY Sí 

988 1/8/2020 31/7/2020 1.669,80 BARATZ, MANTENIMENT PROGRAMA INF BIBLIOTECA Sí 

989 2/7/2020 1/7/2020 605 ALEJANDRO MARTI 12ª CUOTA DEL PRESUPUESTO Sí 

990 14/8/2020 20/7/2020 668,15 C.COMARCAL, Serveis assistencia tecnica Sí 

991 11/8/2020 10/8/2020 1.590,00 NOEMI BAÑERES 50% DIRECCIÓ D'OBRA DEL POLIESPORTIU No 

992 2/7/2020 1/7/2020 156,09 ENACAST. Streaming i Ràdio a la Carta Web Ràdio Ro Sí 

993 10/7/2020 9/7/2020 2.202,01 ECA, REVISIO PERIODICA PUNTS ELECTRICITAT Sí 

994 4/8/2020 3/8/2020 1.248,55 ANNA FORCADA, PR. ARRANJAMENT CAMI CANALET Sí 

995 18/8/2020 17/7/2020 2.120,00 NOEMI BAÑERES projecte BÀSIC NOU ARXIU MUNICIAL No 

996 11/7/2020 10/7/2020 187,55 NEO SALUS,PAD-PAK Pediàtric (bateria i elèctrodes) Sí 

997 23/7/2020 23/7/2020 1.158,01 INFOUNIO, EQUIPS INFORMATICS, OFICINES Sí 

998 5/8/2020 5/8/2020 580,8 SANTI CAMARASAServei de camió cuba Pol.Industrial Sí 

999 1/8/2020 1/8/2020 438,44 TELEFONICA, DESP COMUNICACIO AGOST-20 Sí 

1000 24/7/2020 24/7/2020 2.178,91 AVANT, MANTENIMENT I SUBSTITUCIO PARCS MUNICIPALS Sí 

1001 3/8/2020 3/8/2020 140,48 EN ANTENA, STREAMING JULIOL Sí 

1002 3/8/2020 1/8/2020 270,46 TELEFONICA, MOBILS AJUNTAMENT AGOST-20 Sí 

1003 5/8/2020 5/8/2020 544,5 ANNA FORCADA, ASSESORAMENT AJUTS GEN GRAN Sí 

1004 19/7/2020 19/7/2020 48,16 TELEFONICA, ADSL, JULIOL Sí 

1005 10/7/2020 6/7/2020 6.076,66 LIMP PIRINEO, NETEJA ESCOLES, EB, I VIDRES JUNY Sí 

1006 25/7/2020 24/7/2020 50,00 C.COMARCAL Animals de companyia acollits al CAAC Sí 

1007 2/8/2020 2/8/2020 3.025,00 ALIVECLI, LLOGUER REFREDADORA AIRE  Sí 

1008 2/8/2020 1/8/2020 22,99 TELEFONICA, LINIA MOBIL TABLET AGENTS AGOST Sí 

1009 6/7/2020 6/7/2020 2.775,72 LIMP. PIRINEO, AJUNTAMENT, JUBILATS, RADIO JUNY Sí 

1010 16/7/2020 16/7/2020 37,25 WOLTERS KLUWER, GESTIO URBANISTICA Sí 

1011 19/8/2020 31/7/2020 30,25 GIROCOPI, RENTING COPIADORA EMISSORA Sí 

1012 31/7/2020 31/7/2020 7,79 GIROCOPI, COPIES EMISSORA JULIOL Sí 

1013 30/7/2020 30/7/2020 22,97 COVER OFIMATICA, COPIES JULIOL Sí 

1014 10/7/2020 1/7/2020 50 ASSOCIACIO PRO JUSTICIA, QUOTA SOCI JUTGE PAU 2020 Sí 

1015 13/7/2020 13/7/2020 0,48 LA CAIXA, PRESENTACION RECIBOS Sí 

1016 10/7/2020 9/7/2020 242 ESPAIS VERDS, LLOGUER MAQUINARIA JULIOL Sí 

1017 19/8/2020 10/7/2020 47,95 ENDESA GAS, CASAL 07/5 A 7/7 Sí 

1018 19/8/2020 10/7/2020 95,57 ENDESA, GAS AJUNTAMENT 9/6 A 7/7 Sí 

1019 19/8/2020 15/7/2020 292,81 INTEROXI, PICAR HERBA ZONA JARDI DARRERA CANAL Sí 

1020 20/7/2020 15/7/2020 343,14 INTEROXI, ARENA MATERIAL BRIGADA Sí 

1021 20/7/2020 15/7/2020 177,04 INTEROXI, CONTENIDOR DEIXALLERIA Sí 

1022 19/8/2020 15/7/2020 23,6 INTEROXI, PICADORA PATI GAS Sí 

1023 19/8/2020 16/7/2020 220,24 ENDESA GAS, ESCOLES 9/6 A 14/7 Sí 

1024 30/7/2020   800 ITACA MASCOTES, MASCARETES CAMPANYA COVID Sí 

1025 19/8/2020 17/7/2020 9,68 PUBLIDER, SAMARRETES AGENTS CIVICS Sí 

1026 20/7/2020 13/7/2020 99,7 PUBLIDER, SAMARRETES AGENTS CIVICS Sí 



 

1027 25/7/2020 21/7/2020 725 CASTILLO, MARCARETES CAMPANYA COVID-19 Sí 

1028 5/8/2020 31/7/2020 59,01 INTEROXI, TREBALLS RAMPA ESCOLES Sí 

1029 1/8/2020 1/8/2020 631,73 ARTESEY, LLOGUER LOCAL JOVE, AGOST Sí 

1030 10/7/2020 6/7/2020 20,97 LIMP PIRINEO, ESCOLA BRESSOL JUNY Sí 

1031 10/7/2020 6/7/2020 751,52 LIMP PIRINEO, DESENFFECCIO COVID Sí 

1032 6/7/2020 6/7/2020 1.536,83 LIMP PIRINEO, NETEJA CONSULTORI JUNY Sí 

1033 3/8/2020 3/8/2020 239,58 PBX, AURICULAR INHALAMBRIC CONSULTORI Sí 

1034 3/8/2020 1/8/2020 381,66 BNP PARIBAS, RENTING VEHICLE AGENTS JULIOL Sí 

1035 8/7/2020 8/7/2020 449,81 SIEMENS RENTING CENTRALETA JULIOL-20 Sí 

1036 21/8/2020 13/7/2020 38,95 GAS HOGAR, ESGLESIA JULIOL 7/5 A 7/7 No 

1037 21/8/2020 13/7/2020 39,01 SERVI GAS, GAS LOCAL PL ESGLESIA 7/5 A 7/7 No 

1038 21/8/2020 5/7/2020 42,52 VUNKERS, SERVEI INTERNET BIBLIOTECA JULIOL Sí 

1039 4/8/2020 4/8/2020 290,92 PBX, DESP COMUNICACIO AGOST-2020 Sí 

1040 21/8/2020 1/7/2020 484 BNP PARIBAS, RENTING COPIADORA JULIOL Sí 

1041 21/8/2020 31/7/2020 250,77 INTEROXI, MESCLA FORMIGO I TREURE BRANQUES CANAL Sí 

1042 10/6/2020 10/6/2020 357,43 UNIPREUS, ROBA EQUIP VOLEY Sí 

1043 21/8/2020 15/8/2020 500,94 INTEROXI, PIPI CAN  Sí 

1044 21/8/2020 10/7/2020 180 MODERNO, DINAR BRIGADA 2019 Sí 

1045 21/8/2020 10/7/2020 292,52 MODERNO, SOPAR DIABLES FM PILAR 2019 Sí 

1046 5/8/2020 31/7/2020 269,24 TALLER INTEROXI, NETEJA CONTENIDOR DEIXALLERIA Sí 

1047 17/7/2020 17/7/2020 488,89 AULOCE, GESTIONA ESFIRMA Sí 

1048 1/8/2020 1/8/2020 133,1 LOCAL PROM, Butlletí Local de Subvencions agost Sí 

1049 4/6/2020 25/5/2020 -2497,44 ESPAIS VERDS, LLOGUER MAQUINARIA JARDINERIA MAIG Sí 

1050 4/6/2020 25/5/2020 2.497,44 ESPAIS VERDS, LLOGUER MAQUIN. I JARDINERIA MAIG  Sí 

1051 23/7/2020 23/7/2020 17,04 CONSORCI RESIDUS, Tractament FV JUNY No 

1052 1/8/2020 1/8/2020 221,91 INFOUNIO, SERVEI MENSUAL adCloud Secure -AGOST No 

1053 31/8/2020 31/8/2020 76,44 SEGRE SERVEIS, BEGUDES AJUNTAMENT AGOST No 

1054 1/9/2020 1/9/2020 500,08 ALD AUTOMOTIVE, RENTING FORD TRANSIT SET Sí 

1055 1/9/2020 1/9/2020 5640,03 CONSELL C. Preu public Serveis Socials JUL/AGOST No 

1056 3/8/2020 3/8/2020 8,47 CAIXABANK, PRESENTACION RECIBOS Sí 

1057 3/8/2020 3/8/2020 0,24 CAIXA BANK, PRESENTACION RECIBOS Sí 

1058 31/7/2020 31/7/2020 6,78 CAIXA BANK,PRESENTACION RECIBOS Sí 

1059 12/8/2020 12/8/2020 5,32 CAIXA BANK, PRESENTACION RECIBOS Sí 

1060 11/8/2020 11/8/2020 4,6 CAIXA BANK, PRESENTACION RECIBOS Sí 

1061 18/8/2020 18/8/2020 2,42 CAIXA BANK, DEVOLUCION RECIBOS Sí 

1062 15/9/2020 15/9/2020 90 SOUNDERS, BANQUETA DE BATERIA No 

1063 15/9/2020 19/8/2020 11236,97 CONSELL C. RECOLLIDA RSU JULIOL-2020 No 

1064 15/9/2020 3/9/2020 207,93 TRANSFARM, RECOLLIDA DE MOSTRES BIOLÒGIQUES AGOST No 

1065 7/9/2020 7/9/2020 11236,97 CONSELL COMARCAL, RECOLLIDA RSU AGOST No 

1066 1/9/2020 1/9/2020 2.420,00 ALIVECLI, LLOGUER CLIMATIZACIO SET-20 No 

1067 4/9/2020 4/9/2020 977,81 AUSA, MANTENIMENT VEHICLE BRIGADA No 



 

1068 17/8/2020 17/8/2020 35.755,10 INTER OXI, ARRANJAMENT CAMINS No 

1069 14/8/2020 7/8/2020 64,14 ENDESA, CASAL 19/7 A 2/8 No 

1070 14/8/2020 4/8/2020 3.033,34 ENDESA, AJUNTAMENT 30/6 A 31/7 No 

1071 14/8/2020 10/8/2020 196,83 ENDESA, ENLLUMENAT CARRASCO I F.30/6 A 3/8 No 

1072 14/8/2020 6/8/2020 625,1 ENDESA, ENLLUMENAT MAJOR, 30/6 A 31/07 No 

1073 14/8/2020 6/8/2020 70,85 ENDESA, VERGE DEL PILAR, 30/6 A 31/7 No 

1074 14/8/2020 6/8/2020 1.129,52 ENDESA, CONSULTORI, 30/6 A 31/7 No 

1075 14/8/2020 28/7/2020 253,89 ENDESA, CASAL, 25/5 A 19/7 No 

1076 14/8/2020 7/8/2020 360,79 ENDESA, CARRASCO I F. 30/6 A 31/7 No 

1077 14/8/2020 7/8/2020 351,73 ENDESA, ALKANIS, 30/6 A 31/7 No 

1078 14/8/2020 6/8/2020 59,75 ENDESA, BOMBA AIGUA, 30/6 A 31/7 No 

1079 14/8/2020 6/8/2020 193,72 ENDESA, ESCOLES 30/6 A 31/7 No 

1080 14/8/2020 5/8/2020 328,81 ENDESA, AV. PONENT 30/6 A 31/7 No 

1081 14/8/2020 27/7/2020 717,19 ENDESA, JUBILATS, 16/6 A 19/7 No 

1082 14/8/2020 17/7/2020 22,02 ENDESA, BLOCS ST PERE, 30/6 A 13/7 No 

1083 14/8/2020 27/7/2020 1.967,13 ENDESA, ZONA ESPORTIVA, 19/6 A 19/7 No 

1084 14/8/2020 6/8/2020 449,27 ENDESA, AV. CATALUNYA, 30/6 A 01/8 No 

1085 14/8/2020 7/8/2020 39,94 ENDESA, MAGATZEM, 5/7 A 5/8 No 

1086 14/8/2020 6/8/2020 136,4 ENDESA, EB 30/6 A 31/7 No 

1087 14/8/2020 6/8/2020 98,93 ENDESA, ENLLUMENAT CAMI DE BENAVENT 30/6 A 31/7 No 

1088 17/9/2020 6/8/2020 68,7 ENDESA, RAVAL, 30/6 A 31/07 No 

1089 27/8/2020 27/8/2020 1.822,97 GOMEZ MORELL, TREBALLS AGOST No 

1090 17/9/2020 31/8/2020 2.864,82 ABACUS, MATERIALS ELIJUST VOLUNTARIES No 

1091 15/8/2020 15/8/2020 37,07 ABACUS, MATERIAL ELIJUST VOLUNTARIES No 

1092 17/9/2020 1/9/2020 381,66 ARVAL, RENTING VEHICLE AGENTS SET-2020 No 

1093 8/9/2020 8/9/2020 449,81 SIEMENS, RENTING CENTRALETA AGOST 2020 No 

1094 17/9/2020 18/8/2020 205,64 ENDESA GAS, ESCOLES 14/7 A 14/8  No 

   
473.785,89 

  

      Total Factures Registrades   473.785,89   

Factures Liquidades Efectivament 384.904,16   

Factures Pendents de Liquidar 88.881,73   

 

Es comenta pel Regidor Portaveu, que totes les factures estan a disposició dels Regidors. 

 

XIV.- CORRESPONDENCIA OFICIAL I ASSUMPTES DE TRAMIT. 

Seguidament es dona compte de la correspondència rebuda essent de destacar per la seva 

importància la següent: 

 

• Departament de Territori i Sostenibilitat, escrit comunicant modificació horari de 

línies, Lleida-Alfarràs –Ivars de Noguera, donant un termini d’audiència. 



 

• Departament de Salut, escrit en relació a la sol·licitud de l’entitat de Greenpace 

España sobre l’anàlisi de l’aigua dels sistemes d’abastament municipal dels darrers 

cinc anys. 

• Consell Comarcal Segrià, remeten proposta de l’àrea de cultura i el Servei 

d’atenció a les Dones del C.C.Segrià, adjuntant Protocol i full sol·licitud exposició 

itinerant “ Textures i Lectures. 

• Consell Comarcal Segrià, comunicant suspensió de la 16ª Edició del Cicle de cant 

Coral, Segrià Corals 2020. 

• Resolució de la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local, en relació a 

la informació a subministrar relativa a l’esforç fiscal 2018. 

• Servei Català de Transit, comunicant extinció conveni col·laboració subscrit per 

l’assumpció de la facultat de denuncia i sanció per infraccions a normes de 

circulació en vies urbanes i oferint si s’està interessat en subscriure un nou conveni. 

• Departament d’Educació, comunicant el procediment de finançament de les Llar 

d’Infants i el calendari de pagament.  

• Sindicatura de Comptes de Catalunya, comunicat referent a la publicació dels 

comptes generals de les Corporacions Locals any 2018. 

• Sindicatura de Comptes, recordatori tramesa informació relativa a l’exercici del 

control intern de les Entitats Locals del 2019. 

• Sindicatura de Comptes, escrit refent al lliurament del Comptes General 2019, 

establint un nou termini. 

• Diputació de Lleida, Presidència comunicant Resolució que estima la prorroga per 

a l’execució i justificació de l’actuació Pista Poliesportiva 1ª Fase. 

• Departament de Territori i Sostenibilitat, Secretaria Agenda Urbana i Territori, 

comunicant aprovació Pla Director Urbanístic de les activitats de Càmping, donant 

un termini d’audiència d’un mes. 

 

En els assumptes de tràmit es comenta el escrit de la Direcció General d’Agricultura, sobre el 

denominat Brusshing, nou frau del comerç online de llavors, amb els greus perills que 

comporta. 

 

També es comenta escrit del Síndic de Greuges referent a la queixa formulada referent a les 

molèsties per soroll que ocasiona el Supermercat Spar, donant per finalitzades les actuacions. 

 

LEGISLACIO D’INTERES. 

 

NORMATIVA EUROPEA 

 Asuntos acumulados C-103/18 y 429/18: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 

Segunda) de 19 de marzo de 2020 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el 

Juzgado Contencioso-Administrativo n.
o
 8 de Madrid, Juzgado Contencioso-

Administrativo n.
o
 14 de Madrid) — Domingo Sánchez Ruiz (C-103/18), Berta 

Fernández Álvarez y otras (C-429/18) / Comunidad de Madrid (Servicio Madrileño de 

Salud) (Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 1999/70/CE — 

Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración 

Determinada — Cláusula 5 — Concepto de «sucesivos contratos o relaciones 

laborales de duración determinada» — Incumplimiento por parte del empleador del 



 

plazo legal establecido para proveer definitivamente la plaza ocupada con carácter 

provisional por un empleado público con una relación de servicio de duración 

determinada — Prórroga implícita de año en año de la relación de servicio — 

Ocupación de la misma plaza por un empleado público con una relación de servicio de 

duración determinada en el marco de dos nombramientos consecutivos — Concepto 

de «razones objetivas» que justifican la renovación de sucesivos contratos o relaciones 

laborales de duración determinada — Cumplimiento de las causas de nombramiento 

previstas por la normativa nacional — Examen concreto que pone de manifiesto que la 

renovación de las sucesivas relaciones de servicio de duración determinada tiene por 

objeto atender necesidades permanentes y estables del empleador en materia de 

personal — Medidas para prevenir y, en su caso, sancionar los abusos derivados de la 

utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada — 

Procesos selectivos destinados a proveer definitivamente las plazas ocupadas con 

carácter provisional por empleados públicos con una relación de servicio de duración 

determinada — Transformación de los empleados públicos con una relación de 

servicio de duración determinada en «indefinidos no fijos» — Concesión al empleado 

público de una indemnización equivalente a la abonada en caso de despido 

improcedente — Aplicabilidad del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración 

Determinada a pesar de que el empleado público ha consentido las renovaciones 

sucesivas de la relación de servicio de duración determinada — Cláusula 5, 

apartado 1 — Inexistencia de obligación de los tribunales nacionales de dejar sin 

aplicación una normativa nacional no conforme). (DOUE C222 de 6.7.2020). 

 Asunto C-45/19: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 19 de marzo 

de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo n.
o
 2 de A Coruña) — Compañía de Tranvías de La Coruña, S. A. / 

Ayuntamiento de A Coruña [Procedimiento prejudicial — Reglamento (CE) 

n.
o
 1370/2007 — Servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y 

carretera — Artículo 8 — Régimen transitorio — Artículo 8, apartado 3 — Expiración 

de los contratos de servicio público — Cálculo del plazo máximo de 30 años de 

duración de los contratos — Determinación de la fecha a partir de la cual empieza a 

correr el plazo máximo de 30 años]. (DOUE C222 de 6.7.2020) 

 Asunto C-658/18: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 16 de julio 

de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por el Giudice di pace di 

Bologna — Italia) — UX / Governo della Repubblica italiana (Procedimiento 

prejudicial — Admisibilidad — Artículo 267 TFUE — Concepto de «órgano 

jurisdiccional nacional» — Criterios — Política social — Directiva 2003/88/CE — 

Ámbito de aplicación — Artículo 7 — Vacaciones anuales retribuidas — Directiva 

1999/70/CE — Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de 

Duración Determinada — Cláusulas 2 y 3 — Concepto de «trabajador con contrato de 

duración determinada» — Jueces de paz y jueces de carrera — Diferencia de trato — 

Cláusula 4 — Principio de no discriminación — Concepto de «razones objetivas»). 

(DOUE C297 de 7.9.2020). 

 

NORMATIVA ESTATAL 

Disposicions generals 



 

  

Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la 

reactivación económica y el empleo. (BOE núm. 185 de 6.7.2020). 

 Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para 

hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda. (BOE 

núm.187 de 8.7.2020). 

 Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. (BOE núm.187 de 8.7.2020 

 Ley 2/2020, de 27 de julio, por la que se modifica el artículo 324 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal. (BOE núm. 204 de 28.7.2020). 

 Resolución de 22 de julio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 26/2020, de 

7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del 

COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda. (BOE núm. 204 de 28.7.2020). 

 Resolución de 27 de julio de 2020, de la Secretaría General de Financiación 

Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al artículo 41.1.a) del Real 

Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de 

las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. (BOE 

núm.207 de 31.7.2020). 

 Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter 

extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales. (BOE núm. 211 de 

5.8.2020). 

 Real Decreto 731/2020, de 4 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 

1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso. (BOE 

núm. 213 de 7.8.2020). 

 Real Decreto 778/2020, de 25 de agosto, por el que se declara la aplicación de las 

medidas previstas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, 

por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales 

y otras situaciones catastróficas, a diversas situaciones catastróficas acaecidas entre el 

1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020. BOE núm. 230 de 27.8.2020). 

 Resolución de 4 de agosto de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación 

Internacional, 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 operaciones de 

endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. (BOE 

núm. 211 de 5.8.2020). 

 Resolución de 27 de julio de 2020, del Instituto Nacional de Administración Pública, 

por la que se convoca acción formativa en el ámbito local. (BOE núm. 211 de 

5.8.2020). 

 Resolución de 28 de julio de 2020, de la Dirección General de Cooperación 

Autonómica y Local, por la que se publican las cuentas anuales del Fondo Estatal de 

Inversión Local, F.C.P.J, del ejercicio 2019 y el informe de auditoría. (BOE núm. 213 

de 7.8.2020). 

 Resolución de 28 de julio de 2020, de la Dirección General de Cooperación 

Autonómica y Local, por la que se publican las cuentas anuales del Fondo Estatal para 



 

el Empleo y la Sostenibilidad Local, F.C.P.J, del ejercicio 2019 y el informe de 

auditoría. (BOE núm. 213 de 7.8.2020). 

 Resolución de 10 de agosto de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política 

Financiera, por la que se establecen las condiciones financieras aplicables a las 

operaciones de préstamo entre la Administración General del Estado y las Entidades 

Locales, según los términos previstos en el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, 

de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las Entidades 

Locales. (BOE núm. 216 d’11.8.2020). 

 Resolución de 11 de agosto de 2020, de la Secretaría General de Financiación 

Autonómica y Local, por la que se desarrolla la información a suministrar por las 

Corporaciones locales relativa al esfuerzo fiscal de 2018 y su comprobación en las 

Delegaciones de Economía y Hacienda. (BOE núm.230 de 27.8.2020). 

 Corrección de errores del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas 

financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales. 

(BOE núm. 240 de 8.9.2020). 

 Resolución de 10 de septiembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 

de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las 

entidades locales. (BOE núm. 242 d’11.9.2020). 

 Resolución de 2 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Calidad y 

Evaluación Ambiental, por la que se modifica el Anexo de la Orden TEC/351/2019, de 

18 de marzo, por la que se aprueba el Índice Nacional de Calidad del Aire.) BOE núm. 

242 de 10.9.2020). 

 Resolución de 3 de agosto de 2020, del Instituto Nacional de Administración Pública, 

por la que se convoca acción formativa centralizada en el ámbito local. BOE núm. 242 

de 10.9.2020). 

 Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer 

frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. (BOE núm.250 de 

19.9.2020). 

 

NORMATIVA AUTONÒMICA 

Disposicions generals 

 LLEI 7/2020, del 2 de juliol, de l'Agència de la Natura de Catalunya. (DOGC núm. 

8171 de 7.7.2020). 

 RESOLUCIÓ PDA/1592/2020, de 30 de juny, d'atorgament d'ajuts destinats al 

finançament de plans de formació per a l'ocupació dels empleats públics de les 

administracions públiques locals corresponents a la convocatòria de l'any 2020 (ref. 

BDNS 482425). (DOGC núm. 8171 de 7.7.2020). 

 RESOLUCIÓ SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves mesures 

en l'ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-

19. (DOGC núm. 8173 de 9.7.2020). 

 CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució TES/3340/2019, de 2 de desembre, per la 

qual se seleccionen les operacions de les entitats locals i determinats consorcis per a 

l'execució d'actuacions de vies ciclistes susceptibles de finançament procedent del 



 

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) (DOGC núm. 8019, de 

9.12.2019). (DOGC núm. 8174 de 10.7.2020).  

 DECRET LLEI 28/2020, de 21 de juliol, pel qual es modifica la Llei 14/2017, de 20 

de juliol, de la renda garantida de ciutadania i s'adopten mesures urgents per 

harmonitzar prestacions socials amb l'ingrés mínim vital. (DOGC núm. 8184 de 

23.7.2020). 

 RESOLUCIÓ SLT/1840/2020, de 24 de juliol, per la qual s'adopten mesures especials 

en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de 

COVID-19. (DOGC núm. 8185A de 24.7.2020). 

 RESOLUCIÓ 896/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 

27/2020, de modificació de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, i 

d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19. (DOGC 

núm. 8189 de 30.7.2020). 

 DECRET LLEI 29/2020, de 28 de juliol, pel qual s'adopten mesures pressupostàries 

en relació amb el desplegament de les actuacions d'atenció social, ordenació i reforç 

de determinats serveis socials de caràcter residencial i d'atenció diürna que preveu el 

Pla de contingència per a residències, per fer front als brots de la pandèmia generada 

per la COVID-19, pel qual es manté la vigència de preceptes en matèria d'infància i 

adolescència del Decret llei 11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures 

econòmiques, socials i administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada 

per la COVID-19 i altres de complementàries, i pel qual es modifica el Decret llei 

21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, sota 

el títol de mesures de caràcter social. (DOGC núm. 8189 de 30.7.2020) 

 RESOLUCIÓ SLT/1905/2020, de 28 de juliol, per la qual s'adopten mesures especials 

en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a 

la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19. (DOGC núm.8188 de 

29.7.2020). 

 RESOLUCIÓ PRE/1915/2020, de 28 de juliol, per la qual s'aproven les bases 

reguladores del procediment per a la concessió de subvencions als ens locals per 

finançar les despeses derivades de la lluita contra la violència masclista. (DOGC núm. 

8190 de 31.7.2020). 

 LLEI 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral. (DOGC núm. 8192 

de 3.8.2020). 

 LLEI 9/2020, del 31 de juliol, de modificació del llibre segon del Codi civil de 

Catalunya, relatiu a la persona i la família, i de la Llei 15/2009, de mediació en l'àmbit 

del dret privat. (DOGC núm. 8193 de 4.8.2020). 

 LLEI 10/2020, del 31 de juliol, de modificació de la Llei 14/2010, dels drets i les 

oportunitats en la infància i l'adolescència, amb relació a l'exempció de copagament 

als menors orfes tutelats per la Generalitat. (DOGC núm. 8193 de 4.8.2020). 

 DECRET LLEI 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador 

específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer 

front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19. (DOGC núm. de 6.8.2020). 

 DECRET 75/2020, de 4 d'agost, de turisme de Catalunya. (DOGC núm. 8195 de 

6.8.2020). 



 

 DECRET 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital. (DOGC núm. 8195 de 

6.8.2020). 

 DECRET 77/2020, de 4 d'agost, pel qual es regula la prestació de serveis en la 

modalitat de teletreball per al personal al servei de l'Administració de la Generalitat de 

Catalunya i els seus organismes autònoms. (DOGC núm. 8195 de 6.8.2020). 

 ACORD de derogació del Decret llei 28/2020, del 21 de juliol, pel qual es modifica la 

Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania i s'adopten mesures 

urgents per harmonitzar prestacions socials amb l'ingrés mínim vital. (DOGC núm. 

8201 de 14.8.2020). 

 RESOLUCIÓ CLT/1927/2020, de 29 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'Acord 

del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 

modificació de les bases reguladores que han de regir els procediments per a la 

concessió de subvencions per al cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-

2020 d'operacions en l'àmbit de la gestió i conservació del patrimoni cultural, 

arquitectònic, arqueològic i paleontològic. DOGC núm. 8192 de 3.8.2020). 

 RESOLUCIÓ CLT/1928/2020, de 29 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'Acord 

del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 

modificació de les bases reguladores que han de regir els procediments per a la 

concessió de subvencions per al cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-

2020 d'operacions en l'àmbit dels equipaments museístics. DOGC núm. 8192 de 

3.8.2020). 

 RESOLUCIÓ CLT/1929/2020, de 29 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'Acord 

del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 

modificació de les bases reguladores que han de regir els procediments per a la 

concessió de subvencions per al cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-

2020 d'operacions en l'àmbit dels equipaments d'arts escèniques i musicals. DOGC 

núm. 8192 de 3.8.2020). 

 RESOLUCIÓ TES/1968/2020, de 31 de juliol, per la qual es fa públic l'Acord del 

Consell d'Administració pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions 

adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de prevenció i reparació dels 

danys en el domini públic hidràulic de lleres públiques de la part catalana de les 

conques compartides en trams urbans els anys 2020 i 2021, i la delegació en la 

Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua de les facultats per a l'aprovació de les 

corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions. (DOGC 

núm. 8194 de 5.8.2020). 

 RESOLUCIÓ TES/1969/2020, de 31 de juliol, per la qual es fa públic l'Acord del 

Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual es modifica una 

base reguladora de les bases de les convocatòries de subvencions adreçades als ens 

locals per a la instal·lació d'elements de quantificació de sobreeiximent dels sistemes 

públics de sanejament en baixa, aprovades per Acord del Consell d'Administració de 

10 de maig de 2017, fet públic per la Resolució TES/1146/2017, de 23 de maig. 

(DOGC núm. 8194 de 5.8.2020). 

 RESOLUCIÓ EMC/1978/2020, de 31 de juliol, de modificació de la Resolució 

EMC/3613/2019, de 27 de desembre, 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 2020. (DOGC núm. 8194 de 5.8.2020). 



 

 RESOLUCIÓ SLT/2024/2020, de 6 d'agost, per la qual es prorroguen determinades 

mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de 

la pandèmia de COVID-19 en l'àmbit de les activitats d'oci. DOGC núm. 8196 de 

7.8.2020) 

 RESOLUCIÓ PDA/2020/2020, de 20 de juny, de la Secretaria d'Administració i 

Funció Pública, per la qual s'estableixen criteris excepcionals per a l'ús dels sistemes 

d'identificació i signatura electrònica. (DOGC núm. 8197 de 10.8.2020). 

 RESOLUCIÓ TES/2033/2020, de 24 de juliol, per la qual es modifica la Resolució 

TES/738/2019, de 18 de març, de convocatòria de subvencions a ens locals de 

Catalunya per al desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi 

climàtic per als anys 2019 i 2020 (ref. BDNS 445877). (DOGC núm.8198 

d’11.8.2020). 

 RESOLUCIÓ SLT/2056/2020, d'11 d'agost, per la qual es prorroguen les mesures 

especials en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes 

alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19. 

(DOGC núm. 8199 de 12.8.2020). 

 RESOLUCIÓ TES/2054/2020, de 8 d'agost, per la qual es modifiquen els terminis 

d'execució i de justificació, així com la forma de pagament que preveu la Resolució 

TES/753/2020, de 12 de març, de convocatòria de subvencions per a actuacions 

d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior realitzades durant els anys 2018 i 

2019 o a realitzar durant l'any 2020 (ref. BDNS 500441) (DOGC núm. 8200 de 

13.8.2020). 

 RESOLUCIÓ CLT/2044/2020, de 6 d'agost, per la qual es dona publicitat a l'Acord 

del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 

modificació de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de 

concurrència competitiva, per al cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-

2020 d'operacions en l'àmbit de la gestió i conservació del patrimoni cultural 

arquitectònic, arqueològic i paleontològic (ref. BDNS 473499). (DOGC núm. 8200 de 

13.8.2020). 

 RESOLUCIÓ CLT/2045/2020, de 6 d'agost, per la qual es dona publicitat a l'Acord 

del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 

modificació de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de 

concurrència competitiva, per al cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-

2020 d'operacions en l'àmbit dels equipaments museístics (ref. BDNS 473498). 

(DOGC núm. 8200 de 13.8.2020). 

 RESOLUCIÓ CLT/2046/2020, de 6 d'agost, per la qual es dona publicitat a l'Acord 

del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 

modificació de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de 

concurrència competitiva, per al cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-

2020 d'operacions en l'àmbit dels equipaments d'arts escèniques i musicals (ref. BDNS 

473497). (DOGC núm. 8200 de 13.8.2020). 

 RESOLUCIÓ JUS/2038/2020, de 15 de juliol, per la qual s'atorga als ajuntaments dels 

municipis de Catalunya on hi ha jutjat de pau el mòdul econòmic corresponent per al 

funcionament d'aquests òrgans judicials durant l'any 2020 (ref. BDNS 518403). 

(DOGC núm. 8200 de 13.8.2020). 



 

 RESOLUCIÓ SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la qual s'adopten mesures 

extraordinàries al territori de Catalunya per a l'aplicació de l'Acord del Consell 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d'agost de 2020, sobre la 

declaració d'actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia 

de COVID-19. (DOGC núm.8203 de 18.8.2020) 

 RESOLUCIÓ SLT/2782/2020, de 19 d'agost, per la qual es modifica la Resolució 

SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la qual s'adopten mesures extraordinàries al 

territori de Catalunya per a l'aplicació de l'Acord del Consell Interterritorial del 

Sistema Nacional de Salut de 14 d'agost de 2020, sobre la declaració d'actuacions 

coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19. (DOGC 

núm. 8205 de 20.8.2020). 

 RESOLUCIÓ SLT/2107/2020, de 28 d'agost, per la qual s'adopten mesures especials 

en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de 

COVID-19 al territori de Catalunya. (DOGC núm. 8213 de 29.8.2020). 

 Resolución de 3 de septiembre de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y 

Financiación Internacional, 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 

operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades 

locales. (BOE núm. 238 de 5.9.2020). 

 ORDRE TSF/141/2020, de 4 d'agost, de modificació de l'Ordre TSF/229/2019, de 17 

de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat 

Autònoma de Catalunya per a l'any 2020. (DOGC núm. 8197 de 10.8.2020). 

 ORDRE TES/144/2020, de 8 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores de les 

subvencions per a actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i 

rural a les comarques de muntanya i a l'Aran.. (DOGC núm. 8199 de 12.8.2020). 

 DECRET LLEI 31/2020, de 8 de setembre, pel qual es modifica el Decret legislatiu 

1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport, i 

s'estableixen mesures de funcionament dels òrgans de govern de les entitats esportives 

de Catalunya. (DOGC núm. 8222 de 10.11.2020). 

 RESOLUCIÓ EDU/2208/2020, de 10 de setembre, per la qual s'adapten les mesures 

del "Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la 

pandèmia”. (DOGC núm. 8223 de 12.9.2020) 

 RESOLUCIÓ SLT/2207/2020, de 10 de setembre, per la qual es prorroguen les 

mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de 

la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. (DOGC núm. 8223 de 12.9.2020). 

 RESOLUCIÓ 909/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 

29/2020, pel qual s'adopten mesures pressupostàries en relació amb el desplegament 

de les actuacions d'atenció social, ordenació i reforç de determinats serveis socials de 

caràcter residencial i d'atenció diürna que preveu el Pla de contingència per a 

residències, per fer front als brots de la pandèmia generada per la COVID-19, pel qual 

es manté la vigència de preceptes en matèria d'infància i adolescència del Decret llei 

11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i 

administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i 

altres de complementàries, i pel qual es modifica el Decret llei 21/2020, de 2 de juny, 



 

de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social, sota el títol de mesures de 

caràcter social. (DOGC núm. 8226 de 16.9.2020). 

 RESOLUCIÓ 910/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 

30/2020, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les 

mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada 

per la COVID-19. (DOGC núm. 8226 de 16.9.2020). 

 RESOLUCIÓ TES/2213/2020, de 6 de setembre, de convocatòria per a la concessió 

de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a actuacions de recuperació 

de riberes en rius i zones humides amb acords de custòdia fluvial al districte de conca 

fluvial de Catalunya (ref. BDNS 498543). (DOGC núm. 8226 de 16.9.2020). 

 RESOLUCIÓ EMC/2214/2020, de 10 de setembre, per la qual es fa pública la 

convocatòria de l'any 2020 per a la concessió de subvencions del Programa d'incentius 

a la mobilitat eficient i sostenible (programa MOVES II) (ref. BDNS 523447). 

(DOGC núm. 8226 de 16.9.2020). 

 RESOLUCIÓ PRE/2161/2020, de 8 de setembre, per la qual es regula la borsa de 

treball per a la cobertura amb caràcter interí de llocs de treball reservats a funcionaris 

de carrera de la subescala secretaria intervenció, de l'escala de funcionaris 

d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, de les entitats locals a 

Catalunya. (DOGC núm. 8226 de 16.9.2020). 

 RESOLUCIÓ PRE/2162/2020, de 8 de setembre, per la qual es convoca el procés de 

selecció de la borsa de treball per a la cobertura amb caràcter interí de llocs de treball 

reservats a funcionaris de carrera de la subescala secretaria intervenció, de l'escala de 

funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, de les entitats 

locals a Catalunya (núm. de registre de convocatòria 248). (DOGC núm. 8226 de 

16.9.2020). 

 EDICTE de 15 de setembre de 2020, pel qual se sotmet a informació pública el 

Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament parcial de la 

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 

bon govern. (DOGC núm. 8228 de 18.9.2020) 

 

XVI.- MOCIONS. 
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, el Sr. Alcalde Sr Josep Abad, en nom del grup Junts per Rosselló (Junts XCat-

Junts), presenta la següent MOCIÓ, a la qual també s’adhereixen la resta de Grups del 

Consistori. que diu: 

 

MOCIÓ PER A LA SUFICIÈNCIA FINANCERA DELS ENS LOCALS 

La crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 ha posat a prova també la capacitat de 

resposta de la nostra societat. La ciutadania, els sectors socials i econòmics, les entitats i 

també les institucions hem hagut d’afrontar situacions per les quals no estem preparats. 

 

Als ajuntaments, en ser la primera porta d’accés de la ciutadania i, alhora, l’administració més 

propera per a conèixer i donar resposta a les necessitats de les nostres veïnes i veïns, se’ns ha 

posat a prova una vegada més en situacions d’emergència i, aquesta vegada, de manera 



 

generalitzada a tot el país. Tant els electes com les treballadores i treballadors públics hem 

actuat amb esperit de servei en benefici de les nostres respectives comunitats locals. 

 

Però la crisi no ha acabat, i arriben altres situacions que ens exigeixen estar preparats per 

afrontar-les. Tant en la resposta inicial com ara, que ens cal aplicar mesures urgents per a la 

recuperació social i econòmica, la pandèmia ha posat en evidència la fragilitat dels mitjans 

locals, la manca d’eines per afrontar-ho i l’escassetat de recursos econòmics i financers per a 

poder assumir les solucions de futur amb garanties. 

 

La llei d’estabilitat pressupostària de l’any 2012 i la limitació que imposava en la regla de 

despesa i la LRSAL del 2013, van ser la resposta legislativa de l’Estat espanyol a les mesures 

d’austeritat imposades a nivell Europeu per l’anterior crisi econòmica. Al cap dels anys, s’ha 

evidenciat que qui millor ha complert aquelles mesures han estat els ens locals. El compliment 

dels objectius de dèficit, la limitació de l’endeutament, l’aplicació de mesures econòmiques i 

financeres, s’han aplicat a les hisendes locals. Però aquest compliment modèlic, no serveix 

per a donar resposta a l’actual crisi. I menys si no podem disposar ni tan sols dels propis 

recursos que els ajuntaments hem acumulat gràcies a la bona gestió i en compliment de la 

normativa abans citada. 

 

Per tal que els ens locals puguem afrontar amb garanties nous rebrots de la pròpia crisi 

sanitària però, a la vegada, també puguem aplicar les imprescindibles mesures efectives per la 

inclusió social i la reactivació econòmica, així com pel sobreesforç i la greu tensió que viuen 

les hisendes locals degut a la pandèmia, ens calen nous instruments legislatius i econòmics 

que ara no tenim. Eines per a fer front a la conjuntura inicial, però també estructural que 

enforteixin les administracions locals de cara al futur. 

 

La suficiència financera dels ens locals és un principi present en tots els ordenaments jurídics 

que garanteix els recursos necessaris per a fer front a les competències pròpies i els serveis 

impropis que es presten habitualment, i més en crisis com la que estem patint. Al costat 

d’aquest principi, hem de reivindicar també l’autonomia local. Més enllà de l’harmonització 

financera de totes les administracions i fixar en coresponsabilitat les limitacions que 

corresponen, no se’ns poden imposar més tuteles que ens limitin l’administració dels recursos 

dels ens locals, que no deixen de ser de la ciutadania, i que s’han d’enfocar a les necessitats 

urgents de la pròpia ciutadana. 

 

En aquest context i amb les dificultats normatives actualment vigents en l’ordenament jurídic 

que obliguen als Ajuntaments a l’equilibri pressupostari, el Govern de l’Estat i la FEMP van 

signar un acord, el passat 4 d’agost, per “contribuir des dels municipis a desenvolupar una 

mobilitat sostenible, l’Agenda Urbana i polítiques de cures i suport a la cultura” que es va 

plasmar normativament en el Reial Decret llei 27/2020, de 4 d’agost, de mesures financeres, 

de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals. Les propostes que 

s’incorporen en aquest acord i en el posterior Reial Decret Llei, malgrat que posen a 

disposició dels Ajuntaments recursos econòmics, ho fan establint unes condicions que no 

s’adeqüen a les reivindicades del municipalisme català. Enlloc de facilitar l’ús de romanents 

de tresoreria per a despeses generals per part dels ajuntaments, se n'estableix la transferència 

voluntària de la seva totalitat, com a préstec, a l'Administració General de l'Estat, que el 



 

retornarà en un termini de quinze anys a partir de 2022. Com a contrapartida, s'habilita un 

crèdit extraordinari de 5.000 milions d'euros al qual només tindran accés, en proporció a 

l'aportació que facin a l'Estat, els municipis que transfereixin els seus romanents, amb els 

riscos de liquiditat que això els podrà comportar, flexibilitzant únicament la regla de la 

despesa per a l’any 2020, i generant un greuge respecte als municipis que no disposen en 

l’actualitat de romanents. 

 

Coneixedors de què el Reial Decret Llei 27/2020 ha de passar el tràmit parlamentari, (els 

grups municipals xxx proposen) al Ple de l’Ajuntament de XXXX, eleven l’adopció dels 

següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Rosselló a l’acord signat per la FEMP i 

el Govern de l’Estat, el dia 4 d’agost, “per contribuir des dels municipis a desenvolupar una 

mobilitat sostenible, l’agenda urbana i polítiques de cures i suport a la cultura”, i instar el 

Govern de l’Estat i els grups parlamentaris a recollir les reivindicacions financeres dels ens 

locals en els termes d’aquesta moció, tot i garantint el crèdit extraordinari per a la recuperació 

econòmica i social de les entitats locals amb una dotació mínima a fons perdut de 5.000M€.  

 

SEGON.- Emplaçar el Govern de l’Estat Espanyol a flexibilitzar la regla de despesa i a 

modificar la llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària, per així donar més marge a les 

administracions locals en la resposta a la present crisi. 

 

TERCER.- Reclamar al Govern de l’Estat que permeti que les administracions locals puguin 

disposar del superàvit de l’any 2019 i dels romanents acumulats per a destinar-los a mesures 

per a la reactivació socioeconòmica de les respectives comunitats locals. A la vegada, que es 

garanteixi l’accés dels ens locals que no tinguin aquesta possibilitat al crèdit estatal 

extraordinari anunciat per a la recuperació econòmica i social de les entitats locals i evitar, 

d’aquesta forma, municipis de segones velocitats.  

 

QUART.- Instar el Govern de la Generalitat a crear un fons de cooperació extraordinari 

incondicionat per als ens locals. Aquest fons hauria d’estar dotat amb un mínim de 150 

milions d’euros l’any 2020 i la mateixa quantitat per a l’any 2021, amb l’objectiu de donar 

resposta, des de l’administració més propera al ciutadà, a les mesures necessàries per reactivar 

les economies locals i atendre les noves necessitats socials que ha generat la pandèmia. 

 

CINQUÈ.- Apel·lar al Govern de la Generalitat per a què es quantifiquin, conjuntament amb 

les entitats municipalistes, les despeses a què han hagut de fer front les administracions locals, 

per serveis impropis derivats de la pandèmia i per les noves regulacions i plans de 

desconfinament que s’han regulat durant aquests mesos. L’objectiu d’aquesta quantificació és 

que s’habiliti la corresponent línia de compensació econòmica a les administracions locals 

d’unes despeses que no els corresponen. 

 

SISÈ.- Sol·licitar al Govern de l’Estat, al Congreso de los Diputados, al Govern de la 

Generalitat i al Parlament de Catalunya que es reguli per Llei l’obligació que qualsevol nova 

regulació ha d’anar acompanyada d’una avaluació d’impacte competencial i econòmic en els 

ens locals i, si és el cas, les mesures compensatòries. 



 

 

SETÈ.-  Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al Parlament de 

Catalunya, perquè ho traslladin als grups parlamentaris, al Govern de l’Estat Espanyol, a la 

FEMP i al Congreso de los Diputados, per fer-ho arribar també als seus grups parlamentaris. 

Finalment, comunicar-ho també a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i a la Federació 

de Municipis de Catalunya (FMC) per a poder fer el seguiment del suport de les mesures 

proposades en les administracions locals del nostre país. 

 

Es aprovada per unanimitat dels assistents. 

 

XVII.- PRECS I PREGUNTES. 

Intervé el regidor Toni Bosch, dient que algunes de les qüestions que tenia ja li han respost. I 

referent als treballadors de l’escola Bressol demana que es reuneixen el més aviat possible per 

regular els seus contractes.  

I en quant amb el tema d’ensenyament i salut totalment amb el que havia dit l’alcalde 

anteriorment.  

 

Complit l’objecte de la convocatòria, el Sr. Alcalde President aixeca la sessió, quan eren les 

tretze hores i vint minuts. Dono Fe.  

 

 

 
 
 
 
 

 

 


