ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 11 DE DESEMBRE DE 2020.
Data: 11 de Desembre de 2020
Horari: 12,00 a 13,50 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 Fernández.
Raul Jove Bañeres.
Judit Teixine Baradad
Antoni Bosch Carabante
Nuria Montserrat Fernández
Cristina Pena Jove
Excusa la seva assistència:
Secretari:
S. Fèlix Ruiz Martínez
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació actes anteriors
2. Aprovació Inicial Pressupost 2021 i Annexos
3. Aprovació inicial Expedient. Modificació Crèdits 5/2020
4. Adhesió Conveni Sancions amb SCT C1 Denuncia i Sanció
5. Ratificació Aprovació Certificacions d’Obra num 7 i liquidació de l’obra pista
poliesportiva i edifici annex sense us.
6. Proposta d’adhesió a la pròrroga excepcional del contracte derivat 2015.05-d02 de
l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats
locals de Catalunya adjudicat pel consorci català pel desenvolupament local a
l’empresa Endesa Energia, SAU (exp. 2015.05.d01).
7. Informe Execució Pressupostaria 3 TR/2020.
8. Informe Període Mig Pagament a Proveïdors 3/T.
9. Proposta Atorgament Subvencions Exercici 2020.
10. Gratificacions Extraordinàries Personal amb motiu del Covid.
11. Decrets e Informes Alcaldia i Regidories,
12. Llicencies Obres.
13. Factures i Comptes.

14. Correspondència Oficial i assumptes de tràmit.
15. Mocions.
16. Precs i Preguntes
Declarat obert el Ple per ‘l’Alcaldia, es procedeix a conèixer els assumptes inclosos en l’ordre
del dia:
1.- 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 27 de setembre de 2020, essent aprovada per unanimitat
dels 11 membres presents.
II.- APROVACIÓ INCIAL PRESSUPOST 2021 I ANNEXOS
PROPOSTA
D’APROVACIÓ
DEL
PRESSUPOST
MUNICIPAL
L’AJUNTAMENT DE ROSSELLO PER L’EXERCICI 2021
ANTECEDENTS
L’Alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2021.

DE

El Secretari-Interventor de l’Ajuntament han emès els informes, que figuren a l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació vigent, i
els pressupostos dels organismes i empreses que l’integren els han proposat prèviament els
òrgans competents, conforme als seus estatuts o al document fundacional.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i següents
de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Aquesta Alcaldia, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2021, d’acord amb
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic; el
qual, resumit per capítols, és el següent:

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4

PRESSUPOST
D'INGRESSOS
1.185.000,00
25.000,00
608.300,00
780.930,00

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4

PRESSUPOST
DESPESES
1.026.350,00
1.133.020,00
10.800,00
254.260,00

DE

Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL

25.000,00
1.000,00
30.000,00
0,00
0,00
2.655.230,00

Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL

0,00
128.000,00
0,00
0,00
102.800,00
2.655.230,00

Segon. Aprovar la plantilla de personal segons l’Annex
Tercer. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
Quart. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de
la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils,
durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
Cinquè. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en
l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes locals.
Sisè. Remetre còpia del pressupost, definitivament aprovat, a l’Administració de l’Estat i al
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
Intervé en aquest punt el regidor i portaveu del grup JxC, Manel Plana, dient que el
pressupost ascendeix a 2.655.230€, uns pressupostos expansius en el sentit de que s’han de fer
unes inversions en concretes i en un entorn que ens obligarà a fer-ho. Davant d’aquesta
situació ens trobem amb una sèrie d’informacions que ens van arribar sobre el romanent de
tresoreria i la regla de la despesa, etc. Per dir-ho d’alguna altra manera, ens estan empenyent
als ajuntaments a fer les inversions previstes més enllà de la despesa corrent. Tres qüestions a
destacar: congelació dels impostos i taxes a nivell municipal; pressupostos expansius,
s’incrementarà la despesa social; i per últim, inversions, aplicar el romanent de tresoreria que
hem anat creant i farem el Carrer Unió, arranjament del casal municipal, arranjament ermita
Alkanís, adequació tercera planta edifici de l’ajuntament, construcció d’un columbari al
cementiri de Rosselló, ampliació arranjament del consultori, adequació de la sala de vetlles
amb un coberta i per últim una inversió ja iniciada finalitzar el pavelló amb la segona i tercera
fase. Nou inversions de cara a l’exercici 2021. Un municipi amb equipaments i carrers el més
urbanitzats possibles. Un municipi que s’adeqüi al que la ciutadania ens demani. Treballar e
invertir amb el nostre municipi.
Intervé en aquest punt el regidor del Grup ERC Toni Bosch, destacant la millora de la
comunicació entre equip de govern i oposició, valora la inclusió d’alguna proposta que ells
havien portat, com el tema del columbari. En quan al tema del nou local del consultori diu que
canviaria el nom i que també ho ficaria com un nou centre de serveis, no només salut, ja que

és un tema també emocional, etc. Demana que ja que es fa aquesta inversió s’ampliï i no
només sigui consultori, i que doni cobertura a altres necessitats.
Sobre el tema de la congelació de impostos i taxes està a favor d’aquesta mesura. Inclús
demana el retorn de la taxa d’escombraries a aquelles empreses afectades per la pandèmia, ja
que no van generar residus.
Explica que votaran a favor dels pressupostos d’aquest any, tot i que no estiguin d’acord amb
el cost del pavelló, no és condició per no votar a favor.
Intervé de nou el regidor Manel Plana, agraint les aportacions que s’han fet.
Entre d’altres propostes per al municipi quan es van presentar a les eleccions comenta que
molts grups polítics portaven al programa el tema del columbari. Que la gestió responsable
dels diners dels darrers anys fa possible que ara es puguin destinar a aquestes inversions i que
s’ha prioritzar atendre a persones que han sofert els efectes de la Pandèmia..
Sotmès a votació, s’aprova per majoria absoluta dels Regidors assistents amb l’abstenció de la
Regidora Cristina Pena Jove del Grup Municipal Republiquem Rosselló.
III.- APROVACIO INICIAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CREDITS 5/2020.
Expedient número 5/2020, 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 26 de novembre 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 5/2020, 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

2020-1-1522-62300

SONDA GAS ESGLESIA

300,00

2020-1-1532-62300

SISTEMA
ILLES

2020-1-16500-62300

LLUMS DE NADAL

2020-1-17100-62301

MAQUINARIA I ESTRIS 700,00
JARDINERIA

2020-1-23100-13100

SOUS SALARIS AGENTS 7.000,00
CIVICS

2020-1-23100-16000

SEG. SOCIAL AGENTS 2.500,00
CIVICS

2020-1-23100-48001

AJUTS AL NEGOCIS 25.000,00
AFEC.
PER
LES
RESTRIC.
PER
FER
FORNT AL COVID

2020-1-23100-62300

POLSADORS
TELEASSISTENCIA

12.000,00

2020-1-31200-15100

GRATIFICACIONS
EXTRAORDINARIES

2.200,00

2020-1-33000-61900

LLOTGES CASAL

10.000,00

2020-1-34100-62500

EQUIPAM.
ESPORTIU 15.000,00
PARCS PUBLICS

2020-1-33701-62500

PARQUET
JUBILATS

VIGILANCIA 6.000,00
4.000,00

LLAR 6.000,00

2020-1-33701-62501

MOBILIARI
JUBILATS

LLAR 3.000,00

2020-1-92000-46603

ASSOC.
INDEP.

2020-1-92000-64100

APLICACIÓ
17.100,00
COMPTABLE SICALWIN

MUNICIP. 400,00

2/ Suplement de Crèdit:
Partida

Nom

Crèdits
Inicials

Proposta
consignació

de Crèdit
Definitiu

1621-46500

SERV RECULLIDA 155.000,00
RSU

20.000,00

175.000,00

1532-62300

MAQUIN.
I 2.000,00
ESTRIC ACTUAC.
BRIGADA

1.000,00

3.000,00

45400-61900

ARRANJ. CAMINS 37.000,00
ARIDS
RECICLATS

100,00

37.100,00

23100-22199

SUBM.
AMBIT 40.000,00
SANITARI
PER
FER
FRONT
COVID

25.000,00

65.000,00

93200-35900

COMISSIONS
DESPESES
BANCARIES

I 2.500,00

1.500,00

4.000,00

32300-62500

MOBILIARI
I 1.000,00
EQUIP. ESCOLA
BRESSOL

4.000,00

5.000,00

162.800,00€

Total altes crèdits:

Finançament que es proposa:
3.3. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals:
Partida

Nom

Proposta de consignació

2020-1-87000

Romanent de Tresoreria

162.800,00

Total finançament:

162.800,00€

3. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas que no
es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un
mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.
En el torn obert d’intervencions el Regidor Portaveu Manel Plana comenta les modificacions i
destaca que moltes d’aquestes modificacions venen donades per la situació de pandèmia
actual, com són els agents cívics, despeses derivades del covid, i que ningú es podria imaginar
quan vam aprovar el pressupost d’aquest any.
Destacar una partida de 25.000€ com a ajut destinat a les empreses del municipi que van
haver de tancar, és un ajut directe, que anirà destinat segons els dies que van haver de tancar
els negocis. Comenta que no estaria bé que des de l’ajuntament no es fes res al respecte.
Partida de 12.000€ que fan referència als polsadors de teleassistència. Invertir en persones.
Una aportació que es fa des de l’Ajuntament amb els requisits adients per que si necessiten
aquesta assistència de Creu Roja i els serveis socials la puguin tenir. En definitiva millora a
les persones i tenir cura dels més grans.
Equipaments esportius de parcs públics, destinat a la gimnàstica que puguin fer els més grans.
Canvi del terra de parquet de la llar de jubilats.
Increment en un 60% de la partida inicial destinada a subministrament material sanitari, a
causa també dels repartiments que es fan a la població, amb un crèdit definitiu de 65.000€.
Amb aquesta pandèmia podem dir que hem hagut de fer unes modificacions de crèdit de més
de 100.000€.
Crèdit extraordinari de 4000€ procedent del material que hi havia a l’escola Bressol i que s’ha
adquirit.
Sotmès a votació, s’aprova per majoria absoluta dels Regidors assistents amb l’abstenció de la
Regidora Cristina Pena Jove.
IV.- ADHESIÓ CONVENI SANCIONS AMB SCT C1 DENUNCIA I SANCIÓ
PROPOSTA Aprovar el Conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit sobre
l’assumpció de les facultats per infraccions a normes de circulació en vies urbanes.
"Atès que l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local,
en el seus apartats f) i g), els municipis ostenten competències en matèria de policia local,
trànsit, mobilitat.... Per la seva banda, l’article 66.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en els seus
apartats a) i b) atribueix competències als municipis en matèria de seguretat en llocs públics,
ordenació del trànsit de vehicles i de persones en les vies urbanes.
Atès que l’article 7 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, atribueix als
municipis competències en matèria de regulació, ordenació, gestió, vigilància i disciplina, per
mitjà d’agents propis, del trànsit en les vies urbanes de la seva titularitat, així com la denúncia
de les infraccions que es cometin en aquestes vies i la sanció de les mateixes quan no estigui
atribuïda a una altra Administració.
Atès que el Servei Català de Trànsit, en data setembre de 2020, comunica a aquest
Ajuntament que el Conveni subscrit amb anterioritat en aplicació de la Llei 40/2015 de 1
d’octubre restarà automàticament extingit el passat 2 d’octubre de 2020 i planteja a aquest

Ajuntament continuar amb la col·laboració endegada en matèria de denuncia i infraccions de
transit, d’acord amb la normativa vigent, i subscriure un nou conveni de col·laboració per al
desenvolupament d’un seguit d’accions en matèria de trànsit i seguretat viària
Vist el que preveuen els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del
sector públic pel qual regulen el règim jurídic dels convenis.
Vist, així mateix, els articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, pel qual es regula el règim jurídic
dels convenis interadministratius.
Vist que de conformitat amb la interpretació «a sensu contrario» de l'article 309.2 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals, del qual en resulta que l’aprovació dels convenis interadministratius de col·laboració
correspon al Ple.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el
següent acord:
Primer.- Aprovar el text i la signatura del “Conveni de col·laboració amb el Servei Català de
Trànsit sobre l’assumpció de les facultats per infraccions a normes de circulació en vies
urbanes”.
Segon.- Notificar el present acord al Servei Català de Trànsit.
Tercer.- Comunicar el present acord al cos de Vigilants Municipal de Rosselló.
Quart.- Facultar l’alcalde perquè subscrigui els documents que siguin necessaris a l’efecte de
l’execució dels precedents acords.
Annex
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I
L'AJUNTAMENT DE... SOBRE L'ASSUMPCIÓ DE LES FACULTATS DE
DENÚNCIA I SANCIÓ PER INFRACCIONS A NORMES DE CIRCULACIÓ EN
VIES URBANES.
REUNITS
D'una part, el/la senyor/a, director/a del Servei Català de Trànsit.
I de l’altra, el/la senyor/a, alcalde/essa de l'Ajuntament de... (...).
ACTUEN
El/La primer/a, en representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de caràcter
administratiu, adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, per
autorització de signatura de l’honorable senyor/a, conseller/a d’Interior i president del Servei
Català de Trànsit, en virtut de la resolució de... de... de 20...
El/La segon/a, en representació de l'Ajuntament de, en virtut de l'acord adoptat pel Ple de la
Corporació de... de... de, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, per aplicació de l'article 114.3.e) del Decret legislatiu 2/2003, de

28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i
de l'article 309.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny.
EXPOSEN
Primer.- Com a conseqüència de les funcions atribuïdes a la Generalitat en matèria de trànsit,
circulació de vehicles i seguretat viària, d'acord amb la Llei orgànica 6/1997, de 15 de
desembre, de transferència de competències executives en matèria de trànsit i circulació de
vehicles de motor a la Generalitat de Catalunya, es va crear, per la Llei del Parlament de
Catalunya, 14/1997, de 24 de desembre, el Servei Català de Trànsit, el qual exerceix
juntament amb altres òrgans del Departament d’Interior, les competències en aquesta matèria.
Segon.- En l'àmbit de les funcions relatives a l’exercici de la potestat sancionadora, l'article
11.1 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, abans esmentada, atribueix a la persona que
ocupa la direcció del Servei Català de Trànsit, la competència per a imposar multes i sancions
en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, sens perjudici de les
competències municipals.
2 Així mateix, l'article 2.2 de la Llei de creació del Servei Català de Trànsit preveu la
possibilitat que tant el Departament d’Interior com el Servei Català de Trànsit puguin establir
convenis de col·laboració amb els ens locals, en el marc de les seves respectives competències.
Tercer.- L'article 7 del text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i
seguretat viària -LSV- aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, en
concordança amb els articles 25.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local, i 66.3.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, fixa les competències que els
municipis tenen atribuïdes en matèria de trànsit. Així mateix, l’article 84.4 de la LSV
estableix que la sanció per infraccions a normes de circulació comeses en vies urbanes
correspondrà als respectius alcaldes.
No obstant, l'article 11.4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, disposa que el director o
directora del Servei Català de Trànsit pot assumir la competència sancionadora per
infraccions de normes de circulació en vies urbanes que corresponen als alcaldes, sempre que
hi hagi conveni subscrit en aquesta matèria entre l'Ajuntament afectat i el Servei Català de
Trànsit.
En desenvolupament d'aquesta previsió es confereix al director o directora del Servei Català
de Trànsit la facultat de resoldre els expedients sancionadors que s'incoïn per infraccions
comeses en vies urbanes d'aquells municipis que hagin signat conveni d'acord amb l'article
11.4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, esmentada.
Quart.- En virtut d'allò que preveu l’article 12.1.cinquè i sisè de la Llei 10/1994, d'11 de
juliol, de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, en relació amb la disposició
transitòria única de la Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, aquest cos policial pot
assumir l'exercici de funcions de denúncia de les infraccions de les normes vigents en matèria
de trànsit en les vies urbanes sempre que s'estableixi en el corresponent conveni, gaudint
aquesta denúncia, d'acord amb l'article 87.1 de la LSV, del caràcter d'obligatòria quan es
formuli en l'exercici de les funcions de vigilància del trànsit.
Cinquè.- D'acord amb el que s'ha exposat, es considera convenient establir el marc de
col·laboració amb aquells municipis que vulguin acollir-se a allò que preveuen l'article 11.4

de l'esmentada Llei 14/1997, de 24 de desembre, i l'article 12.1.cinquè i sisè de la Llei
10/1994, d’11 de juliol, mitjançant la subscripció del corresponent conveni.
Per tot l'exposat, ambdues parts convenen la subscripció d’aquest conveni de col·laboració
d'acord amb els següents:
PACTES
1. Objecte
Aquest conveni té per objecte regular els termes de la col·laboració en matèria d'infraccions
de normes de circulació entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de... pel que fa a
l'assumpció:
a) de la facultat de denúncia per part del cos de mossos d'esquadra, de les infraccions
contingudes al catàleg d'infraccions del Servei Català de Trànsit, d'acord amb la legislació
vigent en aquesta matèria, que presenciïn en vies urbanes, sens perjudici de la competència
dels vigilants. Aquestes denúncies tenen caràcter d'obligatòries, d'acord amb l'article 87.1 de
la LSV.
b) de les competències sancionadores de l'alcalde/essa en vies urbanes per part del/de la
director/a del Servei Català de Trànsit, pel que fa a les denúncies a què es refereix l'apartat
anterior, d'acord amb l'article 11.4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del
Servei Català de Trànsit.
2. Potestat sancionadora
L'Ajuntament de... i el Servei Català de Trànsit acorden que el/la director/a del Servei Català
de Trànsit assumeixi la competència sancionadora que correspon a l'alcalde/essa, per
infraccions a les normes de circulació comeses en vies urbanes del municipi de, denunciades
pels agents del cos de mossos d’esquadra, en els termes i condicions previstos en els pactes
d'aquest conveni.
3. Continguts de la col·laboració
La col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de, en la matèria objecte
d'aquest conveni, es durà a terme d'acord amb els apartats següents:
a) Inici del procediment sancionador
El procediment sancionador que tramitarà el Servei Català de Trànsit s'iniciarà com a
conseqüència de les denúncies de caràcter obligatori formulades pels agents del cos de mossos
d’esquadra, en funcions de vigilància del trànsit, contra infraccions comeses en les vies
urbanes del municipi de....
b) Instrucció del procediment sancionador
D'acord amb allò que preveu l’article 12.1.e) del Decret 53/2015, de 14 d’abril, de
reestructuració del Servei Català de Trànsit, el Servei Territorial de Trànsit de... ha d’instruir
els expedients sancionadors incoats per les denúncies formulades pels agents del cos de
mossos d’esquadra en l'exercici de les funcions de vigilància del trànsit en les vies urbanes
de....
4 c) Resolució de l'expedient sancionador
La persona que ocupa la direcció del Servei Català de Trànsit resoldrà l’expedient
sancionador i imposarà, si escau, la sanció per les infraccions denunciades pels agents del cos
de mossos d’esquadra en les vies urbanes de....
d) Cobrament de la sanció pecuniària
El Servei Català de Trànsit gestionarà i ingressarà el cobrament de les sancions derivades dels
expedients sancionadors a què fan referència els apartats anteriors.

L'import de les multes i sancions derivades de les denúncies a què es refereix el present
conveni pot ésser exigit pel Servei Català de Trànsit per la via de constrenyiment.
e) Règim de recursos
Contra les resolucions sancionadores dictades pel/per la director/a del Servei Català de Trànsit
que es derivin de les denúncies que són objecte d’aquest conveni, es pot interposar recurs
potestatiu de reposició, davant aquest mateix òrgan, que és el competent per a resoldre’l.
4. Comissió de seguiment, vigilància i control
La Comissió de seguiment estarà integrada per dos membres designats per cadascuna de les
parts.
Aquesta comissió es reunirà a petició de qualsevol de les parts i serà l’encarregada de resoldre
els problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar durant la vigència del
conveni.
Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de les dues parts.
5. Vigència i extinció
El present conveni s’extingirà transcorreguts quatre anys des de la seva signatura. En
qualsevol moment abans de la finalització d’aquest, les parts podran acordar unànimement la
pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals.
A més, el present conveni es podrà extingir:
a) Per acord unànime de les parts signants.
b) Per denúncia d'una de les parts amb tres mesos d’antelació.
c) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
d) Per incompliment de qualsevol de les parts dels pactes del conveni. En aquest cas, s’estarà
al que disposa l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic.
6. Publicitat del Conveni
L'Ajuntament de... es compromet a donar publicitat al contingut d’aquest conveni per tal de
garantir, d'acord amb el principi de seguretat jurídica, el seu coneixement per part dels
habitants del municipi, a través de la seva exposició al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de, i
així mateix per qualsevol altre mitjà que aquest consideri oportú.
7. Interpretació i jurisdicció
Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o aplicació d’aquest conveni que
no es pugui resoldre per la comissió, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa
administrativa.
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen
electrònicament.
Reprodueix literalment el Conveni a aprovar.
Comenta el Alcalde que en aquest conveni tant els vigilants com el cos de Mossos d’Esquadra
posen denúncies dins la zona urbana, les sancions del vigilant són gestionades per
l’Ajuntament i les dels Mossos pel SCT..
El problema, comenta l’alcalde, tot i que les competències les tenen els nostres agents, hi ha
uns horaris en que no tenim vigilància amb els nostre propis agents. Llavors signem aquest
conveni amb trànsit per que puguin venir i fer complir les normes i sancionar si és necessari.
Sotmès a votació, s’aprova per majoria absoluta dels Regidors assistents amb el vot en contra
de la Regidora Cristina Pena Jove.

V.- RATIFICACIÓ APROVACIÓ CERTIFICACIONS D’OBRA NUM 7 I
LIQUIDACIÓ DE L’OBRA PISTA POLIESPORTIVA I EDIFICI ANNEX SENSE US.
Vist el Decret de data octubre de 2020 que literalment diu així:
DECRET
Atesa la sèptima i ultima 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 sèptima 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 156.481,56 €
IVA inclòs (Cent cinquanta sis mil quatre-cents vuitanta un euros amb cinquanta sis cèntims).
Segon. RECONEIXER L’OBLIGACIÓ I ORDENAR EL PAGAMENT per import de
156.481,56 € IVA inclòs amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020 34200 62200, del
Pressupost General Municipal de 2020.
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.

Sisè. DONAR compte d’aquest decret al Proper Ple que es celebri per la seva ratificació.
L’Ajuntament en Ple, amb el vot favorable dels onze regidors de la Corporació adopta el
següent:
ACORD:
Únic.- Ratificar el Decret d’Alcaldia tal com més amunt es transcriu
VI.- PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA PRÒRROGA EXCEPCIONAL DEL
CONTRACTE
DERIVAT
2015.05-D02
DE
L’ACORD
MARC
DE
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ
PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU
(EXP. 2015.05.D01).
Antecedents.1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de data
6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal
efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques aprovats en sessió de la Comissió Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al
perfil de contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel subministrament d’energia
elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb
el següent detall d’empreses seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2)
“ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4)
“GAS NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5)
“IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i
BT, procedint- se a la formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries,
en data 27 d’octubre de 2016.
2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte
d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la
Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de
l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord adoptat en la sessió de la seva
Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, el contracte derivat (Exp. D01-2015.05)
de l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a
l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots que es
relaciona a la part resolutiva del present acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que
va regir la licitació de l’Acord marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que
preveu de conformitat amb els articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels
corresponents contractes derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta
electrònica entre els empreses seleccionades en l’Acord marc.
3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat mercantil
adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament
elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.

4.- En data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia tramitació del
corresponent procediment administratiu a tal efecte i havent adoptat, el Comitè Executiu de
l’ACM en la sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2016, un acord pel que es resolgué
acceptar formalment la cessió del contracte derivat en qüestió, al seu favor, va acordar
formalment la cessió del contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient de contractació núm. 2015.05 – D01)
a favor de l’ACM, com a modificació subjectiva de l’òrgan de contractació, actuacions que es
formalitzaren en data 17 de març de 2017 mitjançant la signatura del corresponent contracte.
5.- En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM va aprovar la pròrroga
del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de gener de 2018, en els
mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació del subministrament
d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans citat.
6.- En data 26 d’octubre de 2018, fou adoptada una Resolució de la Central de Contractació
de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la segona pròrroga del
contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (EXP
2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de gener de 2019, en els
mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació del subministrament
d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans citat.
7.- En data 24 de gener de 2019, per Resolució de la Central de Contractació de l’ACM,
s’aprovà l’inici d’expedient de la tercera pròrroga del contracte derivat D01 de l’Acord marc
pel subministrament d’energia elèctrica.
En data 12 de febrer de 2019, l’empresa adjudicatària del contracte derivat D01, ENDESA
ENERGÍA SAU, comunicà a l’ACM la seva intenció de no procedir a la tercera pròrroga del
citat contracte.
En data 29 de març de 2019, i prèvia tramitació del procediment de la tercera pròrroga del
contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2015.05.D01) adjudicat i subscrit amb l’empresa ENDESA
ENERGÍA SAU, l’òrgan de contractació va acordar la finalització del procediment
d’aprovació de la tercera pròrroga del contracte derivat, a l’haver manifestat l’adjudicatària
del contracte la no acceptació de la pròrroga.
8.- A conseqüència dels antecedents exposats, el dia 5 d’abril de 2019, la Comissió executiva
del CCDL acordà l’inici de l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte derivat
D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Expedient núm. 2015.05.D02).
En data 9 de maig de 2019, la Presidència del CCDL per Resolució 24/2019 va convocar la
licitació del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica,
amb l’aprovació dels plecs corresponents.

9.- En data 22 de maig de 2019, la Mesa de contractació es reuní en sessió pública a la seu del
CCDL per a la celebració de subhastes electròniques per a l’adjudicació del contracte derivat.
10.- En data 6 de juny de 2019, acordà l’adjudicació dels lots d’Alta i Baixa tensió del
contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica a l’empresa
ENDESA ENERGÍA SAU.
11.- En data 2 de novembre de 2020, fou adoptada una Resolució de la Central de
Contractació de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la pròrroga
excepcional del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (EXP 2015.05-D02) per un període de 6 mesos a comptar des de l’1 de gener de
2021, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació del
subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans citat.
12.- Atès que la contractació dels subministraments elèctrics de B.T. mitjançant el
procediment d’adhesió als convenis de demanda agregada gestionats per l’Associació
Catalana de Municipis (ACM) comporta avantatges econòmics per l’Ajuntament, atès que
aquest Ajuntament ja va acordar l’adhesió a l’Acord marc de subministrament d’energia
elèctrica destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel
Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia SAU, així com l’adhesió a les
pròrrogues posteriors. (Acords de data 26 Abril de 2013, 18 Març 2016 i posteriors)
Atès que el subministrament d’energia elèctrica a tots els ens locals adherits a l’acord marc de
l’ACM-CCDL és amb energia 100% verda, fet que ajudarà els ajuntaments i ens locals de
Catalunya a complir també amb els objectius del Pla d’Acció per l’energia sostenible i el
Clima, essent el seu objectiu reduir les emissions de CO2 en un 40% a l’any 2030.
Fonaments de Dret.
Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per
acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de
contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica,
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05).
Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència
del CCDL de data 9 de maig de 2019 i publicats al perfil de contactant de l’entitat que
regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D02).
Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 respecte a
l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 respecte al règim
de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa concordant aplicable.
Quart.- Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents
concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i competències
de les entitats locals..

Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents,
ACORDS
Primer.- Que el municipi de Rosselló s’adhereix a la pròrroga excepcional del contracte
derivat (Exp. 2015.05 D02) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05), per una durada de sis mesos, a partir de l'1 de
gener de 2021.
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes
Preus terme d’energia:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Baixa tensió:

Tarifa/període

Preu €/MWh

Sublot BT1
Sublot BT2
Sublot BT3
Sublot BT4
Sublot BT5
Sublot BT6
Sublot BT7
Sublot BT8
Sublot BT9
Sublot BT10
Sublot BT11
Sublot BT12
Sublot BT13
Sublot BT14
Sublot BT15

2.0A
2.0DHAP1
2.0DHAP2
2.0DHSP1
2.0DHSP2
2.0DHSP3
2.1A
2.1DHAP1
2.1DHAP2
2.1DHSP1
2.1DHSP2
2.1DHSP3
3.0AP1
3.0AP2
3.0AP3

117,931
142,344
62,697
141,057
70,082
58,594
134,071
156,069
78,052
156,525
85,664
71,236
102,858
88,874
61,294

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta tensió: Tarifa/període Preu €/MWh
Sublot AT1
Sublot AT2
Sublot AT3
Sublot AT4
Sublot AT5
Sublot AT6

3.1AP1
3.1AP2
3.1AP3
6.1AP1
6.1AP2
6.1AP3

89,593
81,753
63,607
105,672
88,472
81,733

Sublot AT7 6.1AP4
Sublot AT8 6.1AP5
Sublot AT9 6.1AP6

72,156
65,685
56,549

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del Plec de
clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D02).
Preus del terme de potència:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Baixa
tensió
Tarifa

€/kW i any

2.0 A
2.0
DHA
2.0
DHS
2.1 A
2.1
DHA
2.1
DHS
3.0 A

38,043426

Període 1 Període 2 Període 3

38,043426
38,043426
44,444710
44,444710
44,444710
40,728885 24,437330 16,291555

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta
€/kW i any
tensió
Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6
3.1 A
6.1 A

59,173468 36,490689 8,367731
39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre IET/107/2014, de 31
de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 19 de
desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).
Segon.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor d'Endesa Energia SAU. empresa adjudicatària del contracte derivat de l'acord marc de subministrament d’energia
elèctrica que s'imputarà, dins del pressupost municipal de l'any 2021, a càrrec de les
aplicacions pressupostàries corresponents.

Tercer.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda Vilanova,
2-10, 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM (preferentment per enotum al NIF G66436064 i el correu electrònic centraldecompres@acm.cat o per correu
postal al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona).
El Regidor Manel Plana comenta que ens permet una millor negociació del subministrament
d’energia elèctrica i ens adherim
Sotmès a votació, s’aprova per unanimitat dels Regidors assistents.
VII.- INFORME EXECUCIÓ PRESSUPOSTARIA 3 TR/2020.
INFORME D’EXECUCIÓ TRIMESTRAL
1. IDENTIFICACIÓ
1.1. Òrgan al qual s’adreça: Alcalde / President de la corporació.
1.2. Caràcter: Preceptiu.
1.3. Títol: Informe de subministrament d’informació trimestral – 3tr/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
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al Pla general de comptabilitat d’empreses o a les seves adaptacions sectorials, i els seus
estats complementaris.
2. Les obligacions enfront de tercers, vençudes, líquides, exigibles, no imputades a pressupost.
3. La informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i les despeses del
pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada de conformitat amb les
normes del Sistema europeu de comptes.
4. L’actualització de l’informe de la intervenció del compliment de l’objectiu d’estabilitat i
del límit del deute. Així mateix, la intervenció ha de fer una valoració del compliment de la
regla de despesa al tancament de l’exercici.
5. Un resum de l’estat d’execució del pressupost acumulat a final de cada trimestre, dels
ingressos i les despeses del pressupost, i dels seus estats complementaris, amb indicació dels
drets recaptats de l’exercici corrent i dels exercicis tancats i les desviacions respecte a les
previsions. Els estats d’execució, per al mateix període, dels ingressos i les despeses, per a
les entitats subjectes al Pla general de comptabilitat d’empreses o a les seves adaptacions
sectorials.
6. L’informe trimestral, regulat a l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, en què s’ha d’incloure, almenys, d’acord amb la
metodologia establerta per al càlcul, el període mitjà de pagament a proveïdors de les
administracions públiques, el detall del període mitjà de pagament global a proveïdors i del
període mitjà de pagament mensual i acumulat a proveïdors, així com de les operacions
pagades i pendents de pagament de cada entitat i del conjunt de la corporació local.
7. Les actualitzacions del seu pla de tresoreria i el detall de les operacions de deute viu, que
ha de contenir, almenys, informació relativa a:
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
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La ràtio trimestral d’operacions pagades de cada entitat i la seva sèrie històrica.
d) La ràtio d’operacions pendents de pagament trimestral de cada entitat i la seva sèrie
històrica.
9. Les dades d’execució previstes als apartats 1 i 2 de l’article 7 relatives a les unitats
integrants del sector d’administracions públiques de la comptabilitat nacional, així com el
nombre d’efectius referits a l’últim dia del trimestre anterior.
10. Del compliment de l’obligació de subministrament d’informació a què es refereix aquest
precepte, i pel que fa als tres primers trimestres de cada any, quedarien excloses les
corporacions locals amb una població no superior a 5.000 habitants, excepte la informació
esmentada als apartats 7 i 8 anteriors.»
Els principals canvis introduïts en l'aplicació de l'execució pressupostària del tercer trimestre
2020 respecte a la del 'segon trimestre 2020:
▪ S'incorpora el formulari per aplicació de l'article 3 de l'RDL 8/2020 de 17 de març, a les
entitats dependents amb comptabilitat mercantil.

▪ En el formulari Efectes en Despeses i Ingressos per aplicació de les mesures per COVID 19,
s'ha ampliat la recollida d'informació incloent a l'Àrea de Despesa 9 "Actuacions de caràcter
general" noves despeses corrents amb càrrec a l'Capítol1.
▪ S'incorporen dos nous formularis, un per a les entitats amb comptabilitat pública i un altre
per a les de comptabilitat privada, per recollir la informació continguda en l'article 6 de l'RDL
23/2020. Amb els efectes de l'apartat 4 de la disposició addicional sisena de la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, les entitats locals
podran destinar el 2020, com a màxim, el 7 per cent del saldo positiu corresponent a l'any
2019 que resulti de l'aplicació de les regles de l'apartat 2 de aquella disposició addicional, per
a finançar despeses d'inversió en vehicles elèctrics purs o amb etiqueta ambiental ZERO,
llevat del cas que s'acrediti que no hi ha vehicles ZERO que compleixin amb les necessitats
mínimes de servei, en aquest cas podran substituir-se per vehicles amb l'etiqueta ECO, i en
infraestructures de recàrrega per a l'ús dels vehicles adquirits, que es destinin a la prestació
dels serveis públics de recollida, eliminació i tractament de residus (programa 162), seguretat
i ordre públic (programa 132), protecció civil (programa 135), prevenció i extinció d'incendis
(programa 136) i de transport i de viatgers (programa 441).
▪ S'amplien les IFS amb càrrec al superàvit de l'2019 vinculades als grups de programes: 132,
135, 136, 162 i 441 per aplicació de l'article 6 RDL 23/2020.
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

S’ha informat de la despesa associada directament amb l’aplicació de mesures per COVID-19
acumulada al final del trimestre considerat.

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.

Aplicació de l’article 50 del RDL 11/2020
No hi ha dades a informar relativa a l’aplaçament extraordinari en el reemborsament dels
préstecs concedits per l’Entitat Local a treballadors autònoms i a empreses no incloses en el
sector públic.
Aplicació de l’article 6 del RDL 23/2020
Al tercer trimestre s’incorpora un formulari nou en el que s’informaran les ORN al final del
trimestre, que han estat finançades amb càrrec al superàvit del 2019 i una estimació de les
mateixes al final de l’exercici, relatives a la inversió en l’adquisició de vehicles ECO i Cero,
així com les infraestructures per a recarrega dels mateixos. S’estableix un límit individual
aplicable segons la regla establerta en aquest RDL del import destinat per cada entitat local a
aquella despesa del 7% del màxim que podrà destinar a IFS, d’acord amb el que estables la
DA 6ª de la LOEPSE.
Aquesta entitat no ha realitzat inversions en adquisició de vehicles ECO i Cero, ni en
infraestructures per a la recarrega d’aquets.

5. CONCLUSIONS
L’Ajuntament ha elaborat un calendari de tresoreria en el que es recull els ingressos i
pagaments efectius del 1r, 2on i 3er trimestre i la previsió dels mateixos per la resta de
l’exercici. Pel càlcul de les estimacions pel trimestre en curs s’han utilitzat diferents criteris,
depenent del capítol de la classificació econòmica. De manera que pel que fa als Capítols 1,2,
3, i 5 en el cas dels ingressos, i 1,2 i 3 en el cas de despeses, es consideren moviments més
previsibles i que experimenten una variació mínima en relació a l’any immediatament anterior,
per tant, s’han agafat com a referencia els moviments efectius del 4rt trimestre de l’exercici
anterior. Amb excepció de les aplicacions pressupostaries destinades exclusivament despeses
COVID, o d’altres que es poden veure afectades indirectament.
Respecte al capítol 4 i 7, tant d’ingrés com de despesa, s’ha tingut en compte els crèdits
definitius, i els cobraments i pagaments efectivament liquidats amb anterioritat al 30 de
setembre, estimant la mensualitat en la que s’executaran. Pel que fa al capítol 9, s’ha informat
segons els quadres d’amortització del deute.
Els fons líquids a l’inici de l’exercici son de 1.223.943,83€, a 30 de setembre es de
1.533.688,59€, i segons aquesta previsió a tancament de l’exercici el fons líquid resultant
s’estima en 1.119.587,72€.
El deute viu i el quadre d’amortitzacions coincideixen amb l’Estat del Deute, a 30 de
setembre de 2020, presenta un deute viu amb entitats de crèdit total de 484.890,11€.
Per adquisició de medis de prevenció individual (EPI), en el 3r trimestre en resulta un total de
obligacions reconegudes de 29.675,50€, 12.874,21€ en altres materials i productes de
protecció, i 1.271,90€ 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.
Pel Regidor Portaveu Manel Plana, fa menció especial en les conclusions i comenta, que els:
fons líquids a l’inici de l’exercici de 1.223.943,83€ i un fons a líquid a 30 de setembre de
1.533.688€ i a tancament de l’exercici una previsió de 1.119.587,72€. Totes aquestes
inversions de caire social que es fan des de l’Ajuntament, que van des de serveis socials, salut,
ensenyament, associacions, etc, va destinat que aquestes diners no es quedin sense utilitat. Per
poder-los invertir els hem de tenir, i en aquest cas els tenim. I volem fer la inversió que
correspon.
Un deute viu a 30 de setembre de 2020 és de 484.890€ amb entitats de crèdit. Un deute viu
que s’està reduint.
Els ingressos que s’han vist afectats pel Covid són la taxa municipal per les terrasses dels bars
i escola municipal de música.
La Corporació resta assabentada del Informe i de la seva remissió als Organismes
corresponents.

VIII.- INFORME RELATIU AL PERÍODE MIG DE PAGAMENT MENSUAL A
PROVEÏDORS DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, SEGONS REAL
DECRET 1040/2017, DE 22 DE DESEMBRE.
Període: 3tr 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 3rt
Trimestre de l’exercici 2020, el resultat és el següent:
PERÍODE MIG DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS TRIMESTRAL –
3TR/2020

Entidad

Ratio
Operaciones
Pagadas
(días)

Importe
Pagos
Realizados
(euros)

Ratio
Operaciones
Pendientes
(días)

Importe
Pagos
Pendientes
(euros)

PMP
(días)

Rosselló

12,07

414.077,24

5,64

101.930,42

10,80

101.930,42

10,80

PMP Global

414.077,24

Es comenta que no tan sols es compleix sinó que s’arriba a un bon període mig de pagadors,
de 10,8 dies.
La Corporació resta assabentada del Informe i de la seva remissió als Organismes
corresponents.
IX.- PROPOSTA ATORGAMENT SUBVENCIONS EXERCICI 2020.
Per la Regidoria d’ Associacions i Recursos Humans, es presenta la proposta, per a
l’atorgament de subvencions municipals destinades a associacions locals per fomentar les

activitats culturals, esportives, de solidaritat i cooperació; i de promoció de les dones
corresponents a l’exercici 2020.
Les subvencions atorgades són, a tots els efectes, despeses de dret públic; tenen caràcter propi,
voluntari i eventual.
Els criteris de valoració han estat per les activitats culturals actes populars i gratuïts, els que
fomentin la participació i comunicació entre les persones, valoraran especialment aquells
actes i/o activitats que fomentin la difusió de la cultura catalana en tots els seus àmbits
d’expressió i manifestació i contribueixin a enriquir la programació cultural del poble i que,
pel seu caràcter, siguin de difícil finançament.
Respecte a les subvencions esportives s’ha valorat les peticions de clubs o entitats que tinguin
com a únic objectiu la pràctica de l’esport i que, com a conseqüència d’això, els seus
practicants no rebin cap tipus de retribució econòmica.
Es fomenta l’esport de base i s’intenta potenciar les entitats que realitzin un major nombre
d’activitats i que facilitin la participació del major nombre de persones possible.
La proposta d’atorgament es la següent:
ENTITATS

SOL.LICITAT

ATORGAT

AMPA LA ROSSELLA

s/despeses presentades 1.800,00

ASSOCIACIÓ MARIANA

800,00

600,00

CLUB BITLLES ROSSELLÓ

1.200,00

800,00

SOCIETAT CAÇADORS S. PERE

500,00

500,00

CORAL FLOR D’ESPIGOL

2.500,00

2.500,00

CLUB BITLLES S.ANTOLI

1200,00

800,00

ASS. DONES ALKANISSIA

2.000,00

1.800,00

ASS. JUBILATS S. ANTOLI

s/despeses presentades 1.700,00

CLUB CICLISTES ROSSELLÓ

s/despeses presentades 1.000,00

ESBART ROSSELLONES

2.500,00

2.500,00

FUTBOL BASE MIG SEGRIA

s/ conveni

6.900,00

AMPA ESCOLA BRESSOL

400,00

400,00

CLUB FUTBOL ROSSELLÓ

3.000,00

3.000,00

AULA EXTENCESIÓ UNIVERSITARIA

s/despeses presentades 600,00

VETERANS ROSSELLO

750,00

750,00

ASSOC. MAQUINISTES FERROV

2.634,00

800,00

ANIMALISTES

s/despeses presentades 300,00

AGER AVENTURA

300,00

300,00

AMPA IEI JOAN SOLA

500,00

500,00

TOTAL

27.550,00

En el torn obert d’intervencions la regidora d’associacions Silvia Olmo i comenta els criteris i
novetats respecte a anys anteriors.
Pren la paraula la regidora Cristina Pena i Pregunta si en aquesta relació d’entitats hi estan
totes les que han demanat, o hi ha alguna que ha demanat i no està aquí?
Respon la regidora de l’àrea corresponent, que si excepte Motards i Centre Excursionista, ja
que el Institut Joan Sola es tracta de un Conveni a complir.
Pregunta de nou la regidora Cristina Pena si estan totes les associacions del poble o només
les que han demanat? Pregunta si el que s’atorga és funció de les despeses que presenten o es
té en compte alguna cosa més? Criteris?
Respon de nou la regidora d’associacions i comenta que es fomenta el teixit associatiu, en
funció de la implicació en benefici del poble.
Comenta la regidora Cristina Pena, sobre el tema de les associacions que per al 25N dia
internacional contra la violència a les dones va demanar fer unes fotocòpies a través d’una
associació de feminisme, hi ha molts pobles integrats entre ells, Rosselló, va demanar a
l’Ajuntament poder fer fotocòpies, comenta que va parlar amb la regidora Elisa Torrelles, i
que li va dir que com era una associació fora del municipi que s’havien de pagar. Eren 25
fotocòpies i no suposava cap despesa desorbitada i pregunta si com a associació de fora del
municipi, ja que no com a tal no està registrada al municipi, està en un altre lloc, com a entitat
no pròpia, es pot adherir a algun tipus de suport? Ebandos, fotocòpies, etc.
Comenta l’alcalde, que tal i com van venir ara no es pot fer així, és diner públic del municipi
de Rosselló, i aquests diners van destinats a associacions pròpies municipals, el que s’hauria
de fer, és signar un conveni amb tots els municipis o s’estableixi aquest acord i no hi hauria
problema, un conveni de col·laboració.
Explica la regidora Cristina Pena, que va haver-hi Ajuntaments que no van ficar cap tipus de
problema, tant en fer les fotocòpies com en fer ebandos, pregons de veu, participar, etc. Creu
que l’entitat tot i que no sigui pròpia de Rosselló és prou important a nivell de província com
per col·laborar.
Demana l’alcalde que facin aquest conveni de col·laboració i que no hi haurà cap problema,
de no fer-ho es podria establir un precedent que no interessa a l’Ajuntament.
Sotmesa la proposta a votació, es aprovada per unanimitat.

X.- GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES PERSONAL AMB MOTIU DEL
COVID.
El Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les Retribucions dels
funcionaris d'Administració Local, l'article 5 estableix, entre d'altres:
1. Correspon a Ple de la Corporació determinar en el pressupost la quantitat global destinada a
l'assignació de gratificacions als funcionaris dintre dels límits màxims assenyalats en l'article
7.2, c), d'aquest Reial decret.
2. Correspon a l'alcalde o president de la corporació l'assignació individual, amb subjecció als
criteris que, si s'escau, hagi establert el Ple, sense perjudici de les delegacions que pugui
conferir d'acord amb el que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril.
3. Les gratificacions, que en cap cas podran ser fixes en la quantia ni periòdiques en la
meritació, hauran de respondre a serveis extraordinaris realitzats fora de la jornada normal de
treball.
L’article 174.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei dels ens locals, preveu que les gratificacions, que en cap cas poden ser fixes
en la seva quantia ni periòdiques en el seu meritament, han de respondre a serveis
extraordinaris realitzats fora de la jornada normal de treball.
L’article 174.1 de l’esmentat Decret 214/1990, disposa que correspon a l’alcalde l’assignació
individual de les gratificacions.
En aquest cas la finalitat és reconèixer la implicació, l’esforç i el compromís que aquest
professional ha realitzat durant els mesos de la pandèmia del coronavirus, en condicions
complexes i intenses en veure alterats els seus horaris i tasques habituals, i amb un desgast
tant físic com emocional.
Per tal de recompensar l’esforç i les hores extres realitzades al consultori i vista l’acreditació
de serveis extraordinaris realitzats i degudament validades pel/la regidor/a responsable del
servei
ES PROPOSA AL PLE:
Primer.- Aprovar l’assignació de les gratificacions al Sr. David Robles, treballador municipal
en exercici, contractat en règim laboral, categoria auxiliar consultori local, pels serveis
extraordinaris realitzats en els mesos març/novembre 2020 amb motiu de la Pandèmia Covid
19, essent l’import de la gratificació: 2.250 Euros.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i donar-ne compte a la Intervenció municipal per
tal que es faci efectiu el seu pagament a la nòmina del mes de desembre.
Pel Sr Alcalde es comenta que la proposta de gratificació al Sr. David Robles, i que te causa
des de la declaració de l’estat d’alarma, en aquests nou mesos, el seu treball i dedicació ha
estat ingent al consultori municipal provocada per la pandèmia del Covid, atès que el
consultori de Rosselló va assumir la centralització de les visites de molts municipis veïns com
La Portella, Albesa, Vilanova, etc. A Rosselló, a més a més de les pròpies visites del veïns del
municipi, es va centralitzar tota l’activitat de Salut i, va comportar un increment de feina molt
molt més elevada que la que li pertocava.

Sotmesa la proposta a votació, es aprovada per unanimitat.
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,)
Decrets:
 Actuacions dutes a terme Jubilació actual Secretari Interventor.
 Adjudicació Camí Miralbo.
 Justificació Paesc.
 Encàrrec Treballs Duprocim.
 Adjudicació procediment Climatització Arxiu.
 Línies fonamentals del Pressupost.
 Esforç Fiscal
 Cost efectiu Serveis
 Decret llicencia activitat Supermercat Fontanet.
 Decret llicencies col·locació taules i cadires fora de temporada
 Decret declaració residu urbà vehicle abandonat.
 Decret Adjudicació obra climatització arxiu.
 Decrets adquisicions diverses (Emissora, Escola de Musica etc.
 Decrets guals
 Decret col·laboració banc d’aliments.
 Decret adhesió Pla agrupat de formació Continua empleats
 Decrets diversos gestió arbitris, liquidacions, baixes...
 Devolució Fiança MT B, mobiliari Consultori.
 Decrets contractació personal.
 Decret concessió subvenció a Veterans Club Futbol. 2021
INFORMES.
 Seguidament el Sr, Alcalde informa a la Corporació de les gestions realitzades i els
resultats obtinguts en els diversos àmbits de gestió
 PUOSC Resolució Definitiva del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2020-2024.
 Aprovació definitiva del Pla de Cooperació Municipal per al finançament d’inversions
dels Ajuntaments i les Entitats Municipals Descentralitzades del territori de Lleida
2020-2021.
 Aprovació definitiva del Pla per al finançament d’inversions en matèria de salut de la
Diputació de Lleida, anualitat 2020,2021 i 2022 per als Ajuntaments i les Entitats
Municipals Descentralitzades del territori de Lleida.
 Assemblea Ordinària del Sector PMU1B de Rosselló.
 Al·legació als Pressupostos generals de l’estat per l’Autovia A-14.
 Sobre les pistes de pàdel, s’ha produït un canvi, ja no ho gestionarà la persona
encarregada fins ara (Marta), ara s’ha automatitzat les pistes, a través de l’app de
playtomic.


















Sobre els ajuts promoguts per l’Ajuntament arran de la pandèmia adreçats als negocis
del municipi, amb un primer sondeig explica l’alcalde que es van calcular uns 20/22
negocis que es podrien acollir. Un pressupost de 25000€ que es repartirà a proporció
dels ajuts i els dies tancats. Serà proporcional. Han d’estar donats d’alta a l’IAE a
Rosselló. Les vacances no compten com a tancament del negoci.
Agents cívics, vam fer la contractació de cap de setmana, amb dos agents cívics, ara
només s’ha quedat un agent treballant i ho tenim cobert igual, estalviant despesa. Amb
una despesa total des de que es va iniciar aquesta activitat d’uns 10.000€
aproximadament. Ara ha començat un nou agent cívic contractat pel Consell Comarcal
que estarà durant 9 mesos, 8h diàries.
Sobre els parcs infantils s’han fet adequacions, com la col·locació d’una cistella al
parc del costat de l’Ajuntament, s’han canviat les màquines de gimnàstica. S’ha
adquirit un circuit de 15.000€ per instal·lar-lo. Valia més reparar les màquines
antigues que comprar-lo de nou.
Sobre el nou arxiu, serà la sala més controlada i tecnològica de l’Ajuntament i ens
quedarà lliure la tercera planta de l’edifici que serà quasi igual de gran que la planta
actual de les oficines. La tercera planta està dissenyada per ser oficines i no un arxiu.
Explica l’alcalde que demà dissabte es connectarà el clima nou de tot l’edifici.
La pista del nou pavelló ja està acabada. Està marcada i amb l’enllumenat. L’està
utilitzant actualment el club de patinatge de la Bordeta. S’ha centralitzat tota la zona
en una única connexió de llum de zona esportiva.
S’ha fet el repartiment dels lots sanitaris de Nadal. I vam aprofitar per introduir en
aquests lots de Nadal sanitaris la targeta de Nadal de l’Ajuntament que fan cada any
les voluntàries. Es va fer al local de joventut que per temes logístics i de covid ens
anava molt millor.
Pel que fa a les eleccions al Parlament de Catalunya programades per al dia 14 de
febrer i el covid, comenta el Secretari Interventor que s’ha habilitat a més a més, de la
sala de llar de jubilats com es fa habitualment en les eleccions, la sala de la biblioteca,
per destinar aquí una mesa. i no tenir les tres meses electorals a la llar de jubilats.
Comenta la regidora de Sanitat, Elisa Torrelles, que pel que fa al tema dels exàmens
haurien d’estar 48 hores guardats abans de ser corregits.
S’ha substituït el parquet de la llar de jubilats.
S’ha comprat nous contenidors de brossa. Per suplementar certes illes que donaven
problemes al municipi. Ara es té bastant controlat. Hem reubicat també algunes illes
que afectaven a veïns. Hem aparaulat amb una empresa especialitzada tot el que és
tema de càmeres de vigilància, tot legislat i regulat segons la llei vigent. Per controlar
les illes. No gravaran els carrers. Hi ha pobles que ja ho han fet i acabarem tots fent-ho.

Sobre el tema dels sistema de recollida explica l’alcalde que es va fer una consulta i va ser el
municipi qui va decidir aquest sistema, en quant al porta a porta diu que allí on s’està fent es
veuen córrer uns conills de portal a portal que és massa. I illes de contenidors que no teníem
problemes a Rosselló en quant s’ha fet el porta a porta als municipis del voltant s’han vist
afectades aquestes illes i començar a tenir problemes. També explica que en aquests pobles
del voltant que feien un altíssim percentatge de reciclatge l’han reduït a la meitat i molt es tem

que la diferència és la que venen a llançar a Rosselló. El que vol dir que el porta a porta no
funciona. S’està valorant ficar una de fixa i dues més que seran mòbils.
Intervé el regidor Toni Bosch dient sobre la recollida que és un problema que està damunt la
taula, fent referència al Consell Comarcal, que el problema als pobles on s’està fent porta a
porta està en les micro-deixalleries. Si que és veritat que el rati de reciclatge s’està reduint
molt en aquests pobles. Explica també que no veu tant problema en el fet que d’altres
municipi llancin la brossa a Rosselló sinó que ho facin fora del contenidor, ja que quan passa
el camió l’empresa per legalitat no pot recollir el que està a fora del contenidor. Aquest és el
problema real. Ells són únicament propietaris del contingut de dins del contenidor, no de fora.
El problema és el residu que queda fora del contenidor, legalment no la pot recollir. És la
guerra que tenim des del consell comarcal amb l’empresa recollidora.
Explica l’alcalde que tot aquest in-civisme és un cost per al municipi, doncs és la brigada la
que ha de dedicar hores extres a repassar les illes.
Comenta el regidor de festes, Jaume Borrero, fent un resum a la festa major, dient que tot va
anar molt bé, no es va produir cap incident greu, agrair a tota la gent que hi va participar per
que fos possible. La festa s’havia de fer. I sense l’ajut de tot el personal de l’Ajuntament i
l’empresa contractada La Traca Events no hagués estat possible.
Continua la seva intervenció i pel que fa a les festes de Nadal des de l’Ajuntament no es durà
a terme cap activitat, només es farà els reis i anirà amb aquesta línia, tot molt protocol·litzat,
s’aniran passant pels carrers i es farà l’entrega dels paquets, evidentment no es podrà passar
per tots els carrers i per allí on no es pugui passar es faran punts de trobada. Avançarem
aquesta informació i el servei de paqueteria es farà el dia 28 de desembre, fora d’aqueta data
no agafarem paquets, no agafarem coses de valor, ni paquets voluminosos com bicicletes. El
dia 2 farem el camarlenc al Casal, els nens i nenes hauran d’anar amb cita prèvia. El servei de
paqueteria també anirà amb cita prèvia. Això és un resum del que es té previst fer. Els nens
han de gaudir dels Reis. Demanem la màxima col·laboració de tothom. Anirem informant.
Agraïment també al grup de joves que estan treballant de valent per fer les decoracions de
Reis. És una festa nova, la voluntat i la idea és fer-ho lo millor possible.
La Corporació es dona per assabentada.
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
NOM / DOMICILI
CONTRATISTA
DESCRIPCIO
INFORME
APROVACIO

427/2020
BEGOÑA QUI
NO CONSTA
PINTAR PART DE LA FAÇANA DE L’HABITATGE
FAVORABLE
DECRET D’ALCALDIA DE 5/10/2020

475/2020
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI FRANCISCO CASANOVAS SUBIRA
COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT CERÀMIC AL MAGATZEM I
DESCRIPCIÓ
ARREBOSSAT DE PARETS
ALBERT SOLER
CONTRATISTA
FAVORABLE
INFORME
DECRET DE L'ALCALDIA DE DATA 3/11/2020
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI
DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO

465/2020
FRANCISCO JAVIER CASTELL PUNSOLA
SUBSTITUCIÓ DE LES RAJOLES DE LA PISCINA
NO CONSTA
FAVORABLE
DECRET D’ALCALDIA DE DATA 26/10/2020

481/2020
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI FRANCISCO SUBIRA VIVES
SUBSTITUCIÓ DE TANCA METÀL·LICA
DESCRIPCIO
PAVIMENTACIÓ DE 30 M2
CONSTRUCCIONS ZOSIMO REPISO
CONTRATISTA
FAVORABLE
INFORME
DECRET DE L'ALCALDIA DE DATA 3/11/2020
APROVACIO

EXISTENT

Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI
DESCRIPCIO
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO

433/2020
FRANCISCO VIÑALS GINES
SUBSTITUIR LA BANYERA PER UNA PLACA DE DUTXA
CONSTRUCCIONS I REFORMES LUENVI
FAVORABLE
DECRET DE L'ALCALDIA DE DATA 19/10/2020

Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI
DESCRIPCIO
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO

396/2020
JAUME BOTARGUES SABATE
CONVERTIR UNA PORTA EN FINESTRA
NO CONSTA
FAVORABLE
DECRET D’ALCALDIA DE DATA 21/09/2020

Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI
DESCRIPCIO
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO

363/2020
JORDI ARIAS BOTARGUES
ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A DESTPATX
INTRADOS
FAVORABLE
DECRET D’ALCALDIA DE DATA 21/09/2020

I

Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI
DESCRIPCIO
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO

459/2020
JOSE LUIS ALBA VICO
DESMUNTAR I MUNTAR BARRA DEL BAR CAL PEP
FINQUES7PORTES
FAVORABLE
DECRET D’ALCALDIA DE DATA 26/10/2020

Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI
DESCRIPCIO
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO

462/2020
JOSE RAMON RALUY
FER PARET AL MAGATZEM
JOSEP RAMON RALUY
FAVORABLE
DECRET D’ALCALDIA DE DATA 26/10/2020

Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI
DESCRIPCIO
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO

487/2020
JOSEP LLUIS ESCUER
OBRIR RASA PER CREUAR UN CAMÍ MUNICIPAL AMB UNA
CANONADA DE REG
NO CONSTA
FAVORABLE
DECRET D’ALCALDIA DE DATA 16/11/2020

Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI
DESCRIPCIO
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO

400/2020
JOSEP MAYORAL CAPDEVILA
SUBSTITUCIÓ DE PLAT DE DUTXA
NO CONSTA
FAVORABLE
DECRET D’ALCALDIA DE DATA 21/09/2020

Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI
DESCRIPCIO

453/2020
JUAN JOSE DIAZ CONTRERAS
REPARACIÓ DE MUR EXTERIOR QUE
PARCEL·LA
PROFIM REFORMAS Y MANTENIMIENTO
FAVORABLE
DECRET D’ALCALDIA DE DATA 19/10/2020

CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI
DESCRIPCIO
CONTRATISTA
INFORME

DELIMITA

LA

434/2020
LOURDES PALAU MORANCHO
REPASSAR I CANVIAR TEULES I REPARAR ESQUERDES DE
LA FAÇANA
MANUEL ORTEGA ARAGÓ
FAVORABLE

APROVACIO

DECRET D’ALCALDIA DE DATA 19/10/2020

Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI
DESCRIPCIO
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO

395/2020
MARIA FERNANDEZ HERRERA
CANVIAR PORTA DEL MAGATZEM PER UNA MÉS GRAN
A2GESTIÓ TÈCNICA 2010 SL
FAVORABLE
DECRET D’ALCALDIA DE DATA 24/11/2020

Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI
DESCRIPCIO

438/2020
NEDIA CATALUNYA
OBERTURA DE RASA PER A NOVA ESCOMESA DIRECTA DE
GAS CANALITZAT
NEDGIA CATALUNYA
FAVORABLE
DECRET D’ALCALDIA DE DATA 19/10/2020

CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO

CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO

431/2020
PILAR MARTI LAFORGA
SUBSTITUCIÓ DE FINESTRA I COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT
DE CERÀMICA ANTILLISCANT
CONSTRUCCIONS I REFORMES EUGENIO FIGUERES
FAVORABLE
DECRET D’ALCALDIA DE DATA 06/10/2020

Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI
DESCRIPCIO
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO

476/2020
RAMON BALDOMA JOVELL
CANVIAR LA PORTA D’ACCÉS A L’HABITATGE
TERRADO
FAVORABLE
DECRET D’ALCALDIA DE DATA 3/11/2020

Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI
DESCRIPCIO
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO

478/2020
SAMIRA ESTEVEZ IMLAHI
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN UN COBERT AGRÍCOLA
NO CONSTA
FAVORABLE
DECRET D’ALCALDIA DE DATA 10/11/2020

Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI
DESCRIPCIO
CONTRATISTA
INFORME

469/2020
OLGA TERSOL ALCALDE
REFORMA INTERIOR DE PIS PER A CENTRE DE FISIOTERÀPIA
NO CONSTA
FAVORABLE

Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI
DESCRIPCIO

DECRET D’ALCALDIA DE DATA 24/11/2020
APROVACIO
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 288.669,71 Euros, segons relació annexes, havent
estat liquidades en un import que ascendeix a 101.58,21 Euros. (Inclouen els Registres
001094 al 001702
Relació de Factures del Registre núm.: 001094 al 001702 (Registre i tancament bancari a 31/10/2020)
N.Reg.F
Imp.Factura
ac.
D. Factura (Euros)
Descripció
1094
18/8/2020
205,64 ENDESA GAS, ESCOLES 14/7 A 14/8

Pagat
Sí

1095

17/8/2020

126,07 ENDESA GAS, AJUNTAMENT 7/7 A 13/8

Sí

1096

31/7/2020

151,57 CORREOS, FANQUEIG JULIOL

Sí

1097

31/8/2020

13,08 CORREUS, FRANQUEIG AGOST-20

Sí

1098

5/9/2020

42,06 VUNKERS, SERVEI FIBRA BIBLIOTECA AGOST

Sí

1099

9/9/2020

172,81 SIEMENS, RENTING SERVIDOR SETEMBRE

Sí

1100

31/8/2020

500,94 INTEROXI, PICAR CAMINS

Sí

1101

31/8/2020

1102

31/8/2020

1103

5/9/2020

1104

11/9/2020

1105

1/9/2020

1106

1/9/2020

1107

14/8/2020

1108

28/8/2020

1109

9/9/2020

1110

17/8/2020

1111

5/8/2020

56,41 INTEROXI, SAULO ESCOLES

Sí

83,49 INTEROXI, TREBALLS PICADORA CAMP DE Sí
FUTBOL
786,49 SALTOKI, MATERIAL ELECTRIC BRIGADA I REP No
ESCOLES
526,8 AB LABORATORIOS, GEL ANTISEPTIC COVID-19
No
552,2 QUIMICA SERO, PREVENCIO LEGIONEL·LA SET- Sí
2020
294,43 PBX, DESP COMUNICACIO SET-20
Sí
87,76 FERTIPONENT,
FERTILITZANS
I
SULFATS No
JARDINS
96,8 LA PETITETA, BANDERES COLLA SARDANES
Sí
96,8 EBENISTA, MOBLE MELAMINA ESCOLES

No

22,08 TALLER ROSSELLO, REPARACIO RODA VEHICLE Sí
AGENTS
34,99 ADAMO, FIBRA AJUNTAMENT AGOST
No

1112

9/9/2020

1113

18/9/2020

547,4 CROUS EXPERT, VALLES OBRA SEPARACIO

1114

31/8/2020

1.301,48 CROUS EXPERT, VALLES OBRA SEPARACIO

1115

31/7/2020

1116

1/8/2020

1117

19/8/2020

1118

30/8/2020

1119

1/9/2020

1120

19/9/2020

438,44 TELEFONICA,
DESPESES
COMUNICACIO Sí
SETEMBRE
48,16 TELEFONICA, ADSL CASAL, SET-19
Sí

1121

1/9/2020

631,73 ARTESEY, LLOGUER LOCAL JOVE SET

1122

1/8/2020

1123

1/7/2020

1124

1/8/2020

552,2 QUIMICA SERO, PERVENCIO LEGIONEL·LA Sí
AGOST
552,2 QUIMICA SERO, PERVENCIO LEGIONEL·LA Sí
JULIOL
171,94 JF ASCERNSOR, MANTENIMENT AGOST
Sí

1125

26/6/2020

1126

1/9/2020

6,05 SIEF, LINIA ALARMA LA ROSELLA SET-20

Sí

1127

25/7/2020

49,6 BAYARD, SA, LLIBRES SUSCRCIPCIONS ESCOLA

No

1128

5/8/2020

1129

13/5/2020

1130

13/5/2020

1131

31/7/2020

1132

31/8/2020

1133

1/9/2020

1134

29.720,03 MJ GRUAS, CERTIFICACIÓ NÚM. 6-POLIESPORTIU Sí

11.830,17 PINTURES RALUY, PINTURA ESCOLES
26,5 SERVEIS ACTICLIC.CAT, AGOST
48,16 TELEFONICA, ADSL CASAL AGOST
1.675,38 SERVEIS LIC, NETEJA VIAL MES D'AGOST

22,99 LA PETITETA, BOSSA OBSEQUI APLEC SARDANES

42 VUNKERS, FIBRA BIBLIOTECA AGOST
455,36 GAS PYME, CONSUM GAS ESGLESIA 13/3 A 7/5

No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí

Sí

Sí
Sí
Sí

18/8/2020

85,37 GAS PYME, CONSUM GAS LOCAL PARROQUIAL 3/3
A 7/5
1.536,83 LIMP PIRINEO, NETEJA CONSULTORI LOCAL
JULIOL
602,29 PROTECCIO INTEGRAL, VIGILANCIA NOCTURNA
AGOST
22,99 TELEFONICA MOBIL, LINIA MOBIL VIGILANS
SET-20
92,16 C. RESIDUS, Tractament FV JULIOL

1135

15/8/2020

1.838,10 UTE RECOLLIDA, recollida càrrega posterior, JULIOL

No

1136

30/9/2020

2.506,50 ELECTRO STOCKS, ENLLUMENAT, 15

Sí

1137

1/9/2020

1.499,48 ANNA FORCADA pavimentació camí Makato

Sí

1138

1/9/2020

1139

1/9/2020

300,08 TELEFONICA
MOBIL,
LINIES
MOBILS Sí
AJUNTAMENT
221,91 INFOUNIO, SERVEI MENSUAL adCloud Secure-500GB Sí

1140

25/7/2020

76,99 INTRACATALONIA SUBSCRIPCI? ACN JULIOL 2020 Sí

1141

20/8/2020

76,99 INTRACATALONIA SUBSCRIPCI? ACN AGOST 2020

Sí

1142

1/9/2020

133,1 LOCAL PROM, Butlletí Local de Subvencions setembre

Sí

1143

1/9/2020

140,48 ENACAST. Streaming i Ràdio a la Carta Web Ràdio Ro

Sí

1144

10/9/2020

36,3 UTE SEGRIA, recollida de contenidors de Paper Extr

No

1145

17/9/2020

1.059,36 FIELDTURF POLIGRAS, MANTENIMENT GESPA CF No

1146

26/8/2020

3.413,35 PRODUCTOS DE AUDIO, EQUIPS AUDIO EMISSORA Sí

1147

26/8/2020

1148

26/8/2020

699,33 ENDESA JUBILATS, 19/7 19/8
2.068,59 ENDESA, ZONA ESPORTIVA, 19/7 A 19/8

Sí
Sí
Sí
No

No
No

1149

2/9/2020

2.876,84 ENDESA, AJUNTAMENT 31/7 A 31/8

No

1150

4/9/2020

1.131,14 ENDESA, CONSULTORI 31/7 A 31/8

No

1151

4/9/2020

1152

17/6/2020

1.099,51 GOMEZ MORELL, TREBALLS JUNY

Sí

1153

20/7/2020

2.864,82 GOMEZ MORELL, TREBALLS JULIOL

Sí

1154

15/6/2020

177,04 INTEROXI, TREBALLS CONTENIDOR DEIXALLES

1155

30/6/2020

1156

30/6/2020

1157

4/9/2020

711,55 INTEROXI,
TREBALLS
CONTENIDOR Sí
DEIXALLERIA
899,14 INTEROXI TREBALLS PICADORA DIVERSES Sí
ZONES
379,81 ENDESA, CARRASCO I F 31/7 A 31/8
No

1158

4/9/2020

391,85 ENDESA, AL-KANIS 31/7 A 31/8

No

1159

4/9/2020

106,76 ENDESA, CAMI DE BENAVENT 31/7 A 31/8

No

1160

4/9/2020

77,8 ENDESA, VERGE DEL PILAR 31/7 A 31/8

No

1161

4/9/2020

75,6 ENDESA, RAVAL 31/7 A 31/8

No

1162

4/9/2020

1163

7/9/2020

137,99 ENDESA, CASAL, 2/8 A 31/8

No

1164

7/9/2020

456,48 ENDESA, AV. CATALUNYA, 1/8 A 31/8

No

1165

7/9/2020

120,54 ENDESA, LOCAL DONES, 5/7 A 3/9

No

1166

7/9/2020

105,71 ENDESA, AJUNTAMENT VELL 5/7 A 3/9

No

1167

7/9/2020

113,89 ENDESA, EDIF ESCORXADOR 5/7 A 3/9

No

1168

7/9/2020

47,86 ENDESA, CEMENTIRI, 5/7 A 3/9

No

1169

7/9/2020

95,36 ENDESA, ROTONDA 5/7 A 3/9

No

1170

8/9/2020

690,43 ENDESA, ENLLUM MAJOR, 31/7 A 1/9

No

1171

8/9/2020

177,17 ENDESA, CARRASCO I FORMIGUERA 3/8 A 1/9

No

1172

10/9/2020

1173

3/9/2020

1174

7/9/2020

283,7 ENDESA, ESCOLES 5/7 A 3/9

No

1175

4/9/2020

190,1 ENDESA, AV. PONENT, 31/7 A 31/8

No

1176

7/9/2020

237,26 ENDESA, ESCOLES 5/7 A 3/9

No

1177

7/9/2020

169,1 ENDESA, ESCOLES, 5/7 A 3/9

No

1178

17/9/2020

6,78 CAIXABANK, PRESENTACION RECIBOS

Sí

1179

18/9/2020

5,32 CAIXABANK, PRESENTACIO REBUTS

Sí

1180

17/9/2020

4,36 CAIXABANK, PRESENTACION RECIBOS

Sí

1181

18/9/2020

0,24 CAIXABANK, PRESENTACION RECIBOS

Sí

1182

18/9/2020

8,95 CAIXABANK, PRESENTACION RECIBOS

Sí

1183

24/7/2020

1184

31/8/2020

1185

21/8/2009

1186

11/8/2020

143 ENDESA, EB 31/7 A 31/8

No

61,69 ENDESA, BOMBA AIGUA 31/7 A 1/9

Sí

No

19,36 ENDESA, AFORES 3/7 A 3/9

No

344,63 ENDESA, AV. PONENT, 31/7 A 31/8

No

92,53 SOLUCIONES VIALES, RECTANGULAR 600*900 Sí
FLUOR
4,56 COVERHP
OFFICEJET
PRO
X451DW Sí
S/N:CN5CCKJ0
106,7 TORRRELSA, CAFE AJUNTAMENT
Sí
2.570,50 JORDI ALBA, SEGURETAT
POLIESPORTIVA

I

SALUT

PISTA Sí

1187

21/8/2020

1188

20/8/2020

1189

28/9/2020

1190

28/8/2020

242 ESPAIS VERDS, LLOGUER MAQUINARIA AGOST

Sí

1191

28/8/2020

242 ESPAIS VERDS, LLOGUER MAQUINARIA JULIOL

Sí

1192

1/9/2020

1193

24/7/2020

1194

17/9/2020

1195

8/9/2020

1196

31/8/2020

1197

31/8/2020

1198

31/7/2020

1199

31/7/2020

1200

18/9/2020

1201

2/9/2020

1202

10/9/2020

1203

28/7/2020

60,5 LA XARXA, QUOTA JULIOL

Sí

1204

31/8/2020

60,5 LA XARXA, QUOTES ENTITATS EMISSORA AGOST

Sí

1205

31/7/2020

1206

31/7/2020

1207

29/7/2020

2.466,34 LIMPIEZAS PIRINEO, NETEJA DEPENDENCIES Sí
JULIOL
532,96 LIMPIEZAS PIRINEO, NETEJA DESINFECCIO Sí
COVID
69,8 QUELCOM GLOBAL, SUSCRIPCIO BIBLIOTECA
Sí

1208

31/8/2020

1209

15/7/2020

1210

7/8/2020

1211

12/8/2020

748,29 AULOCE, RECURSOS HUMANOS

Sí

1212

19/8/2020

220,81 SOLUCIONES VIALES, SENYALITZACIO

Sí

1213

4/9/2020

337,65 BUREAU VERITAS, INSPECCIÓ BAIXA TENSIÓ EB

Sí

1214

8/9/2020

120,76 SOLUCIONES VIALES, SENYALITZACIO VIARIA

No

1215

8/9/2020

1216

15/9/2020

1217

15/7/2020

197,65 SOLER, VARIS MAGATZEM, ARXIU, PARCS

Sí

1218

31/7/2020

902,47 SOLER, ROBA, ESCOLES, MATERIAL BRIGADA

Sí

1219

31/7/2020

191,13 SOLER, PARCS I JARDINS

Sí

1220

31/8/2020

134,56 SOLER, ESCOLES I ALTRES BRIGADA

Sí

1221

31/8/2020

792,21 SOLER, MATERIAL BRIGADA

Sí

1222

14/8/2020

37,39 SOLER, MATERIAL BRIGADA

Sí

1223

21/9/2020

907,5 CREMALLERA, Espectacle "Quina Ballaruca"

Sí

726 CASTILLO, MASCARETES COVID 19

No

154,52 CASTILLO, GEL DESINFECTANT COVID Z No
ESPORTIVA
2.035,20 JORDI ALBA, SERVEIS TECNICS AGOST/SET 2020
Sí

99,83 ESPAIS VERDS, FLORS DE TEMPORADA
18,7 PAMBE, PINSO CANERA

Sí
Sí

90 BOLQUERETS, SESSIO FOTOGRAFICA DIADA I No
PURPURINA
128,41 GESTORIA RONDA, CANVI NOM VEHICLE Sí
JARDINER
26,99 FRU ROSE, CARBURANTS BRIGADA
Sí
229,17 FRU ROSE, CARBURANTS AGENTS I BRIGADA Sí
AGOST
412,86 FRU ROSE, CARBURANTS BRIGADA I AGENTS Sí
JULIOL
76,65 FRU ROSE, CARBURANTS BRIGADA
Sí
41,25 PAMBE, VARIS GOSSERA
18,7 PAMBE, VARIS ANIMALS GOSSERA
45,13 PAMBE, MANTENIMENT ANIMALS GOSSERA

736,89 GONZALO, GESTIO LABORAL JULIOL
1.063,18 ELECTRO STOCKS, MATERIAL ELECTRIC
53,86 MTB, REPARACIO TENSIOMETRE

No
Sí
No

No
No
Sí

573,04 WOLTERS
KLUWERCONTRATACION Sí
ADMVA.PRACTICA ON-LINE
2.307,71 SOLER, HEINES ELECTRICISTA I ALTRES
Sí

1224

10/8/2020

1225

10/9/2020

1226

8/8/2020

1227

22/9/2020

1228

8/9/2020

1229

27/7/2020

1230

20/7/2020

1231

10/8/2020

1232

1/8/2020

1233

1/9/2020

1234

7/9/2020

1235

1/9/2020

1236

17/8/2020

1237

22/9/2020

6,82 AQUALIA, ILLETA MAKATO, 18/5 A 14/8

No

1238

22/9/2020

120,09 AQUALIA, ROTONDA MAKATO, 18/5 A 14/8

No

1239

22/9/2020

14,77 AQUALIA, LOCAL JOVE, 15/5 A 12/8

No

1240

22/9/2020

14,33 AQUALIA, CARRER ESCOLES, 14/5 A 12/8

No

1241

22/9/2020

3,37 AQUALIA, CEMENTIRI 18/5 A 14/8

No

1242

22/9/2020

58,2 AQUALIA, AJUNTAMENT 15/5 A 13/08

No

1243

22/9/2020

0,19 AQUALIA, REG C/ MAJOR, 13/5 A 11/8

No

1244

22/9/2020

1245

22/9/2020

1246

22/9/2020

1247

22/9/2020

14,77 AQUALIA, LOCAL DONES 15/5 A 13/8

No

1248

22/9/2020

14,33 AQUALIA, CASAL 14/5 A 12/8

No

1249

22/9/2020

31,48 AQUALIA, PL NOVA, REG, 15/5 A 12/8

No

1250

22/9/2020

1,36 AQUALIA, PARC GUILLEM ROSSELLO, 18/5 A 13/8

No

1251

22/9/2020

1,54 AQUALIA, PIPI CAN 14/8 A 18/5

No

1252

22/9/2020

14,77 AQUALIA, ESGLESIA, 15/5 A 12/8

No

1253

22/9/2020

1254

22/9/2020

1255

22/9/2020

0,19 AQUALIA, CAMI BENAVENT 15/5 A 14/8

No

1256

22/9/2020

0,36 AQUALIA, FONT PL NOVA, 15/5 A 12/8

No

1257

22/9/2020

48,8 AQUALIA, CONSULTORI 18/5 A 13/8

No

1258

22/9/2020

0,19 AQUALIA, PL MAJOR, 15/5 A 12/8

No

1259

22/9/2020

0,19 AQUALIA, 18/5 A 14/8

No

1260

22/9/2020

23,11 AQUALIA, REG ROTONDA, 18/05 A 14/08

No

1261

22/9/2020

80,23 AQUALIA, CAMP FUTBOL, 13/5 A 11/8

No

10 CIAL GLOBAL, COBRAMENT SERVEI DATAFON
AGOST
10 CIAL GLOBAL, COBRAMENT SERVEI DATAFON
AGOST
207,16 SISTEMAS DIGITALES, FACTURACIO COPIES
AGOST
19,6 SOLUCIONES VIALES, SENYALITZACIO

Sí
Sí
Sí
No

207,16 SISTEMAS DIGITALES, FACTURACIO COPIES SET- Sí
20
223,12 NEXICA, RENOVACIO. NET
Sí
27,27 QUIMICA SERO, DESRATITZACIO JULIOL-20
449,81 SIEMENS, CENTRALETA AGOST
484 BNP PARIBAS, RENTING COPIADORES AGOST
171,94 JF ASCENSORS, MANTENIMENT SETEMBRE
60,5 BNP PARIBAS, RENTING COPIADORA SET/2020

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

455,62 BNP
PARIBAS,
RENTING
COPADORES Sí
AJUNTAMENT SET
27,27 QUIMICA SERO, DESRATITZACIO AGOST
Sí

14,77 AQUALIA, CASA PARROQUIAL, 15/5 A 12/8

No

39,4 AQUALIA, ESCOLES 13/5 A 11/8

No

87,6 AQUALIA, ROTONDA AL-KANIS 18/5 A 14/8

No

0,19 AQUALIA, REG C/ LA PAU 13/05 A 11/8
5,1 AQUALIA, AVIADOR, 14/5 A 12/8

No
No

1262

22/9/2020

26,48 AQUALIA, CTRA VALL D'ARAN, 18/5 A 14/8

No

1263

22/9/2020

14,77 AQUALIA, MAGATZEM 18/5 A 14/8

No

1264

22/9/2020

1265

22/9/2020

1.274,15 AQUALIA, ZONA ESPORTIVA, 13/5 A 11/8

No

1266

22/9/2020

50,14 AQUALIA, ESCOLA BRESSOL, 14/5 A 12/8

No

1267

22/9/2020

30,46 AQUALIA, EDIF. ESCORXADOR, 18/5 A 14/8

No

1268

22/9/2020

0,19 AQUALIA, REG LLAR INFANTS 14/5 A 12/8

No

1269

22/9/2020

0,19 AQUALIA, PL NOVA, 15/5 A 12/8

No

1270

22/9/2020

0,55 AQUALIA, FRONTON, 18/5 A 14/8

No

1271

22/9/2020

14,77 AQUALIA, SALA VETLLES 14/8 A 18/5

No

1272

22/9/2020

0,19 AQUALIA, REG PONENT, 14/5 A 12/8

No

1273

22/9/2020

33,3 AQUALIA, CAMI BENAVENT 18/5 A 14/8

No

1274

22/9/2020

14,77 AQUALIA, LOCAL PL ESGLESIA, 15/5 A 12/8

No

1275

18/9/2020

508,2 CROUS EXPERT, PILONES REFLECTANTS

No

1276

16/7/2020

1277

1/10/2020

1278

21/9/2020

1279

22/9/2020

1280

9/9/2020

333,14 T. ROSSELLO, REPARACIO MOTOCARRO

No

1281

22/9/2020

217,72 MAXIM MIRANDA, ADEQUACIO ESCOLA MUSICA

No

1282

10/9/2020

235,49 SAINT GOBAIN, ARRANJAMENT C/ MAJOR

Sí

1283

23/9/2020

54,9 APPLUS, REVISIO FORD TRANSIT BRIGADA

Sí

1284

28/9/2020

84,7 TECYMAIN, PRODUCTES DESINFECTANTS EMM

No

1285

23/9/2020

500 PGN, MASCARETES COVID-19

No

1286

16/9/2020

1287

16/9/2020

1288

25/9/2020

39,39 ENDESA GAS, CASAL 7/7 A 4/9

No

1289

25/9/2020

17,97 DUPLIMAT, COPIES CLAUS

No

1290

15/9/2020

111,8 DUPLIMAT, COPIES CLAUS

No

1291

15/9/2020

1292

15/9/2020

1293

22/9/2020

1294

25/9/2020

34,99 ADAMO FIBRA AJUNTAMENT SET-20

No

1295

15/9/2020

2.564,16 INTEROXI, PAVIMENTACIO CAMI BRAO

No

1296

15/9/2020

1297

30/9/2020

1.675,38 SERVEIS LIC, NETEJA VIARIA SETEMBRE

1298

30/9/2020

1299

2/10/2020

1300

2/10/2020

602,29 PROTECCIO INTEGRAL, VIGILANCIA NOCTURNA, No
SET-20
726 ANNA FORCADA, ASSESSORAMENT SUBVENCIO No
GENT GRAN
1.248,55 ANNA FORCADA, PAVIMENTACIO CAMI MIRALBO No

0,36 AQUALIA, RAMON BERENGUER 18/5 A 14/8

58,08 PULIDO, MATERIAL HIGIENIC CONSULTORI
205,94 PULIDO, MATERIAL HIGIENIC
E.BRESSOL
87,37 PULIDO, MATERIAL HIGIENIC EB

ESCOLES

No
I No
No

20,45 T. ROSSELLO, REPARACIO VEHICLE BRIGADA

85,28 ENDESA GAS, AJUNTAMENT 13/8 A 7/9

No

No

109,84 ENDESA GAS, ESCOLES, 14/8 A 8/9

No

1.208,32 SOLER, EMM, ESCOLES, BRESSOL, BRIGADA...
750,24 ELECTRO
STOCK,
MATERIAL
ESCOLES
2,42 DEVOLUCION RECIBOS

No

Sí

ELECTRIC, No

33,54 INTEROXI, SAULO ESCOLES

Sí

No
No

1302

1/10/2020

1303

30/9/2020

1304

1/10/2020

1305

5/10/2020

1306

29/7/2020

1307

29/7/2020

1308

31/8/2020

1309

Anul.

3.025,00 ALIVECLI, LLOGUER REFREDADORA D'AIGUA No
OCTUBRE 2020
129,57 LYRECO, MATERIAL VARI BIBLIOTECA
No
631,73 ARTESEY, LLOGUER LOCAL JOVE OCT
42 VUNKER, OCTUBRE 2020
-69,8 QUELCOM GLOBAL, SUSCRIPCIO BIBLIOTECA
60 QUELCOM, Subscripció anual La Mira
331,71 OVERLEASE. SETEMBRE 2020

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

31/8/2020

3848,77 LIMP PIRINEO, NETEJA ESCOLES AGOST

Sí

1310

31/8/2020

4.657,01 LIMP PIRINEO, NETEJA ESCOLES AGOST-20

No

1311

30/9/2020

864,96 VALERI MAS, ASSESSORAMENT TECNIC 3T/2020

Sí

1312

31/8/2020

1.674,62 LIMP PIRINEO- GUARDERIA MUNICIPAL AGOST

No

1313

1/9/2020

26,5 SERVEIS ACTICLIC.CAT, SETEMBRE

No

1314

29/9/2020

60,5 LA XARXA, QUOTA SETEMBRE

No

1315

30/9/2020

1316

1/10/2020

292,38 PBX, FACTURA TELEFONICA SET-20

No

1317

25/9/2020

405,24 GONZALO, ASSESSORIA ALCALDIA 3T-20

Sí

1318

30/9/2020

78,15 ABACUS, VARIS ELIJUST

No

1319

30/9/2020

37,87 ABACUS, MATERIALS BIBLIOTECA

No

1320

1/8/2020

47 ART DUOMO, SUSCRIPCIO BIBLIOTECA

Sí

1321

1/9/2020

46,99 ART DUOMO, SUSCRIPCIO BIBLIOTECA

Sí

1322

30/9/2020

1323

30/9/2020

1324

14/10/2020

1325

5/10/2020

1326

30/9/2020

1327

30/9/2020

1328

10/10/2020

1329

20/7/2020

1330

1/9/2020

606,4 MN CATERING, SERVEI CATERING EB, SET-20

719,95 ALERTA SEGURETAT, CAMERA I ALTRES ÁRXIU
81,53 BIOLAND, SUBMINISTRES JARDINERIA

Sí

No
No

1.237,11 CTAT REGANTS, QUOTA COMUNITAT REGANTS No
2020
45 EL QUIOSC, GOMINOLES FESTA MAJOR PILAR
No
242 ESPAIS
VERDS,
LLOGUER
MAQUINARIA No
JARDINERIA SET
691,89 SAINT GOBAIN, ACOPIO MATERIAL BRIGADA No
OBRES
-143,17 SAINT GOBAIN, ABONO PALETS
No
15 HEARST, SUSCRIPCIONS BIBLIOTECA

Sí

1332

31/7/2020

-1062,24 ANNA FORCADA, ARRANJAMENT DE CAMINS Sí
ARIDS RECICLAT
1.285,31 ANNA FORCADA, ARRANJAMENT DE CAMINS Sí
ARIDS RECICLAT
1.053,35 HIDROLOGY, TUBS CANALITZACIO POL ALKANIS No

1333

15/5/2020

173,95 HIDROLOGY, TUBS CANALITZACIO, CAMI HORTA No

1334

3/10/2020

190,38 SALTOKI,
MATERIAL
FONTANERIA
ELECTRICITAT VARIS
195 SDI MEDICINE, TERMOMETRES INFRAROJOS

1331

1335

I No
No

1336

30/9/2020

1337

2/10/2020

29,95 SERVI GAS, LOCAL PL ESGLESIA 7/7 A 4/9

Sí

1338

2/10/2020

29,95 SRVI GAS, LOCAL PL ESGLESIA 7/7 A 4/9

Sí

2.506,50 ELECTRO STOCKS, ENLLUMENAT, 15

No

1339

31/8/2020

4.657,01 LIMPIEZAS PIRINEO, NETEJA ESCOLES AGOST-20

No

1340

30/9/2020

605 MIQUEL RAFEL, CONTROL COLONIA COLOMS

No

1341

1/10/2020

1342

10/10/2020

1343

30/9/2020

1344

9/10/2020

1345

1/10/2020

17,62 ELECTRO LLEIDA, CONECTORS ENLLUMENAT

No

1346

30/9/2020

38,45 FRU ROSE, CARBURANTS BRIGADA SET

Sí

1347

30/9/2020

1348

30/9/2020

1349

29/9/2020

1350

1/10/2020

1351

1/7/2020

381,66 ARVAL, RENTING VEHICLE AGENTS JULIOL

Sí

1352

20/8/2020

339,18 ONTINET, RENOVACIO ANTIVIRUS AGOST-20

Sí

1353

4/7/2020

1354

8/10/2020

1355

19/8/2020

1356

5/10/2020

142,64 VICTOR, ARTICLES VARIS FESTA MAJOR PILAR

Sí

1357

2/9/2020

266,81 PUBLIDER, XAPES DIADA 11 SET

No

1358

17/9/2020

1359

30/9/2020

1360

1/10/2020

381,66 ARVAL, RENTING VEHICLE AGENTS OCT-2020

Sí

1361

3/10/2020

182,71 GRAVO, TROFEUS FUTBOL FESTA MAJOR PILAR

No

1362

24/7/2020

35,95 BAYARD, SUSCRIPCIO CUCAFERA ESCOLES

Sí

1363

16/9/2020

302,5 PUBLIDER, PEGATINES RETOLS EXTERIOR

No

1364

25/9/2020

1365

17/9/2020

1366

10/9/2020

1367

29/9/2020

1368

18/9/2020

1369

30/9/2020

96,48 SEGRE SERVEIS, BEGUDES AJUNTAMENT SET

No

1370

25/9/2020

22,02 ENDESA GAS, ESCOLA BRESSOL 07/07/ A 4/9

Sí

1371

30/9/2020

1372

25/9/2020

1373

30/9/2020

1374

31/8/2020

1375

30/9/2020

30,25 GIROCOPI, RENTING COPIADORA EMISSORA, No
SET-20
30,25 GIROCOPI, RENTING COPIADORA EMISSORA No
AGOST
126,27 ALCO, RODILLO COMPACTAR ESCOLES
No

1376

28/9/2020

387,2 NEOSALUS CONNECTIVITAT + INCIDÈNCIES quota No

552,2 QUIMICA SERO, PREV. LEGIONEL·LA OCT-20

No

759,01 SALTOKI, MATERIAL ELECTRIC MUNTATGE No
CARPA FM
334,25 SIT, MANTENIMENT ALARMA MAGATZEM
No
912 SHOW DISNEY, EQUIP DE SO TEATRE FM PILAR

No

421,53 FRU ROSE, CARBURANTS, BRIGADA I AGENTS Sí
SET-20
46,48 FERTIPONENT, GESPA REPOBLADOR JARDINS
No
14,3 COVER, FACTURACIO COPIES

No

2.862,00 DORINDA AVENTIN, ASSESSORAMENT JURIDIC 4T No

88 CHIC, GALETES OBSEQUI COLLA PURPURINA
9,89 CLAREL, MATERIAL NETEJA I PILES
25,19 CLAREL, AMBIENTADORS AJUNTAMENT

-203,28 PUBLIDER, ABONO XAPES DIADA 11-SET
34,78 CORREOS, FRANQUEIG SET-20

Sí
Sí
Sí

No
Sí

1.991,28 UTE
RECOLLIDA,
RECOLLIDA
CARREGA No
POSTERIOR AGOST
789,45 JA COMERCIAL, MATERIAL REPARACIO VIA No
PUBLICA
625,59 GLS, Hormigon CARRER BRAO
No
14,3 COVER, FACTURACIO COPIES SET
431,44 TESCOM, Amplificador 500w EMISSORA

217,29 LYRECO, MATERIALS ESCOLA BRESSOL
75,63 SOUNDERS, REPARAR AMPLIFICADOR EMM

No
No

No
No

anual
1377

31/8/2020

1378

29/9/2020

12,77 TELEFONICA, BAIXA CONTRACTE

Sí

1379

22/9/2020

36,69 CONSORCI RESIDUS, Tractament FV, AGOST

No

1380

25/9/2020

2,42 CAIXABANK, DEVOLUCION RECIBOS

Sí

1381

25/9/2020

2,42 CAIXBANK, DEVOLUCION RECIBOS

Sí

1382

30/9/2020

6,26 GIROCOPI, FACTURACIO COPIES EMISSORA

No

1383

31/8/2020

5,24 GIROCOPI, FACTURACIO COPIES EMISSORA

No

1384

30/9/2020

59,29 TALLER INTEROXI, CARREGA CONTENIDORS

No

1385

17/9/2020

1386

31/8/2020

1387

30/9/2020

1388

31/8/2020

1389

30/9/2020

56,6 INTEROXI, CATES TUBERIES AL-KANIS

Sí

1390

25/9/2020

76,99 INTRACATALONIA, ACN SETEMBRE 2020

No

1391

30/9/2020

700,59 GONZALO, GESTIO LABORAL SETEMBRE

No

1392

30/9/2020

116,5 INTEROXI, NETEJA SEQUIA DARRERA EB

Sí

1393

30/9/2020

1394

1/10/2020

1395

1/10/2020

1396

5/10/2020

1397

13/10/2020

2.299,00 LA TRACA, VERMUT MUSICAL

No

1398

13/10/2020

6.897,00 LA TRACA, LLOGUER D'EQUIPS FESTA MAJOR

No

1399

13/10/2020

5.445,00 LA TRACA, JOSE CORBACHO a ROSSELLÓ- PILAR

No

1400

13/10/2020

1401

1/10/2020

1402

13/10/2020

1.905,75 LA TRACA, TITELLES FM PILAR

1403

13/10/2020

1404

13/10/2020

2.843,50 ENERGY ON, LLOGUER I MUNTATGE ESCENARI No
FM
2.185,26 LA TRACA, SERVEI PRODUCCIO FM
No

1405

13/10/2020

2.359,50 FARRA SOLSONA, SERVEI SEGURETAT FM PILAR

1406

13/10/2020

1407

9/10/2020

1408

9/10/2020

3.049,20 PROTECCIO INTEGRAL, SERVEI SEGURETAT FM No
PILAR
6.050,00 ARTS MANAGERS, ACTUACIO SUU el dia 10 No
d'octubre de
0,73 CAIXABANK, PRESENTACION RECIBOS
Sí

1409

12/10/2020

5,57 CAIXABANK, PRESENTACION RECIBOS

Sí

1410

12/10/2020

3,39 CAIXA BANK, PRESENTACION RECIBOS

Sí

1411

9/10/2020

3,63 CAIXABANK, PRESENTACION RECIBOS

Sí

1412

12/10/2020

8,95 CAIXABANK, PRESENTACION RECIBOS

Sí

1413

12/10/2020

0,24 CAIXABANK, PRESENTACION RECIBOS

Sí

1.536,83 LIMP PIRINEO, NETEJA CONSULTORI AGOST

129,17 LEFEBVRE, SUSCRIPCION PREPUBLICACION

No

No

3.906,80 LIMP PIRIENO, DEPENDENCIES AJUNTAMENT No
AGOST-20
173,03 GONZALO, Representació Ajuntament 3r TRIM/2020
No
372,21 LIMP PIRINEO, DESINFECCIÓ GENERAL COVID

593,15 SOLER, BRIGADA, ESCOLES, JARDINERIA, VP

No

No

-141,59 TELEFONICA, ABONO DESP COMUNICACIO OCT- No
20
22,99 TELEFONICA, LINIA MOBIL TABLET AGENTS Sí
OCT-20
207,93 TRANSFARM, RECOLLIDA DE MOSTRES, SET-20
No

509,41 LA TRACA, WC QUIMICS a ROSSELLÓ
133,1 LOCAL PROM,Butlletí Local de Subvencions d'octubre

No
Sí
No

No

1414

9/10/2020

7,26 CAIXABANK, PRESENTACION RECIBOS

Sí

1415

16/10/2020

5,32 CAIXABNAK, DEVOLUCION RECIBOS

Sí

1416

12/10/2020

0,24 CAIXABANK, PRESENTACION RECIBOS

Sí

1417

16/10/2020

2,42 CAIXABANK, DEVOLUCION RECIBOS

Sí

1418

24/7/2020

92,53 SOLUCIONES VIALES, SENYALITZACIO VIARIA

No

1419

16/7/2020

16,37 DHL, PORTS PAQUET EMISSORA

Sí

1420

27/8/2020

1421

15/10/2020

1422

13/10/2020

1423

13/10/2020

1424

10/6/2020

2.420,00 NO SONORES, ACTUACIO INFANTIL XIULA, FM No
PILAR
-357,41 UNIPREUS, ANUL.LACIÓ FRA 0001372756 04/04/2019 Sí

1425

18/9/2020

1.659,21 ENDESA ENERGIA, JUBILATS 19/8 A 16/9

No

1426

28/9/2020

1.581,74 ENDESA, ZONA ESPORTIVA 19/8 A 22/9

No

1427

2/10/2020

2.116,50 ENDESA, AJUNTAMENT, 31/8 A 30/9

No

1428

5/10/2020

870,79 ENDESA, CONSULTORI, 31/8 A 30/9

No

1429

5/10/2020

684,03 ENDESA, ENLLUMENAT MAJOR 1/9 A 30/9

No

1430

6/10/2020

209,58 ENDESA, ESCOLA BRESSOL, 31/8 A 30/9

No

1431

6/10/2020

397,73 ENDESA, CARRASCO F. ENLLUMENAT 31/8 A 30/9

No

1432

7/10/2020

141,22 ENDESA, CASAL, 31/8 A 30/9

No

1433

7/10/2020

116,95 ENDESA, CAMI BENAVENT 31/8 A 30/9

No

1434

7/10/2020

87,77 ENDESA, RAVAL 31/08 A 30/9

No

1435

8/10/2020

427,74 ENDESA AL-KANIS 31/8 A 30/9

No

1436

9/10/2020

90,34 ENDESA, MAGATZEM, 5/8 A 5/10

No

1437

8/10/2020

55,89 ENDESA, BOMBA AIGUA 1/9 A 30/9

No

1438

7/10/2020

85,57 ENDESA, VERGE PILAR, 31/8 A 30/9

No

1439

19/10/2020

48,16 TELEFONICA, ADSL CASAL OCT-20

No

1440

4/2/2020

1441

18/2/2020

39,76 AMAZON, PACK FULLS CAMARA FUJIFILM

Sí

1442

17/3/2020

149,99 BVMOBILES, 1 MOBIL AGENS MUNICIPALS

Sí

1443

17/3/2020

479,96 AMAZON, 4 TELEFONS MOBILS BRIGADA

Sí

1444

21/3/2020

1445

25/3/2020

1446

3/6/2020

1447

3/2/2020

556,6 TECMAN, EQUIP DE SO ESCALA EN HIFI-2019

No

1448

18/4/2020

15,98 AMAZON, BOSSES PLASTIC 200u

Sí

1449

20/4/2020

14,99 AMAZON, BATERIA SISTEMA UPS

Sí

27,85 AMAZON, TARJA SO

Sí

1450
1451

6/6/2020

1452
1453

4/7/2020

1454

5/7/2020

81,9 KILOTELA, SENYERA DIADA
7.865,00 MUSICS DE CATALUNYA, SELVATANA FM PILAR
11.236,97 C.COMARCAL, RECOLLIDA RSU SET-20

9,49 AMAZON, ADAPTADOR BLUETOOTH

23,9 AMAZON, 2 FUNDA BLACKVIEW
34,99 AMAZON, FUNDA MOBIL

Sí
No
No

Sí

Sí
Sí

171,94 JF ASCENSORS, MANTENIMENT ASCENSORS JUNY No

119,98 AMAZON, CADIRA OFICINA

Sí

209,98 AMAZON, MAQUINA OZONO EMISSORA

Sí

239,98 AMAZON, 2 TELEFONS MOBILS REGIDORS

Sí

11,95 AMAZON,

Sí

1455

17/3/2020

1456

4/7/2020

1457
1458

-479,96 AMAZON, COMPRA MOBILS

Sí

279,98 AMAZON, 2 MOBILS AGENTS I BRIGADA

Sí

53,88 DRI Flickr, almacenatge fotografies
28/10/2020

1459

Sí

1.272,00 JORDI ALBA, SERVEIS TECNICS OCT-20

Sí

50,40 RENFE, BITLLET EMISSORA REUNIO XAL BCN

Sí

31,70 AOC, RENOVACIO T-CAT personal

Sí

1460

2/10/2020

1461

31/8/2020

4.657,01 L.PIRINEO,-NETEJA ESCOLA AGOST-20

No

1462

20/10/2020

7.278,73 GESTIONA, SUSCRIPCION MANTENIMENT

No

1463

5/10/2020

156,09 ENACAST. Streaming i Ràdio a la Carta SET-20

No

1464

8/10/2020

418,21 SIMEO MIQUEL, ASSESSORAMENT JURIDIC 3T/20

No

1465

16/10/2020

1467

14/10/2020

7,43 CONSORCI, Tractament FV SET-2020

No

1468

15/10/2020

48,4 UTEM Servei recollida extra 1 contenidor PAPER

No

1469

1/10/2020

1470

8/10/2020

1471

15/10/2020

1472

19/10/2020

1473

19/10/2020

481,23 SISTEMES DIGITALS, FACTURACIO
REGULARITZACI
3.888,00 ELIAS, ENVELAT F,M PILAR

1474

8/10/2020

4.815,95 LIMP PIRINEO, NETEJA ESCOLES SET-2020

1476

8/10/2020

1477

8/10/2020

1.569,49 LIMP. PIRINEO, ESCOLA BRESSOL SET-20

No

1480

25/10/2020

1.003,14 MAQUINSA, GRUP ELECTROGEN FM PILAR

No

1481

1/10/2020

1483

14/10/2020

-154,52 CASTILLO, GEL HIDROALCOHOLIC, COVID

No

1484

14/10/2020

127,7 CASTILLO, GEL HIDROALCOHOLIC COVID

No

1485

14/10/2020

-726 CASTILLO, MASCARETES COVID

No

1486

14/10/2020

600 CASTILLO, MACARETES COVID

No

1487

5/10/2020

1488

8/10/2020

1489

8/10/2020

1491

12/9/2020

1492

4.709,32 PIROTECNIA IGUAL, CASTELL FOCS F.M PILAR

221,91 INFOUNIO, adCloud Secure-500GB OCT-20

No

No

207,16 SISTEMES DIGITALS, FACTURACIO COPIES, OCT- Sí
2020
1.991,28 UTE SEGRIA, RECOLLIDA RSU ADICIONAL SET-20 No
COPIES Sí
No

617,45 LIMP. PIRINEO, VESTIDORS C. FUTBOL SET-20

26,5 SERVEIS ACTICLIC.CAT, OCT-20

No
No

No

156,09 ENACAST. Streaming i Ràdio a la Carta-SET-20

No

3.240,16 LIMP. PIRINEO, DESINFECCIO TOTAL COVID SET- No
20
2.938,16 LIMP. PIRINEO, AJUNTAMENT SET-20
No
-11,86 SALTOKI, ABONO DEVOLUCIO

No

89,89 SALTOKI, EB, CASAL, ENLLUMENAT

No

1493

26/9/2020

1494

30/9/2020

1496

24/10/2020

104,82 SALTOKI, AVARIA SALA CALDERES AJUNTAMENT No

1497

17/10/2020

344,37 SALTOKI, REPARACIO BOMBA AIGUA EB

1498

15/10/2020

1499

26/10/2020

1500

15/10/2020

100,58 SALTOKI, ESCOLES I EMISSORA, RECANVIS
50,98 SALTOKI, MATERIALS VARIS ESCOLES

893,67 ELECTRO STOCKS, ENLLUMENAT
HEINES BRIGADA
2.617,84 AVANT, PARC SALUDABLE

No
No
No

PLACES, No

72,47 SOLER, REPARACIO MAQUINARIA BRIGADA

No
No

1501

15/10/2020

1502

30/9/2020

-68,43 ELECTRO STOCKS, ABONO EQUIP ENLLUMENAT

No

1503

7/10/2020

231,72 ENDESA, ESCOLES 31/8 A 30/9

No

1504

6/10/2020

370,09 ENDESA, ENLLUMENAT AV. PONENT 31/8 A 30/9

No

1505

8/10/2020

497,81 ENDESA, AV. CATALUNYA, 31/8 A 01/10

No

1506

8/10/2020

185,06 SOLUCIONES VIALES, SENYALITZACIO VIARIA

No

1507

13/10/2020

34,99 Adamo FAST! 01/10/2020-31/10/2020 CASAL

No

1508

5/10/2020

193,6 CAMARASA, Neteja de canoandes reg, pol.Alkanis

No

1509

1/10/2020

81,78 TELEFONICA, MOBILS AJUNTAMENT OCT-20

Sí

1511

30/9/2020

-56,6 INTEROXI, CATES TUBERIES AL-KANIS

Sí

1512

30/9/2020

-116,5 INTEROXI, NETEJA SEQUIA DARRERA EB

Sí

1513

30/9/2020

140,97 INTEROXI, VIATGE TERRA I NETEJA SECLA EB

No

1514

30/9/2020

1516

13/10/2020

1519

10/10/2020

1.178,54 WOLTERS KLUWER, EL CONSULTOR ON-LINE No
ESENC
433,57 TEXALIA, BANDERES VARIES
No

1534

10/10/2020

10 CIAL GLOBAL, SERVEIS D'ADQUIRENCIA 09/2020

1535

27/10/2020

0,97 CAIXABANK, COMISSIONS

Sí

1540

22/10/2020

25,6 BELLMUNT, FLORS JARDINERES AJUNTAMENT

No

1541

26/10/2020

1542

2/10/2020

1543

14/10/2020

1544

14/10/2020

1545

7/10/2020

35 LA PETITETA, OBSEQUI FESTA MAJOR

No

1551

9/10/2020

18,7 PAMBE, MANTENIMENT PINSO GOSSERA

No

1555

21/10/2020

378,98 EL QUIOSC, LLIBRES BIBILIOTECA

No

1563

1/10/2020

171,94 JF ASCENSORS, MANTENIMENT ASCENSORS OCT

Sí

1566

27/10/2020

1572

30/10/2020

1605

1/10/2020

1606

13/10/2020

1607

1/10/2020

1608

1/10/2020

455,62 BNP RENTING, COPIADORES AJUNTAMENT

Sí

1609

9/10/2020

449,81 SIEMENS, RENTING CENCTRALETA OCT-20

Sí

1610

30/9/2020

6,05 SIEF, CONEXIO GPRS AGOST

Sí

1611

1/10/2020

6,05 SIEF, QUOTA ALARMA LA ROSELLA OCT

Sí

1613

10/10/2020

1620

15/10/2020

1621

21/10/2020

31,15 SOLER, EB, PADEL, BRIGADA

326,1 INTEROXI, REALTIZAR CATES TUBERIA

No

No

No

34 CIAL VICTOR, BOSSES PER A MASCARETES No
COVID
238,1 ADAMO, CONSUM SET-20
Sí
370,23 ADAMO, EMISSORA, EB, CONSULTORI OCTUBRE
19,99 ADAMO, AJUNTAMENT OCT-20

72,6 NEXICA, HOSTING MAIL ANUAL
1.212,72 MN CATERING, SERVEI CATERING EB OCTUBRE

Sí
Sí

No
No

321,35 OVERLEASE, RENTING VEHICLE ELCTRICISTA Sí
OCT-20
172,81 SIEMENS, RENTING SIE OCT-20
Sí
60,5 BNP PARIBAS, RENTING COPIADORA OCT-20

37,11 FONTANET, VARIS FM OCT

Sí

No

260,16 MAXIM MIRANDA, CASAL, ENLLUMENAT, C. No
FUTBOL
33,49 REFREL, REPOSICIO TERMOSTAT DESPATX No
SECRETARIA

1622

22/10/2020

33,49 REFREL, TERMOSTAT OFICINA CORREUS

1627

25/10/2020

1670

25/9/2020

76,99 INTRACATALONIA, SUBSCRIPCI? ACN OCTUBRE No
2020
271,1 ENDESA GAS, ESCOLA BRESSOL 7/7 A 4/9
No

1671

25/9/2020

1702

29/10/2020

-22,02 ENDESA GAS, ESCOLA BRESSOL 07/7 A 4/9
2.549,97 AMAZON, PC PORTATILS AJUNTAMENT

No

No
No

288669,71
Total Factures Registrades

288.669,71

Factures Liquidades Efectivament

101.585,21

Factures Pendents de Liquidar

187.084,50

XIV.- CORRESPONDENCIA OFICIAL I ASSUMPTES DE TRAMIT.
Es dona compte de la correspondència rebuda essent de destacar per la seva importància la
següent:
 Generalitat de Catalunya, Intervenció General, escrit referent a la creació del Registre
de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC), demanant alta usuaris i així complir
amb els objectius de transparència i millora de la planificació i lluitar contra el frau.
 Diputació de Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs, notificant concessió subvenció de
1.213,80 Euros, en concepte d’ajuts biblioteques, adquisició de llibres.
 Diputació de Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs, notificant concessió subvenció de
1000 euros, Oferta cultural.
 Agencia Catalana de l’Aigua, COMUNICANT que esta oberta el termini de la
sol·licitud pel retorn del cànon de control d’abocaments liquidats per la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebro als Ajuntaments.
 Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Família, ordre per la
qual s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya, any 2021.
 Federació d’Empreses d’Inserció, comunicat sobre contractació en relació a Empreses
d’Inserció que donen feina a persones en risc d’exclusió social.
 Generalitat de Catalunya, Direcció General de Participació Ciutadana i Processos
Electorals, circular envers el vot per Correu telemàtic en les Eleccions al Parlament i
les possibles incidències per obtenir el certificat digital.
 Síndic de Greuges, escrit en referencia a Resolució dictada pel mateix indicant pautes
o bones practiques a seguir en la gestió de la cita prèvia, en la que es destaca que si be
es una via excel·lent per l’atenció preferent de les persones, no es pot erigir como un
requisit excloent.
 Sindicatura de Comptes de Catalunya, recordatori per la presentació dels Comptes
Municipals abans del 22 de gener del 2021, com a mesura excepcional amb motiu del
Covid.
 Agencia Catalana de l’Aigua, comunicant que l’abocament del municipi no es troba
obligat a la presentació del estudi tècnic de detall, requerit amb anterioritat (octubre de
2020)
 Generalitat de Catalunya, Direcció General de Política Financera, assegurances i
Tresor, envers sobre la suspensió de les Regles Fiscals exercicis 2020 i 2021 i les
seves conseqüències sobre procediments en matèria de tutela financera.

En els Assumptes de tràmit es comenta el termini de presentació de les sol·licituds del Pla de
Cooperació Inversions de la Diputació i el de l’àmbit de Salut, que fins el 4 de febrer de 2021
i es comenten les possibles actuacions a dur a terme.
Normativa d’Interès.
Es dona compte de legislació d’interès a destacar:
 Ordre HAC/1154/2020, de 27 d'octubre, per la qual es modifiquen l'Ordre
HAC/1400/2018, de 21 de desembre, per la qual s'aprova el model 233, «Declaració
informativa per despeses en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats» i es
determinen el lloc, forma, termini i el procediment per a la seva presentació, i es
modifica l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els
procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades
autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions censals, comunicacions i
sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària; i l'Ordre HAC/773/2019, de 28 de
juny, per la qual es regula la gestió dels llibres registres en l'Impost sobre la Renda de
les Persones Físiques.
 ORDRE TSF/204/2020, de 30 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de
festes locals a Catalunya per a l'any 2021.
 Decret llei 48/2020, d'1 de desembre, de mesures de caràcter organitzatiu en l'àmbit
sanitari, social i de salut pública per fer front a la crisi sanitària provocada per la
COVID-19 i de modificació del Decret Llei 30/2020, de 4 d'agost, i del Decret Llei
41/2020, de 10 de novembre
 Decret 75/2020, de 4 d'agost, de turisme de Catalunya.
 Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència
climàtica i l'impuls a les energies renovables
 RESOLUCIÓ SLT/2983/2020, de 21 de novembre, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya
 Llei 6/2020, d'11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis
electrònics de confiança.
 RESOLUCIÓ SLT/2811/2020, de 6 de novembre, per la qual es prorroguen les
mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya
 Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y
Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 de 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
 DECRET LLEI 37/2020, de 3 de novembre, de reforç de la protecció del dret a
l'habitatge davant els efectes de la pandèmia de la COVID-19
 Real Decreto 936/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba la oferta de empleo
público para el año 2020
 Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y
hombres




Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad
y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y
depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo
Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia

XV.- MOCIONS.
No es presenta cap.
XVI.- PRECS I PREGUNTES
Intervé el regidor Toni Bosch, preguntant com esta el tema de la municipalització de l’escola
bressol i en concret el tema de les/els treballadors de l’escola Bressol
Respons el Regidor Manel Plana, que s’ha procedit a la incorporació directa i que ara tindrem
temps fins al curs vinent per la seva regularització.
També pregunta el tema del cessament de l’anterior Cap de Brigada i es contesta que el Jutjat
Social que porta el tema a fet un nou senyalament pel juny del 2021.
Finalment el Sr. Alcalde desitja a tots els assistents un Bon Nadal i que el proper any sigui per
tots esperançador.
Pel Sr. Alcalde abans de concloure la sessió, i amb motiu de la propera jubilació del Secretari
Interventor, es fa entrega de la placa commemorativa en nom de tota la corporació municipal.
Complit l’objecte de la convocatòria, el Sr. Alcalde President aixeca la sessió, quan eren les
tretze hores i cinquanta minuts. Dono Fe.

