
 

 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA 

EL DIA 5 DE MARÇ DE 2008 
 
Data: 5 de març de 2008 
Horari: 21 a 23 hores.  
Lloc: Rossello. Sala d’Actes de la casa consistorial.  
Regim : Ordinària.  
  
Hi assisteixen: 
Alcalde : 
Jaume Fernandez Gonzalez.   
Regidors  
Lluís Rodrigo Galan   
Antoni Magí Capell Tehas.  
Raul Morlans Monjo.   
Macià Jove Rodes.  
Bartomeu Gorgues Gorgues.   
Josep Gorgues Rius.  
Elisa Torrelles Tormo 
Pere Joan Vidal Torruella.   
Montserrat Folguera Bañeres 
 
Excusa la seva assistencia Sara Mercè Vila Galan 
 
Secretari:  
S. Felix Ruiz Martinez 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR.  
Son aprovades per unanimitat.  
 
II.- PRESSA CONEIXAMENT RENUNCIA DE LA REGIDORA SARA VILA 
GALAN.  
Vist l’escrit presentat per el Sr. Sara Vila Galan de data 8 de febrer de 2008, registre 
d’entrada número 196, en el que manifesta la seva renúncia al càrrec de Regidora de 
l’Ajuntament de Rosselló, càrrec que ocupa com a resultat de les eleccions municipals 
celebrades en data de 27 de maig de 2007.  
Atès el que disposa l’article 9. 4 del Real Decret 2568/1986, de 28 de Novembre, que aprova 
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, (R. O. F. 
) , e Instrucció de 10 de Juliol de 2003 de la Junta Electoral Central, sobre substitució de 
càrrecs representatius local, segons el qual la condició de regidor es perd, entre d’altres 
motius, per renúncia, que s’haurà de fer efectiva davant el Ple de la Corporació, el qual 
adoptarà acord de coneixement de la mateixa, i remetrà Certificació de l’acord adoptat a la 
Junta Electoral corresponent, als efectes de procedir a la substitució segons el que disposa la 
Llei Orgànica del Règim Electoral General.  
I de conformitat amb el que disposa l’article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de Juny, 
del Règim Electoral General, i la Instrucció de la Junta Electoral Central de 10 de Juliol de 
2003 sobre el procediment per substituir els càrrecs representatiu locals i cobrir les vacants.  
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Es proposa a l’Ajuntament de Rosselló, el següent: 
 
Primer.- Prendre coneixement de la renúncia presentada per la Sra Sara Vila Galan, integrant 
del Grup de Iniciativa per Rossello - Entesa pel Progres Municipal (IpR-EPM), al càrrec de 
Regidora de l’Ajuntament de Rosselló.  
 
Segon.- Declarar la vacant de la Regidoria de l’Ajuntament de Rosselló produïda per la 
renúncia a que fa referència el primer punt.  
 
Tercer.- Sol·licitar a la Junta Electoral Central l’expedició de la corresponent credencial de 
Regidor a favor de Dña Marta Porta Justribó, persona a la que li correspon cobrir la vacant 
produïda per la renúncia, a judici de la Corporació, al figurar al lloc següent de la llista de la 
coalició electoral de IpR-EPM.  
 
III.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST DE 2008 I ANNEXOS.  
ANTECEDENTS 
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2008.  
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 refòs de la Llei reguladora de les hisendes locals.  
 
La Comissió Informativa d’Hisenda hi ha dictaminat favorablement.  
 
FONAMENTS DE DRET 
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació vigent.  
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 refòs 
de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90, i els 
articles 3, 19 i 22 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat 
pressupostària. reformada per la Llei 15/2006 de 26 de maig,  
 
Per tant, 

S’ACORDA: 
1. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2008 el qual, resumit per  
capítols, és el següent: 

 
Exercici Comptable:  2008     

Operacions corrents     1. 595. 863,70 Euros

  Capítol Denominació Import Euros   

  
1 DESPESES DE PERSONAL 396. 963,70 

  

  
2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 1. 029. 350,00 

  

  
3 DESPESES FINANCERES 30. 700,00 

  

  
4 TRANSFERENCIES CORRENTS 138. 850,00 
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Operacions de capital     2. 319. 241,13 Euros

  Capítol Denominació Import Euros   

  
6 INVERSIONS REALS 2. 319. 241,13 

  

Operacions financeres     89. 895,17 Euros 

  Capítol Denominació Import Euros   

  
9 PASIUS FINANCERS 89. 895,17 

  
            
Total pressupost de despeses:   4. 005. 000,00 Euros

 
Exercici Comptable:  2008     

Operacions corrents     2. 050. 985,24 Euros 

  Capítol Denominació Import Euros   

  
1 IMPOSTOS DIRECTES 698. 000,00 

  

  
2 IMPOSTOS INDIRECTES 100. 000,00 

  

  
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 623. 033,70 

  

  
4 TRANSFERENCIES CORRENTS 545. 951,54 

  

  
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 84. 000,00 

  

Operacions de capital     1. 454. 014,76 Euros 

  Capítol Denominació Import Euros   

  
6 ALIENACIO D'INVERSIONS REALS 200. 000,00 

  

  
7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 1. 254. 014,76 

  

Operacions financeres     500. 000,00 Euros 

  Capítol Denominació Import Euros   

  
9 PASSIUS FINANCERS 500. 000,00 

  
            
Total pressupost d'ingressos:   4. 005. 000,00 Euros 

 
2. Elaborar i aprovar un pla economico - financer amb un horitzó temporal màxim de tres 
anys, de conformitat amb l’article 22 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general 
d’estabilitat pressupostària, reformada per la Llei 15/2006, de 26 de maig, en el termini dels 
tres mesos següents a la seva aprovació definitiva.  
 
3. Aprovar les plantilles de personal que es detallen en l’esmentat pressupost.  
 
4. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.  
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5. Exposar-lo al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i 
en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de quinze dies hàbils durant el qual 
els interessats podran presentar-hi reclamacions.  
 
6. Aquest acord es considerarà definitiu 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 7/85, 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 refòs de la Llei reguladora de les hisendes locals.  
 
Sotmes el tema a votació s’aprova per majoria simple, amb les abstencions del Grup de IpR i 
CiU.  
 
En el torn obert d’intervencions el Regidor i Portaveu del Grup de IpR, manifesta l’abstenció 
del seu Grup, considerant que tots els pressupostos reflexen una politica a seguir i que 
vetllaran per la seva execució.  
El Regidor Sr Bertomeu Gorgues, tambe manifesta que les consignacions pressupostadas 
s’han de respectar per ser rigorosos amb el pressupost i que el seu Grup esta disposat a 
col·laborar per la seva execució.  
Seguidament pren la paraula el Sr. Alcalde, agraïnt la voluntat de suport dels regidors, 
manifestant que es tracta de un pressupost no ambicios, sino realista amb les necessitats del 
municipi i que sens dubte aqueixat de una falta de finançament per part del estat /Generalitat.  
 
IV.- EXPEDIENT DE ORDENACIÓ E IMPOSICIÓ CONTRIBUCIONS ESPECIALS 
OBRA “URBANITZACIÓ CARRER CANAL TRAMS NORD I CENTRAL“ 
Per secretària es procedeix a llegir la següent proposta d’acord :  
Atesa la resolució d’alcaldia de data 22 de Febrer de 2008, mitjançant el qual es resolgué 
iniciar l’expedient de contribucions especials per al finançament de les obres 
URBANITZACIÓ CARRER CANAL TRAMS NORD I CENTRAL.  
Atès que l’Ajuntament de Rosselló va aprovar el projecte d’Urbanització del carrer CARRER 
CANAL TRAMS NORD I CENTRAL.  
 
Atès que es tracta d’una obra municipal ordinària, en sòl urbà, que es realitza dins de l’àmbit 
de les competències locals i que produeix un augment de valor en els immobles.  
Atès que els serveis tècnics municipals i el secretàri - interventor de la corporació han emès 
informe tècnic i jurídic, respectivament.  
Atès l’art. 15. 1 LRHL, el qual determina que correspon a les entitats locals acordar la 
imposició dels seus tributs propis. Concretament pel que fa a les contribucions especials, 
l’art. 34. 1 LRHL preveu que l’exacció de les contribucions especials precisarà l’adopció 
prèvia de l’acord d’imposició en cada cas concret.  
Per tot el que s’acaba d’exposar, és pel que es proposa al Plenari Municipal, l’adopció del 
següents ACORDS :  
 
PRIMER : IMPOSAR contribucions especials com a conseqüència de l’execució de les obres 
d’urbanització del carrer CARRER CANAL TRAMS NORD I CENTRAL. l’establiment i 
exigència de les quals es legitima per l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels 
immobles de l’àrea beneficiada.  
SEGON : ORDENAR el tribut concret d’acord amb les següents determinacions :  
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1. El cost previst de l’obra (incloses les despeses derivades dels honoraris tècnics,i altres) es 
fixa en 339. 617,54 € i el cost suportat per l’ajuntament per a determinar la base imposable 
de les contribucions especials ascendeix a la quantitat de 244. 731,60 €, un cop deduïda la 
subvenció atorgada pel Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya any 2007, la qual ascendeix 
a la quantitat de 94. 885,94 €.  
2. Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 196. 494,03 € equivalents al 80 % del 
cost suportat total. Aquesta quantitat té el caràcter de mera previsió, ja que, finalitzada l’obra, 
si el cost real és major o menor que el previst, s’ha de prendre aquest cost a efectes del càlcul 
de les quotes, s’han d’assenyalar els subjectes passius i s’han de girar les liquidacions que 
siguin necessàries.  
3. Com a mòdul de repartiment es fixa els metres lineals de façana dels immobles i el sostre 
edificable. L’import a repartir entre les beneficiaris de l’obra, que s’imputarà a cada mòdul, 
és el següent: 
Per al mòdul metres lineals de façana, l’import del 50%.  
Per al mòdul sostre edificable dels immobles, l’import de 50%.  
TERCER : APROVAR la relació de subjectes passius i de quotes individuals que resulti 
d’aplicar a la quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor dels mòduls aplicables, segons 
consta en el document annex.  
QUART : EXPOSAR l’expedient a informació pública mitjançant anunci en el tauler 
d’edictes de l’Ajuntament i en el BOP durant 30 dies hàbils, dins els quals els interessats 
poden examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes. Tanmateix, 
durant aquest període d’exposició pública, els propietaris o titulars afectats poden constituir-
se en associació administrativa de contribuents. Si no es produeixen reclamacions dins 
l’esmentat termini, l’acord esdevé definitiu i s’ha de notificar individualment a cada subjecte 
passiu les quotes que corresponguin si fos conegut i, en el seu defecte, mitjançant edictes, 
podent formular recurs de reposició davant el Ple de la corporació, ja sigui per la procedència 
de les contribucions especials, el percentatge del cost que han de satisfer o les quotes 
assignades.  
SISÈ : Realitzar la recaptació d’aquestes contribucions especials en dos pagaments, l’un del 
50% a l’inici de les obres i la resta, quan les obres hagin finalitzat.  
SETÈ : En tot el que no estigui previst en aquesta proposta, s’ha d’aplicar l’Ordenança 
General de Contribucions especials vigent “.  
Vuitè : - Autoritzar a l’Alcaldia per a la gestió del present acord i de forma expressa per 
determinar el cost definitiu de les obres i aprovar les liquidacions definitives que s’en 
derivin, una vegada s’hagi certificat el final de les obres.  
 
Sotmès el tema a votació s’aprova per unanimitat d’acord amb el article 22. 2 e) i 47. 3 h de 
la Llei 7/85.  
 
V.- EXPEDIENT CONTRACTACIÓ URBANITZACIÓ CARRER CANAL TRAMS 
NORD I CENTRAL. ACCEPTACIÓ AJUTS I NORMATIVA.  
Vist el projecte d’obra ordinària titulat « Urbanització Carrer Canal Trams Nord i Central», 
redactat per Dom Arquitectes, Associats Pasqual i Valeri Mas i Boldu, projecte que compleix 
la normativa urbanística, així com les prescripcions tècniques que hi són aplicables, i reuneix, 
alhora, tots els documents i requisits que exigeixen l’article 124 de la Llei 13/1995, de 18 de 
maig, de contractes de les administracions públiques i els articles 24 a 33 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret 
179/1995, de 13 de juny 
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Atès que l’informe preceptiu esmentat també posa en relleu que el projecte d’obres de 
referència conté l’estudi de seguretat i salut que preveu l’article 5 del Reial decret 1627/1997, 
de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en 
les obres de construcció.  
Atès que el projecte és conforme amb la normativa d’accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques i la de protecció contra incendis; el qual ha estat aprovat per la Corporació 
amb data 20 de desembre de 2007 i publicat al DOGC 5040 i BOP 184.  
Atès que el pressupost d’execució per contracta del projecte es de 316. 059,28 euros vist el 
que disposa l’article 264. 1. a) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de 
Catalunya ; 
Vist l'expedient tramitat i documentació obrant a l'expedient, en el que s'acredita que aquesta 
Corporació es troba inclosa en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, any 2007, 
Programa General, amb l’obra "Projecte de Urbanització del carrer Canal (actualment sequia 
del Cap), Trams Nord i Central ", número d'obra PUOSC 2007/1008 PG, d'acord amb la 
comunicació de la inclusió de l'obra, i atès el que determina les Bases d'Execució del Pla, 
s'acorda per unanimitat dels assistents el següent: 
 
Primer.- Acceptar les ajudes incloses en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, any 
2007, integrat en el Programa General, aprovat per Acord del Govern de la Generalitat de 17 
d’octubre de 2006 per al finançament de l'obra "Projecte de Urbanització del carrer Canal 
(actualment sequia del Cap), Trams Nord i Central ", número d'obra PUOSC 2007/1008 PG, 
d'acord amb la comunicació de la inclusió de l'obra.  
Quart.- Acceptar la normativa aprovada per al desenvolupament del Pla.  
Cinquè.- Que aquesta Corporació considera que té garantida la capacitat de gestió 
administrativa i tècnica per al normal desenvolupament de l'execució de les obres i a aquest 
efectes designa com a Director Facultatiu de les obres el Sr. Valeri Mas i Boldu, amb títols 
professionals de Arquitectes, en relació administrativa amb la Corporació en concepte de 
contractats expressament per aquesta obra i a German Ramirez tècnic superior en riscos 
laborals com a coordinador de seguretat i salut en la fase d'execució. que presten servei en 
l'Ajuntament de Rosselló.  
Sisè.- Aquesta Corporació es compromet, així mateix, a solucionar al seu càrrec exclusiu, 
qualsevol incidència que en aquest aspecte sobrevingui abans de l'inici de les obres o durant 
la seva execució.  
Així mateix es fa constar que en la partida pressupostaria del Pressupost de l'any 2008, consta 
el crèdit necessari per atendre el finançament de l'obra esmentada.  

Tanmateix i atès que aquesta Corporació té reglamentàriament garantida la disponibilitat de 
la seva aportació econòmica i tots els elements necessaris per al normal desenvolupament de 
les obres; atesa la normativa vigent en matèria de contractació Administrativa, en especial, 
les Lleis 7/85 de 2 d'Abril 8/87 de 15 d'Abril, R. D. legislatiu 781/86 de 18 d'Abril i la Llei 
13/95 de 18 de Maig de contractes de les Administracions Públiques i Reglament de 
Contractes de l'Estat, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Contractar mitjançant concurs pel procediment obert, l'obra número, titulada 
"Urbanització del Carrer Canal (actualment sequia del Cap), Trams Nord i Central “ i 
declarar l’expedient de tramitació ordinària.  
Segon.- Aprovar el Plec de condicions administratives particulars que haurà de regir la 
contractació de les obres pel procediment esmentat.  
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Tercer.- Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida del pressupost vigent.  
Quart.- Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, mitjançant anunci publicat al 
DOG i BOP. el plec de condicions, a l'efecte de possibles reclamacions. Atès el que disposa 
l'article 274 de la Llei8/87, de 15 d'Abril, s'anunciarà simultàniament el concurs públic a que 
fa referència.  
Cinquè.- Trametre l'anunci esmentat a la Subdelegació Territorial del Govern de la 
Generalitat a Lleida perquè proposi a la Direcció General d'Admon. Local la seva publicació 
en la forma que consideri més adient.  
Sisè.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al senyor Alcalde o membre de la 
corporació en qui delegui per a la tramitació i execució del present acord.  
Setè.- Condicionar la realització de l’obra, al estar finançada en part mitjançant C. Especials 
fins que l’acord d’imposició i ordenació sigui definitiu.  
Vuitè.- Autoritzat a l’Alcaldia per la Gestió de dit acord i per l’aprovació del Estudi de 
Seguretat i Salut i la seva presentació a l’Administració corresponent.  
 
VI.- ASIGNACIÓ FONS COOPERACIÓ LOCAL, TRAM DESTINAT AL FOMENT 
DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SUPRAMUNICIPALS.  
Atès que el Departament de Governació i Administracions Públiques, per Resolució 
GAP/3245 /2007, de 18 d’octubre, ha aprovat la distribució als municipis de Catalunya de la 
participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de cooperació local de 
Catalunya, any 2007 (DOGC núm. 4999, de data 31 d’octubre de 2007).  
 
Atès que l’article 46 de la Llei 4/2007, de 4 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2007, disposa que la participació dels municipis en els ingressos de la 
Generalitat finança dos capítols: un primer tram de lliure disposició per als municipis i un segon 
tram destinat al foment de la prestació supramunicipal de serveis (mancomunitat i consell 
comarcal).  
 
Atès que, tal com disposa l’esmentat article, a diferència de com es venia fent en exercicis 
anteriors, enguany serà la Generalitat de Catalunya la que transferirà als ajuntaments l’import 
que correspongui a cada municipi del tram destinat a la prestació supramunicipal de serveis, la 
qual tindrà com a finalitat sufragar les despeses derivades de les activitats o les inversions 
supramunicipals, podent - la destinar els ajuntaments, totalment o en part, a una o diverses 
entitats supramunicipals en les quals pertanyin, es proposa als presents : 
 
Primer. Distribuir l’assignació del tram destinat a la prestació supramunicipal de serveis dels 
Fons de cooperació local de Catalunya de l’any 2007 de l’Ajuntament de Rosselló entre els 
següents ens supramunicipals: 
 
- Mancomunitat Intermunicipal per al servei d’abastament d’aigua potable en règim d’alta. 

50%.  
- Consell Comarcal del Segrià per als serveis de RSU, SS Socials, SSTT, SAT...... 50%.  
 
Segon. Rebut l’import de la prestació per part de la Generalitat, es justificarà lliurant el 
corresponents certificat de secretaria - intervenció davant la Direcció General d’Administració 
Local als efectes legals adients.  
 
Tercer. Facultar l'Alcaldia Presidència per dur a terme tants actes i gestions com calguin per a 
l'execució dels acords anteriors. " 
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S’aprova per unanimitat.  
 
VII.- APROVACIÓ PERIODE DE COBRAMENT EN VOLUNTARIA ARBITRIS 
MUNICIPALS.  
Atès que de l'ordenació tributaria d'aquest Ajuntament es desprèn que s'han de cobrar 
mitjançant rebut els següents impostos, taxes i preus públics.  
 
 - Taxa Cementiri Municipal.  
 - Taxa Clavegueram.  
 - Taxa Escombraries.  
 
Atès que en totes aquestes ordenances es regula el període de cobrament en voluntària 
mitjançant rebuts.  
Atès el que disposa la legislació vigent, correspon als Ajuntaments la recaptació dels 
impostos, i així mateix, serà facultat discrecional dels Ajuntaments l'assenyalament dels 
terminis de pagament i el procediment de recaptació, si a bé a traves de rebuts, be a traves 
d’ingrés directe, prèvia notificació de liquidacions practicades.  
Atès que d'acord amb l'article 60 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària. 
en quant a les modalitats de cobrament, la recaptació de deutes de venciment periòdic i 
notificació col·lectiva es podrà fer, segons s'estableixi en cada cas: 
a) Pels òrgans de recaptació dels Ens que tinguin al seu càrrec la gestió dels recursos.  
b) Mitjançant una o diferents entitats de dipòsit amb les que s'acordi la prestació del servei.  
Atès que d'acord amb l'article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària. el 
termini d’ingrés en període voluntari dels deutes que no tinguin establert en les seves normes 
reguladores un termini específic, serà Únic i comprendrà des del dia 1 de Setembre al 20 de 
Novembre o immediat hàbil posterior. Quan les necessitats del servei ho aconsellin, es podrà 
modificar el termini assenyalat en l'apartat anterior, sempre que l'esmentat termini no sigui 
inferior a dos mesos naturals.  
Atès que l'obertura de la cobrança ha d'anunciar-se en el B. O. P. el tauló d'anuncis i les 
oficines recaptatòries, indicant el local, dies i hores en què haurà de fer-se la cobrança, amb 
advertiment de que transcorregut el termini d’ingrés, els deutes seran exigits pel procediment 
d'apremi i es devengarà el recàrrec d'apremi, interessos de demora i en el seu cas les costes 
que es produeixin.  
 
Per l’exposat aquesta Alcaldia proposa que adopti els següents acords:  
Primer.- Aprovar el següent calendari de cobrança en període voluntari: 
Durant els mesos de Maig, Juny, de 2008 
 
 - Taxa del cementiri municipal de l’any 2008.  
 - Taxa per la prestació del servei de clavegueram de l’any 2008 
 - Taxa per la prestació de recollida d’escombraries de l’any 2008 
 
La Taxa per la prestació dels serveis d’abastament d’aigua de l’any 2008 i el Cànon us 
domèstic de l'aigua de l’any 2008 amb la periodicitat que estableixi la concessionària.  
 
Segon.- Anunciar dit període en el B. O. P. tauló d'anuncis i oficines recaptatòries, indicant 
locals, dies i hores en què haurà de fer-se la cobrança, amb l'advertiment que transcorregut el 
termini d’ingrés, els deutes seran exigits pel procediment d'apremi.  
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Tercer.- El sistema de recaptació en voluntària és, podrà dur a terme, en efectiu, a les 
dependències municipals, situades al carrer Avda Catalunya 2, en hores d'oficina. A través de 
les entitats col·laboradores que ha fixat l’Ajuntament, que voluntàriament prestin aquest 
servei. El pagament es realitzarà mitjançant la presentació, en qualsevol de les entitats 
col·laboradores, del document cobratori que serà expedit per l’Ajuntament de Rosselló. El 
document cobratori serà tramés per correu al domicili fiscal dels contribuents o podrà ser 
recollit en l’oficina de recaptació de l’Ajuntament. La no recepció per correu del document o 
la seva recepció fora del període en voluntària no eximeix del pagament del rebut dins del 
període fixat anteriorment.  
El pagament efectuat directament a l’Ajuntament, mitjançant xec bancari, transferència, gir 
postal o qualsevol altre sistema no autoritzat, no alliberarà al deutor de la seva obligació de 
pagament, sense perjudici de les responsabilitats en que incorrien el perceptor indegut.  
Aquells contribuents que amb l'anticipació reglamentària hagin sol·licitat la domiciliació 
bancària dels seus rebuts, rebran de la corresponent entitat, amb càrrec al seu compte, el 
justificant de pagament.  
 
Transcorregut el període de pagament en voluntària, s’iniciarà el període executiu, que 
determina la meritació del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora.  
Atesa l'entrada en vigor de la Llei 58/2003, General Tributària, i d'acord amb l’article 28, es 
satisfarà el recàrrec de constrenyiment del 5 per 100 fins que no hagi estat notificada la 
providència de constrenyiment. Després d’aquesta data, s’exigirà el recàrrec del 10 per 100 
de l’import del deute no ingressat i els interessos de demora. Transcorregut el termini de 
pagament una vegada notificada la providència sense que aquest s'hagi realitzar, el recàrrec 
serà del 20%.  
S’aprova per unanimitat.  
 
VIII.- PROPOSTA D'APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE L'EXPEDIENT 
DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS OBRA “ URBANITZACIÓ CARRER 
FRANCESC MACIA”.  
Acordada la imposició i l'ordenació de contribucions especials com a conseqüència de l'obra " 
Urbanització Carrer Francesc Macia” en sessió plenària celebrada el 28 de Marc de 2006 i 14 de 
Juny de 2006. del tenor literal següent : 
 
 EXPEDIENT DE ORDENACIÓ E IMPOSICIÓ CONTRIBUCIONS ESPECIALS 
OBRA “URBANITZACIÓ CARRER FRANCESC MACIA “APROVACIO 
DEFINITIVA” 
Atès que l’Ajuntament de Rosselló en sessió plenària de data 28 de març de 2006, va aprovar 
l’expedient d‘imposició i ordenació de contribucions especials per les obres del projecte 
d’urbanització del carrer Francesc Macià de Rosselló.  
Atès que l’esmentat acord es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província número 48 de 8 
d’abril de 2006.  
Atès que en el període reglamentari d’exposició pública s’han formular les al·legacions 
següents:  
• Amb data 5 de maig de 2006, número registre d’entrada 595, al·legació dels Srs. Joana 

Sánchez Fernández, Joaquim Palleja Hernández; Ines Porta Pifarré, Carlos del Moral 
Montoro; Rosa Tarragona Bonet; Blai Rubinat Tarragona, Carme Castell Liñan; Josep 
Maria Torrelles Garrido, José Mingot Ros i Promotora Ilerdense de Rosselló representada 
por Francisco Fernández Garcia, en el qual es sol·licita: 
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“PRIMERO: Que al pto. de la calle mencionada de aprox. 100 mts. lineales se le agregan 
aprox. 40 mts. lineales correspondientes al vial lateral de la ctra. N - 230 de acceso al 
municipio de Rosselló. Lo cual incrementa el valor total del pressupuesto. ”  
 
“SEGUNDO: Que la calle Francesc Macià ya dispone de los servicios de agua, 
alcantarillado y alumbrado público desde el año 1995, (en aquel momento, ya se nos 
comunicó que el valor total de la obra mencionada se había encarecido debido a las 
reformas realizadas para la futura urbanización de la zona continua a dicha calle) y que 
todo ello fue costeado por los vecinos a la empresa adjudicatària de la obra: GERMANS 
FERNÁNDEZ SEGUÉS, C. B. de Rosselló” 
 
“TERCERO: Se considera desmesurado el valor total de la obra de la C/ Francesc Macià 
(115. 000,00 - euros) donde el precio resulta a 156,15 euros/ml. respecto a obras ejecutadas 
de similares características (ej. : C/Segrià de Rosselló, año 2004) por un coste de: 56,14 
euros/ml. Es decir, en dos años se incrementa el coste 280%. ” 
 
Vistos els articles 17 i 34 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 22 apartat e) de la Llei 
7/1985 de 2 d’abril, modificada per la Llei 57/2003 de 16 de desembre.  
El Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents acorda: 
 
Primer.- Estimar parcialment d’acord amb el informe i comprovacions dutes a terme pels 
serveis tècnics el primer apartat de la reclamació presentada en data 5 de maig 2006, R. E. 
núm. 595. Joana Sánchez Fernández i nou mes en el sentit següent:  
 
Independitzar el cost de cadascun dels carrers (el carrer Francesc Macià i el Lateral de la N - 
230) segons les obres que es tenen que fer a cadascun d’ells: 
 
LATERAL N - 230 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33. 598,26 EUROS 
FRANCESC MACIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 74. 783,23 EUROS 
pertocant - li un 31% al Lateral de la N - 230 i un 69 % carrer Francesc Macià del pressupost 
de licitació total inicial.  
El cost de l’obra suportat, s’ha calculat d’acord amb l’article 31. 2 del text refós de la Llei de 
Hisendes Locals 2/2004 de 5 de març, i segons consta en l’informe tècnic de l’expedient 
 
Segon.- No admetre la reclamació en els punts dos i tres, pels següents motius: 

• En referència al segon punt en base a que : 
Aquest carrer disposa dels serveis de sanejament, abastament d’aigua i enllumenat públic, 
però cal preveure alguns de complementaris com els embornals de la xarxa de sanejament de 
les aigües pluvials (que no existeix), les vàlvules de comporta de les canonades d’abastament 
d’aigua, les boques de reg i altres. En la xarxa d’enllumenat públic es preveu un tram soterrat 
de comunicació amb el carrer lateral N - 230.  
 

• En referència al tercer punt de l’al·legació en base a que : 
En funció dels comparatius amb altres carrers que consten a l’informe tècnic i que tenen 
similars característiques a aquest, el preu es similar al del Projecte del carrer Francesc Macià.  
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Tercer.- Aprovar definitivament l’expedient d’imposició i ordenació de contribucions 
especials per als beneficiaris de les obres d’urbanització del carrer Francesc Macià, amb la 
modificació referenciada.  
 
Quart.- Ordenar el tribut concret per a la determinació dels seus elements necessaris, segons 
s’indica a continuació: 
 
a. El cost total previst de l’obra es fixa en 115. 543,44 Euros.  
b. El cost suportat per l’Ajuntament, és de 84. 171,43 Euros, un cop deduïda la subvenció 
rebuda de 31. 372,01. € 
c. Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 67. 337,14. €, corresponents al 80. % 
del cost suportat 
Aquestes quantitats tenen el caràcter de mera previsió. Una vegada acabada l’obra es 
procedirà a emetre les liquidacions definitives de quotes als subjectes passius, en funció del 
cost definitiu de l’obra 
d. Com a mòdul de repartiment es fixa els metres lineals de façana dels immobles i el sostre 
edificable:, ml 50% i sostre edificable 50%.  
e.- El valor dels mòduls resultants, d’acord amb el repartiment efectuat, s’aplica 
individualment per cada carrer, en funció dels serveis a executar.  
 
Cinquè.- S’aprova la relació de subjectes passius i de quotes individuals, resultants d’aplicar 
a la quantitat a repartir entre els beneficiaris el mòdul de repartiment aplicable, d’acord amb 
les dades que es detallen, en annex apart.  
 
Sisè.- . Acordar que el pagament de les quotes resultants una vegada notificades als subjectes 
passius, d’aquest expedient, es realitzarà de la forma següent : 

a) Un 50% del cost estimat notificat als subjectes passius de forma anticipada i 
conforme el que disposa l’article 33 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.  

b) La resta de l’import, un cop certificada la totalitat de l’obra i en funció de la 
liquidació de la mateixa.  

 
Setè.- En tot allò no previst en aquest acord, regirà l’Ordenança general de contribucions 
especials vigent, a la qual es fa remissió expressa.  
 
Vuitè.- Notificar individualment a cada subjecte passiu les quotes a satisfer derivades de 
l’acord d’ordenació 
 
Novè.- Facultar al Sr. Alcalde per a les actuacions necessàries en l’execució d’aquests acords 
i de forma expressa per determinar el cost definitiu de les obres i aprovar les liquidacions 
definitives que se’n derivin, una vegada s’hagi certificat el final de les obres.  
 
Vista la ultima certificació i liquidació de l’obra 862/2006 inclosa en el PUOS 2006, titulada 
Projecte d'urbanització del carrer Francesc Macia i a la vista de qué el cost real de les obres 
executades és major que el previst al fer la liquidació provisional.  
 
Vist l'article 31. 3 de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es proposa al Ple de Corporació 
l'adopció del següent: 
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ACORD 
 
Primer. Aprovar la liquidació definitiva de les contribucions especials de l'obra "Urbanització 
Carrer Francesc Macia " un cop executada amb el següent resultat: 
a) El cost real de l'obra es fixa en 150. 889,39 Euros. segons s’acredita en Informe Tecnic.  
El cost suportat per l'Ajuntament es fixa en 119. 517,38 Euros, donat que l'obra ha estat inclosa 
en el PUOS havent rebut subvencions per import de 31. 372,01 Euros.  
b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 95. 613,90 Euros : 
Carrer F. Macia ……………………………………65. 973,60 Euros.  
Lateral N - 230……. ………………………………. 29. 640,30 Euros.  
Equivalent al 80% del cost suportat, atesa la naturalesa de l'obra.  
Aquesta quantitat té el caràcter de liquidació definitiva per ésser el cost real de l'obra un cop ha 
estat executada.  
 
c) Com a mòdul de repartiment s'apliquen els ml/façana 50% i sostre edificable 50%.  
 
d) S'aprova la relació de subjectes passius i de quotes individuals resultants d'aplicar a la 
quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor del mòdul aplicable.  
 
e) En allò que no preveu aquest acord, regeix l'Ordenança general de contribucions especials 
vigent, a la qual ens remeten expressament.  
 
Segon. Notificar individualment a cada subjecte passiu la quota definitiva que li correspongui 
podent formular recurs de reposició contra la mateixa davant la l'Ajuntament.  
Essen aprovada dita proposta per unanimitat.  
 
En el torn obert d’intervencions : 
El Regidor Sr, Macia manifesta que la desviació de l’obra ha estat molt important i es pregunta 
que es fa malament, per que es produeixin aquestes desviacions.  
 
El Sr. Alcalde i Regidors d’urbanisme, manifesten que en informe detallat del Director de les 
Obres Valeri Mas, es constata que l’augment ha esdevingut principalment a causa de les 
compañias de serveis, principalment FECSA, Telefonica i Aqualia i que si bé abans de aprovar 
els projectes a executar s’els demana que manifesten en rao a les seves competencies el 
necessari per la seva execució, la majoria de les vegades no responen, n’obtant i per evitar en lo 
possible dites desviacions, es farà un seguiment mes exhautiu en les properes contractacions.  
  
IX.- APROVACIÓ CONVENI CESSIÓ ANTICIPADA TERRENYS EQUIPAMENTS 
ESCOLARS.  
A continuació l’Alcade manifesta que en execució del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) de Rossello, actualment es troba en tramitació la aprovació del Pla de 
Millora Urbana PMU 8 Escoles a iniciativa de la mercantil promotora “Desenvolupament 
Urbanisitc PMU - 8, SL”, havent estat aprovat inicialment per Resolució de l’Alcaldia de 
data 24 de maig de 2007 i publicat en el BOP núm. 90 de data 21 de juny de 2007, i notificat 
als respectius propietaris. Aquest Pla de Millora Urbana preveu l’ampliació de l’espai 
actualment destinat a les Escoles amb la futura cessió obligatòria de terrenys previstos per a 
equipaments.  
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Aquests terrenys destinats a equipament i vialitat hauran de ser cedits obligatòriament per la 
Junta de Compensació a l’Ajuntament de Roselló, que els haurà de rebre en el moment 
d’aprovar-se definitivament el corresponent Projecte de Reparcel·lació.  
Que l’Ajuntament de Rosselló, necessita procedir amb urgència a la construcció de un edifici 
destinat a la nova Escola Bressol municipal i a l’ampliació del CEIP “La Rossella”, amb la 
finalitat de donar cabuda als nous alumnes fruit de l’increment de la població, i que d’acord 
amb el Departament d’Educació aquest edificis s’hauran d’emplaçar en aquests terrenys, per 
l’exposat es va contactar amb dist propietaris per donar solució a la seva disponibilitat i es va 
signar un Conveni, que te per objecte disposar dels terrenys necessaris per la contrucció de la 
nova llar de Infants, i que en la seva part dispositiva diu : 

CONVENEN 
 Primer.- 1.- La Junta de Compensació del Pla de Millora Urbana Núm. 8 “Escoles” 
de Rosselló, en nom i interès propi i dels seus membres, d’acord amb l’establert en el citat 
planejament, cedeix anticipadament en aquest acte a l’Ajuntament de Rosselló el domini 
sobre les porcions de terrenys descrits en l’expositiu IX i reflectits en l’Annex I, respecte 
cada finca afectada descrita en els expositius III a V, amb destí a zona d’equipaments i 
vialitat segons s’ha manifestat.  
 
 2.- La cessió anticipada es realitza amb el manteniment de les càrregues i gravàmens 
descrits en les respectives finques i que així consten en el Registre de la Propiedat, essent el 
moment formal de cedir amb llibertat de càrregues i gravàmens el de l’aprovació definitiva 
del Projecte de Reparcel·lació, a la qual cosa es compromet la Junta de Compensació d’acord 
amb allò previst en la Llei d’Urbanisme.  
 
 3.- En tot cas, la cessió permet a l’Ajuntament de Rosselló destinar els terrenys a les 
finalitats previstes; i respectant aquestes finalitats actuar sobre elles amb ple domini.  
 
 Segon.- Els propietaris compareixents ratifiquen a tots els efectes la cessió realitzada 
per la Junta de Compensació.  
 
 
 Tercer.- En aquest acte, el senyor Alcalde Jaume Fernandez i Gonzalez, en la 
representació en què actua, accepta la cessió de la finca objecte de la cessió anticipada.  
 
 
 Quart.- La superfície que se cedeix per sistemes públics, viari i equipament, suposa 
un total de 7. 502,85 metres quadrats; corresponent en concret 6. 753,24 metres quadrats per 
a sistema d’equipaments, i la resta de 679,61 metres quadrats a sistema viari.  
 
 Tant la superfície com l’aprofitament urbanístic corresponent està pendent de 
l’aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana PMU - 8 en tramitació, i posterior 
materialització a través de l’aprovació definitiva del corresponent Projecte de Reparcel·lació 
del sector.  
 
 Cinque.- Aquesta cessió es realitza a fi de què l’Ajuntament de Rosselló pugui 
tramitar la subvenció corresponent per la construcció de l’Escola Bressol davant el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, a través de la concurrència en la 
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corresponent convocatòria pública per a la concessió de subvencions per a la creació i 
consolidació de places per a infants de 0 a 3 anys en llars d’infants de titularitat municipal, i 
per a la construcció a càrrec del Departament d’Educació de l’ampliació del Col·legi Públic 
“La Rosella“.  
 
 En cas de no portar-se a terme dites finalitats per qualsevol causa, la cessió esmentada 
no tindrà cap efecte i aquests terrenys revertiran novament a la part cedent, segons allò 
previst en la Llei d’Expropiació Forçosa en matèria de reversió i que sigui aplicable a les 
característiques del present Conveni, amb independència del que definitivament estableixi el 
Pla de Millora Urbana en tràmit.  
  
  Sisè.- La present cessió té el caràcter d’anticipada i voluntària respecte a la cessió 
obligatòria d’aquests terrenys que tindrà lloc una vegada aprovats definitivament el Pla de 
Millora Urbana Núm. 8 “Escoles” i el corresponent Projecte de Reparcel·lació, el qual serà 
títol hàbil i suficient per a la cancel·lació de les possibles càrregues existents i per a la 
inscripció al Registre de la Propietat.  
 
 Setè.- L’Ajuntament de Rosselló es farà càrrec, en el seu cas, de les despeses que 
s’ocasionin per la signatura del document públic de cessió.  
 
Essen ratificades les actuacions portades a terme.  
 
X.- APROVACIÓ PROJECTE AMPLIACIÓ CEMENTIRI. MUNICIPAL DE 
ROSSELLO.  
VIST el projecte d’obra ordinària titulat «Projecte Basic i d’Execució d’Ampliació del 
Cementiri Municipal 1ª Fase », redactat pels Serveis Tecnics del Consell Comarcal del 
Segria.  

ATÈS que el preceptiu informe dels Serveis Tècnics municipals acredita que el projecte 
esmentat compleix la normativa urbanística, així com les prescripcions tècniques que hi són 
aplicables, i reuneix, alhora, tots els documents i requisits que exigeixen l’article 124 de la 
Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques (en endavant, 
«LCAP») i els articles 24 a 33 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals 
de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant, «ROAS») 

ATÈS que l’informe preceptiu esmentat també posa en relleu que el projecte d’obres de 
referència conté l’estudi de seguretat i salut que preveu l’article 5 del Reial decret 1627/1997, 
de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en 
les obres de construcció (en endavant, «RD 1627/1997»),7 la qual cosa fan avinent, de forma 
expressa, els Serveis Tècnics, per imperatiu de l’article 17. 2 del RD 1627/1997; 

ATÈS que el projecte és conforme amb la normativa d’accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques i la de protecció contra incendis; 

ATÈS que el pressupost d’execució per contracta del projecte 261. 446,19 Euros. ) , posat en 
relació amb els ingressos ordinaris del pressupost municipal, determina la competència del 
Ple amb vista a l’aprovació del dit projecte, vist el que disposa l’article 274. 1. a) de la Llei 
8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya (en endavant, «LMC»); 
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ATÈS que les obres definides en el projecte consisteixen en definir a nivel constructiu, 
urbanistic, social etc. per la construcció i ampliació del cementiri amb us de Cementiri per 
atendre aquest servei minim en la població i garantir la disponibilitat de ninxols; 

ATÈS que el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, segons 
l’article 37 del ROAS, la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per un 
període mínim de trenta dies i l’aprovació definitiva, sense que es pugui aplicar en el present 
cas el procediment abreujat, propi de les obres de reparacions menors i de conservació i 
manteniment a què fan referència els articles 34, 35. 2 i 37. 6 del ROAS;11 

Per tot això, es proposa al Ple : 

I. APROVAR INICIALMENT el projecte d’obra municipal ordinària titulat « Projecte Basic 
i d’Execució d’Ampliació del Cementiri Municipal 1ª Fase », redactat pels Serveis Tecnics 
del Consell Comarcal del Segria. amb un pressupost d’execució per contracta de 261. 446,19 
Euros.  

II. SOTMETRE el projecte esmentat a informació pública per un període de trenta dies, a 
comptar des de la publicació de l’Anunci corresponent al BOP i al tauler d’anuncis de la casa 
consistorial.  
Es fa l'advertiment que un cop transcorregut el termini assenyalat sense que s'hagin presentat 
al·legacions ni reclamacions de cap mena, l'aprovació inicial esdevindrà definitiva sense 
necessitat d'adoptar cap acord ulterior. I es procedira a la publicació definitva autioritzant a 
l’Alcaldia a tal efecte.  
 
Essent aprovat.  
 
 

XI.- APROVACIÓ PROJECTE ESCOLA BRESSOL.  
VIST el projecte d’obra ordinària titulat «Projecte D’Escola Bressol », redactat per Noemi 
Bañeres i Porta Arquitecte.  

ATÈS que el preceptiu informe dels Serveis Tècnics municipals acredita que el projecte 
esmentat compleix la normativa urbanística, així com les prescripcions tècniques que hi són 
aplicables, i reuneix, alhora, tots els documents i requisits que exigeixen l’article 124 de la 
Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques (en endavant, 
«LCAP») i els articles 24 a 33 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals 
de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant, «ROAS») 

ATÈS que l’informe preceptiu esmentat també posa en relleu que el projecte d’obres de 
referència conté l’estudi de seguretat i salut que preveu l’article 5 del Reial decret 1627/1997, 
de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en 
les obres de construcció (en endavant, «RD 1627/1997»),7 la qual cosa fan avinent, de forma 
expressa, els Serveis Tècnics, per imperatiu de l’article 17. 2 del RD 1627/1997; 

ATÈS que el projecte és conforme amb la normativa d’accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques i la de protecció contra incendis; 

ATÈS que el pressupost d’execució per contracta del projecte 835. 339,12 Euros. ) , posat en 
relació amb els ingressos ordinaris del pressupost municipal, determina la competència del 

Avgda. Catalunya,2 . Tfn. (973)730001 . Fax (973)730033 . e-mail: ajuntament@rossello.net . 25124 ROSSELLÓ (LLEIDA) . P-2523200-J 15



 

Ple amb vista a l’aprovació del dit projecte, vist el que disposa l’article 274. 1. a) de la Llei 
8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya (en endavant, «LMC»); 

ATÈS que les obres definides en el projecte consisteixen en definir a nivel constructiu, 
urbanistic, social etc. per la construcció d’un edifici de planta baixa amb us d’Escola Bressol 
Municipal. ; 

ATÈS que el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, segons 
l’article 37 del ROAS, la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per un 
període mínim de trenta dies i l’aprovació definitiva, sense que es pugui aplicar en el present 
cas el procediment abreujat, propi de les obres de reparacions menors i de conservació i 
manteniment a què fan referència els articles 34, 35. 2 i 37. 6 del ROAS;11 

Per tot això, es proposa al Ple : 

I. APROVAR INICIALMENT el projecte d’obra municipal ordinària titulat « Projecte 
D’Escola Bressol », redactat per Noemi Bañeres i Porta Arquitecte. amb un pressupost 
d’execució per contracta de 835. 339,12 Euros.  

II. SOTMETRE el projecte esmentat a informació pública per un període de trenta dies, a 
comptar des de la publicació de l’Anunci corresponent al BOP i al tauler d’anuncis de la casa 
consistorial.  
Es fa l'advertiment que un cop transcorregut el termini assenyalat sense que s'hagin presentat 
al·legacions ni reclamacions de cap mena, l'aprovació inicial esdevindrà definitiva sense 
necessitat d'adoptar cap acord ulterior. I es procedira a la publicació definitva autioritzant a 
l’Alcaldia a tal efecte.  
 
Essent aprovat.  
 
XII.- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER A LA CREACIÓ I LA CONSOLIDACIÓ DE 
PLACES PER A INFANTS DE ZERO A TRES ANYS EN LLAR D’INFANTS DE 
TITULARITAT MUNICIPAL.  
Per donar resposta als compromisos adquirits amb la població de Rossello i converses 
mantingudes amb el Departament d’Educació, de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament 
considera necesari la construcció de una nova escola bressol i ampliar la seva cabuda per 
ubicar les places que avui ja existeixen, i las de nova creació en un edificis de nova planta.  
Cal tenir present, que el edifici on actualment estan ubicades les aules de l’Escola Bressol 
Municipal, ocupan un espai del tot necessari en el CEIP la Rosella de la població.  
En total, el projecte preveu el trasllat de 30 places i l’increment de 52 places per a infants de 
zero a tres anys: 
Per tant, el projecte preveu que al final del procés, Rossello compti amb 82 places a 
l’Escola Bressol Municipal, distribuïdes de la manera següent: 
 
Total places Escola Bressol Municipal al final del projecte: 
 

 Num d’Aules Alumnes Aula Total Alumnes 
0 - 1 Anys 2 8 16 
1 - 2 Anys 2 13 26 
2 - 3 Anys 2 20 40 
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L’Ajuntament, per fer realitat aquest projecte, va encarregar els treballs de redacció del 
projecte bàsic i executiu, i la direcció d’obres de l’Escola Bressol Municipal a l’arquitecta 
Noemi Bañeres.  
D’altra banda, la realització de les obres de construcció, es preveu que estiguin finalitzades 
abans de l’de gener de 2009.  
 
Vista l’Ordre EDC/233/2006, de 28 d’abril, per la qual s’obre convocatòria pública per a la 
concessió de subvencions per a la creació i la consolidació de places per a infants de zero a 
tres anys en llars d’infants de titularitat municipal. i Ordre 343/2007 de 3 d’octubre, per la 
qual es modifica l’Ordre EDC/233/2006, de 28 d’abril 
 
Al Ple de la Corporació es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- SOL·LICITAR al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya una 
subvenció, en el marc de l’Ordre EDC/233/2006, de 28 d’abril, modificada per l’Ordre 
343/2007 de 3 d’octubre, per a la realització de les obres previstes en el projecte 
“Construcció de nova planta llar d’infants Pas a Pas de Rossello” 
Segon.- COMPROMETRE’S a l’execució el projecte ““Construcció de nova planta llar 
d’infants Pas a Pas de Rossellol” si es concedeix la subvenció del Departament d’Educació.  

Tercer.- FACULTAR al Sr. Alcalde per quantes actuacions foren necessàries al respecte i 
expressament per aprovar el projecte encarregat a l’arquitecta Sr. Noem Bañeres.  
  
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels membres assistents 
que formen la Corporació.  
 
XIII.- 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.) : 
 

- Aprovació Inicial Projecte Reparcel·lació Voluntaria PMU 1 A, Plaça del Pont.  
- Aprovació Definitiva Projecte Urbanització Carrer Canal, Trams Nord i Central, ja 

que un cop transcorregut el termini d’exposició assenyalat no s’han presentat 
al·legacions ni reclamacions de cap mena, i es fa públic, a l'efecte del art. 38. 2 del 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 
13 de juny, perquè se'n prengui coneixement. Essen ratificat  

- Aprovació Definitiva Canvi Sistema Cooperació a Compensació Sector SUD 1 “ 
Costa dels Carros “.  

- Aprovació Junta Compensació Provisional Sector SUD 1 “ Costa dels Carros “.  
- Aprovació Definitiva Junta Compensació PMU - 8 Escoles.  
- Ordre d’execució a Eugeni Bullich, per raons de seguretat tanca habitatge en Trav 

Esports.  
- Resolucions Expedients d’Inici de caducitat Llicencia d’obres.  
- Transmissió de Llicencies obres Daurnia Corp.  
- Acceptació Cessió vials, Ros Prom.  
- Llicencia 1a Ocupació Euronorest S. L C/ Raval 40.  
- Aprovació Padrons IVTM i Guals 2008.  
- Decret Prorroga Exempció IVTM, Julia Torres i dos mes.  
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- Devolució fiances obres Empresa Bassa S. L. i Retamal.  
- Proposta Resolució Granja Lladanosa.  
- Aprovació Comptes Gestor 4art Trimestre 2007.  
- Aprovació pressupostos diversos: Espublic plataforma Adminsitració Local; GAT 

encarrec Projecte Cobriment Sequia del Cap; Jorfe Intal·lació i muntatge Bateria 
d’aigua calenta per la llar de jubilats ; ABSIS, treballs per tancament contable 2007; 
Jaume Malla treballs neteja Canal.  

 
Informes Alcaldia: 

- Es dona compte dels tràmits realitzats per procedir a l’Agrupació de les Secretaries 
del Jutjat de Pau de Rosselló, Torrefarrera i Benavent, per prestar dit servei amb 
personal adscrit al Ministeri de Justícia.  

- Visita efectuada a la Delegació del Govern, per cercar finançament adient de les obres 
presentades en el PUOS 2008/2012.  

- Visita Departament de Salut, 
- Visita amb responsables del Servei Català de Transit i Empresa Consultora per definir 

el pla de mobilitat i Seguretat Vial en el municipi, ja que les Rotondes que s’executen 
significaran un canvi important en aquest aspecte.  

- Visita Serveis Territorials Acció Social.  
- Encàrrec Estudi/Informe sobre la localització de un nou Centre d’Ensenyament 

Secundari a Rossello, a la Universitat de Lleida.  
- Visita mantinguda amb el Delegat del Govern, juntament amb el Regidors Lluis 

Rodrigo, on es va tractar del PUOS ; Aeroports en el que es va mostrar preocupat e 
interessat, incidencia en els nuclis de població mes propers, la incorporació al 
Consorci que gestiona a l’aeroport i el tema del Camp de Futbol.  

- Visita efectuada pel Director General de Ports i Aeroports, amb els Regidors, visita 
que cal considerar profitosa, en la qual es va fer palés la minima informacióp que es 
disposa i el compromis per part de la Conselleria de mantenir fill directe al respecte, 
considerant que serà l’Empresa me grans de la Comarca, i el seu efecte economic sera 
clau en la seva area d’influencia.  

 
A continuació pren la paraula el Regidor Sr. Pere Joan Vidal que manifesta que en la 
execució de l’obra la Rehabilitació de la Casa de la Colònia, haurà uns desviació del 39 %, 
degut principalment al aixecar coberta, s’ha trobat bigues en mal estat, la necessitat 
d’enderrocar edifici adjacent i retocar les parets.  
El Regidor Sr. Macià, manifesta que en rehabilitació es difícil preveure el cost real i que la 
desviació s’hauria de justificar molt be.  
Respecte als altres temes d’interès de l’àrea, ja s’han comentat en els acords precedents  
Seguidament pren la paraula El Regidor Sr Lluis Rodrigo i manifesta respecte a l’area de: 
 
M. Ambient.: 
 - Instal·lació Contenidor d’envasos al C/ Ramon Berenguer  
 - S’ha repartir contenidors de recollida de piles en diferents comerços.  
 - Juntament amb l’Esbart Rossellones, s’ha previst una caminada popular a la Serra del Pla 
per procedir a la seva Neteja i plantada d’Arbres a la Pedrera Salat.  
 - Igualment es va netejar la Pedrera Salat per realitzar l’activitat de Bloc Escalada e 
igualment es netejarà la Roca Fumada.  
 - Prestació Servei Neteja 2 dies al mes, per un import de 800 euros.  
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 - Aeroport : Reunió Director Aeroports i que es portarà un control Mediambiental i la 
documentació adient.  
 
Respecte a l’area d’Esports: 
 - Reunió Delegat del Govern, per intentar sol·lucionar el tema de la Subvenció del Camp de 
Futbol, la prioritat de l’equip de govern es arranjar l’actual camp de futbol.  
 - Serra del Pla, crear un circuit de Descens i BTT amb l’Ajuntament d’Alpicat i coordinar 
per personal de l’Inef. Es una activitat que mou molta gent.  
 - El dia 30 es realitzarà una prova popular d’orientació en Bicicleta/peu, per gaudir de la 
natura, iniciar-se mon de l’orientació i conèixer el territori.  
 
Respecte a l’area de Festes.  
Informa que es troba pràcticament Programada total la Festa Major on destaca la FM 
Octubre, i manifesta que es preveu llogar envelat perquè el Casal es un local just i les Penyes 
s’instal·laran al Casal.  
 
Tambè comenta els preparatius de la Fira Moto Passió dies 29 i 30 VI Edició.  
 
A continuació pren la paraula el Regidor Toni Capell : 
 
Area d’Educació.  
 - Informa de la Realització de Programa per a informació dels pares de la Llar d’Infants, 
Creixament i vida.  
 - Dins del programa de manteniment es comenta la instal·lació de l’Alarma de les Escoles.  
La nova tanca dels moduls es troba acabada.  
 - Assistencia al Consell Escolar del IE de Manuel Montsuar i Col·legi La Rosella.  
 - Informa de un seguiment acurat del transit amb motiu de les obres de instal·lació de la valla 
i moduls, per part dels serveis municipals en la entrada i sortida del Col·legi. Solicitud per 
part de l’Ampa de utilització local provisonal en l’antic Ajuntament fins que es disposi de 
local en el centre.  
 - Comenta la acceptació del pressupost per arranjar Aire condicionat de la Llar de Jubliats.  
 - Col·laboració economica en la Setmana Cultural de les Escoles..  
 - Reforma Punt Edu, ampliació equips informatics. mitjançant la cessió de dos ordinador del 
Telecentre, a fi i efecte de donar servei als alumnes de ESO i Batxillerat (Programa IES 
Montsuar d’atenció als joves als pobles. )  
 - Entrevista amb el Director Territorial de Benestar Social i Participació Ciutadana, respecte 
a :  
Subvenció Parc Recreatiu Ludic Gent Gran 
Autorització Programa Menuts/ Minuts (fora horari escola Bressol)  
 - Continuació Cursos Catala i creació de parelles liguisticas de voluntaris dins del Programa 
d’acollida de inmigrants.  
 - Programa Parlar en Català i les previsions d’adhessió de diversos comerços col·laboradors.  
 - Entrevista Asssitenta Social, Compromis de realitzar memoria per coneixer de primera ma 
la gent amb dificultas diverses, atenció de la gent gran, Llei de dependencia.  
 - Intenció de la Creació de una Comissió Interna per resolució l’atorgament de beques i la 
seva revisió i altres assumptes escolars.  
 
Per la regidora Montse Folguera s’informa a la Corporació de les seves respectives arees: 
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JOVENTUT 
S’informa que el Punt d’Informació Juvenil estarà equipat amb dos ordinadors del Telecentre 
i que els altres passaran a reforçar el Punt Edu, que gràcies a la col·laboració de l’Escola i en 
especial de Miguel Claveria, des d’ara en endavant estarà obert a totes les edats.  
En col·laboració amb el Consell Comarcal Rossellló acollirà diverses xerrades per a joves 
sobre orientació laboral, drets i deures dels treballadors, com encarar una entrevista i altres 
temes d’interés.  
 
El proper 12 de juliol Rosselló acollirà el festival Emusic, organtitzat per Emun Terres de 
Ponent i una mostra d’entitats juvenils organitzada pel Consell Comarcal del Segrià.  
Durant el dia hi haurà una representació de cada entitat, associació o grup de joves de les 
poblacions de la comarca juntament amb tallers lúdics. A la nit hi haurà la part de Festival 
musical Emusic, propiament dit, amb actuacions de grups musicals dels pobles que formen 
Emun: Alguaire, Almenar, Corbins i Rosselló.  
 
CULTURA 
El proper 20 d’Abril l’Ajuntament col·laborarà amb l’associació de Dones Al - Kanissia per a 
organitzar la Ia Trobada de Puntaires de Rosselló. Aquesta manifestació tradicional tindrà 
lloc durant el matí a l’Avinguda Guillem de Rosselló i s’espera una participació nombrosa de 
puntaires, donat que fins al moment hi ha un centenar de persones inscrites d’arreu de 
Catalunya.  
 
SALUT 
El passat divendres 29 vam tornar a visitar els serveis territorials de Salut. El Sr. Barranco va 
ratificar l’acord per a la construcció d’un nou consultori va manifestar un gran interés en 
poder signar algun tipus de conveni que precedís a l’acord de govern que ha de segellar 
aquest pacte.  
 
XIV.- LLICENCIES D’OBRES.  
Vist els expedients instruïts a l'efecte i els informes emesos per l'Arquitecte Municipal i la 
Comissió Municipal d'obres, en el tràmit d'informe previ de la sol·licitud de llicència 
municipal presentades, la Corporació Municipal acorda aprovar i ratificar les següents : 
 

Nº EXPEDIENT 115/2007 
NOM / DOMICILI VANNIE IBERCIA,S. L.  

Pol. Industrial Amaetlla park, apartat correus 85 
08480 - AMMETLLA DEL VALLES (Barcelona) 

DESCRIPCIÓ Estesa Linies de Baixa Tensio, en naus industrials al Cami de Benavent, parcel·la 18, nau1 

CONTRATISTA Fecsa Endesa 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’Alcaldia 30 - 1 - 2008 

 

Nº EXPEDIENT 117/2007 
NOM / DOMICILI GIL BULLICH SUBIRA 

Verge de Montserrat, 6 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Reformes interior vivenda en planta baixa, com a gimnas, vivenda del carrer Verge de Montserrat, 6 

CONTRATISTA Unat Gestio, SL 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’Alcaldia 05 - 02 - 2008 
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Nº EXPEDIENT 122/2007 
NOM / DOMICILI GAS NATURAL DISTRIBUCION,SDG 

Poligon Industrial El Segre, parc. 301 
25191 - LLEIDA.-  

DESCRIPCIÓ Obrir cates nou subministrament de gas al carre Major, 95 

CONTRATISTA Ells mateixos 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’Alcaldia 15 - 01 - 2008 

 
 
Nº EXPEDIENT 1/2008 
NOM / DOMICILI FRANCISCO SALSE CASANOVAS 

C/ Major, 113 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Reformes bany, canviar banyera per plat de dutxa, a la vivenda del carrer Major, 113 

CONTRATISTA Ell mateix 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decretd’Alcaldia 17 - 01 - 2008 

 

Nº EXPEDIENT 3/2008 
NOM / DOMICILI SEL·LECCIO & RECICLING, SL.  

Cami de Benavent, s/n 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Arranjament terrenys, netejar formigo, anivellar i tancar finca amb valla metalica, al Cami de Benavent

CONTRATISTA Excavacions Casanovas, SL 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’Alcaldia 17 - 01 - 2008 

 

Nº EXPEDIENT 4/2008 
NOM / DOMICILI PROVIDENCIA PORTA PIFARRE 

C/ Segria, 3, 2n 2a 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Arranjament paraments interior de la vivenda del carrer Major, 15 

CONTRATISTA Ells mateixos 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’Alcaldia 05 - 02 - 2008 

 
 
Nº EXPEDIENT 5/2008 
NOM / DOMICILI GAS NATURAL DISTRIBUCION,SDG 

Poligon Industial El segre, parc. 301 
25191 - LLEIDA 

DESCRIPCIÓ Obrir cates nou subministrament de gas al carrer Unio, 26 

CONTRATISTA Ells mateixos 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’Alcaldia 05 - 02 - 2008 

 
 
Nº EXPEDIENT 7/2008 
NOM / DOMICILI GAS NATURAL DISTRIBUCION, SDG 

Poligon Industrial El segre, parc. 301 
25191 - LLEIDA 
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DESCRIPCIÓ Obrir cates subministrament de gas per a nous clients al carrer Major, 58 

CONTRATISTA Ells mateixos 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’Alcaldia 07 - 02 - 2008 

 

Nº EXPEDIENT 8/2008 
NOM / DOMICILI PROTURMO,S. L.  

c/ Enric Granados, 19 altell 
25008 - LLEIDA 

DESCRIPCIÓ Obertura rasa per nova linia electrica de baixa tensio als habitatges del carrer Av. Guillem de Rossello 

CONTRATISTA Proturmo,SL 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’Alcaldia 21 - 02 - 2008 

 
 
Nº EXPEDIENT 9/2008 
NOM / DOMICILI SALVADOR CORAL BERDIELL 

C/ Raval, 15 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Fer tanca de totxana a al finca del carrer Raval, 4 

CONTRATISTA Construccions Gorgues  

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’Alcaldia 07 - 02 - 2008 

 
 
Nº EXPEDIENT 10/2008 
NOM / DOMICILI SALVADOR CORAL BERDIELL 

C/ Raval, 15 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Canviar porta magatzem de la vivenda del carrer Raval, 15 

CONTRATISTA Construccions Gorgues 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’Alcaldia 07 - 02 - 2008 

 
 
Primer. – 
a) Concedir 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 sens 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 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.  
 
XV.- CORRESPONDENCIA OFICIAL I ASSUMPTES DE TRÀMIT.  
Es dona compte de la correspondència rebuda essent de destacar per la seva importància: 
 - Escrit del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, indicant celebració vista Recurs  
240/2004, Expropiació Terrenys Alfredo Torrelles, el dia 7 d’Abril.  
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 - Escrit d’Acció Cultural del País Valencia, Emissions TV3, agraint l’aportació econòmica e 
indicant en quin estat es troba dita Campanya.  
 - Consell Català de l’Esport, adjuntant informe d’adequació al PIEC del MIEM de Rosselló 
e indicant possibles actuacions per part de l’Ajuntament al respecte.  
 - Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació, sol·licitant designació representant per 
la Comissió d’Escolarització de Secundaria de Lleida, que es constituirà el 13/03/2008.  
 - Generalitat de Catalunya, Servei Territorial d’Urbanisme, comunicant suspensió aprovació 
projecte per a la instal·lació d’una antena de radio per a l’emissora municipal, per tal que el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge valori si l’actuació afecta els valors que motiven 
la protecció especial del Pla Territorial de Ponent.  
 - Escrit Junta Compensació PMU 1B, adjuntant factura derrama obres Col·lector Aigües 
Residuals i Pluvials rotonda Nacional 230.  
 - Generalitat Catalunya, Departament Justícia, comunicant Resolució per la qual s’atorguen 
subvencions als Ajuntaments dels municipis de Catalunya, on hi ha Jutjat de pau, any 2008.  
 - Diputació de Lleida, recordatori contractació obra Ampliació Cementiri Municipal, data 
límit contractació dia 30 de Juny de 2008, execució 31 desembre.  
 - Consell Català de l’Esport, recordatori i concessió termini de un mes per completar 
documentació Obra “ Substitució de camp poliesportiu i vestidors.  
 - Consell Comarcal Segrià, comunicant Decret de declaració de bé cultural d’interès local 
dels edificis de titularitat pública del conjunt Colònia Alcanis.  
 - Agencia Catalana de l’Aigua, escrit comunicant denegació ajut sol·licitat per a la 
realització d’actuacions de gestió, conservació i recuperació de l’Espai fluvial “ Clamor de la 
Tossa “.  
 - Institut d’Estudis Il·lerdencs, comunicant concessió subvenció per l’adequació Estudis 
Emissora Municipal de Rosselló, per un import de 1. 200,00 Euros.  
 - Departament d’Educació, comunicant concessió subvenció per al foment de la participació 
en activitats extraescolars per un import de 5. 040, 00 Euros.  
 - Departament Governació i Administracions Publiques, comunicant concessió prorroga 
adjudicació obra Urbanització Carrer Canal, Trams Nord i Central.  
 
Així mateix es dona lectura de la informació de actualitat jurídica i diverses convocatòries de 
subvencions.  
Es resta assabentats.  
 
XVI.- FACTURES I COMPTES.-  
S'aprova la relacio de factures detallada i en poder dels regidors que ascendeix a la quantitat 
de 142,833,25 € 
 

DATA INTERESSAT DESCRIPCIO 

31/01/2008 EIPSA Treballs enllumenat Public Cami Benavent 

13/02/2008 MOBLES L’EBENISTA,S. L.  Taula i armaris per l’Ajuntament 

08/02/2008 ASOC. CAT. MUNIC. COMARQ.  Quota Associat, exercici 2008 

25/01/2008 SIMEO MIQUEL, ADVOCATS Assesoria general set - desembre - 2007 

05/02/2008 JUNTA COMPENSACIO PMU - 1b Despeses Junta compensacio 

31/01/2008 TRAMUNTANA, Obres i serveis 1a. Certificacio obra Colonia Al - Kanis 

31/01/2008 CORAL ASPES, BENAVENT Actuacio a Rosselló, 21 - 10 - 2007 

31/01/2008 CORAL, ALMACELLES Actuacio a Rosselló, 21 - 10 - 2007 

05/02/2008 DIRATEL Reparacions varies emissora 
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14/01/2008 FECSA ENDESA Rebut e. electr. Cami Alpicat, 13 - 11 - 07 a 12 - 1 - 08 

06/02/2008 FECSA ENDESA Rebut drets engantxament, enllum. Av. Ponent 

06/02/2008 FECSA ENDESA Rebut e. electr. Enllum. public, 3 - 1 - 08 a 4 - 2 - 08 

30/01/2008 FECSA ENDESA Rebut drets engantxament enllum. Cami Colonia 

30/01/2008 FECSA ENDESA Rebut e. electr. enllum. Cami Colonia, 3 - 1 a 29 - 1 - 08 

04/02/2008 FECSA ENDESA Rebut e. electr. llar jubilats, 3 - 1 a 4 - 2 - 08 

14/01/2008 FECSA ENDESA Rebut e. electr. Cementiri, 13 - 11 - 07 a 12 - 1 - 08 

14/01/2008 FECSA ENDESA Rebut e. electr. Consultori vell, 14 - 11 - 07 a 11 - 1 - 08 

04/02/2008 FECSA ENDESA Rebut e. electr. Casal, 3 - 1 - 08 a 4 - 2 - 08 

04/02/2008 FECSA ENDESA Rebut e. electr. zona esportiva, 3 - 1 - 08 a 4 - 2 - 08 

14/01/2008 FECSA ENDESA Rebut e. electr. bombes aigua, 13 - 11 - 07 a 11 - 1 - 08 

30/01/2008 FECSA ENDESA Rebut drets engatxament enllum. c/ Major 

30/01/2008 FECSA ENDESA Rebut e. electr. Enllum public, 3 - 1 - 08 a 29 - 1 - 08 

14/01/2008 FECSA ENDESA Rebut e. electr. enllum cami Colonia, 13 - 11 - 07 a 11 - 1 - 08 

06/02/2008 FECSA ENDESA Rebut drets engatxament, enllum. public 

06/02/2008 FECSA ENDESA Rebut e. electr. enllum. public, 3 - 1 a 4 - 2 - 08 

11/01/2008 FECSA ENDESA Rebut e. electr. escoles, 14 - 11 - 07 a 11 - 1 - 08 

14/01/2008 FECSA ENDESA Rebut e. electr. Escorxador, 13 - 11 - 07 a 12 - 1 - 08 

11/01/2008 FECSA ENDESA Rebut e. electr. Escoles, 14 - 11 - 07 a 11 - 1 - 08 

11/01/2008 FECSA ENDESA Rebut e. electr. Escoles, 14 - 11 - 07 a 11 - 1 - 08 

14/01/2008 FECSA ENDESA Rebut e. electr. ajunt. vell, 14 - 11 - 07 a 11 - 1 - 08 

31/01/2008 ESBART BELL CAMP, teatre Actuacio a Rosselló, 2 - 12 - 2007, vesprades teatrals 

18/02/2008 MARBRES LLUIS SIMO Plaques cementiri 

22/02/2008 TORRELSA Cafe per l’Ajuntament 

20/02/2008 PLAGUES URBANES,S. L.  Serveis desratitzacio Municipi,1 - 12 - 07 a 1 - 12 - 08 

21/02/2008 COPIADORES LLEIDA Facturacio copies fotocopiadora, 21 - 1 - 08 a 21 - 2 - 08 

22/02/2008 INFOUNIO,S. L.  Materials varis, teclat, targes i altres 

22/02/2008 BOSCH SERIGRAF Estampar armilles per l’Ajuntament 

26/02/2008 ARTESANOS APANDIS Faldon terciopelo escut ajuntament 

26/02/2008 DISTRIBUIDORA BASICA Materials varis setmana cultural escoles 

27/02/2008 JOAN A. URBANO Pintura vies publiques 

27/02/2008 JOAN A. URBANO Dosificador i sabo per l’Ajuntament 

11/02/2008 JOAN A. URBANO Materials varis per les escoles 

29/02/2008 CARNISSERIA NEUS Pernil, obsequi festa carnestoltes - 08 

26/02/2008 QUIMICA SERO,S. L.  Desratitzacio edifici Ajuntament 

01/03/2008 TELEFONICA Rebut telefon mobil metge, 18 - 1 a 17 - 2 - 08 

01/03/2008 TELEFONICA Rebut telefon mobil Ajuntament, 18 - 1 a 17 - 2 - 08 

29/02/2008 CARLES OROBITG Treballs varis a les escoles 

29/02/2008 CARLES OROBITG Treballs esglesia parroquial 

29/02/2008 CARLES OROBITG Treballs edif. Ajuntament vell 

29/02/2008 CARLES OROBITG Treballs enllumenat public 

29/02/2008 CARLES OROBITG Treballs edifici Ajuntament 

29/02/2008 CONS. LLEIDATA CONTROL Treballs Geotecnia, ampliacio CEIP  

29/02/2008 CONS. LLEIDATA CONTROL Treballs Geotecnia, escola bressol 

26/02/2008 SIEF - 2,S. L.  Instal·lacio alarma col·legi public 
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29/02/2008 TOP OIL Gasoil vehicle ajuntament, febrer-08 

25/02/2008 INTRACATALONIA Serveis noticies emissora, febrer-08 

25/02/2008 EL CONSULTOR Llibre nova llei de contractes sector public 

26/02/2008 DISTRIBUIDORA BASICA Materials varis escoles, setmana cultural 

29/02/2008 CULTURA NATURAL,SCP Manteniment jardins Municipi, febrer-08 

29/02/2008 LIMPIEZAS PIRINEO,S. L.  Netejar vidres en general i altres, febrer-08 

29/02/2008 LIMPIEZAS PIRINEO,S. L.  Serveis neteja totes dependencies, febrer-08 

29/02/2008 LIMPIEZAS PIRINEO,S. L.  Serveis neteja vestidors poliepsortiu, febrer-08 

30/11/2007 BAR MODERNO Sopar comissio festes, 30 - 11 - 07 

29/02/2008 LA MAÑANA Anunci edicte, costa carros 

29/02/2008 EXCAV. CASANOVAS treballs netejar sequia Al - Kanis 

29/02/2008 EXCAV. CASANOVAS Canon abocador, obra Al - Kanis 

29/02/2008 EXCAV. CASANOVAS Treballs sequia Al - kanis 

29/02/2008 EXCAV. CASANOVAS Treballs arranjament camins Municipi 

29/02/2008 MONTSE ESTEVE BORRAS Lloguer contenidors per les obres 
 
XVII.- MOCIONS.-  
Per part de l’Alcaldia s’explica als assistents el contingut de les mocións, que proposen els 
grups municipals al Ple de la Corporació 
 
MOCIÓ A FAVOR DE DECLARAR LA FESTA DE SANT JOAN COM LA FESTA 

NACIONAL DELS PAÏSOS CATALANS, 

MOCIÓ 

Que presenta a l’Ajuntament de Rossello, el Grup de Esquerra 

Atès que els Focs de Sant Joan s’han celebrat des de fa segles a arreu dels territoris de parla 
catalana; des del Nord dels Pirineus fins al Sud del País Valencià, passant per les Illes 
Balears, La Franja, Andorra i l’Alguer.  
 
Atès que els Focs de Sant Joan, encesos amb la Flama del Canigó des del 1966 ençà, han 
contribuït com cap altra festa a conservar i transmetre les tradicions pròpies de la nostra 
nació.  
 
Atès que la celebració dels Focs de Sant Joan ha tingut sempre un caràcter social, col·lectiu i 
cerimoniós; fet que explica la seva continuïtat al llarg dels segles, i la seva vigència actual, 
que l’ha fet sobreviure a les diverses situacions polítiques i socials, superant períodes 
històrics molt difícils al llarg dels temps.  
 
Atès el fet que la Festa de Sant Joan, festa arrelada en la major part dels territoris que 
conformen els Països Catalans, pot contribuir a recuperar el sentit de Pàtria d’una comunitat 
històrica com a símbol d’esperança.  
 

Per tot això que hem exposat el Ple de l’Ajuntament adopta els següents: 

Avgda. Catalunya,2 . Tfn. (973)730001 . Fax (973)730033 . e-mail: ajuntament@rossello.net . 25124 ROSSELLÓ (LLEIDA) . P-2523200-J 25



 

ACORDS 
Primer. Donar suport a la iniciativa de reconèixer oficialment la Festa de Sant Joan com la 
Festa Nacional dels Països Catalans.  
 
Segon. Demanar als governs dels respectius territoris de parla catalana que prenguin en 
consideració la iniciativa de declarar la Festa de Sant Joan, la Festa Nacional dels països 
catalans, ja que és una tradició popular arrelada en una de les tradicions més antigues 
d’aquests territoris, així com que emprenguin les accions necessàries per a fer-la efectiva.  
 
Tercer. Comunicar aquest acord a Òmnium Cultural i a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques.  
 
En el torn obert d’intervencions el Regidor Sr. Macia, es mostra a favor d’aquesta declaració, 
si be puntualitza que en lloc de parlar de Països Catalans, hauria de substituir-se per “ 
Territori de Parla Catalana “ 
 
El Sr. Alcalde despres de les explicacións reflectides en Informes Alcaldia e intevencions al 
respecte sotmet a votació la proposta la qual és aprovada per unanimiat.  
 
XVIII.- PRECS I PREGUNTES.  
L’Alcaldia dona compte a tots els grups copia de Les preguntes presentades pel GruP IpR, 
que son del tenor següent : 
 
PREGUNTES 
Raül Morlans Monjo regidor portaveu del grup IpR de l’ajuntament de Rosselló exposa les 
següents preguntes perquè siguin contestades en el ple del mes de Febrer/Març: 
 
1ª. Tots estarem d’acord en la necessitat d’apropar l’ajuntament als veïns i d’informar-los del 
que hi passa. Aquest govern sembla tenir-hi interès, i això s’ha vist reflectit en la reaparició 
del Butlletí municipal i del servei d’informació per sms, i en canvis a la pagina web.  
Malgrat aquesta voluntat manifesta creiem que no ha estat del tot reeixida. Així, el format i 
disseny del butlletí el fa difícil de llegir i d’entendre, i les modificacions de la plana web són 
molt superficials i ens deixa una plana web antiquada i confusa.  
 
 - El govern comparteix aquesta visió? I si és així, que pensa fer per resoldre - ho? 
 - Es pensa publicar a la plana web les actes dels plens? 
 
Respecte a la primera pregunta la Regidora Montserrat Folguera, manifesta : 
Es tracta del primer butlletí i la voluntat era de fer-lo més atractiu i manejable. La intenció 
del dissenyador era canviar el color amb les estacions, és per aquest motiu que es va triar un 
color marró per a la tardor-hivern. En les proves es va detectar la poca legibilitat per manca 
de contrast entre fons i lletra i es va subsanar aquest error. Finalment el butlletí es va 
imprimir en paper ecològic i això va canviar l’absorció de les tintes.  
 
Pel que fa a la pàgina web se li ha fet una primera endreça. Al pressupost hem contemplat el 
disseny d’una nova més clara, entenedora, funcional i útil per als ciutadans.  
 
Tambe es pregunta per Raul Morlans, Grup IpR 
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2ª. S’està produint un canvi profund en l’àmbit dels serveis socials que afecta directament el 
món local i transforma les actuacions, en matèria de serveis socials, dels ajuntaments i 
consells comarcals.  
L’implementació del programa Prodep de la llei de la Dependència i dels futurs programa 
marc i els contractes programa de la nova llei de Serveis Socials suposen un repte per als 
ajuntaments, i a dia d’avui encara no n’hem sentit res per part de la regidoria responsable.  
 
 - Com s’estan desplegant aquestes dues lleis al nostre municipi? Quins problemes s’han 
detectat i com es pensen resoldre? 

 
Pel que fa a la segona pregunta, l’ajuntament segueix el protocol marcat, que realitzen els 
serveis socials públics, l’assistent social mancomunat pel Consell Comarcal en el nostre cas. 
Estem estudiant ampliar l’horari d’aquest servei.  
S’obre un petit debat entre els assistents i es comenta les dificultats de implementació del 
Programa Prodec, considerant que amb el nou govern, es donara un impuls i arrivaran les 
transferencies corresponents per atendre la demanda.  
La Regidora Elisa Torrelles, manifesta al respecte que les ajudes es pagaran amb caracter 
retroactiu.  
Tambe es comenta que la Residencia Mirador del Segria, es concertada amb un nombre 
determinat de places.  
 
Per ultim el Regidor Sr. Bertomeu manifesta si fos possible incorporar el que cobren els 
Regidors en les relacions de factures. Es dona conformitat.  
 
I no havent - hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les vint - i - 
tres hores i de tot lo dit s’estén aquesta acta,que com a Secretàri, certifico.  
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