ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA
EL DIA 10 DE NOVEMBRE DE 2008
Data: 10 de Novembre de 2008
Horari: 20 a 21,30 hores.
Lloc: Rosselló. Sala d’Actes de la casa consistorial.
Regim : Extraordinària.
Hi assisteixen:
Alcalde :
Jaume Fernandez González.
Regidors
Lluís Rodrigo Galan
Antoni Magí Capell Tehas.
Raul Morlans Monjo.
Macià Jove Rodes.
Marta Porta Justribó.
Bartomeu Gorgues Gorgues.
Josep Gorgues Rius
Elisa Torrelles Tormo
Pere Joan Vidal Torruella.
Montserrat Folguera Bañeres
Excusa la seva assistència :
Secretari:
S. Felix Ruiz Martinez

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura i aprovació acta anterior.
Aprovació Pla Director d’Abastament d’Aigua al Nucli Urbà del Municipi de Rosselló.
Aprovació Provisional Modificació Ordenances Fiscals per a 2009.
Rectificacions Cadastrals Felip Pifarre i Antonia Fernandez.
Expedient Contractació Escola Bressol. Aprovació Plecs. Acceptació Ajuts i Normativa
PUOS 2008.
6. Ratificació Ale. legacions PUOS 2009 i Consideracions PUOS 2010 - 2001 - i 2012.
7. Decrets e Informes Alcaldia i Regidories.
8. Llicencies d’Obres.
9. Correspondència Oficial i assumptes de tràmit.
10. Factures i comptes.
I.- LECTURA I APROVACIO ACTES ANTERIORS
Son aprovades per unanimitat les actes següents:
Ple Ordinari de data 8 d’octubre de 2008 i Ple Extraordinari de data 14 d’Octubre de 2008.
II.- APROVACIÓ PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT D’AIGUA AL NUCLI URBÀ
DEL MUNICIPI DE ROSSELLÓ.
Atesa la necessitat de disposar d'una anàlisi sobre l'abastament d'aigua potable a Rosselló, i
per tal d’assolir una millora general en les prestacions de les xarxes locals d’abastament i
afavorir una millor gestió dels recursos i un increment en el seu estalvi l’ajuntament va
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sol·licitar a l’Agencia Catalana de l’aigua una subvenció per tal de finançar la redacció
d’aquest projecte.
Vist que en data 24 de Maig de 2007 l’Agencia catalana de l’aigua resolc concedir a
l’ajuntament de Rosselló una subvenció per aquest concepte, d’import 9. 000,000€.
Atès que en virtut del Decret d’alcaldia de data d’agost de 2007 es va encarregar a l'empresa
Aqualia la redacció d'un pla director d’abastament d’aigua potable.
Atès que en data 12 de Març de 2008, es va sol·licitar una prorroga de cinc mesos en la seva
redacció,
Atès que en data 31 d’octubre de 2008 s'ha lliurat a aquest Ajuntament el referit Pla director.
Atès que segons la citada resolució de concessió de subvenció aquesta restarà condicionada a
la realització prèvia de la despesa i haver lliurat a l’ACA, la documentació resultant del Pla
Director en arxiu PDF i la seva aprovació pel Ple de la Corporació,
A proposta de l’Alcaldia, s’’acorda per unanimitat :
1. Aprovar, inicialment, el Pla Director d'Abastament d'Aigua potable de Rosselló.
2. Sotmetre a informació pública el Pla Director d'Abastament d'Aigua potable de Rosselló,
pel termini de 30 dies des de l'endemà de l'última publicació oficial.
3. Publicar aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat i al Butlletí Oficial de la Província i
inserir-lo al tauler d'anuncis de la Corporació.
4. Disposar que el Pla Director d'Abastament d'Aigua potable de Rosselló, s'entendrà
definitivament aprovat si en el termini d'informació pública no s'han formulat al·legacions.
5. Notificar la seva aprovació a l'Agència Catalana de l'Aigua.
En el torn obert d’intervencions, l’Alcaldia manifesta que es va tractar en la Junta de
Portaveus i que es pot consultar igualment dit Projecte, la qüestió tractada preveu l’expansió
del POUM de Rosselló, una necessitat de’aigua que supera la concessió actual i es lliga sobre
si la concessió de Pinyana s’ha de allargar mes, a altres pobles o be cobrir les necessitats dels
nostres pobles
La Regidora Marta Justribo, pregunta si la resta de pobles, tindran facilitat per obtenir aigua.
El Alcalde manifesta que per Térmens passa el Segre i no considera raonable que es porti
aigua de la Noguera, i mes a mes, quant arriba a un poble el de la vora també ho vol, no es
pot estirar, la xarxa.
Albatàrrec, històricament ha begut d’Aigües de Lleida, però passa el Segre igualment, es un
casa excepcional. Em sembla que son els únics que han dit que no. Albatàrrec entra en
mancomunitat.
III.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS PER
A 2009
EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16. 1 del text legal
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici
de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la
nova redacció dels preceptes afectats.
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La publicació i entrada en vigor de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, i dels seus
reglaments de desplegament : general del règim sancionador tributari (aprovat per Reial
Decret 2063/2004, de 15 d’octubre), general de revisió en via administrativa (aprovat per
Reial Decret 520/2005, de 13 de maig) i general de recaptació (aprovat per Reial Decret
939/2005, de 29 de juliol), fa convenient l’adaptació del text de les ordenances fiscals
municipals als preceptes dels nous textos legals referenciats, a fi de donar compliment al que
estableix l’article 85 de la nova Llei General Tributària, ja que aquestes han de complir la
doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora
comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la nova Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i
funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i
mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General,
redactada a l’empara de l’article 106. 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en
cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat
que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24. 2 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals.
Vistos els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2009 i següents la modificació de les
ordenances fiscals reguladores dels impostos:
a) Ordenança Fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost de Béns Immobles:
En concret a l’article 5 s’estableixen les bonificacions, segons el redactat següent:
1. S'aplicarà una bonificació del 50 per 100 en la quota íntegra de l'impost, sempre que així
se sol·liciti pels interessats abans de l'inici de les obres, els immobles que constitueixin
l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària
tant d'obra nova com de rehabilitació equiparable a aquesta, i no figurin entre els béns del
seu immobilitzat.
El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent
a aquell en què s'iniciïn les obres fins al posterior a l'acabament d’aquestes, sempre que
durant aquest termini es realitzin obres d'urbanització o construcció efectiva, i sense que,
en cap cas, pugui excedir de tres períodes impositius.
Per gaudir d'aquesta bonificació caldrà reunir els següents requisits:
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-

Les obres no hauran d’estar iniciades.
El sol·licitant haurà de ser, respecte al bé immoble que es pretén bonificar, titular
d'algun dels drets que constitueixen el fet imposable gravat pel tribut.
- Els béns susceptibles d'estar bonificats no podran estar inclosos a l’immobilitzat
d'aquestes empreses.
Amb la sol·licitud caldrà adjuntar la següent documentació:
- Certificat de titularitat cadastral de les referències cadastrals per a les quals se
sol·licita la bonificació. No serà necessària la presentació d’aquest certificat cadastral
de titularitat en aquells casos en què el sol·licitant aporti còpia del rebut de l'impost
sobre béns immobles respecte al bé immoble del que se sol·licita la bonificació, on
consti aquest com a titular cadastral.
- Comunicació de la data prevista d’inici de les obres d’urbanització o construcció de
què es tracti, la qual es farà pel tècnic–director competent.
- Llicència d’obres o sol·licitud d’aquesta davant l’Ajuntament.
- Acreditació que l’empresa es dedica a les activitats descrites, que es farà mitjançant la
presentació dels estatuts de la societat.
- Certificat expedit per l’administrador relatiu a la no inclusió dins l’immobilitzat dels
béns immobles objecte de les obres o còpia del balanç de l’empresa, amb detall dels
béns inclosos a l’immobilitzat
2. Tindran dret a una bonificació del 50 per 100 en la quota íntegra de l'Impost, durant els
tres períodes impositius següents al de l'atorgament de la qualificació definitiva, els
habitatges que gaudeixin, en les condicions establertes per la legislació autonòmica de
Catalunya d'un règim de protecció oficial.
Per gaudir d’aquesta bonificació caldrà aportar juntament amb la sol·licitud la següent
documentació:
- Còpia de la resolució de l’atorgament de la qualificació d’habitatge sotmès al règim
de protecció oficial expedida per l’òrgan autonòmic competent.
- Cas que no coincideixi el titular cadastral amb el subjecte passiu, caldrà acreditar la
titularitat del bé del qual se sol·licita la bonificació, mitjançant certificat de titularitat
cadastral, o aportant l’escriptura pública de titularitat.
3. Tindran dret a una bonificació del 95 per 100 de la quota íntegra els béns rústics de les
cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra, en els termes establerts a la
Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives.
4. Els subjectes passius que tinguin la condició de titular o cotitular de família nombrosa
tindran dret a una bonificació sobre la quota íntegra corresponent al bé immoble urbà on
estigui empadronat del 50 per cent.
Aquesta bonificació és de sol·licitud anual, i haurà d’acreditar els extrems que justifiquin
la seva obtenció mitjançant la següent documentació:
- Documentació acreditativa de tenir la condició de família nombrosa, ja sigui
mitjançant certificat emès per la Generalitat de Catalunya o còpia del document que
acredita tal condició.
- Certificat d’empadronament emès per l’ajuntament.
- Còpia del rebut de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana.
5. Els subjectes passius que en els seus béns immobles hagin instal·lat sistemes per a
l’aprofitament tèrmic i elèctric de l’energia provenint del sol, sense estar obligats a això per
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la normativa urbanística o les Ordenances municipals, tindran dret a una bonificació sobre la
quota íntegra corresponent al bé immoble del 25 per cent.
Per gaudir d'aquesta bonificació caldrà reunir els següents requisits:
-

Els béns immobles han d’estar destinats a habitatge.
Les instal·lacions per a la producció de calor han d’incloure col·lectors que disposin
de la corresponent homologació per l’Administració competent

Amb la sol·licitud caldrà ajuntar la següent documentació:
-

Acreditació de l’homologació per l’Administració competent dels col·lectors de la
instal·lació de producció de calor.
- Certificat de l’Ajuntament que autoritza la instal·lació.
La bonificació s’atorgarà per un període de quatre anys després de la seva sol·licitud.
b) Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica:
En concret a l’article 4 s’estableixen les exempcions i bonificacions, segons el redactat
següent:
2. S’estableix una bonificació del 50 per cent de la quota de l’impost als titulars dels vehicles
següents:
a) Els vehicles catalogats com a històrics, d’acord amb allò que disposa el Reial Decret
1247/1995, de 14 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Vehicles Històrics.
b) Els vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys comptats a partir de la data de
fabricació. Si no fos coneguda la data, s’ha de tenir en compte la de la seva primera
matriculació o, si manca, la data en què el corresponent tipus o model es va deixar de
fabricar.
Per a gaudir d’aquesta bonificació els interessats hauran d’instar la seva concessió indicant
les característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici.
c) Els vehicles tipus turisme, en funció de la classe de carburant utilitzat i les característiques
del motor, segons la seva incidència en el medi ambient, gaudiran d’una bonificació del 75%
de la quota de l’impost quan reuneixin qualsevol de les condicions següents:
1) Que es tracti de vehicles elèctrics o bimodals
2) Que es tracti de vehicles que utilitzin exclusivament com a combustible biogàs, gas
natural comprimit, metà, metanol, hidrogen o derivats d’olis vegetals i acreditin que,
d’acord amb les característiques del seu motor, no poden utilitzar un carburant
contaminant.
Per a gaudir d’aquesta bonificació els interessats hauran d’instar la seva concessió indicant
les característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici.
c) Ordenança Fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres:
En concret a l’article 4 s’estableixen les exempcions, bonificacions i reduccions, segons el
redactat següent:
1. Estan exempts de pagament de l’impost, la realització de qualsevol construcció,
instal·lació i obra de les que siguin propietaris l’Estat, les comunitats autònomes o les entitats
locals que, estant subjectes a l’impost, vagin a ser directament destinades a carreteres,
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ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i a les seves
aigües residuals, tot i que la seva gestió es porti a terme per organismes Autònoms, i tant si es
tracta d’obres d’inversió nova com de conservació.
2. Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat
pública per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de
l’ocupació que ho justifiquin, podran gaudir d’una bonificació de fins el 75 % en la quota de
l’impost.
La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la Corporació i
s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels
seus membres.
Les bonificacions establertes en aquest apartat no són acumulables. Quan les construccions,
instal·lacions o obres fossin susceptibles de ser incloses en més d’un supòsit, no existint
opció expressa per part de l’interessat, s’aplicarà aquell al qual correspongui la bonificació
d’import superior.
d)Ordenança Fiscal núm. 23, reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana:
En concret a l’article 4 s’estableixen les exempcions, reduccions i bonificacions, segons el
redactat següent:
1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de:
a) La constitució i la transmissió de qualsevol dret de servitud.
b) Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com conjunt
historicoartístic, o hagin estat declarats individualment d’interès cultural, segons
l’establert en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, quan els
seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que han realitzat al seu càrrec obres
de conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles.
Per a poder gaudir d’aquest benefici fiscal caldrà reunir els següents requisits:
-

Les obres de conservació, millora o rehabilitació s’han de realitzar durant el
període de generació del tribut.
- El cost de les obres haurà de representar com a mínim el 10 per 100 del valor
cadastral de l’immoble.
- Si s’ha rebut qualsevol subvenció o ajut destinat a finançar, encara que sigui
parcialment, el cost de les obres, l’import d’aquests ajuts minorarà el cost de les
obres als efectes de la determinació del percentatge de l’apartat anterior.
Amb la sol·licitud caldrà aportar la següent documentació:
- Acreditació del fet que el bé immoble es troba dins del perímetre delimitat com a
conjunt històrico - artístic, o que ha estat declarat individualment d’interès
cultural.
- Llicència municipal que autoritza les obres.
- Certificat expedit per la direcció de les obres on es posi de manifest que l’actuació
ha consistit en la realització d’obres de conservació, millora o rehabilitació, així
com el cost d’execució d’aquestes.
- Declaració de les subvencions o ajuts rebuts per a finançar les obres.
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2. També estan exempts d’aquest impost els corresponents increments de valor quan la
condició de subjecte passiu recaigui sobre les persones o entitats següents:
a)
L’Estat, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida i altres entitats locals
a les quals pertany aquest Ajuntament, així com llurs organismes autònoms de
caràcter administratiu.
b)
Aquest municipi i les entitats locals que hi estan integrades o que en formin part, a
més dels seus organismes autònoms de caràcter administratiu.
c) Les entitats sense finalitat de lucre en els termes previstos en l’article 15 de la Llei
49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat de lucre i
dels incentius fiscals al mecenatge.
d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social
regulades per la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’ordenació i supervisió de les
assegurances privades.
e) Els titulars de concessions administratives revertibles quant als terrenys afectes a
aquestes.
f) La Creu Roja Espanyola.
g) Les persones o entitats a favor de les quals se’ls hagi reconegut l’exempció en tractats
o convenis internacionals.
3. Es concedirà una bonificació del 95 per cent de la quota de l’impost en les transmissions
de terrenys i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini
que afectin al domicili habitual de l’adquirent realitzades a títol lucratiu per causa de mort a
favor dels descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els ascendents de primer
grau i adoptants.
Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació a què es refereix aquest apartat dins
del termini establert per a presentar la declaració a l’article 11 d’aquesta Ordenança i caldrà
adjuntar el document públic d’acceptació d’herència.
En concret a l’article 6 s’estableix el tipus de gravamen i quota, segons el redactat següent:
Article 6. Tipus de gravamen i quota
1. D'acord amb el que preveu l'article 108. 2 de la Llei 39/1988, per determinar l'import de
l'increment real s'aplicarà sobre el valor del terreny en el moment de l'acreditació el
percentatge anual que resulti del quadre següent:
a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i cinc anys:
3
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu anys: 2,8
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze anys: 1,5
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys: 1
2. La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus del 20 per cent. ”
Segon. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2009 i següents la modificació de les
ordenances fiscals reguladores de les taxes següents:
a) Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de la taxa de clavegueram
En concret a l’article 5 s’estableix la quota tributària, segons el redactat següent:
1. La quota tributària correspont a la concessió de la llicència o autorització de presa a la
xarxa de clavegueres s’exigirà una sola vegada i consistirà en la quantitat fixa de 142,40
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euros, per immoble, més 96,88 euros per cada habitatge o local de negoci que integri dit
immoble.
2. La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i
depuració es determinarà en funció de la naturalesa i destí dels immobles. A aquest efecte,
s’aplicarà la tarifa següent:
Euros
A. Per cada habitatge, destinat a residència familiar ja sigui de caracter temporal o
permanent.............................................................
40,50
B. Per cada local destinat a usos comercials de venda al detall o al por menor, bars, hotels i
similars...............................................................
42,35
C. Per cada finca o local destinat a ús industrial................................
70,45
D. Per cada finca o local destinats a altres usos................................
27,35
b) Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la taxa del cementiri municipal
En concret a l’article 6 s’estableix la quota tributària, segons el redactat següent:
La quota tributària es determinarà per aplicació de la tarifa següent:
Euros
A. Nínxols perpetus.....................................................
1. 500
B. Inscripció als registres municipals de cada permuta que es concedeixi, de sepultures o
nínxols dins del cementiri................................................
14,40
C. Per cada inscripció als registres municipals de transmissions de les concessions perpetuïtat
de tota classe de sepultures o nínxols, a títol d’herència entre pares, cònjuges i
fills..................................................................
14,40
D. Per inscripció de les demés transmissions de les concessions a perpetuïtat de tota classe de
sepultures o nínxols...................................................
14,40
E. Per retirada de restes de cadàvers inhumats i trasllat al columbari en nínxols a perpetuïtat,
a sol·licitud del concessionari de la mateixa.........................
21,20
F. Per la realització de treballs de conservació i neteja...........................
7,50
La realització de treballs de reparació, ja siguin ordinaris o amb caràcter d’urgència, seran a
càrrec dels particulars; en el cas d’ésser requerits per l’Ajuntament a la realització dels
esmentats treballs, i no fer-se dins del termini donat a l’efecte, l’Ajuntament els executarà a
càrrec exclusiu dels particulars.
c) Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de la taxa per recollida d’escombraries
En concret a l’article 6 s’estableix la quota tributària, segons el redactat següent:
2. A tal efecte s’aplicarà la següent tarifa:
a).- Per cada habitatge
92,20
S'entén per habitatge el que es destinada a domicili de caràcter familiar i allotjament que no
excedeixin de 10 places.
b).- Establiments dedicats a hotels, fondes, cafès, bars, venda de comestibles, etc 138,90
c).- Establiments comercials i petits tallers de reparació de maquinària situats 101,25
dins del casc urbà.
d).- Establiments industrials, tallers i oficines.
101,25
3.- Les quotes assenyalades en la tarifa tenen caràcter irreductible i corresponen a 1 any.
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4.- El Cànon de deposició controlada de residus municipals: l’import que correspongui
satisfer per aquest cànon serà repercutit als destinataris del servei de recollida d’escombraries
d’acord amb la normativa que és d’aplicació. Es faculta a la Comissió de Govern per aprovar
el padró de contribuents i l’import concret a liquidar. (Llei 16/2003, de 13 de juny, de
finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la deposició de
residus).
d) Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua, gas i
electricitat.
En concret a l’article 6 s’incorpora l’apartat 5 que estableix la quota tributària, segons el
redactat següent:
5. Pel que fa a les tarifes dels serveis de subministrament d’aigua s’aplicarà la fórmula
polinòmica que estableix el Decret 339/2001, de 18 de desembre, pel qual s’estableix un
sistema simplificat per a l’actualització dels preus i tarifes que regula el decret 149/1988, de
28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats esmentat i la
variació dels preus relatius dels factors que la componen, que es mantindrà vigent fins a la
propera actualització.
e) Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per la prestació de serveis de cases
de bany, dutxes, piscines e instal·lacions anàlogues.
En concret a l’article 4 s’estableix la quantia de la taxa, segons el redactat següent:
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en la Tarifa continguda
en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats.
2. La Tarifa d’aquesta taxa serà la següent:
- Epígraf 1 i 2. Piscines, banys.
Entrades
Entrada al recinte per un dia de les persones de 5 a 12 anys
Entrada al recinte per un dia de les persones de 13 a 65 anys
Entrada al recinte per un dia de les persones de més de 65 anys
Abonaments temporada
de les persones de 5 a 12 anys
de les persones de 13 a 65 anys
de les persones de més de 65 anys

3,20 Euros
4,70 Euros
3,20 Euros
15 Euros
26 Euros
15 Euros

Aquestes tarifes s’incrementaran un 50 per cent a les persones que no estiguin empadronades al
municipi de Rosselló.
- Epígraf 3. Altres instal·lacions anàlogues.
Arrendament o ús de pista poliesportiva amb il·luminació
(hora o fracció)

11,50 Euros
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f) Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús
públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
En concret a l’article 6 s’estableix la quota tributària, segons el redactat següent
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats
següents:
Per ocupació de la via pública amb taules i cadires, tendals, para - sols, marquesines,
separadors, barbacoes i altres elements auxiliars:
-

Per m2 i temporada (1 d’abril a 31 d’octubre).- 5 €
Per m2 fora de temporada.- 1,5 €/mes

a)Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no era sencer, s’arrodonirà per excés per
obtenir la superfíci ocupada.
b) Si, com a conseqüència de la col·locació de veles, maquesines, separadors, barbacoes i
altres elements auxiliars, es delimita una superfície més gran que la que ocupen les taules i
cadires, es prendrà la superior com a base de càlcul.
c) Els aprofitaments seran temporals, la temporada coincidirà de forma irreductible amb els
mesos d ´abril a octubre. Els aprofitaments realitzats fora de temporada indicada es
calcularan amb el preu establert al paràgraf anterior.
d) L’Ajuntament es reserva el dret d’ús de la via pública i els subjectes passius estan obligats
a deixar lliure la zona ocupada.
g) Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la taxa per la prestació del servei de la llar
d’infants.
En concret a l’article 5 s’estableix la quota tributària, segons el redactat següent:
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:
Matricula.
30 €
Quota Mensual
130 €
2. L’Escola Bressol presta el servei de menjador. Els preus d’aquest servei són:
Servei de menjador
Horari

130 €/mes
o 8,5 € /dia solt comensal esporàdic
12 hores a 15 hores

3. En situacions d’escassa capacitat econòmica i en cas de families nombroses, les tarifes
contingudes en el punt primer es reduiran en un 25%.
A efectes d’obtenir aquesta reducció, haurà de complimentar-se l’imprès que facilitarà el
Departament de Serveis Socials, adjuntant còpia de l’última declaració d’IRPF.
4. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes anteriors, es
prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials.
5. L’horari de l’Escola Bressol és el següent:
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Matí: De 9. 00 a 12. 30 hores
Tarda: De 15 a 18 hores
Servei d’acolllida : De 8. 00 a 9. 00 hores (optatiu)
6. Les taxes per la prestació del servei de llar d’infants són les vigents pel curs escolar 2008 2009, i romandran vigents mentre no s’acordi la seva modificació.
h) Ordenança Fiscal núm. 27 reguladora de la Taxa per l’ensenyament a l’aula
municipal de música
En concret a l’article 4 s’estableixen les activitats ofertades a l’Aula Municipal de Música,
segons el redactat següent:
Sensibilització musical 1 (4 anys)
- Iniciació al llenguatge musical (2 hores/setmanals)
- Cant coral: 45 minuts
Sensibilització musical 2 (5 anys)
- Iniciació al llenguatge musical (2 hores/setmanals)
- Cant coral: 45 minuts
- Instrument opcional (si han cursat anteriorment)
Iniciació musical (6 anys)
- Iniciació al llenguatge musical (2 hores/setmanals)
- Cant coral: 45 minuts
- ½ hora instrument
Iniciació musical (7 anys)
- Iniciació al llenguatge musical (2 hores/setmanals)
- Cant coral: 45 minuts
- ½ hora instrument
Nivell elemental
Primer Curs: 8 anys
- 2 hores llenguatge musical
- 1 hora de Cant coral
- ½ hora instrument
Segon curs: 9 anys
- 2 hores llenguatge musical
- 1 hora de Cant coral
- ½ hora instrument
Tercer curs: 10 anys
- 2 hores llenguatge musical
- 1 hora de Cant coral
- 45 minuts d’instrument
Quart curs: 11 anys
- 2 hores llenguatge musical
- 1 hora de Cant coral
- 45 minuts d’instrument
- ½ de música de cambra
Cursos per adults
Pel que fa a l’annex I s’estableixen les taxes segons el redactat següent:
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Annex I.- Taxes
Matrícula (un sol pagament a l’inici)
Sensibilització 1
Sensibilització 2
Iniciació 1
Iniciació 2
Nivell Elemental
Primer curs: 8 anys
Segon curs: 9 anys
Tercer curs: 10 anys
Quart curs: 11 anys
Cursos per adults
Matrícula adults (nou par l’any 2009)
½ hora setmanal
¾ hora setmanal
1 hora setmanal
2on germà matriculat
3er germà matriculat

50 €
34 €/mes
34 €/mes (opció instrument 8 euros)
41 €/mes
41 €/mes
41 €/mes
41 €/mes
49 €/mes
55 €/mes
25 €
32 €/mes
39 €/mes
46 €/mes
10 % de descompte
20 % de descompte

Les quanties de les taxes per l’ensenyament a l’aula municipal de música són les vigents pel
curs escolar 2008 - 2009, i romandran vigents mentre no s’acordi la seva modificació.
Tercer.- Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici
de 2009 i següents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris
següents:
1) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de
l’Ajuntament referenciats als acords anteriors i relatius a la fixació d’índexs, tipus tributaris,
beneficis fiscals de concessió potestativa i altres elements tributaris.
Així mateix, es publicaran tots els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per
la Diputació de Lleida.
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.
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En el torn obert d’intervencions l’Alcaldia manifesta que la proposta es pràcticament la
congelació de tot, en Junta de Portaveus es va definir la pujada de algunes Ordenances amb
el IPC, excepte la Recollida de Residus Urbans, que va sofrir una pujada extemporània, i per
la seva adequació a data d’avui, es proposa un augment superior al IPC, comentant que en el
Plenari del CC, va demanar que la comunicació del possible increment es faci de Setembre a
Setembre, per poder adequar les Ordenances Fiscals, i així es va acordar pels propers anys.
També exposa que el Grup de IpR, va presentar proposta de modificacions, que s’ha estudiat
i s’han recollir bona part de les propostes.
Abans d’entrar en la pormenoritzacio dels Impostos i Taxes concretes, L’Alcaldia comenta
que en la proposta d’acord es recullen totes les bonificacions vigents, per donar una visió
globalitzada del conjunt, i acte seguit passa a comentar cada una de les ordenances
modificades :
Respecte al IBI, comenta que s’ha recollit la Proposta presentada pel Grup de Ipr. , i
manifesta que respecte a l’exempció dels bens immobles rústic i urbans la quota liquida dels quals
sigui inferior a 6 euros, es recull la ja establerta segons criteri del OAGRTL de la Diputació de Lleida
de 3,00 Euros.
Així mateix s’obre un petit debat envers el tipus de gravamen que s’aplica del 0,65 %, manifestant
l’Alcaldia que donada la situació actual i les perspectives de recaptació en el impost de construccions
, i per raons de responsabilitat fora temerari disminuir el seu resultat, per poder fer front a les
necessitats pressupostaries de l’Ajuntament.
Al respecte intervé el Sr. Raül Morlans per manifestar que la proposta de rebaixar el tipus, s’ha
realitzat per sensibilitzar-nos amb les famílies que es troben en situacions de dificultat.
Per l’Alcaldia es comenta que adaptar a la realitat social diversa, dita ordenança es de difícil aplicació
a dia d’avui. per aplicar bonificacions amb finalitats socials i altres, per manca de dades reals.
Seguidament intervé el Regidor Sr. Macià manifestant que l’any passat és va produir una gran pujada
d’aquest impost degut a la revisió cadastral que es va fer en un període que hi ha hagut un boom
immobiliari important i que en l’actualitat no fora així i que aquest esforç que reclamen als veïns,
s’hauria de aplicar en la contenció de la despesa.

Finalment l’Alcaldia intervé i manifesta que les Federacions Municipalistes, preveuen que els
ingressos estatals per la financiació municipal es congelaran i que la situació demana
prudència.
Respecte al IVTM, l’Alcaldia comenta les modificacions introduïdes i comenta que respecte al quadre
de tarifes en l’actualitat s’aplica un coeficient lineal a totes, si be previ el estudi corresponent, es
podria considerar per l’any vinent, l’aplicació de coeficients diversos en els diferents trams.
Respecte al ICIO, l’alcaldia comenta la modificació proposada acceptada i les proposades que
necessiten un estudi mes acurat.
També manifesta que la proposta d’augmentat el tipus, en l’actualitat no es el moment.

Respecte al Impost sobre increment dels valors dels terrenys de naturalesa urbana, l’alcaldia
comenta que les bonificacions ja es troben comptemplades, modificant - se l’apartat 3 de la
ordenança, que recull la bonificació del 95 per cent de la quota de l’Impost, en les transmissions
de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini que
afectin a l'habitatge habitual del causant realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus
descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i adoptants,
sempre i quan hagin conviscut amb el causant durant els dos anys anteriors a la defunció d'aquest.
proposta presentada pel Grup de IpR.
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Respecte al gravamen i la quota, la proposta es baixar la pressió fiscal als contribuents que posseeixen
pacíficament la propietat des de fa anys i per tant per determinar l'import de l'increment real s'aplicarà
sobre el valor del terreny en el moment de l'acreditament el percentatge que resulti del quadre
següent:
C) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze anys 1,5
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys 1
Aquesta rebaixa en els coeficients considera que afectarà i beneficiarà a aquest col·lectiu i no als
especuladors.
Intervé el Regidor Sr. Macià i manifesta el seu desacord i el del seu Grup amb dita proposta,
argumentant que tots els impostos es congelen o augmenten el IPC i l’únic que baixa es aquest ; El
greu problema que tenim d’accés a l’habitatge és degut en bona mesura a uns preus disparats per
l’especulació, i per tant cal acostar al màxim que permet la llei els tipus impositius.
Així mateix manifesta, que no ha hagut negociació i que el seu grup en aquest apartat es vol mostrar
inflexible.
L’Alcaldia manifesta que no ha hagut temps per la negociació i que es pot parlar sempre. que la
mentalitat de l’equip de govern era no primar empreses especuladores, sinó a la gent del poble
Respecte a la Taxa del Clavegueram, la proposta ha estat l’augment del 4,5 % del IPC, al igual que la
Taxa per la prestació de serveis de cases de bany, dutxes, piscines e instal·lacions anàlogues.

Respecte a la Taxa del Cementiri, es puja el IPC, únicament en l’apartat,per la realització de
treballs de conservació i neteja, que restarà a. 7,50 Euros,la resta es mante.
Respecte a la Taxa de Recollida d’Escombreries i atès l’estudi econòmic de costos, la
proposta d’augment es de un 7%. per la seva adequació a data d’avui. atès el ja comentat en
la introducció.
Respecte a la Taxa del Subministre d’aigua, la modificació es centra en la fórmula
polinòmica que estableix el Decret 339/2001, de 18 de desembre, pel qual s’estableix un
sistema simplificat per a l’actualització dels preus i tarifes que regula el decret 149/1988, de
28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats.
Respecte a la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat

lucrativa. la proposta de l’equip de govern es la següent :
Per ocupació de la via pública amb taules i cadires, tendals, para - sols, marquesines,
separadors, barbacoes i altres elements auxiliars:
-

Per m2 i temporada (1 d’abril a 31 d’octubre).- 5 €
Per m2 fora de temporada.- 1,5 €/mes

I per últim respecte a les taxes per la prestació del servei de la llar d’infants i aula de musica es

remet a la proposta d’acord.
Aquestes ultimes ja es venen aplicant des de el setembre i comenta que del seu estudi
econòmic, resulten deficitàries, sobre tot la d’Aula de Musica, però atès la tasca social que
representen, s’han de mantenir.
El Regidor Sr. Toni manifesta que si es compleixen les previsions i una vegada legalitzada
l’Escola de Musica es podrà gaudir de un finançament mes acurat i menys oneros per les
arques municipals.
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Pel regidor Sr. Josep Gorgues i Elisa Torrelles es comenten diversos aspectes sobre el cost
del menjador, sobre el seu cost i les ratis de monitors. Es comenta que si, que el cost es una
mica elevat, però que es un servei basic pel pares.
IV.- RECTIFICACIONS
FERNANDEZ.

CADASTRALS

FELIP

PIFARRE

I

ANTONIA

Vistes les instancies i documentació acompanyada, presentades per Felip Pifarre i Antònia
Fernandez, sol·licitant mesures oportunes per corregir error cadastral observats en els límits
de diverses parcel·les a la realitat existent Parcel·les 15 i 33 respectivament del Polig 9 i no
coincidents amb la documentació cadastral existent en l’Ajuntament, parcel·les que
actualment es troben inventariades a favor de l’Ajuntament, i atès que dites discordances
s’han produït fa mes de vint anys per aital motiu i atès els treballs de camp realitzat e informe
emès per Arturo Garcia oficial de recaptació de l’O. A. G. R T L i per tal de procedir a la
seva regularització, s’acorda Cedir i transferir la titularitat de la part de les finques
corresponents als Srs. que es relacionen, amb motiu d’adequar els límits a la realitat existent i
procedir a efectuar les alteracions cadastrals corresponents. autoritzant a l’Alcaldia per
gestionar dit acord.
V.- EXPEDIENT CONTRACTACIÓ ESCOLA BRESSOL. APROVACIÓ PLECS.
ACCEPTACIÓ AJUTS I NORMATIVA PUOS 2008.
Vist el projecte d’obra ordinària titulat « Projecte d’Execució Escola Bressol de Rosselló»,
redactat per Noemi Bañeres i Porta, 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 107 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de contractes del
Sector Públic 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
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 29 de maig de 2008 i publicat al DOGC i BOP num 79.
Atès que el pressupost d’execució per contracta del projecte es de 835. 339,12 euros IVA
inclòs 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 ;
Ates que aquesta Corporació es troba inclosa en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya,
any 2008, Programa de Dinamització i Equilibri Territorial, amb l’obra "Projecte de Escola
Bressol del municipi de Rosselló ", número d'obra PUOSC 2008/723 ET.
Atès igualment que per Resolució del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya de data 17 de setembre de 2008, s’aprova un projecte de centre per a la creació de
l’escola bressol publica
Vist l'expedient tramitat i documentació obrant a l'expedient, en el que s'acredita,el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost
vigent. ; la legislació aplicable, el procediment a seguir i l’òrgan competent per a aprovar i
adjudicar el contracte.
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Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establer en l’article 94 i
en la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic,, i atès el que determina les Bases d'Execució del PUOSC, a proposta de la
Alcaldia, s'acorda per unanimitat dels assistents el següent:
Primer.- Acceptar les ajudes incloses en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, any
2008, integrat en el Programa ET, aprovat per Acord del Govern de la Generalitat de 22 de
Juliol de 2008 per al finançament de l'obra "Projecte de Escola Bressol ", número d'obra
PUOSC 2008/723 ET, d'acord amb la comunicació de la inclusió de l'obra.
Segon.- Acceptar la normativa aprovada per al desenvolupament del Pla.
Tercer.- 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. Noemi Bañeres i Porta, 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.
Quart.- 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
30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic i Reglament de Contractes de
l'Estat, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació per a l’obra consistent
en Construcció Escola Bressol, convocant la seva licitació.
Segon.- Autoritzar, en la quantia de Set - cents vint mil cent dinou mil amb noranta cinc
cèntims d’euro. En número: 720. 119,95 euros, aquest preu no inclou l’Impost sobre el valor
afegit (IVA). la despesa que per a aquest ajuntament representa la contractació referenciada,
amb càrrec a la partida _42 - 62200. de l’estat de despeses del pressupost municipal d’aquest
ajuntament per a l’exercici 2008.
Tercer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regirà el contracte
d’obres consistent en l’execució de l’Escola Bressol del Municipi de Rosselló per
procediment obert, oferta més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.
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 Llei 8/87, de 15 d'Abril, s'anunciarà simultàniament la licitació pública a
que fa referència.
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Igualment publicar en el perfil de contractant anunci de licitació, perquè durant el termini de
vint - i - sis dies naturals puguin presentar les proposicions que estimin pertinents.
Cinquè - 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.
Sisè.- 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.- RATIFICACIÓ ALE. LEGACIONS PUOS 2009 I CONSIDERACIONS PUOS
2010 - 2001 - I 2012.
Seguidament per l’Alcaldia es dona compte de les següents resolucions respecte a les
al·legacions presentades en el tràmit d’informació Publica del Puos 2009 :
Decret
Vist que el proppassat dia 1 d’octubre de 2008 es va publicar al Diari Oficial de la
Generalitat núm. 5226 l’edicte de 16 de setembre de 2008, d’informació pública de la
formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, 2009 i de la planificació de les
anualitats 2010,2011 i 2012,
Atès que mitjançant aquest edicte es sotmeten les propostes al tràmit d’informació pública de
20 dies per fer al·legacions de conformitat amb l’article 18. 2 del Decret 245/2007, de 6 de
novembre de convocatòria per a la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya,
Atès que en la planificació corresponent a la nostra Entitat han estat incloses entre d’altres la
següent actuació amb el següent finançament:
Títol Actuació
Hotel Entitats Alcanis

pressupost Subvenció total Anualitat Programes
273. 835,19 €

60. 000,00 €

2012

MN

PUOSC
concedit
60. 000,00 €

Atès les subvencions que corresponen a l’Ajuntament de Rosselló, i en virtut de les
atribucions que em confereix la legislació vigent:
Resolc::
Primer.- COMPARÈIXER al tràmit d’informació pública del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya 2009 i formular les següents al·legacions:
1.- Sol·licitar canvi d’anualitat de l’actuació “Hotel d’Entitats en Colònia Alcanis” atribuïda a
l’anualitat 2012 per avançant - la a l’anualitat 2009. , i sol·licitar un augment de la subvenció
concedida per un import de 100. 000, Euros per poder afrontar altres necessitats i no
hipotecar les finances municipals en els anys següents i poder finançar un altra obra de vital
importància com ara el Pavelló Doble Poliesportiu.
Segon.- Sol·licitar i trametre els presents acords per mitjans telemàtics de l’extranet de les
administracions catalanes als efectes adients.
Tercer.- Donar compte al Ple en la propera sessió que es celebri.
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Tanmateix i atès que igualment dins d’aquest termini els ens locals beneficiaris poden
presentar consideracions i observacions a la planificació actual de les anualitats 2010,2011 i
2012, per aquesta Alcaldia s’ha presentat la següent consideració del tenor literal següent :
En Jaume Fernandez i Gonzalez, Alcalde President de l’Ajuntament de Rosselló, Comarca
del Segrià,
EXPOSA :
Que atès que el proppassat dia 1 d’octubre de 2008 es va publicar al Diari Oficial de la
Generalitat núm. 5226 l’edicte de 16 de setembre de 2008, d’informació pública de la
formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, 2009 i de la planificació de les
anualitats 2010,2011 i 2012,
Atès que mitjançant aquest edicte es sotmeten les propostes al tràmit d’informació pública de
20 dies per fer al·legacions de conformitat amb l’article 18. 2 del Decret 245/2007, de 6 de
novembre de convocatòria per a la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya,
Atès igualment que dins d’aquest termini els ens locals beneficiaris poden presentar
consideracions i observacions a la planificació actual de les anualitats 2010,2011 i 2012
Atès que en la demanda quinquennal del PUOSC es va sol·licitar les següents actuacions :
Ajuntament de Rosselló
1
2009 Pavelló Doble Poliesportiu
2
2008 Escola Bressol " Pas a Pas "
3
2008 Enllu Public Esp LLiures C'H
4
2010 Biblioteca Municipal
5
2011 Hotel d'Entitats C d'Alkanis
6
2010 MOD LA SEQUIA DEL CAP
7
2011 URBANCCANAL TRAM SUD,
8
2012 Urbanització Plaça de l'Esglesia

2. 691. 780,00 €
835. 339,12 €
121. 082,10 €
657. 893,40 €
273. 835,19 €
137. 635,93 €
127. 670,97 €
297. 929,23 €

1. 600. 000,00 €
340. 000,00 €
108. 973,89 €
350. 000,00 €
191. 685,67 €
68. 817,96 €
63. 835,48 €
208. 550,46 €

Atès que en la planificació corresponent a la nostra Entitat han estat incloses entre d’altres les
següents actuacions amb el següent finançament:
Titol Actuació
Escola Bressol Pas Pas
Hotel Entitats Alcanis
Pavello Doble Poliespor

pressupost
Subvenció total
Anualitat
Programes PUOSC concedit
835. 339,12 €
200. 000,00 €
2008
PG
ET
200. 000,00 €
273. 835,19 €
2. 691. 780,00

60. 000,00 €
465. 781,53

2012
2009

MN
PG
DL

60. 000,00 €
282. 905,15 €
182. 876,38 €

Atès les subvencions que corresponen a l’Ajuntament de Rosselló, i en virtut de les
atribucions que em confereix la legislació vigent:
Demano:
Primer.- COMPARÈIXER al tràmit d’informació pública del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya 2010, 2011 i 2012 i formular les següents consideracions i observacions :
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1. Sol·licitar la inclusió de l’actuació PROJECTE DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT DE
LA SEQUIA DEL CAP EN EL NUCLI URBA DE ROSSELLO, amb un pressupost de 145.
381,14 Euros i sol·licitar una subvenció del 70% de dit import. per l’anualitat 2010,2011 o
2012.
En el torn obert d’intervencions el Regidor Sr. Macià, pregunta que pasara amb el Pavelló?,
essent contestat per l’Alcaldia que es tracta de un problema pressupostari de la Generalitat.
que no afecta a l’execució de l’obra en si.
VII.- 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:
Acceptació Pressupost Encàrrec i Honoraris Redacció Projecte Hotel d’Entitats.
Resolució Aprovació Inicial Bases i Estatuts SUD 1.
Sol·licitud Prorroga per aprovació Projecte Urbanització SUD 1.
Aprovació Definitiva Projecte Urbanització C/ Albelda – C/ La Pau.
Contractació Dorinda Aventin com assessora urbanística.
Concurs Acreedors Alberalia.
Aprovació Comptes Gestor 3er. Trimestre.
Escrit adreçat a Casadoroi respecte al pagament CCEE C/ Secla del Cap. en virtut dels
compromisos urbanístics adquirits per simultaniejar la edificació amb la futura urbanització.
Adquisició Roba vigilants municipals.
Al·legació efectuada itinerari autobús escolar, Empresa Gamon, Parada Mata de Pinyana –
Manuel de Montsuar.
Resolució Recurs Taxa Escombraries Ramon Ballabriga, desestimatoria.
Llicencia Obertura Activitat Bar Clàssic.
Resolució Definitiva Activitat Subministres Cel·lulòsics.
Informes.
Inici Expedient per cobrir plaça Jutge de Pau Titular.
Treballs Inventari Municipal.
Informa de la Concessió de Subvencions per part del C. Catala de l’Esport, Programes C amb
2400 Euros i Programa F en 1. 000, Euros.
Escrit Sindicatura Comptes, comunicant que dona per rebudes les mateixes.
Informa de la Campanya organitzada pel CC Segrià, “ Reciclem el Segrià “ adreçada als
Centres d’Ensenyament e Instituts Comarca, trobant - se previst que en el Col·legi de
Rosselló es realitzarà el 13/11 a les 9,00 del mati.
També informa de l’escrit de la Societat de Caçadors, fent palesa els conflictes dels usos de
la Serra respecte a la Caça i les bicicletes i la necessitat de planificar dites activitats per
compaginar-les, i evitar els perills.
També informa de l’inici del Procés de Renovació del Consell de Participació de les Llar
d’Infants.
Concessió i canvi destinació subvenció del PIM de la Diputació de l’obra “ Ampliació
Cementiri” per la sol·licitada d’adquisició local Consultori Local.
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També comenta la celebració de l’Assemblea General del PMU 8, el proppassat dia 3 de
novembre i dels assumptes tractats.
Comenta que el dia 4 de Novembre, es va a realitzar una nova donació de sang.
Informa de les Autoritzacions Ambientals concedides a les Empreses Romero Polo i Àrids
Unilands per extracció de Recursos Naturals.
Informa de que per part del C. C. Segria, s’ha procedit a la contractació de la Empresa
encarregada d’anàlisis participatiu de l realitat de les Dones en Comarca.
Igualment informa de la comunicació d’aprovació de les actualitzacions en les aportacions
dels Ajuntaments en els Serveis de Recollida RSU, Serveis Social i Tècnics en un 4,5 %.
I per últim de les reunions mantingudes amb el SR. Ramon Martinez, respecte a les funcions
del Cos de Vigilants i reunió amb el Sr. Tomàs Pujol respecte a les al·legacions del PUOS.
Per últim intervé el Regidor Sr. Toni Capell, per mostrar la seva satisfacció per l’inici del
procediment licitatori de l’obra de l’Escola Bressol.
VIII.- 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

56/2008

NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ

FRANCISCO LLADONOSA RODIE/NEUS BAÑERES HORTET
Graver de Dalt, 20
25124 - ROSSELLO
Construcció magatzem agrícola al pol. 7 parcel·la 136, partida Salancar

CONTRATISTA

No consta

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’Alcaldia 14 - 10 - 2008

Nº EXPEDIENT

79/2008

NOM / DOMICILI

CONTRATISTA

JOSE CAÑABATE LOPEZ
Major, 69
25124 - ROSSELLO
Prorroga de llicencia per injecció amb poliuterà la façana lateral de la vivenda del c/ Major, 69 d’aquest
Municipi
Construccions Ribes Fernandez,SL

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’Alcaldia 16 - 10 - 2008

Nº EXPEDIENT

77/2008

NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ

SERGI VILA CASANOVAS
Almogavers, 1
25124 - ROSSELLO
Connexió a xarxa electrica de vivenda eixtent al Cami les Creus, Pol. 8 parcel·la 19 d’aquest Municipi

CONTRATISTA

Fecsa - Endesa

INFORME

DESFAVORABLE

APROVACIO

Decret d’Alcaldia 21 - 10 - 2008

Nº EXPEDIENT

81/2008

NOM / DOMICILI

GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG,S. A.
Pol. Industrial El Segre, parc. 301
c/ Enginyer Pau Agusti

DESCRIPCIÓ
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25191 - LLEIDA.-

CONTRATISTA

Obertura de rasa i instal·lacio de ca nonada de gas (disn projecte d’urbanitzacio del carrer Secla del Cap i carrer
Canal), d’aquest Municipi.
Ells mateixos

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’Alcaldia 21 - 10 - 2008

Nº EXPEDIENT

64/2008

NOM / DOMICILI

DAVID RICART JORDANA

DESCRIPCIÓ

Construcció d’una piscina a la vivenda del carrer Francesc Macia, 1 d’aquest Municipi

CONTRATISTA

Madeca, SA.

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’Alcaldia 21 - 10 - 2008

Nº EXPEDIENT

61/2008

NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ

FERNANDO NICOLAS ZABALA
c/ Graver de Baix, 16
25124 - ROSSELLO
Projecte Basic i d’execució i rehabilitació d’un edifici existent al carrer Graver de Baix, 16, d’aquest Municipi

CONTRATISTA

Jose A. Romero Vazquez

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’Alcaldia 29 - 10 - 2008

Nº EXPEDIENT

76/2008

NOM / DOMICILI

CONTRATISTA

ARAMEU INDUSTRIAL TORREFARRERA,SL.
Alzinar, 5
25123 - TORREFARRERA
Obertura rasa mitra tensio, baixa tensió al carrer Major i Cami d’Albelda per subministre a Promocions Arameu
Torrefarrera,SL i a Promoart,SL.
Cobra instal·lacions

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’Alcaldia 05 - 11 - 2008

Nº EXPEDIENT

85/2008

NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ

LOURDES PALAU MORANCHO
Major, 11
25124 - ROSSELLO
Arranjament façana de la vivenda del carrer Major, 11 d’aquest Municipi

CONTRATISTA

No consta

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’Alcaldia 05 - 11 - 2008

Nº EXPEDIENT

86/2008

NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ

GAS NATURAL DISTRIBUCION, SDG
Pol. Industrial El Segre, parc. 301
Enginyer Pau Agusti
25191 - LLEIDA
Obertura de cates per nou subministrament al carrer Major, 37, d’aquest Municipi

CONTRATISTA

Ells mateixos

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’Alcaldia 06 - 11 - 2008

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ
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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.
IX.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I ASSUMPTES DE TRÀMIT.
Es dona compte de la correspondència rebuda, restant assabentats.
En els assumptes de tràmit el Regidor Sr. Macià, pregunta envers l’ultima moció presentada,
manifestant l’Alcaldia que s’ha d’adequar el text a la nostra realitat i que ja es debatrà.
Igualment comenta l’Alcaldia, la convocatòria del FEDER, i les seves dubtes de poder gaudir
d’aquest fons per part del municipi.
I per últim el Regidor Sr. Raul Morlans pregunta sobre les factures de C. Orobitg respecte a
d’instal·lacions de les Firetes. essent contestat per l’Alcaldia al respecte.
X.- FACTURES I COMPTES.
S'aprova la relació de factures detallada i en poder dels regidors que ascendeix a la quantitat
de 154. 681,07€
DATA

INTERESSAT

DESCRIPCIO

06/10/2008

CONST. GORGUES,SA

Reparacions varies cementiri municipal

03/10/2008

C. COMARCAL SEGRIA

Recollida escombreries, setembre - 08

07/10/2008

RIEGOS COSTA,S. L.

Treballs varis reg camp de futbol

14/08/2008

REST. JARDI D'ALGUAIRE

Desp. represent. Alcalde i altres, 14 - 8 - 08

19/09/2008

REST. JARDI D'ALGUAIRE

Desp. represent. Alcalde i altres, 19 - 9 - 08

09/10/2008

TINTORERIA EVEREST

Netejar vestits pubilles i complements

30/09/2008

CARLES OROBITG J

Instal·lació varies, recinte firetes oct. 08

30/09/2008

CARLES OROBITG J

Reparacions varies escoles

30/09/2008

CARLES OROBITG J

Treballs muntar i desmuntar festa correllengua - 08

30/09/2008

CARLES OROBITG J

Treballs Poliesportiu, vestidors

30/09/2008

CARLES OROBITG J

Reparacions varies edif. Ajuntament

30/09/2008

SEGRE SERVEIS,S. A.

Begudes per l’Ajuntament

10/10/2008

TROFEUS PUIG PALLAS

Trofeus per concurs cartells f. major oct. 08

30/09/2008

FERR. ALBERT SOLER

Materials varis per equipament
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10/10/2008

AB, LAB. BIOTECNOLOGIA

Tractament invernatge per les piscines

30/09/2008

CORREUS I TELEGRAFS

Franqueig correspondencia, setembre - 08

09/10/2008

MUSICS DE GIRONA,SCCL

Actuacio Salseta del Poble Sec, f. major oct. 08

14/10/2008

INFOUNIO,S. L.

2 ordinadors per l’Ajuntament

15/10/2008

EXCAV. CASANOVAS,S. L.

Serveis contenidors entoldat,f. major oct. 08

15/10/2008

EXCAV. CASANOVAS,S. L.

Serveis contenidors firetes, f. major, oct. 08

24/09/2008

AMBIENTAL,S. L.

Revisio instal·lacio circuit torre refrigeracio

05/10/2008

FONTANET, C. B.

Despeses varies trobada motos, oct. 08

27/09/2008

FONTANET, C. B.

Despeses varies, tirada bitlles 2008

10/10/2008

MUSICS DE GIRONA,SCCL

Actuacio orquestra Mitjanit, f. major oct. 08

08/10/2008

WURTH ESPAÑA,S. A.

Park guants per manteniment

30/09/2008

C. RESIDUS SEGRIA

Serveis recollida FORM, agost - 08

30/09/2008

C. RESIDUS SEGRIA

Serveis recollida RSU, agost - 08

15/10/2008

CARLES OROBITG J

Instal·lacio electrica firetes, f. major oct. 08

10/10/2008

BONDIALLEIDA,S. L.

Publicitat f. major oct. 08

11/09/2008

BAR MODERNO

Aperitiu, diada 11 - 9 - 08

12/10/2008

BAR MODERNO

Aperitiu, dia Pilar, f. major oct. 08

10/10/2008

BAR MODERNO

Aperitiu prego de festes, oct. 08

13/10/2008

BAR MODERNO

Despeses menus musics, f. major oct. 08

13/10/2008

EVOLYA,S. L.

Pista volei, f. major oct. 08

08/10/2008

WURTH ESPAÑA,S. A.

Materials per equipament

08/10/2008

WURTH ESPAÑA,S. A.

Materials per equipament

17/10/2008

ENCARA FAREM SALAT,SCP

Animacio musical, 13 - 10 - 08, f. major oct. 08

15/10/2008

TASSAP,S. L.

Contractacio envelat f. major oct - 08

30/09/2008

GONZALO ABOGADOS

Extracte compte 3er trimestre - 08

07/10/2008

S. GRAL. AUTORS

Drets d'autors radiodifusio any 2006

09/10/2008

MUSICS DE CATALUNYA

Actuació orquestra Selvatana, f. major oct. 08

07/10/2008

MUSICS DE GIRONA,SCCL

Actuació orquestra Blanes, f. major oct. 08

18/09/2008

FECSA ENDESA

Rebut e. electr. Ajunt. vell, 9 - 7 a 10 - 9 - 08

12/09/2008

FECSA ENDESA

Rebut e. electr. Escorxador, 10 - 7 a 12 - 9 - 08

02/09/2008

FECSA ENDESA

Rebut e. electr. escoles, 11 - 7 a 12 - 9 - 08

07/10/2008

FECSA ENDESA

Rebut e. electr. enllum. public, 4 - 9 a 6 - 10 - 08

06/10/2008

FECSA ENDESA

Rebut e. electr. enllum. public,4 - 9 a 6 - 10 - 08
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15/09/2008

FECSA ENDESA

Rebut e. electr. bombes aigua, 30 - 6 a 10 - 9 - 08

06/10/2008

FECSA ENDESA

Rebut e. electr. zona esportiva, 4 - 9 a 6 - 10 - 08

06/10/2008

FECSA ENDESA

Rebut e. electr. Casal, 4 - 9 a 6 - 10 - 08

12/09/2008

FECSA ENDESA

Rebut e. electr. cementiri, 10 - 7 a 12 - 9 - 08

06/10/2008

FECSA ENDESA

Rebut e. electr. llar jubilats, 4 - 9 a 6 - 10 - 08

07/10/2008

FECSA ENDESA

Rebut e. electr. cami colonia, 4 - 9 a 6 - 10 - 08

07/10/2008

FECSA ENDESA

Rebut e. electr. enllum. public, 4 - 9 a 6 - 10 - 08

12/09/2008

FECSA ENDESA

Rebut e. electr. enllum. magatzem 10 - 7 a 12 - 9 - 08

21/10/2008

EQUIPOS DIGITALES

Facturació copies, 21 - 9 a 21 - 10 - 08

20/10/2008

EXCAV. CASANOVAS,S. L.

Reparar camins s/ pressupost 18/2008

15/10/2008

ATLANTIDA DARO

2 senyeres catalanes

15/10/2008

BRODATS DELFINA

Banderes, bandes i altres f. major oct. 08

15/10/2008

GEST. PUBLIC. SEGRE,SLU

Anunci f. Major octubre - 08

14/10/2008

PRODILLE ESPECTACLES

Lloguer tren turistic, f. major oct. 08

09/10/2008

BOSCH SERIGRAF

Samarretes i estamparles, per grup grallers

06/10/2008

BOSCH SERIGRAF

Estampar roba ajuntament

18/09/2008

D&A. ABOGADOS

Despeses exp. Sud - 1 i exp. escript. ampl. Ceip

15/10/2008

C. COMARCAL SEGRIA

Canon d'escombreries, 3er trimestre - 08

12/10/2008

PATISSERIA MONRABA

Pans per beneir, f. major oct. 08

17/10/2008

PLAMECA,S. A.

Lloguer maquina pel cementiri

11/10/2008

ESPIRAL,FLORISTERIA

Flors per la F. Major octubre - 08

10/10/2008

LA OFICINA

Materials varis per l’oficina

08/10/2008

SHALOM TALLER

Estoig per obsequi, f. major oct. 08

15/10/2008

CARME, REGALS

Obsequis varis, f. major octubre - 08

DATA

INTERESSAT

DESCRIPCIO

18/10/2008

BENIGNO LOPEZ(PLUS)

Despeses cantada corals, 19 - 10 - 08

15/10/2008

DESPATX SIMEO MIQUEL

Assessorament maig - agost - 2008

23/10/2008

VEPRODIMA,S. L.

Roba per l’Ajuntament

27/10/2008

EDQ,engin. disseny i qualitat

Treballs asessoram. informes i altres al Municipi

19/10/2008

FORN DE PA GIRIBET

Despeses varies, cantada corals, 19 - 10 - 08

28/10/2008

TELEFONICA

Facturacio plana empreses, octubre - 08

28/10/2008

TELEFONICA

Facturacio plana empreses, octubre - 08
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25/10/2008

INTRACATALONIA

Prestacio serveis noticies emissora, oct - 08

20/10/2008

SARAU EVENTS

Servei i lloguer 2 WC per aedrom, oct - 08

31/10/2008

CARLES OROBITG JORDANA

Varis festa major octubre - 2008

31/10/2008

CARLES OROBITG JORDANA

Treballs varis a les escoles

31/10/2008

CARLES OROBITG JORDANA

Reparacions enllumenat public

31/10/2008

CARLES OROBITG JORDANA

Reparacions varies Casal

22/10/2008

SOCOMOR,S. A.

Clinget, toballoletes amb sabo, manteniment

15/10/2008

ABACUS

llibres per la Biblioteca, punt Edu

21/10/2008

SKATOO OLD SCHOOL,S. L.

Curset de graffiti, local joventut

30/10/2008

D&A ABOGADOS G. Urb.

Liquid. quota oct. 08 i altres despeses

13/10/2008

MIG SEGRIA

Subvencio 1a. part temporada 2008 - 09

13/10/2008

INSPIRA,TOT ES POSSIBLE

Actuació cia Pentina el gat, 11 - 10 - 08 f. major

31/10/2008

BOSCH SERIGRAF

Gorres de color roig per l’Ajuntament

30/10/2008

MARBRES LL. SIMO

Peces pel cementiri

31/10/2008

C. COMARCAL SEGRIA

Recollida d'escombreries, octubre - 08

31/10/2008

SERVEIS LIC 1999, SLU

Serveis neteja festa major octubre - 08

31/10/2008

SERVEIS LIC 1999, SLU

Serveis neteja festa major octubre - 08

31/10/2008

SERVEIS LIC 1999, SLU

Serveis neteja festa major octubre - 08

31/10/2008

SERVEIS LIC 1999, SLU

Serveis neteja festa major octubre - 08

31/10/2008

SERVEIS LIC 1999, SLU

Serveis neteja Municipi, 10 - 10 - 08

31/10/2008

SERVEIS LIC 1999, SLU

Serveis neteja Municipi, 23 - 10 - 08

31/10/2008

METAL·LIQUES RUBINAT

Canviar vidre porta Casal

28/10/2008

DASA, Desarrollos Agroquimicos

Sulfats jardins i xipres cementiri

31/10/2008

FORN DE PA GIRIBET

Despeses varies, politiques de dones

28/10/2008

MARTA ESTALELLA COTILLAS

Direccio i fi d'obra, rehabilitacio casa Colonia

28/10/2008

ZAIDA PEREZ RODRIGUEZ

Direccio i fi d'obra, rehabilitacio casa Colonia

04/11/2008

GALPSERVI EXPRES

Gasoleo maquina netejar carrers

16/10/2008

FCO. XAVIER LLADONOSA

Sonoritzacio concert cant coral, 10 - 10 - 08

31/10/2008

C. COMARCAL SEGRIA

Serveis socials, 1 - 9 a 31 - 10 - 08

03/11/2008

MON INFORMATIC

Manteniment informatica radio

31/10/2008

M. N. CATERING 2003

Menjars escola bressol, octubre - 08

31/10/2008

CARBONIQUES DOMINGO

Lloguer nevera i begudes

31/10/2008

PUNTO Y CONTROL,S. A.

Vigilancia f. major octubre - 08
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31/10/2008

NOVES FORMES,La Mañana

Anunci F. Major i edicte pla parcial Sud - 1

31/10/2008

ESTACIO SERVEI BENAVENT

Gasolina vehicle Ajunt, i gas - oil pel jardiner

07/05/2008

ARTECNIA INGENIERIA,S. L.

Realitzacio informes d'activitats (2)

31/10/2008

FRU - ROSE,SCCL

Pinso per a gossos

31/10/2008

FRU - ROSE,SCCL

Sulfats per jardins Municipi

05/11/2008

FECSA ENDESA

Rebut enllum. Cami Benavent, 3 - 10 a 5 - 11 - 08

05/11/2008

FECSA ENDESA

Rebut enllum. Blocs S. Pere, 3 - 10 a 5 - 11 - 08
Membres Corporació, mes d'octubre - 08

Pere J. Vidal Torruella

Gestions Ajuntament

Lluis Rodrigo Galan

Gestions Ajuntament

Antoni Capell Tehas

Gestions Ajuntament

Montserrat Folguera Bañeres

Gestions Ajuntament

Bertomeu Gorgues Gorgues

Gestions Ajuntament

Josep A. Rius Gorgues

Gestions Ajuntament

Elisa Torrelles Tormo

Gestions Ajuntament

Raul Morlans Monjo

Gestions Ajuntament

Macia Jove Rodes

Gestions Ajuntament

Marta Porta Justribo

Gestions Ajuntament

TOTAL

154. 681,07

Decret;
S'aprova la relació de factures a d'alt detallada que ascendeix a la quantitat de 154. 681,07€
d'acord amb les atribucions contemplades a la legislació vigent.

I no havent - hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les vint - i
– una trenta hores i de tot lo dit s’estén aquesta acta,que com a Secretari, certifico.
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