
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 
18 de Desembre de 2008 
 
Data: 18 de desembre de 2008 
Horari: 21 a 22,45 hores.  
Lloc: Rosselló. Sala d’Actes de la casa consistorial.  
Regim : Ordinària.  
  
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. Lectura i aprovació acta anterior.  
2. Aprovació Conveni Col·laboració entre el Servei Català de Transit i l’Ajuntament de 

Rosselló sobre l’assumpció de les Facultats de Denuncia i Sanció per Infraccions a 
Normes de Circulació en Vies Urbanes.  

3. Aprovació Inicial Expedient de Modificacions de Crèdits 3/2008.  
4. Aprovació Denominació Via Publica..  
5. Proposta Adquisició directa locals 3 i 4, Pl. Baixa del Avd Guillem de Rosselló, per 

Consultori Local.  
6. Proposta Atorgament Subvencions Entitats any 2008.  
7. Aprovació Conveni de Col·laboració Ajuntaments d’Albesa, Alguaire, Almenar, Corbins 

i Rosselló per a la creació d’un Consorci d’Emissores Municipals, EMUN Terres de 
Ponent.  

8. Aprovació Inicial Pla Local Política de Dones.  
9. Adhesió Manifest Violència de Gènere.  
10. Sol·licitud Obra Casa Colònia Alcanis a càrrec del 1% Cultural.  
11. Gratificacions Personal Ajuntament.  
12. Decrets e Informes Alcaldia i Regidories.  
13. Llicencies d’Obres.  
14. Correspondència Oficial i assumptes de tràmit.  
15. Mocions.  
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16. Factures i comptes.  
17. Precs i Preguntes.  
 
1. LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR.  
Es aprovada per unanimitat acta de la sessió extraordinària de data 10/11/2008.  
 
II.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL SERVEI CATALÀ DE 
TRÀNSIT SOBRE ASSUMPCIÓ DE LES FACULTATS DE DENÚNCIA I SANCIÓ 
PER INFRACCIONS A NORMES DE CIRCULACIÓ EN VIES URBANES 
Vist el conveni de col·laboració entre el Servei català de trànsit i l’ajuntament de Rosselló, 
sobre l’Assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions de normes de 
circulació en vies urbanes.  
Atès que l’article 11,4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, disposa que els delegats i 
delegades territorials del Govern de la Generalitat poden assumir la competència 
sancionadora per infraccions de normes de circulació en vies urbanes que corresponen als 
Alcaldes, sempre que hi hagi conveni subscrit en aquesta matèria entre l’ajuntament afectat i 
el Server Català de Trànsit.  
Atès que es considera convenient que el nostre municipi s’aculli a allò que preveu l’article 
11,4 de l’esmentada Llei 14/1997, de 24 de desembre, i l’article 12,1 cinquè i sisè de la Llei 
10/1994, d’11 de juliol, mitjançant la subscripció del corresponent conveni.  
Atès el que disposen, entre d’altres, els articles 57 de la LBRL; articles 300, 304 i 309,2 del 
ROAS i article114,3,e) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.  
A proposta de l’Alcaldia, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Aprovar el Conveni de Col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i 
l’ajuntament de Rosselló sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infracció 
a normes de circulació en vies urbanes.  
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde –President per a efectuar totes les signatures de tots els 
documents necessaris per tal d’executar el present acord.  
TERCER.- Donar publicitat al contingut d’aquest conveni per tal de garantir, d’acord amb el 
principi de seguretat jurídica, el seu coneixement per part del habitants del municipi, a través 
de la seva exposició al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, i així mateix per qualsevol altre 
mitjà que aquest consideri oportú.  
QUART.- Donar trasllat del present acord al Servei Català de Trànsit als efectes adients..  
 
Torn obert d’intervencions : 
Per part de l’Alcaldia en la seva explicació manifesta que es tracta de un conveni renovable 
anualment, es standar i preveu la capacitat de sanció compartida entre mossos i agents 
municipals.  
També comenta que el criteri de la sanció l’estableix l’ajuntament i la gestió l’assumeix 
Transit per manca de infraestructura administrativa del propi Ajuntament , i que estalvia 
costos.  
També comenta que la recaptació es per el Servei Català de Transit.  
El Regidor Sr. Josep Gorgues, manifesta les seves dubtes, considerant que es pot produir una 
mala convivència per aquest motiu.  
L’Alcalde, comenta que la política de sanció es troba a les nostres mans, que s’ha realitzat 
una campanya de persuasió als veïns, que els reincidents tindran una fitxa, per procedir a la 
sanció. Considera que la capacitat de sancionar es bona, el fer-hi un bon us esta a les mans de 
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l’Ajuntament, i que no es pot permetre la incapacitat de no poder actuar respecte a 
determinades conductes, i que la sanció es en benefici dels ciutadans que actuen 
correctament.  
 
El Regidors Sr. Josep Gorgues, n’obstan les consideracions esgrimides per l’Alcaldia, mante 
les seves reticències.  
El Regidors Sr. Macià, pregunta i comenta,. La pregunta es si els funcionaris que multen es 
troben investits de l’autoritat. Per l’Alcaldia es contesta que si, que son funcionaris i les seves 
actuacions es troben revestides de la presumpció de veracitat. El comentari es que la 
Reordenació del Transit, es un fet que ja esta al carrer.  
Per part de l’Alcalde es manifesta que el desplegament de la reordenació de transit esta a 
prova.  
 
III.- APROVACIO INICIAL EXPEDIENT MODFICACIONS CREDITS 3/2008.  
Davant l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent, per a les 
quals el crèdit consignat en el vigent Pressupost de la Corporació és insuficient i no 
ampliable, i atès que es disposa de romanent líquid de Tresoreria segons els estats financers i 
comptables resultants de la liquidació de l’exercici anterior, és precisa la concessió d’un 
suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria, 
 
Atès igualment l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent, 
per al qual no hi ha crèdit,, és precisa la modificació dels crèdits, finançat amb càrrec al 
romanent líquid de Tresoreria e ingressos nous, 

 

En data 16 de desembre, es va emetre informe de Secretaria Intervenció sobre la Legislació 
aplicable i el procediment a seguir,  
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords : 
 

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits n. º 3/2008, en la 
modalitat de suplement de crèdit, i crèdits extraordinaris, finançat amb càrrec al romanent 
líquid de Tresoreria resultant de la liquidació de l’exercici anterior, i nous ingressos. segons 
els desglos següent : 

 
 

    
 EXPEDIENT MODIFICACIO DE CREDITS 3/2008   INICIALS   

DEFINITIUS   SUPLEMENT 

            
1 01 30000  INTERESSOS PRESTECS  26. 200,00 26. 200,00 7500,00
1 11 10000  RETRIBUCCIONS CARRECS CORPORACIO  45. 600,00 45. 600,00 5000,00
1 11 23000  DIETES MEMBRES CORPORACIO  1. 000,00 1. 000,00 3000,00
1 12 12000  RETRIBUCCIONS BASIQUES FUNCIONARIS  58. 103,36 58. 103,36 4000,00
1 12 13000  RETRIB. PERSONAL LABORAL FIX  44. 700,02 44. 700,02 200,00
1 12 21200  REP I MANTEN EDIFICI AJUNTAMENT  10. 500,00 10. 500,00 2500,00
1 12 21400  MANTENIMENT VEHICLES MUNICIPALS  1. 000,00 1. 000,00 500,00
1 12 21600  MANTENIM,CONSERV EQUIPS PROCES INFORMACIO  12. 000,00 12. 000,00 1500,00
1 12 22000  MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE  9. 000,00 9. 000,00 6000,00
1 12 22001  PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS  13. 000,00 13. 000,00 1000,00
1 12 22100  MATERIAL SUBMINISTRE I ALTRES DEP  28. 000,00 28. 000,00 8000,00
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1 12 22102  VESTUARI AGUTZIL MUNICIPAL  300,00 3. 300,00 3700,00
1 12 22200  DESPESES COMUNICACIÓ DEPENDENCIES  10. 000,00 10. 000,00 10000,00
1 12 22500  TRIBUTS  3. 500,00 3. 500,00 1000,00
1 12 22400  PRIMES ASSEGURANCES  15. 500,00 15. 500,00 200,00
1 12 22700  GESTORIA I ASSEGURANCES, ASSESSORIA JURIDICA  7. 000,00 7. 000,00 3000,00
1 12 46600  APORTACIONS FEM I ACM  1. 200,00 1. 200,00 100,00
1 31 16000  SEGURETAT SOCIAL  66. 340,55 76. 340,55 24000,00
1 31 48000  ATENCIONS BENEFIQUES  100,00 100,00 4000,00
1 42 14100  RETRIBUCIONS PROFESORAT ESCOLA MUSICA  22. 492,67 22. 492,67 3000,00
1 42 22104  MATERIAL I SUBMINISTRE ESCOLES/LL. INFANTS  19. 000,00 19. 000,00 2000,00
1 42 22709  CTE PREST. SERVEIS ESCOLA BRESSOL  116. 000,00 116. 000,00 1000,00
1 43 22701  CONTRACTE PRESTACIONS DE SERVEIS  45. 000,00 55. 000,00 20000,00
1 43 63212  OTRAS INVERSIONES  12. 000,00 17. 000,00 7000,00
1 44 14100  RETRI PERSONAL CONTRACTAT  19. 300,00 59. 300,00 22000,00
1 44 21204  REPARACIO I MANTENIMENT CEMENTIRI  2. 500,00 2. 500,00 300,00
1 44 22107  ENLLUMENAT PUBLIC  50. 000,00 50. 000,00 3000,00
1 44 22702  CONTRACTE NETEJA DEPENDENCIES I ESCOLES  75. 000,00 75. 000,00 15000,00
1 44 46502  CONSELL COMARCAL SEGRIA, RECOLLIDA RSU I CANON  64. 816,74 79. 816,74 1000,00
1 44 46700  CONSORCI RESIDUS SEGRIA TRACTAMENT RSU I FORM  22. 333,26 24. 333,26 2500,00
1 45 14100  RETRIBUCIONS PUNT EDU, EMISSORA I ALTRES  19. 000,00 19. 000,00 7000,00
1 45 21209  REPARACIO I MANTENIMENT EMISSORA  3. 000,00 3. 000,00 1500,00
1 45 22608  ACTES POPULARS I ALTRES  15. 000,00 15. 000,00 17000,00
1 45 62209  CREACIO PISTA VOLEY  0,00 11. 351,00 14,19
1 46 22602  PUBLICACIO BUTLLETI MUNICIPAL  2000,00  2. 000,00 300,00
1 51 21000  ARRANJAMENT CAMINS MUNICIPALS  20. 000,00 40. 000,00 8000,00
1 51 61114  PARKING CAMINONS  0,00 8. 500,00 28,92
1 51 62001  ADECUACIO RECINTE FIRAL  0,00 14. 000,00 4000,00
1 53 21900  PODA I TRACTAMENT FITOSANITARI ARBRES  12000,00 12. 000,00 3000,00
1 53 68000  PLA DIRECTOR REFORESTACIO SERRA  5. 000,00 5. 000,00 37000,00
1 91 46700  TRANSPORT INTERURBA AREA DE LLEIDA  4. 000,00 4. 000,00 204,47

            
            
          TOTAL   240. 047,58 € 
     
     CREDITS EXTRAORDINARIS     
           
   CONSELL COMARCAL FONS SUPRAMUNICIPAL  6. 661,95   
   COMPLEMENTARIA OBRA AL - KANIS  43. 000,00   
   CARPETA CIUTADANA  26. 000,00   
       
   TOTAL 75. 661,95   
     

 
 

Aquest import restant finançats de la següent manera: 
 
Subvenció Gestió Forestal................................ 25. 000,00 Euros.  
Subvenció AOC (Carperta Ciutadana)............. 13. 000,00 Euros.  
Subvenció PUOSC. Obra Complementaria...... 22. 000,00 Euros.  
 
Total Nous Ingressos........................................ 60. 000,00 Euros.  
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Concepte.    Denominació.        Import.  
870. 00  Romanent Tresor Liquidació 2007.  874. 178,53 
870. 00  Romanent Tresor Utilitzat  502. 640,71 
870. 00  Romanent Tresor Dispon.  371. 537,82 
   
  Romanent Tresoreria Aplicat a expedient  255. 708,53  
 
 

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial 
de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i 
presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si 
durant l’esmentat termini no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un 
termini d’un mes per a resoldre - les.  
 
En el torn obert d’intervencions 
El Regidor Raul Morlans pregunta si s’ha fet la previsió amb generositat.  
L’Alcalde, manifesta que si, que el seu resultat es veurà amb la liquidació.  
El Regidor Sr. Macià, pregunta com funciona el Romanent de Tresoreria, essent contestat per 
Secretaria.  
 
IV.- APROVACIÓ INICIAL DENOMINACIO NOM NOUS CARRERS.  
ANTECEDENTS 
Atès que existeix una nova via pública, concretament en el tram paral·lel al Carrer Nord, a la 
Zona de les Escoles e igualment en els carrers de nova execució en la Plaça del Pont , aquest 
Ajuntament ha decidit iniciar el procediment per aprovar la denominació d'aquestes noves 
vies.  
 
Atès les propostes presentades de denominar el Carrer Paral·lel al Carrer Nord, com a C/ 
Mestre Ramon Vives i els carrers de la nova urbanització del Pont del Morè com a Carrer 
Joan Maragall i Enric Granados , segons consten grafiats en el plànol adjunt.  
 
FONAMENTS DE DRET 
La denominació de la via pública és un dels elements que ha de contenir l'inventari referit a les vies 
públiques, segons assenyala l'article 108 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals.  
 
Es proposa a l'Ajuntament en Ple, competent segons el que preveu l'article 105 de l'esmentat 
Decret, i s’aprova per unanimitat dels membres assistents, l'adopció del següents acords: 
 
PROPOSTA D’ACORDS: 
1. Aprovar inicialment la denominació dels carrers sense nom que transcorren per darrere del C/ 
Nord, com a carrer Mestre Ramon Vives i els carrers de la nova urbanització Pont del Morè com a 
carrers Joan Maragall i Enric Granados   .  
 
2. Sotmetre - ho a un termini d'informació pública de vint dies mitjançant edicte al Butlletí Oficial de 
la Província i al tauler d'edictes municipal, a l'efecte que qualsevol persona interessada pugui 
presentar les observacions o els suggeriments que consideri convenients, fent - se constar que si 
transcorregut aquest període de temps no s'ha formulat cap observació o suggeriment, aquest acord 
inicial quedarà aprovat definitivament, sense necessitat de nova aprovació en forma expressa.  
 
3 - Establir la numeració de les parcel·les resultants de les esmentades vies públiques.  
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4. Facultar l'alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per a l'efectivitat dels 
precedents acords.  
 
5. Aprovat definitivament l'expedient, comunicar l'acord als possibles veïns afectats, així com a la 
resta d'entitats, agrupacions locals i institucions interessades (familiars de Ramon Vives. INE, 
Correus, Registre de la Propietat, Cadastre ect).  
S’aprova la proposta per unanimitat.  

V.- ADQUISICIÓ DIRECTA IMMOBLE Pl. Baixa de l’Avda Guillem de Rossello num 
1 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11, local num 3 i 4.  
Aquest Ajuntament ha instruït l’expedient relatiu a l’adquisició directa de la propietat de 
l’immoble situat Pl. Baixa de l’Avda Guillem de Rossello num 1 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11, local num 
3 i 4, amb la finalitat de instal·lar-hi un nou Consultori Local,, orientat a facilitar l'accessibilitat 
dels usuaris, en comparació amb l'antic Consultori Local i a resoldre les mancances detectades,  
 
Mitjançant l’informe de l’arquitecte municipal s’ha acreditat que l’import de la taxació pericial 
del bé és inferior al preu de venda ofert pel propietari, com també que es donen les causes 
justificatives per procedir a l’adquisició directa, relatives a les peculiaritats del bé per a 
l’adequada prestació del servei i a les limitacions del mercat immobiliari, d’acord amb l’article 
30. 1. a) del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 
d’octubre.  
 
S’ha procedit a l’aprovació inicial i submissió a informació pública del corresponent plec de 
clàusules administratives particulars, que ha estat aprovat definitivament per manca de 
presentació d’al·legacions durant el termini d’informació pública.  
 
S’ha sol·licitat així mateix l’informe preceptiu del Departament de Governació de la Generalitat 
de Catalunya, que ha resultat favorable a l’adquisició directa de l’immoble sempre que es 
compleixin els preceptes legals i reglamentaris en vigor i, en especial, que hi hagi consignació 
ferma i suficient per al finançament total de l’operació jurídica projectada en l’exercici en el 
qual s’acorda i que la finca figuri inscrita al Registre de la Propietat a nom del venedor, lliure de 
càrregues i gravàmens.  
 
Consta acreditat en l’expedient, segons informe de l’interventor municipal, que hi ha 
consignació pressupostària i, respecte a la dotació suficient o finançament ferm per atendre el 
pagament del preu del contracte i les despeses d’escriptura i inscripció registral s’ha emès 
informe per secretaria - intervenció de 2008 que consten a l’expedient.  
 
La competència per decidir sobre l’adquisició del bé en qüestió correspon al Ple municipal, a 
tenor de l’article 22. 2. o) de la Llei de bases del règim local,

10
 7/1985, de 2 d’abril.  

 
Atesa la conveniència per als interessos municipals de procedir a l’esmentada adquisició, 
l’alcalde proposa al Ple municipal l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
I. ADQUIRIR a títol de compravenda l’immoble situat en Pl. Baixa de l’Avda Guillem de 
Rosselló num 1 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11, local num 3 i 4, amb plena subjecció al plec de clàusules 
administratives particulars aprovat inicialment per acord plenari de data 10 de novembre de 
2008 i esdevingut definitiu per manca d’al·legacions durant el termini d’informació pública.  
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II. AUTORITZAR la despesa plurianual, anualitats 2008 a 2010 per import de 388. 280,00 
Euros, a raó de 252. 382,00 €, per l’anualitat de 2008 ; 97. 070,00 € per l’anualitat 2009 i 38. 
828,00 € per l’anualitat 2010. i en conseqüència AUTORITZAR i DISPOSAR del crèdit de 252. 
382,00 € euros, amb càrrec a la partida del pressupost municipal vigent, per atendre el pagament 
del preu de la compravenda prèviament acordada, que te caràcter plurianual i també del crèdit 
necessari,, per atendre al pagament de les despeses d’escriptura i inscripció registral de la 
compravenda 
 
III. FACULTAR l’alcalde perquè procedeixi a signar en nom d’aquest Ajuntament tots els 
documents públics i privats necessaris per a l’execució dels presents acords.  

IV. NOTIFICAR els presents acords als Srs Antonio Armengol Serra i Teresa Maria 
Fontanet Seuma. com a venedors, tot requerint - lo a comparèixer davant el notari que es 
designarà per a l’atorgament de la corresponent escriptura de compravenda.  
 
V. PROCEDIR a inscriure l’esmentat immoble al Registre de la Propietat i a l’inventari 
municipal, un cop formalitzada la compravenda en escriptura pública.  
Essent aprovada per unanimitat dita proposta.  
 
VI.- PROPOSTA ATORGAMENT SUBVENCIONS ENTITATS 2008.  
Per la Regidoria de Cultura, es comenta que dins el reconeixement de les activitats que duen 
a terme les diverses entitats del municipi en els àmbits que el son propis, creu oportú 
fomentar aquest tipus d'actuacions mitjançant l'atorgament dels ajuts que permetin les 
disponibilitats pressupostàries i atès les bases d’atorgament de subvenció, proposa al Ple la 
següent distribució per aquest Any 2008, una vegada han estat objecte d’estudi i valoració les 
peticions i activitats dutes a terme, acompanyades de la documentació corresponent,  
 
 
 SOL·LICITAT OTORGAT 
   
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS 0 0 
MOTOCLUB TRIBU DESKONTROL 0 0 
PENYA BLAUGRANA 0 0 
AMPA CEIP LA ROSELLA 2000 2000 
ESBART ROSSELLONÈS 8000 4000 
CONGREGACIÓ MARIANA 600 600 
ASSOCIACIÓ DONES ALKANÍSSIA 2500 2500 
LLAR JUBILATS SANT ANTOLÍ 2000 2000 
CORAL FLOR D'ESPÍGOL 5951 3100 
  
CLUB CICLISTA ROSSELLÓ 0 0 
CLUB BITLLES ROSSELLÓ 1200 1000 
CLUB BITLLES SANT ANTOLÍ 1200 1000 
SOCIETAT CAÇADORS SANT PERE 500 500 
 
Essent aprovada dita proposta per unanimitat.  
 
Torn obert intervencions: 
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La Regidora Montserrat Folguera, comenta els criteris que s’han tingut en compte per 
distribuir els imports de la subvenció, com el numero d’Activitats realitzades, si aquestes han 
estat restringides als socis o obertes a la resta de la ciutadania etc.  
El Regidor Toni Capell pregunta si dins d’aquesta subvenció es troben les activitats 
ordinàries que es realitzen a l’Escola, contestant la Regidora que aquestes son apart.  
 
VII.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE ELS AJUNTAMENTS D’ALBESA, ALGUAIRE, ALMENAR, CORBINS I 
ROSSELLÓ DE SEGRIÀ PER A LA CREACIO DEL CONSORCI EMUN TERRES DE 
PONENT  
Atès que els Ajuntaments d’Albesa, Alguaire, Almenar, Corbins i Rosselló de Segrià 
disposen actualment d’un servei de radiodifusió d’àmbit local.  
 
Atès que aquestes Corporacions són conscients dels avantatges que comporta el compartir 
recursos i unir esforços per tal d’impulsar un servei de radiodifusió conformat per les 
respectives emissores municipals dels ens locals 
 
Atès que el que es pretén és crear una entitat amb personalitat jurídica pròpia que li permeti 
assumir drets i obligacions amb independència i autonomia respecte els ens locals que en 
formen part.  
 
Atès que les finalitats que es pretenen aconseguir són la promoció de les activitats de les 
emissores de ràdio locals, tot produint i fomentant les seves programacions i, en general, la 
promoció en totes les activitats conduents al desenvolupament del món de la comunicació 
local.  
 
Proposta 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple municipal que adopti els acords següents: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre els ajuntaments d’Albesa, Alguaire, 
Almenar, Corbins i Rosselló de Segrià per a la creació del Consorci Emun Terres de Ponent,  
Segon.- Notificar el present acord als Ajuntaments signants del present conveni.  
 
Torn obert intervencions: 
Per la Regidora Montserrat Folguera comenta la decisió de crear un Consorci en lloc de una 
SL, tot i estar en procés de creació de la SL, i manifesta que desprès d’analitzar les diverses 
opcions es va creure que un consorci oferia més possibilitats de sol·licitud d’ajuts a altres 
administracions, tenint els mateixos avantatges que la SL en quant a contractació de personal 
i serveis o facturació de publicitat i explica les avantatges del mateix principalment de tipus 
econòmic.  
 
Intervé l’Alcalde manifestant que s’estan redactant els Estatuts i que a primers d’any es 
procedirà al seu estudi i discussió. El fet de donar-li una entitat física, permetrà buscar 
publicitat institucionals i altres ajuts.  
 
VII.- APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE POLÍTIQUES DE DONES PEL 
MUNICIPI DE ROSSELLÓ.  
Atès que aquest Ajuntament va sol·licitar una subvenció a l’Institut Català de la Dona, per 
finançar les despeses derivades de l’elaboració, implementació o desenvolupament de 
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politiques de dones i per la confecció / elaboració del Pla de la Dona del Municipi de 
Rosselló, d’acord amb les Resolucions ASC 919 i 920 /2008 de 2 d’Abril. i que entre les 
funcions assignades a l’Institut Català de les Dones està com a línia estratègica del Govern la 
d’impulsar polítiques de dones i per a dones que portin a la garantia de la totalitat dels seus 
drets i a l’eradicació de qualsevol forma de discriminació 
 
Atès que per Resolució de data 18 de Juliol de 2008, la Presidència de Govern de l’Institut 
Català de la Dona, va aprovar la sol·licitud presentada per aquest Ajuntament. I ENS VA 
ATROGAR UNA SUBVENCIÓ DE 1. 019,00 Euros, pel Disseny. Elaboració i aprovació 
d’un pla de politiques de dones.  
 
Vist el Pla Local de Polítiques de les Dones al Municipi de Rosselló, que reflecteix la 
perspectiva de gènere en les polítiques municipals i potencia la transversalitat entre les 
diferents àrees municipals que treballen amb dones i així garantir una qualitat millor i més 
integral en l’atenció a les dones i l’abordatge de les seves necessitats.  

Es planteja com un Pla obert i flexible a propostes i necessitats municipals, intentant 
contribuir a la millora de la situació social, política, econòmica, familiar i cultural de la 
ciutadania, promovent la igualtat entre homes i dones i, des d’un punt de vista de 
quotidianitat, tenint en compte que molts cops els processos i les necessitats de les unes i dels 
altres són diferents.  

Les polítiques a favor de la igualtat d’oportunitats parteixen d’un compromís polític i d’una 
necessitat evident perquè les lleis han demostrat que no són suficients per afrontar les 
desigualtats. És molt evident que de la igualtat legal a la real hi ha un gran tram per recórrer 
ja que la cultura de rols, home i dona, està molt arrelada.  

El canvi d’actituds ha de partir tant de les expectatives de les persones responsables de 
programes municipals, com de les entitats o col·lectius de dones de cada territori i de la 
ciutadania en general.  

De l’estudi i anàlisi de la realitat del municipi es deriva la realització del Pla Municipal de 
Polítiques de Dones d’on destaquen una sèrie d’objectius, que s’aniran treballant de manera 
gradual, d’acord amb la progressiva implantació del Pla, entre els quals es poden enumerar 
els següents 

1. Conèixer la realitat de les dones en el municipi.  

2. Promoure la presència social de les dones.  

3. Promoure les condicions que possibilitin una organització social compartida. La 
igualtat exigeix la paritat 

4. Incrementar la participació laboral de les dones.  

5. Proposar actuacions favorables per tal que es comparteixin les responsabilitats 
familiars 

6. Promoure la qualitat de vida, la salut de les dones i el benestar físic, mental i social 
que comporta l’autonomia personal, solidària i joiosa.  
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7. Potenciar les xarxes de dones.  

8. Eradicar la violència de gènere i sensibilitzar la població sobre la cultura del respecte 
mutu i de l’educació democràtica.  

9. Dur a terme actuacions encaminades a eradicar el llenguatge sexista dins i fora 
l’Administració.  

 
Per l’exposat es proposa : 
 
Primer. Aprovar el Pla Local de Polítiques de les Dones al Municipi de Rosselló.  
Segon. Enviar una copia de l’esmentat Pla a l’Institut Català de la Dona 
Tercer. Facultar i autoritzar al Sr. Alcalde en aquell en que delegui, tant àmpliament en dret 
sigui de menester perquè signi la documentació necessària a tal fi.  
 
S’aprova amb l’abstenció del Grup de IpR.  
 
En el torn obert d’intervencions, 
Per la Regidoria es comenta la missió del Pla d’Actuació en Polítiques de Dones és portar a 
terme les actuacions adreçades a aconseguir la plena igualtat entre homes i dones a través 
dels objectius, programes i accions concretes, que reorienten i reordenen la política d’igualtat 
d’oportunitats d’una manera integral: observar el col·lectiu destinatari des de tots els seus 
aspectes i donar respostes des d’un treball interdisciplinar per tal de provocar un canvi dins la 
mateixa organització cap a la cultura de la coordinació política, tècnica i ciutadana.  
La política municipal assumeix el compromís i fa efectiu el mandat constitucional de 
promoure les condicions per que la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en que 
s’integra siguin reals i efectius.  
El Pla és un instrument que pretén aglutinar totes les actuacions que es realitzen al voltant 
de la dona, així com recollir totes les noves propostes d’actuació segons la realitat existent. 
És un instrument que vol respondre a les necessitats de la població de manera global, amb la 
intervenció en diferents àmbits i amb la participació dels diferents agents implicats: les 
administracions, els agents socials i el teixit associatiu.  
Per tenir aquesta visió global de la situació de la dona en el nostre municipi el primer que ha 
fet la Regidoria per a la Igualtat de Gènere ha estat encarregar un estudi

 
amb l’objectiu de 

poder detectar darreres tendències, les problemàtiques emergents, i les demandes i necessitats 
existents en els diversos àmbits de la vida quotidiana. Finalitza el mateix plantejant un seguit 
de conclusions i línies orientadores d’actuació.  
En les propostes presentades en aquest document queden reflectides les demandes i opinions 
de la població amb la qual s’ha treballat per la realització de l’estudi.  
L’administració local ha de ser el motor per aconseguir el màxim de complicitats possibles i 
afavorir la participació i la concertació ciutadana amb tots els agents implicats, i al ser 
l’administració més propera al ciutadà és molt alta la exigència que presenta la població en 
relació a les respostes que ofereix a les problemàtiques que es presenten.  
Per aconseguir aquests objectius cal la col·laboració de totes les Administracions Públiques. 
Així el Pla d’Actuació en Polítiques d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament de Rosselló està 
en la línia marcada per la Generalitat de Catalunya, a través de l’Institut Català de les Dones 
en el seu Pla d’Acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya,  
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El Pla d’Actuació en Polítiques d’Igualtat de Gènere, inclou programes, i projectes, que 
figuren al documenta aprovat, i ha permès fer una diagnosi de la realitat del poble i de les 
possibles necessitats que des de l’Ajuntament es puguin millorar o suplir, entre d’altres 
:conciliació vida familiar – Server de borsa de cangurs / cuidadors. Formació i informació. 
Informàtica, accés a Internet; cura de persones amb mobilitat limitada; Orientació i 
informació a persones emprenedores, Salut – xerrada sobre vacunacions, deixar el tabac, 
relaxació, curs de defensa personal ect.  
Per la Regidora també es comenta que es farà arribar el Pla als regidors, pel seu estudi i que 
es troba obert a les aportacions que es considerin convenients.  
Es pretén crear una Base de dades de persones interessades a títol voluntari o pagament per 
prestar el servei de cangurs, i l’ajuntament faria d’intermediari.  
 
Pel Regidor Sr. Maçia comenta els seus punts de vista i explica l’abstenció del seu Grup. 
Manifesta que ja funciona el Checs Serveis , i que no poden votar una cosa que no han vist, 
l’estudiaran i aportaran el que creguin convenient. També manifesta que dins d’aquest àmbit, 
es donen moltes situacions d’. Economia submergida i que afecta al col·lectiu de 
l’immigració.  
El Sr. Regidor Sr. Toni, comenta que el. 20 de gener es te previst una trobada amb Director 
Territorial de Benestar Social, per veure com s’aplicarà la llei de dependència al Municipi.  
 
IX.- ADHESSIÓ MANIFEST VIOLENCIA DE GÈNERE.  
La Regidora de l’Àrea de la Dona Montse Folguera dona lectura del  
 
MANIFEST 25 DE NOVEMBRE 2008 
LA VIOLÈNCIA MASCLISTA: UN PROBLEMA DE TOTES I TOTS 
Avui, Dia Internacional contra la violència envers les dones, les institucions públiques de 
Catalunya, el Govern de la Generalitat, les diputacions i els ajuntaments, volem expressar el 
nostre condol per la mort de Rebeca, Sanae, Rosa, Fostine Marine, Fàtima, Federica, Diana 
Gisela,Fuensanta i una nena de 6 anys. víctimes de la violència masclista a Catalunya aquest 
any 2008. Una violència que, a més d’atemptar contra els drets fonamentals de les dones, la 
seva autonomia i llibertat, constitueix un atac frontal contra els fonaments de qualsevol 
societat, i minva la integritat individual i col·lectiva de totes les persones que la integren.  
Volem, també, renovar públicament el nostre compromís quotidià en l’eradicació d’aquesta 
violència, al mateix temps que volem transmetre un alè d’esperança atès que, malgrat la 
persistència de la violència en la nostra societat i en la vida de les dones, avui gaudim de 
noves eines que els reconeixen més drets i comptem amb més instruments per fer front a 
aquesta problemàtica.  
L’aprovació per unanimitat per part del Parlament de Catalunya, el passat mes d’abril, de la 
Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, una llei integral sorgida de la 
participació i experiència de les mateixes dones que han viscut situacions de violència, així 
com dels grups de dones, partits polítics i agents socials implicats en aquest greu problema 
social, representa un importantíssim pas endavant en el seu abordatge.  
Per tot això, les institucions públiques de Catalunya continuem expressant : 
 - La nostra condemna a totes les manifestacions de la violència masclista, ja que es tracta 
d’un atemptat contra els drets humans i, com a tal, ha de ser considerat socialment 
intolerable.  
 - Els nostres esforços vers la sensibilització i detecció de qualsevol situació de violència 
contra les dones. En aquest sentit, resulta essencial continuar generant estratègies educatives 
allunyades dels estereotips sexistes, treballar en la prevenció de la problemàtica, de manera 
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especial, amb la població jove, així com potenciar el paper pedagògic dels mitjans de 
comunicació social.  
 - La necessitat de continuar avançant en la implantació de la perspectiva de gènere i de les 
dones per tal que aquestes puguin gaudir plenament dels seus drets de ciutadania, tot 
avançant en el foment de la seva participació en les polítiques públiques.  
 - La prioritat de seguir treballant per atendre totes les dones que pateixen violència i els seus 
fills i filles, esmerçant tots els recursos necessaris.  
 - La importància de millorar els mecanismes de coordinació, col·laboració i cooperació entre 
tots els àmbits públics i privats competents i responsables respecte l’abordatge de la violència 
contra les dones.  
Finalment, encoratgem a totes les dones que es trobin en qualsevol situació de violència 
masclista que reclamin tot l’ajut que necessitin. Demanem a tota la societat la tolerància zero 
davant de qualsevol manifestació d’aquesta violència. És un problema de totes i tots.  
 
X.- SOL·LICITUD OBRA CASA COLONIA ALKANIS A CÀRREC DEL 1% 
CULTURAL.  
Vista la Llei 16/1985 de Patrimoni Històric Español, referent a la financiació d’obres caràcter 
cultural a traves dels fons del 1% Cultural i ates que aquest Ajuntament es troba interessat en 
la rehabilitació del Conjunt Colònia Tèxtil d’Alkanis i pretén recuperar per al poble aquesta 
zona del municipi donant - li a aquest edifici un ús públic, polivalent i cultural aconseguint 
així que el seu entorn es revaloritzi i es pugui recuperar per a l’ús i gaudi dels habitants de 
Rosselló, conjunt que ha estat declarat com bé cultural de Interès Local. I els quals es troben 
inscrits en el catàleg del patrimoni cultural català amb el numero 780 - I 
D’aquesta manera es pretén recuperar la zona de la Colònia d’Alkanís, actualment separada 
de la vida Cultural del poble, torni a formar part de la vida del municipi com ho havia estat la 
Colònia Tèxtil a finals del segle XIX i fer de l’antic nucli fabril de Rosselló un nou centre de 
lleure i oci pel poble.  
 
Atès la Memòria Valorada que determina les obres de rehabilitació a executar i el seu 
pressupost, atès que aquest Ajuntament no disposa dels suficients mitjants econòmics per la 
rehabilitació de dit indret.  
Atès la necessitat que hi ha i la importància de fer les esmentades obres a dit indret, propietat 
d’aquest Ajuntament.  
Es proposa l’adopció dels següents acords : 
Primer.- Aprovar la memòria valorada de la Rehabilitació del Conjunt de la Colònia Tèxtil 
d’alkanis, reservant partida pressupostaria en el exercici de 2009.  
Segon.- Sol·licitar al organisme competent de l’Estat la financiació de l’obra rehabilitadora, 
amb càrrec al 1% cultural procedent dels imports retinguts d’obres d’inversió en aplicació de 
la Llei 16/1985 del patrimoni Històric Español.  
Tercer Autoritzar i facultar al Sr. Alcalde tant àmpliament en dret sigui de menester perquè 
signi la documentació necessària a tal fi.  
 
Essent aprovada per unanimitat.  
En el torn obert d’intervencions, 
El Regidor d'urbanisme comenta les obres a incloure, i manifesta que el seu import no es 
podria finançar per l’Ajuntament sense ajuts.  
El Regidor Sr. Macià, pregunta quins edificis s’inclouen.  
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El Regidors Sr Pere Joan Vidal comenta que son la, la Casa i la Església, en la memòria 
s’inclouen els dos edificis. També manifesta que en el Departament de Cultura de la 
Generalitat es va es va presentar la Casa del Director.  
El Regidor Sr Macià pregunta que si es reben els diners, es destinaran a la Casa o les dos, 
contestant l’Alcaldia que a la Casa i a l’església També intervé el Regidor Sr. Pere per aclarir 
que l’Església d’Alcanis no es troba tant deteriorada com la Casa del Director.  
 
XI.- PROPOSTA D’ACORD PER L’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE 
GRATIFICACIONS COMPLEMENTÀRIES A PERSONAL DE L'AJUNTAMENT.  
A continuació l’Alcalde, manifesta que el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el 
reglament del personal al servei de les entitats locals, parla de les gratificacions i diu que 
correspon al Ple de la Corporació determinar en el pressupost la quantitat global destinada a 
l'assignació de gratificacions als treballadors, aquestes en cap cas no poden ser fixes en la 
seva quantia ni periòdiques en el seu acreditament, i han de respondre a serveis 
extraordinaris.  
En l’aprovació del pressupost del 2008,es van destinar 5. 000,00 Euros,per aital motiu es 
proposa al Ple aprovar les gratificacions complementaries i establir que l’esmentada despesa 
és un import brut i anirà en càrrec a la partida pressupostària municipal de l’exercici 2008, i 
s’inclourà en la nòmina de cada treballador.  
 
Vista la proposta S’acorda, amb el vot favorable de tots els regidors, aprovar la relació de 
gratificacions complementaries per un import de 5. 000, Euros i autoritzar a l’Alcaldia 
l’assignació corresponent a cada treballador.  
En les seves explicacions l’Alcaldia,comenta la reunió que va tenir amb el personal, on es va 
comentar el greuge de poder adquisitiu ja que el IPC de l’any passat va estar un 4%,i que va 
adquirir el compromís de compensar aquesta pèrdua en 2009 i les gratificacions d’enguany; 
es per dit motiu i per major dedicació i altres tipus de conceptes, que es fa us de la partida.  
 
XII.- 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,) : 
 
Resolucions Arbitirs Municipals, Inmaculada Ortega, Fco Valdivia Bueno i Neus Bañeres 
Fernandez.  
Decret Devolució Fiança J. Lluís Robles.  
Decret Denegació Devolució Fiança Argot Proedi.  
Llicencia 1 ª Ocupació Lluís Aloy.  
Aprovació 5ª Certificació obra Carrer Canal, Trams Nord i Central.  
Acceptació Cessió de cobrament Certificació num 4 i 5 obra Carrer Canal, a favor del 
BBVA.  
Sol·licitud Contenidors de Vidre, Cartró i Envasos a CC Segrià.  
Acceptació Pressupost Estudi Geotècnic obra Rehabilitació Casa Colònia Alcanis.  
Contractació Personal Sheilan, per neteja Serra.  
Sol·licituds Subvencions Diputació de Lleida, per finançar la construcció del Camp de Volei 
Platja i Local Jove..  
Decret per rectificar Classificació Empresarial obra Construcció Escola Bressol.  
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Aprovació Liquidació Temporada Piscines.  
Acceptació Pressupost reforç enllumenat públic Avd Ponent a l’Empresa Cobra.  
Nomenament Regidor Toni Capell en diversos Consells Escolars (Llar d’Infants ; CeIP la 
Rosella i M. Montsuar. ) 
Sol·licitud Prorroga SUD 4, Miralbo.  
Resolució Acceptació Subvenció Gestió Forestal.  
Adhesió Pla Agrupat de Formació Continua 2009.  
Renovació Conveni Marc Justícia Juvenil  
 
Informes 
Resolució Comissió Preus Catalunya, respecte a l’aigua un 4,9%.  
Justificació Parc Lúdic.  
Subvenció Pla Abastament Aigua 
Inici Expedient Canvi de nom del Municipi, per afegir Segrià 
Reunió Secretari Comerç i Turismes, Emili Valdero, amb els Empresaris del Municipi, on es 
va comentar la dificultats per obtenir crèdits les empreses i endurir legislació sobre morosos. 
També es va comentar la creació a traves del Departament de una línea de crèdits, per cobrir 
les necessitats si be limitada,  
Informa de la realització de l’actuació de la Neteja Dipòsits.  
Comenta la Convocatòria del Fons Estatal Inversió Local, i que al municipi de Rosselló li ha 
estat assignada la quantia de 462. 000 Euros i que el Divendres setmana passada va assistir 
juntament amb l’Arquitecte a una reunió a Sant Cugat, amb el delegat del Govern Sr Rangel , 
on es van explicar les línees d’aquest Fons, destacant : 
Han de ser obres noves i per tant que no estiguin incloses al pressupost del 2009. Que tindran 
caràcter urgent pel que fa a la seva tramitació sense necessitat de cap declaració expressa. 
Això comporta la reducció dels terminis de la contractació a la meitat. No es subvenciona la 
redacció dels Projectes 
A la presentació del certificat previst per l’adjudicació de l’obra el 70 %, es percebrà el 70% 
de la subvenció 
S’haurà d’acreditar llocs de treball creats, amb la identificació dels treballadors contractats 

 
 El Regidor Sr Macia comenta que obres es presentaran i que considera que abans de la seva 
presentació es tendra que comentar i consensuar. també comenta que el Col·legi 
d’Arquitectes, ha posat a disposició un llistat de professional per realitzar els projectes. 
Manifestant l’Alcaldia que no n’hi cap problema per consensuar les obres a presentar, si be 
es te previst presentar la Reurbanització de la Plaça de l’Església i l’adequació de l Serra dels 
Dipòsits.  
El Regidors Sr. Bertomeu pregunta si l’adjudicació de l’obra es inferior a la previsió de 
finançament, es perden els diners.  
Per l’Alcaldia es comenta que No està previst que les obres es puguin cofinançar amb 
aportacions d’altres administracions públiques. Hauran d’executar-se per l’import concedit. 
Si es produeix escreix d’obra aquest l’haurà d’assumir l’ajuntament amb càrrec als fons 
propis. Si s’executa menys volum d’obra el MAP també ajustarà l’aportació final (baixes).  
El finançament amb càrrec al Fons cobrirà l’import real d’execució de l’obra, incloent l’IVA. 
El RDL estableix un límit en relació a l’import finançable, en l’article 4 del RDL, el 
finançament a càrrec del Fons cobrirà l’import real de l’execució de l’obra, fins el límit 
màxim derivat del pressupost de licitació incrementat amb l’import de l’IVA repercutible.  
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Informa de les Reunions de les Juntes del Sectors Sud 4 i Sud 1. si be aquest punt serà 
comentat per la Regidoria d’Urbanisme 
Respecte al tema de l’aeroport informa de la Reunió dels Alcaldes veïns al mateix , amb 
responsables de l’Aeroport de Lleida - Alguaire, el Secretari General de Mobilitat i el 
Secretari General d’Aeroports, per presentar les nostres queixes i preocupacions, i mes 
concretament sobre l’estat dels camins malmesos com a conseqüència de l’obra. Informa que 
el Secretari General de Mobilitat s’ha compromès a fer-se càrrec, essent la proposta respecte 
al Camí Costa dels Carros de realitzar un doble tractament en finalitzar l’obra, valorat en 56. 
000 euros i que a l’efecte s’han mantingut contactes amb les Empreses que habitualment 
utilitzen dit camí amb maquinaria pesada, per millorar la reforma i arribar a un reg asfàltic, 
que haurien d’assumir. Manifesta que es troba garantida l’aportació de la Generalitat.  
També comenta que s’han compromès a informar al pobles sobre les línees de vol, també de 
la creació de una borsa de treball i que es te previst la entrada en funcionament a finals de 
setembre.  
Informa de la visita al Departament d’Educació amb el nou Director del Servei, per garantir-
nos i vetllar l’ampliació del CEIP, ja que l’Escola Bressol ja es troba en camí.  
Informa de la propera visita a carreteres a primers de gener de 2009, per fer-hi arribar les 
queixes dels veins del carrer del Moli sobre els pas de vianant i altres qüestions encara 
pendents de resoldre, com ara l’enllumenat, enjardinament ect.  
Informa de la visita de tècnic de l’Incasol.  
I per últim informa de l’Assemblea Municipal realitzada en la Sala d’actes de l’Ajuntament , 
adreçada als vilatans per donar compte de les actuacions portades a terme per l’Ajuntament , 
resoldre dubtes ect.  
Finalitzats els informes, pel Regidor Sr. Macia, comenta el seu desacord sobre la iniciativa 
del Canvi de Nom del municipi, considerant que s’hauria de consultar als veïns, si mes no 
l’Ajuntament tingui potestat per fer-ho.  
L’Alcaldia manifesta que aquesta iniciativa no la veia tan radical, ja que la seva actuació es 
va produir aconsellat per L’Institut d’Estudis Catalans que aconsejaven el seu canvi per no 
portar a confusió, manifesta que es pot parlar sempre que es vulgui, ja que no ni ha cap 
urgència al respecte, obrin - se un petit debat entre el Regidors, emplaçant a debatre 
l’assumpte quan es consideri convenient.  
 
Seguidament pren la paraula el Regidor Sr Pere Joan Vidal, Regidor d’Urbanisme e informa 
de les actuacions de l’àrea: 
 
Comenta les Sol·licituds de Prorroga demanades per l’aprovació dels Projectes 
d’Urbanització de dits indrets. tant del SUD 1 com del SUD 4 
També comenta els tràmits que s’estan realitzant per constituir definitivament les Juntes de 
Compensació.  
Comenta l’estat en la Redacció dels Projectes d’Urbanització de dits sectors.  
Informa que les obres d’urbanització del Carrer Canal, Trams Nord i Central es troben 
pràcticament finalitzades i que s’ha ajustat bastant al pressupost.  
Informa de la Visita de tècnics de l’INCASOL, per tractat de la possible ampliació darrere de 
l’escoles per l’ubicació del Institut. i comenta que dits tècnics fan menció del tamany de les 
rotondes, de la poca edificabilitat i de les Avd Previstes.  
Finalitzat la seva intervenció el Regidors Sr. Maçia pregunta si no s’executa l’urbanització 
del Sector SUD 1, com es realitzaran els equipament, essent contestat pel Regidors sobre la 
sectorització del Sector, cessions anticipades i finalment manifesta que degut a la 
ralentització de l’activitat econòmica i financera del país, el compromís es no forçar la 
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execució, principalment per manca de finançament dels particulars, s’intenta finalitzar la 
gestió, com ara la reparcel·lació, Juntes ect, per no perdre la feina feta amb anterioritat.  
 
A continuació pren la paraula el Regidor Sr Lluís Rodrigo e informa.  
 
Respecte a l’Àrea de Medi Ambient: 
De la Contractació de un treballador per procedir a la neteja de la Serra dins dels Plans 
d’Ocupació. la subvenció concedida i la durada del contracte.  
Comenta la Resolució de la Subvenció del Departament de Medi Ambient, respecte a l’ajut 
sol·licitat de la Gestió Forestal Sostenible 2008.  
Així mateix comenta que s’han repartir 20 contenidors d’autocompostage i la neteja 
d’abocaments incontrolats de residus en la Pedrera Salat. i un altra al Camí de Canalet.  
 
Respecte a l’Àrea d’Esports: 
Informa de la reunió mantinguda amb responsables de l’Escola de Futbol de Mig Segrià i la 
necessitat de procedir al tancament del Camp, per evitar la problemàtica des gossos, i l’accés 
incontrolat de persones alienes al recinte.  
Comenta la visita efectuada a l’Ajuntament de Guissona per veure el Pavelló i tomar nota 
dels errors.  
També comenta la sol·licitud rebuda per veïns del Municipi pel us de la Pista Poliesportiva 
en horari nocturn,i manifesta que es demanaran pressupostos per instal·lar mecanisme adient 
i corresponsabilitzar als usuaris.  
També informa de la Reunió amb els caçadors per compaginar les activitats en la serra, caça i 
altres.  
I per últim la subvencions d’esports per activitats, així com la Subvenció de la Diputació de 
8000 Euros per la Construcció del Camp de Volei Platja.  
 
Respecte a l’Àrea de Festes: 
Comenta la Contractació orquestra pel Carnaval.  
Reunió mantinguda amb expositors de la Fira Motopassió i el inici del seu seguiment per 
aconseguir la seva participació.  
Comenta la instal·lació de les Llums de Nadal.  
I per últim comenta els preparatius de la Festa de Reis i Festa Cap d’any i respecte a aquesta 
ultima comenta que s’estan realitzant gestions per trobar algú que es vulgui fer càrrec de la 
barra del bar.  
 
Acte seguit la Regidora Montse Folguera, informa de les seves respectives àrees :.  
 
Area de Cultura:  
Comenta la celebració del Concurs de decoració de façanes nadalenques. per intentar crear 
un ambient adient i millorar l’aspecte del Municipi, manifestant la poca participació fins a la 
data.  
Informa de l’Exposició sobre Mercè Rodoreda, amb motiu del centenari del seu naixement, 
exposició ubicada a la Planta baixa de l’Ajuntament.  
 
Area Joventut: 
Informa de la Campanya recollida Joguines 
Comenta el Molt bon balanç del Conveni amb el IEI de Montsuar, respecte a l’estudiant 
assignat a Rosselló.  
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Comenta de la intenció de iniciar un Projecte Conjunt Treballs d’audiovisuals entre la 
Coordinarà de Joventut Terres de Lleida i el Montsuar, en el que participarien alumnes 
interessats 
Respecte a l’àrea de la Dona, fa remissió als punts ja comentats.  
 
Finalment el Regidors Toni Capell informa  
 
De la col·laboració establerta entre Escola de Musica i Coral Flor d’Espígol, col·laboració per 
crear una Coral de Petits.  
Informa de l’Adquisició Llibres, compra solidaria, per que la seva finalitat es ajudar a una 
ONG..  
Informa de la Finalització del 3er Curs de Català. I DE L’Inici del nou Curs al Gener 2009.  
Comenta la Finalització Parelles Lingüístiques.  
Informa de la petició d’ajut realitzada a la Caixa de Pensions per sufragar les despeses del 
Projecte activitats per Gent Gran, que preveia una despesa de 6. 800 Euros i la concessió per 
part de dita entitat de 1. 300 Euros, que considera insuficients i que a tal efecte a sol·licitat 
una entrevista amb els responsables de la Fundació de la Caixa.  
Informa dels actes per la Commemoració dels 100 anys de vida de la veïna de Rosselló 
Victòria González Infante.  
I per últim de la visita amb el nou Delegat d’Educació, per recordar els compromisos del 
Departament amb el Municipi, ja que la situació es apremiant per procedir a l’ampliació del 
CEIP.  
 
XIII.- 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 78/2008 
NOM / DOMICILI ALIER, S. A.  

Cami de Benavent, Paperera Alier 
25124 – ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Construccio nau industrial sense us especific, al Poligon Industrial de 
Rossello 

CONTRATISTA No consta 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 19 - 11 – 2008 
 
Nº EXPEDIENT 87/2008 
NOM / DOMICILI RAMON MARTI VILA 

Plaça Nova, 5 
25124 – ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Arranjament de la canal de recollida d’aigües pluvials de la vivenda del 
carrer Plaça Nova, 5 

CONTRATISTA Construccions Fernandez Guillaumet, SL.  
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 25 - 11 - 08 

Avgda. Catalunya,2 . Tfn. (973)730001 . Fax (973)730033 . e-mail: ajuntament@rossello.net . 25124 ROSSELLÓ (LLEIDA) . P-2523200-J 17



 

Nº EXPEDIENT 84/2008 
NOM / DOMICILI GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S. A.  

Poligon Industrial El Segre, parc. 301 
25191 - LLEIDA 

DESCRIPCIÓ Obertura cates per a nou subministrament al carrer Nord, 16, d’aquest 
Municipi 

CONTRATISTA Ells mateixos 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 25 - 11 - 08 
 
Nº EXPEDIENT 90/2008 
NOM / DOMICILI XAVIER MORANCHO CIUTAT 

Carrasco i Formiguera, 4 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Pavimentar i enrajolar 20 mtes de jardi de la vivenda del carrer carraso i 
Formiguera, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Construccions Muntosa, SL 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 25 - 11 - 08 
 
Nº EXPEDIENT 68/2008 
NOM / DOMICILI MARIA ROSA FERNANDEZ MORER 

Colonia Al - Kanis, 2 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Rehabilitacio habitatge unifamiliar existent, a la Colonia Al - Kanis, 2, 
d’aquest Municipi 

CONTRATISTA No hi consta 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 3 - 12 - 2008 
 
Nº EXPEDIENT 94/2008 
NOM / DOMICILI MARC PINAR 

Socos, 9 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Obertura cala per reparacio clavegueram de la vivenda del carrer Socos, 9 
d’aquest Municipi 

CONTRATISTA No hi consta 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 4 - 12 - 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.  
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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.  
 
XIV.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I ASSUMPTES DE TRÀMIT.  
Es dona compte de la correspondencia rebuda, essent de destacar per la seva importància la 
següents:  
 - Comunicació del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, desestimant 
l’atorgament de subvenció per la Recuperació i restauració edifici Colonia Alcanis.  
 - Comunicació de l’oficina per a la prevenció de la contaminació lluminosa, informar 
favorablement el Pla d’adequació de la il·luminació exterior existent a Rosselló.  
 - Comunicació del Departament d’educació de Resolució per la qual es resol l’expedient 
d’aprovació del Projecte de centre per a la creació de l’Escola de Musica Municipal de 
Rosselló.  
 - Informe d’actuacions de conservació als Camins afectats per les obres d’execució de 
l’aeroport Lleida Alguaire.  
 - Comunicació Diputació de Lleida, concessió subvenció per un import de 18. 000,Euros per 
atendre les despeses de Condicionament i Neteja Terrenys.  
 - Serveis Territorials d’Urbanime de Lleida, comunicant acord de concessió de Prorroga de 6 
mesos per la tramitació del Projecte d’Urbanització del Sector SUD 1.  
 - Ministeri de Industria, Oficina de Patentes i Marcas,comunicant la Resolució de 
Concessió de la Marca Moto Passió.  
 - Servei d’Ocupació de Catalunya, comunicant Resolució expedient revocació parcial 
subvenció Plans d’Ocupació any 2005.  
 - Comunicació del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, atorgament subvenció 
per un import de 1. 000 Euros per la Trobada de Gegants a Rosselló.  
 - Realització a Tarragona, Jornada organitzada per Localret, envers les Xarxes sense fills 
municipals “, Xarxa WiFi, alternativa econòmica i senzilla per popularitzar l’accés a Internet.  
 
En els assumptes de tràmit es comenta la propera finalització del termini per a la 
presentació de Sol·licituds de Subvenció al FEDER, promogut pel Departament de 
Governació i Administracions Públiques 
 
També es comenta la presentació de l’Associació de Donats de Sang del Segrià, i la 
sol·licitud al Consell Comarcal del Segrià de un ajut per sufragar les despeses de l’Aplec de 
la Sardana dins la línea d’ajuts per a la Recerca, Promoció i Divulgació de la Cultura any 
2008.  
 
XV.- MOCIONS.  
No es debat cap.  
 
Per l’Alcaldia es comenta que el Grup de IpR, va presentar Moció respecte a la declaració de 
Rosselló com a zona lliure d’organismes modificats genèticament i que tal com es va 
consensuar en Junta de Portaveus es posposa per comentar mes endavant, en tractar-se de 
legislació Europea.  
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XVI.- FACTURES I COMPTES.  
S'aprova la relació de factures detallada i en poder dels regidors que ascendeix a la quantitat 
de 238,607,49 € 
 
DATA INTERESSAT DESCRIPCIO  

29/10/2008 TASSAP, S. L.  Lloguer grups electrogens f. major octubre - 08  

07/11/2008 CLIMAT. SAUFER,S. L.  Canvi cicle maquina refrig. estiu - hivern  

31/10/2008 SEGRE SERVEIS,S. A.  Begudes varies per l’Ajuntament  

10/11/2008 COMUNICACIO GRAFICA Nou programa d'identitat Coop. Ajunt. de Rossello  

13/11/2008 ESPIRAL FLORISTERIA 1 Corona, pare Julian (jardiner)  

11/11/2008 INFOUNIO,S. L.  Impressora per l’Ajuntament  

13/11/2008 INFOUNIO,S. L.  Materials varis, fundes, cables i altres  

16/09/2008 ESBART ROSSELLONES Materials pel recodrom  

12/11/2008 AQUALIA Redaccio Pla director d'abastament aigua potable  

27/10/2008 MOBLES L'EBENISTA Fusta i altres per ampliacio rocodrom  

10/11/2008 EXC. CAS. /LL. PUIGDEVALL Certif. 4 de l’obra Secla del Cap  

15/11/2008 INSTAL. ALBIR Reparar avaria aseos oficines Ajuntament  

14/11/2008 CARME HERNANDEZ B.  Honoraris conferencia inmigrants, f. major oct - 08  

08/10/2008 TALLERS ROSSELLO Reparar carro del Ventura  

01/11/2008 VOLLEYSPORT Dinamitzacio esportiva torneig volei, f. major oct - 08  

18/11/2008 INFOUNIO,S. L.  Materials varis, cables i altres  

14/10/2008 EARTEC(equip arquitectura) Direcció obra consolidacio estruc. casa Colonia  

05/05/2008 ENGIN. MARSAL i PORTA Elaboracio cartog. expedient ajudes forestals  

31/07/2008 SEGRE SERVEIS,S. A.  Begudes aplec sardanes - 08  

31/10/2008 FERRET. ALBERT SOLER Materials varis per equipament  

06/11/2008 FECSA ENDESA Rebut enllum. public, 6 - 10 a 6 - 11 - 08  

07/11/2008 FECSA ENDESA Rebut enllum. vvdes S. Pere, 10 - 9 a 7 - 11 - 08  

06/11/2008 FECSA ENDESA Rebut enllum. ET 771, 6 - 10 a 6 - 11 - 08  

07/11/2008 FECSA ENDESA Rebut enllum. Cami Colonia, 6 - 10 a 6 - 11 - 08  

06/11/2008 FECSA ENDESA Rebut enllum. Av. Ponent, 6 - 10 a 6 - 11 - 08  

07/11/2008 FECSA ENDESA Rebut magatzem c. Alpicat, 12 - 9 a 7 - 11 - 08  

06/11/2008 FECSA ENDESA Rebut llar jubilats, 6 - 10 a 6 - 11 - 08  

07/11/2008 FECSA ENDESA Rebut cementiri, 12 - 9 a 7 - 11 - 08  

10/11/2008 FECSA ENDESA Rebut consul. vell, 10 - 9 a 6 - 11 - 08  

06/11/2008 FECSA ENDESA Rebut Casal 6 - 10 a 6 - 11 - 08  

06/11/2008 FECSA ENDESA Rebut zona esportiva, 6 - 10 a 6 - 11 - 08  

10/11/2008 FECSA ENDESA Rebut escoles, 12 - 9 a 10 - 11 - 08  

10/11/2008 FECSA ENDESA Rebut escoles, 10 - 9 a 6 - 11 - 08  

10/11/2008 FECSA ENDESA Rebut escoles, 10 - 9 a 6 - 11 - 08  

10/11/2008 FECSA ENDESA Rebut ajunt. vell, 10 - 9 a 6 - 11 - 08  
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06/11/2008 FECSA ENDESA Rebut bombes d'aigua, 15 - 10 a 6 - 11 - 08  

27/10/2008 FECSA ENDESA Rebut bombes d'aigua, 10 - 9 a 15 - 10 - 08  

21/11/2008 AKIARA (Pilar Sancho) Subvencio gimnastica, 2n. quincena set.- 08  

21/11/2008 AKIARA (Pilar Sancho) Subvencio gimnastica, oct. nov. desembre - 08  

12/11/2008 WURTH ESPAÑA Materials varis per equipament  

13/11/2008 WURTH ESPAÑA Materials varis per equipament  

21/11/2008 TORRELSA Cafe i gots per l’Ajuntament  

19/11/2008 E. A. DIARI OFICIAL Anunci, aprovar inicial. ordenances municipals  

19/11/2008 E. A. DIARI OFICIAL Anunci, aprov. inicial Abastament d'aigua nucli urba  

21/11/2008 EQUIPOS DIGITALES LLEIDA Facturacio copies, 21 - 10 a 21 - 11 - 08  

19/11/2008 CORAL CLAVELLINA Actuacio cantada corals, 19 - 10 - 08  

19/11/2008 CORAL CLAMOR DE SOSES Actuacio cantada corals, 19 - 10 - 08  

24/11/2008 TASSAP, S. L.  Lloguer 2 sanitaris, f. major octubre - 08  

20/11/2008 COMERCIAL 54 Llums de Nadal  

21/11/2008 EQUIPOS DIGITALES LLEIDA facturacio copies, 21 - 7 a 21 - 11 - 08  

21/11/2008 CARROC. ILERDENSES Despeses per fer 3 cartells  

24/11/2008 ABSIS Consultori, sessio amb Silvia Fornos  

25/11/2008 INTRACATALONIA Prestacio noticies emissora, novembre - 08  

25/11/2008 DAVID MANJON PORTA Curs informatica per a gent gran  

26/11/2008 PILAR GARCIA SANCHEZ Curs Tecniques Comunicacio  

25/11/2008 E. A. DIARI OFICIAL Anunci, aprov. plecs clausules obra escola bressol  

30/11/2008 LLIBRERIA JOAN FIGUERA Materials varis per l’oficina  

30/11/2008 HIDRAULICA I NEUMATICA Respalls per maquina netejar carrers  

15/11/2008 FERRET. ALBERT SOLER Materials varis per equipament  

19/11/2008 WURTH ESPAÑA Sierra sable per equipament  

29/11/2008 CARLES OROBITG Arranjament enllumenat public  

29/11/2008 CARLES OROBITG Arranjament llum escenari casal  

    

  INTERESSAT DESCRIPCIO  

29/11/2008 CARLES OROBITG Reparar bombetes llar de jubilats  

29/11/2008 CARLES OROBITG Lloguer camió per llums de nadal  

01/12/2008 SANIMEDIC Materials pel consultori metge  

30/11/2008 E. SERVEI BENAVENT Gasoil vehicle Ajuntament  

25/11/2008 JORFE INSTAL·LACIONS Treballs varis calefaccio llar de jubilats  

25/11/2008 JORFE INSTAL·LACIONS Montar programador temperatura llar jubilats  

25/11/2008 JORFE INSTAL·LACIONS Reparar a. acondic. Llar jubilats  

30/11/2008 NOVES FORMES GRAFIQUES Anunci ordenances i esquela pare Julian  

30/11/2008 EXCAVACIONS CASANOVAS Treballs pati escoles  

01/12/2008 TELEFONICA MOVILES Telefon mobil metge, 18 - 10 a 17 - 11 - 08  
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01/12/2008 TELEFONICA MOVILES Telefon mobil ajuntament, 18 - 10 a 17 - 11 - 08  

30/11/2008 MN CATERING 2003,SL.  Menjars escola bressol, novembre - 08  

30/11/2008 EXCAVACIONS CASANOVAS Treballs reparar blondon darrera Ajuntament  

30/11/2008 EXCAVACIONS CASANOVAS Canon abocador runes, obra escoles i darrere Ajunt  

28/11/2008 VEPRODIMA,S. L.  Roba pels treballadors  

01/12/2008 C. COMARCAL SEGRIA Serveis recollida escombreries, novembre - 08  

30/11/2008 SERVEIS LIC 1999,SLU Serveis neteja viaria, mes de novembre - 08  

05/12/2008 M,SAGRARI AIGE Materials varis per l’ajuntament  

05/12/2008 M,SAGRARI AIGE Materials varis per les escoles  

30/11/2008 TONI GUIXE SERVEIS,S. L.  Reparar renta plats llar de jubilats  

28/11/2008 INFOUNIO,S. L.  Materials varis per l’ajuntament  

30/11/2008 FRU - ROSE,SCCL Pinso per a gossos  

25/11/2008 WÚRTH ESPAÑA,S. A.  Materials per equipament  

25/11/2008 WÚRTH ESPAÑA,S. A.  Materials per equipament  

01/12/2008 UNPRESALUD Activitat preventiva, 1 - 12 - 08 a 31 - 12 - 08  

03/12/2008 FECSA - ENDESA Rebut enllum. blocs S. Pere, 5 - 11 a 3 - 12 - 08  

03/12/2008 FECSA - ENDESA Rebut enllum. Cami Benavent, 5 - 11 a 3 - 12 - 08  

04/12/2008 EQUIPOS DIGITALES Ampliacio garantia maq. AP830, 29 - 12 - 08 a 28 - 12 - 09  

29/11/2008 ALFAGRAF GRAFIQUES Materials varis, invitacions, segells, i altres  

07/08/2008 GRAVOLLEIDA Trofeus futbol sala, estiu - 08  

30/09/2008 JOSEP GALLART BAÑERES Organitzacio act. esportives, piscines - 08  

20/12/2008 JOSEP GALLART BAÑERES Organitzacio act. esportives, piscines - 08  

02/12/2008 MON INFORMATIC Manteniment informatica radio rossello, 24 - 11 - 08  

28/11/2008 SEGRE SERVEIS,S. A.  Begudes per l’Ajuntament  

04/12/2008 FECSA - ENDESA Rebut escoles, 6 - 11 a 4 - 12 - 08  

04/12/2008 FECSA - ENDESA Rebut enllum. Verge Pilar, 6 - 11 a 4 - 12 - 08  

04/12/2008 FECSA - ENDESA Rebut enllum. public, 6 - 11 a 4 - 12 - 08  

04/12/2008 FECSA - ENDESA Rebut enllum. public, 6 - 11 a 4 - 12 - 08  

04/12/2008 FECSA - ENDESA Rebut edifici Ajuntament, 6 - 11 a 4 - 12 - 08  

01/12/2008 VODAFONE Rebut telefons mobils Ajunt. 1 - 11 a 30 - 11 - 08  

09/12/2008 COMUNICACIO GRAFICA Butlleti informatiu trimestral num. 1  

09/12/2008 KRAK'S CREACIONS ART.  Quadres per l’Ajuntament  

27/11/2008 WÚRTH ESPAÑA,S. A.  Materials per equipaments  

30/11/2008 CORREUS I TELEGRAFS Franqueig correspondencia, novembre - 08  

01/12/2008 WURTH ESPAÑA,S. A.  Materials per equipament  

04/12/2008 JCUA PLA PARCIAL SUD - 1 Honoraris 2a. Derrama  

11/12/2008 EQUIPOS DIGITALES Ampliacio garantia aficio 1018, 17 - 12 - 08 a 16 - 12 - 09  

30/11/2008 NETEGES SOLINET Serveis neteja instal. esportives estiu 2008  

13/12/2008 FLORISTERIA ANEMONE 3 rams de flors concert escola de musica  
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05/12/2008 BOSCH SERIGRAF Estampar roba Ajuntament  

15/12/2008 GRAGO(German Ramirez) Coord. seguretat i salut, urbanit. carrer canal  

05/12/2008 GAS NATURAL Rebut gas edif. ajuntament, 5 - 11 a 4 - 12 - 08  

05/12/2008 GAS NATURAL Rebut gas escoles, 5 - 11 a 4 - 12 - 08  

29/11/2008 FERR. ALBERT SOLER Materials varis per equipament  

30/11/2008 FORN DE PA MARQUES Despeses varies reunio EMUN 20 - 11 - 08  

16/12/2008 FILECTRIC Materials varis  

16/12/2008 LUDOTECA TREN MAGIC 40 llibres per l’Ajuntament  

17/12/2008 METAL·LIQUES RUBINAT Canviar vidre porta entrada menjador escola bressol  

10/12/2008 VIVEROS GABANDE,S. L.  Abet de Nadal  

16/12/2008 ECOSERVEIS JUNEDA Manteniment anual arbrat del municipi  

 EXC. CASAN/LL. PUIGDEVALL Certif. num. 5 obra urbanit. carrer canal  

    Membres corporacio, desembre - 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  238. 607,49 
 Decret;   

 S'aprova la relació de factures a d'alt detallada que ascendeix a la quantitat de 238,607,49 € 

 d'acord amb les atribucions contemplades a la legislació vigent.   

 
 
XVII.- Precs i Preguntes.  
 No es formula cap.  
Seguidament pren la paraula l’Alcalde i agraeix als Dos Grup Politics, la seva actitud 
constructiva respecte a l’adquisició del local pel nou Consultori i per desitjar un bon Nadal i 
venturós any 2009.  
 
I no havent - hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les vint - i 
– dos quaranta cinc hores i de tot lo dit s’estén aquesta acta,que com a Secretari, certifico.  
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