
 

 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA 
EL DIA 24 de Juliol de 2008 
 
Data: 24 de Juliol de 2008 
Horari: 20 a 22 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.         
Elisa Torrelles Tormo 
Pere Joan Vidal Torruella.          
Montserrat Folguera Bañeres 
 
Excusa la seva assistència : Josep Gorgues Rius.  
 
Secretari:  
S. Felix Ruiz Martinez 
 
 
ORDRE DEL DIA 

1. Lectura i aprovació acta anterior.  
2. Ratificació, si s’escau, del Decret de data 8 de Juliol de 2008, referent a aprovar el 

conveni de col·laboració amb l’administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant la Direcció General d’habitatge del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, l’empresa ADIGSA i el Departament d’acció Social i Ciutadania per a la 
posada en marxa del servei de mediació per al lloguer social.  

3. Modificació Regim Retributiu Membres Corporació i reconeixement compatibilitat.  
4. Acceptació Ajudes Subvenció Escola Bressol.  
5. Aprovació Comptes Municipals Exercici 2007 
6. Calendari Festes Locals 2009.  
7. Aprovació Bases per ajuts escolarització famílies desfavorides amb infants de 0/3 

anys.  
8. Rectificació Sol·licitud Subvenció per a la creació i la consolidació de places per a 

infants de zero a tres anys en llar d’infants de titularitat municipal.  
9. Ratificació Sol·licituds Subvenció Rehabilitació Casa Colònia Alkanis.  
10. Assignació Fons Supramunicipal FCCL any 2008.  
11. Decrets e Informes Alcaldia i Regidories.  
12. Llicencies d’Obres.  
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13. Correspondència Oficial i assumptes de tràmit.  
14. Factures i comptes.  
15. Mocions.  
16. Precs i Preguntes.  

 
 
I.- LECTURA I APROVACIO ACTA ANTERIOR  
Es aprovada per unanimitat.  
 
MOCCIO INCLUSIÓ.  
Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia (art. 82. 3 del ROF):, per l’Alcaldia 
presenta una moció sobre la necessitat de incloure a l’ordre del dia l’autorització necessària 
per l’acceptació dels terrenys i vials per equipaments escolars dins del PMU 8 Escoles, 
defensant la seva urgència, i previ les corresponents explicacions envers la cessió dels 
terrenys del PMU 8, per l’Escola Bressol i ampliació del CEIP, que han de ser lliures de 
carregues segons determinacions del departament d’Educació, i per tant sotmet a votació dita 
moció, es aprovada per unanimitat : 
 
II.- “AUTORITZACIÓ ALCALDIA ACCEPTACIÓ TERRENYS I VIALS 
EQUIPAMENTS ESCOLARS I VIALS INCLOSOS DINS DEL PMU - 8 “ESCOLES “ 
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Rosselló, va ser aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, en data 24 de novembre de 
2004 i publicat al DOGC núm. 4341, d’11 de març de 2005.  
 
Pel que fa l’execució del POUM, actualment es troba en fase de tramitació l’aprovació del 
PLA DE MILLORA URBANA NÚM. 8 “ESCOLES” (PMU - 8) a iniciativa de la mercantil 
promotora DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC PMU - 8, SL, el qual va ser aprovat 
inicialment per Decret d’Alcaldia de data 24 de maig de 2007 i publicat al BOP núm. 90, de 
21 de juny de 2007, sent notificat als propietaris respectius. El esmentat PMU - 8, per 
indicació del POUM, preveu la cessió obligatòria de terrenys que tinguin la qualificació 
d’equipaments, per l’ampliació del Col·legi Públic municipal.  
 
En aquest àmbit El POUM determina i delimita uns terrenys amb destinació a zona o sistema 
d’equipaments públics, en previsió per l’ampliació de l’actual Col·legi Públic Municipal 
(CEIP La Rosella), i per la construcció de una nova llar d’infants de 0 - 3 anys. També 
queden delimitats una part dels terrenys, amb destinació a viabilitat de sector.  
 
La cessió d ´aquest terrenys amb destinació a equipaments i vialitat, hauran de ser cedits 
obligatòriament per la Junta de Compensació a l’Ajuntament de Rosselló, que els haurà de 
rebre en el moment d’aprovar-se definitivament el corresponent Projecte de Reparcel·lació.  
 
L’ajuntament de Rosselló, necessita procedir amb urgència a la construcció de un edifici 
destinat a la nova Escola Bressol municipal i a l’ampliació del CEIP “La Rosella”, amb la 
finalitat de donar cabuda als nous alumnes fruit de l’increment de la població, i que d’acord 
amb el Departament d’Educació aquest edificis s’hauran d’emplaçar en aquests terrenys.  
 
Per l’exposat es va contactar amb dits propietaris per donar solució a la seva disponibilitat i 
s’ha convingut la formalització de la cessió de la propietat dels terrenys amb caràcter 
anticipat i de forma definitiva, per la seva destinació a les dotacions publiques previstes : 
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a) Sistema d’equipaments: ampliació del CEIP La Rosella.  
 
b) Sistema de equipaments: ubicació de la nova Escola Bressol municipal de 0 a 3 

anys.  
 
c) Sistema de vialitat: vials d’accés a la nova zona d’equipaments.  

 
Per l’exposat i a proposta de l’Alcaldia, s’acorda per unanimitat : 
 
1er.- L’acceptació de la cessió prevista dels terrenys destinats a Equipaments inclosos dins 
del PMU - 8 “ Escoles “,lliures de càrregues.  
 
2on.- Autoritzar l’alcalde Sr. Jaume Fernandez Gonzalez, per la gestió del present acord i a 
qui es faculta especialment per comparèixer davant Notari a fi d’atorgar, amb còpia d’aquest 
Acord,, a nom de l’ajuntament, qualsevol document públic o privat.  
 
III.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DECRET DE DATA 8 DE JULIOL DE 2008, 
REFERENT A APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB 
L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT 
LA DIRECCIÓ GENERAL D’HABITATGE DEL DEPARTAMENT DE MEDI 
AMBIENT I HABITATGE, L’EMPRESA ADIGSA I EL DEPARTAMENT D’ACCIÓ 
SOCIAL I CIUTADANIA PER A LA POSADA EN MARXA DEL SERVEI DE 
MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL.  
Per l’Alcaldia es dona compte de les gestions portades a terme al respecte i manifesta que en 
data 22 de Juliol es va signar un Conveni amb l’Empresa Publica Adigsa, fent un petit resum 
del seu contingut i que a tal efecte es va dictar la següent resolució : 
 
RESOLUCIO DE L’ALCALDIA.  
Antecedents.  
La política d’habitatge de la Generalitat de Catalunya i dels ens locals municipals 
requereixen l’establiment de tot un seguit de mesures per al foment públic de l’habitatge, 
facilitant l’accés de la ciutadania als recursos institucionals evitant disfuncions i duplicacions 
en la prestació dels serveis en matèria d’habitatge.  
Que en aquest sentit en data 28 de maig de 2006, la secretaria d’Habitatge del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge, va formalitzar un conveni mitjançant el qual encarregà a 
l’empresa pública ADIGSA, la contractació i posterior gestió i desenvolupament de les eines 
informàtiques adequades per a la gestió de les sol·licituds d’habitatges protegits i la seva 
posterior adjudicació.  
Que l’ajuntament de Rosselló, considera la idoneïtat de portar a terme el present conveni de 
col·laboració per a la creació d’una base de dades de sol·licitants d’habitatges en el seu 
municipi.  
D’acord amb aquests antecedents, i el que disposen els articles 21. ) de la LBRL i 53. u de la 
Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, sobre la competència de 
l’alcalde  
 
Resolc:  
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PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre ADIGSA, empresa pública, i 
l’Ajuntament de Rosselló, per a possibilitar la creació d’una base de dades de sol·licitants 
d’habitatge i homogeneïtzar els processos d’adjudicació d’habitatges.  
 
SEGON. Notificar a ADIGSA, empresa pública, el present acord.  
 
TERCER.- Donar compte i ratificar aquesta Resolució en el proper Ple que es celebri.  
 
Rosselló, 8 de Juliol de 2008 
 
Annex Conveni.  
 
 
CONVENI ENTRE ADIGSA, EMPRESA PÚBLICA, I L’AJUNTAMENT DE 
ROSSELLO PER A POSSIBILITAR LA CREACIÓ D’UNA BASE DE DADES DE 
SOL·LICITANTS D’HABITATGE I HOMOGENITZAR ELS PROCESSOS 
D’ADJUDICACIÓ D’HABITATGES.  
 
Barcelona, de  de 2008   
 
REUNITS 
D’una part el senyor Frederic Linares i Aguilar, conseller delegat de l’empresa pública 
ADIGSA, que actua en virtut de les facultats atorgades pel Consell d’Administració de la 
societat en data de 29 de desembre de 2006.  
 
D’altre el senyor Jaume Fernandez i Gonzalez, Il·lm. Alcalde de l’Ajuntament de    Rossello.  
 
COMPAREIXEN  
El primer, en qualitat de conseller delegat d’Administració, Promoció i Gestió, S. A. 
(ADIGSA), empresa pública que es relaciona amb la Secretaria d’Habitatge del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya en virtut del que estableix el 
Decret 68/2004, de 20 de gener d’estructuració i reestructuració de diversos departaments de 
l’Administració de la Generalitat.  
 
El segon, en qualitat d’Alcalde de l’Ajuntament de Rosselló. (Lleida)    .  
 
Els compareixents es reconeixen capacitat legal suficient i necessària per atorgar el present 
conveni de col·laboració i a tal efecte 
 
EXPOSEN  
I.- Que la política d’habitatge de la Generalitat de Catalunya i dels ens locals municipals 
requereixen l’establiment de tot un seguit de mesures per al foment públic de l’habitatge, 
facilitant l’accés de la ciutadania als recursos institucionals evitant disfuncions i duplicacions 
en la prestació dels serveis en matèria d’habitatge.  
Es crea el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial com a eina 
d’informació d’aquest parc d’habitatges i per afavorir la transparència ajudant a la seva 
adequada adjudicació.  
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II.- Que en aquest sentit en data 28 de maig de 2006, la secretaria d’Habitatge del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge, va formalitzar un conveni mitjançant el qual 
encarregà a l’empresa pública ADIGSA, la contractació i posterior gestió i desenvolupament 
de les eines informàtiques adequades per a la gestió de les sol·licituds d’habitatges protegits i 
la seva posterior adjudicació.  
 
III.- Que la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del pel dret a l’habitatge aposta per la creació 
d’un parc específic d’habitatges assequibles que permeti atendre les necessitats de la població 
que necessita un allotjament 
 
IV.- Que es s’aprovarà un reglament de Govern que determini els mecanismes de 
funcionament de l’esmentat Registre, el sistema de gestió els requisits dels aspirants a 
inscriure - s’hi i les causes de baixa.  
 
V.- Que l’Ajuntament de Rosselló, mitjançant Resolució de l’Alcaldia de data 8 de Juny de 
2008 ha considerat d’idoneïtat de portar a terme el present conveni de col·laboració per a la 
creació d’una base de dades de sol·licitants d’habitatges en el seu municipi.  
 
D’acord amb aquests antecedents, ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària 
per a aquest acte i, 
 
CONVENEN 
Primer.- Que la gestió del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial 
correspon al departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, a 
través de la Secretaria d’Habitatge de manera coordinada amb l’Ajuntament de Rosselló.  
Segon - Donar accés a l’eina informàtica de què disposa l’empresa pública ADIGSA, a 
l’Ajuntament de Rosselló, amb l’objecte de facilitar i unificar la gestió de les sol·licituds 
d’habitatge protegit i homogeneïtzar el procés necessari per a l’adjudicació dels habitatges 
que es promoguin o ja existents al municipi.  
 
 
 
 
 
Tercer.- Simplificar els processos de sol·licituds d’habitatges i a tal efecte, les dades dels 
sol·licitants seran gestionades i nodrides en el programa per part de l’Ajuntament de 
Rosselló. El formulari de la demanda d’habitatge serà únic per ambdues parts segons el 
model elaborat per la Secretaria d’Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya.  
 
Quart.- Els fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats per 
l’Ajuntament de Rosselló i l’empresa pública ADIGSA, estan subjectes a tots els efectes, a la 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal; a la 
Llei 5/2002, de 19 d’abril, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades, i a la resta de 
normativa d’aplicació.  
 
Cinquè.- Respectar en tot cas l’autonomia de cadascuna de les institucions que mantindran la 
seva pròpia identitat en les notificacions i comunicacions que dirigeixin als sol·licitants i/o 
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adjudicataris/es, així com en els processos informatius que a tal efecte endeguin, segons les 
respectives competències o funcions en el procediment.  
 
La regulació normativa del Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial està 
contemplat al capítol IV, secció segona, articles 92 a 104 de la Llei 18/2007, del 28 de 
desembre, del dret a l’habitatge  
 
Sisè.- Es constituirà una Comissió de Seguiment del present Conveni composta per quatre 
representants, dos representants que seran designats per la secretaria d’Habitatge del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i dos representants 
que designarà l’Ajuntament de Rosselló, que tindran les següents funcions: 
 

a) Portar a terme el seguiment de l’execució dels compromisos previstos en el present 
Conveni, determinant els criteris i maneres per possibilitat la mútua informació i el 
seu adequat compliment.  

 
b) Facilitat la remoció dels obstacles que entorpeixin la celeritat dels tràmits requerits en 

cada cas.  
 

c) Elevar propostes de subscripció d’acords o protocols específics complementaris al 
present Conveni.  

 
La comissió es reunirà sempre que ho requereixi el bon funcionament de les actuacions 
compreses en el present Conveni, i es regirà per les normes internes d’organització i 
funcionament, sense perjudici de l’aplicació de la normativa vigent aplicable als òrgans 
col·legiats de l’Administració de la Generalitat.  
 
I en prova de conformitat i bona fe, signen el present document per quadruplicat exemplar, 
en el lloc i data assenyalada en el encapçalament.  
 
         
Jaume Fernandez i Gonzalez   Alcalde de l’Ajuntament de Rossello. 
 
Frederic Linares i Aguilar   Conseller Delegat 
 
 
Sotmet el tema a votació es ratifica les actuacions portades a terme per unanimitat dels 
assistents.  
 
 
En el torn obert d’intervencions: 
L’Alcalde manifesta que es tracta de homologar la política d’habitatges,facilitar informació 
de com s’ha de gestionar i sens dubte la vessant mes polèmica es el procés d’adjudicació 
El Regidor Sr. Macià manifesta si es tracta de lloguer social ?. L’Alcalde comenta que es 
lloguer i compra.  
El Regidor Sr. Bartomeu, intervé per preguntar si la ultima paraula en el seu àmbit el 
correspon a l’Ajuntament, contestant l’Alcaldia que sota criteris objectius i constitucionals, 
si, es tracta de un conveni de assessorament i guiatge.  
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IV.- MODIFICACIÓ REGIM RETRIBUTIU MEMBRES CORPORACIÓ I 
RECONEIXEMENT COMPATIBILITAT.  
“Atès que l’article 75. 2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril de Bases de Règim Local, preveu que 
els membres de la Corporació que desenvolupin els seus càrrecs amb dedicació parcial per 
realitzar les funcions de presidència, rebran les retribucions pel temps de dedicació efectiva a 
les mateixes i seran donats d’alta en el Règim General de la Seguretat Social.  
 
Atès que per acord plenari es determinarà els càrrecs que siguin de dedicació parcial i les 
retribucions que els hi correspongui.  
 
A la vista de l’informe - proposta de Secretaria de data 11 de Juliol de 2008, i de l’informe 
d’Intervenció de la mateixa data, pel qual es declara l’existència de suficient consignació 
pressupostària per a procedir al pagament de les retribucions determinades.  
 
Realitzada la tramitació legalment establerta, es proposa al Ple l’adopció del següent, 
 
ACORD 
PRIMER. Determinar que els càrrec de Alcalde President de l’Ajuntament de Rosselló pel 
desenvolupament de responsabilitats que així ho requereixin i atès que aquesta Alcaldia es 
personal de les administracions públiques (Departament d’Educació, només podrà percebre 
retribucions per la seva dedicació parcial a les seves funcions fora de la seva jornada en els 
seus respectius centres de treball, en els termes assenyalats en l’article 5 de la Llei 53/1984, 
de 26 de desembre, sens perjudici de l’establer en el paràgraf sisè de l’article 75 de la LBRL. 
necessiten d’una dedicació parcial amb les retribucions que això comporti, i en conseqüència, 
realitzi les seves funcions en règim de dedicació parcial pels següents motius: Les funcions 
pròpies del càrrec i havent de tenir una presència efectiva mínima en l’Ajuntament de 15 
hores setmanals.  
 
[SEGON. Establir a favor dels membres de la Corporació que exerceixin els seus càrrecs en 
règim de dedicació parcial, les retribucions que a continuació es relacionen, que es 
percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l’any i les 
dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donar-los d’alta en el 
règim general de la Seguretat Social, havent d’assumir aquesta Corporació el pagament de 
les quotes empresarials que correspongui.  
 
— El càrrec de Alcalde President, percebrà una retribució anual bruta de 25. 000,00 €.  
 
QUART. Que es publiqui el present Acord de forma íntegra en el Butlletí Oficial de la 
Província, als efectes dels seus coneixement general, donada la seva transcendència.  
 
Aquestes retribucions s’incrementaran, en els anys posteriors, en el mateix percentatge 
d’increment aplicat a les retribucions del personal al servei de l’administració local.  

Essent aprovada per unanimitat.  
 
En el torn obert d’intervencions l’alcaldia explica els motius de la decisió de renunciar a 
mitja jornada en la seva feina habitual de professor, per una major dedicació al municipi i 
manifesta el compromís adquirit de no suplementar la partida corresponent.  
El Regidor Sr. Bartomeu manifesta que si la desviació no es important, es pot modificar.  

Avgda. Catalunya,2 . Tfn. (973)730001 . Fax (973)730033 . e-mail: ajuntament@rossello.net . 25124 ROSSELLÓ (LLEIDA) . P-2523200-J 7



 

Per part de Secretaria es manifesta que caldrà realitzar la modificació de crèdits corresponent, 
que en tractar-se de un acord amb incidència econòmica, o hi ha crèdit suficient o no, en el 
segons cas fora nul de ple dret.  
Torna a intervenir l’alcaldia i manifesta que la seva voluntat era no alterar la partida 
pressupostaria.  
Intervé el Regidor Sr. Raül Morlans, manifestant que si s’ha de fer la modificació que es faci.  
L’Alcalde agraeix la comprensió al respecte.  
 
V.- ACCEPTACIÓ AJUDES SUBVENCIO ESCOLA BRESSOL.  
Per el Regidors Sr. Antoni Capell es dona lectura de la Proposta d’acord al respecte, que es 
del seguënt tenor literal: 
Atès que per Resolució EDU/589/2008 del dia 20 de febrer, s'atorguen les subvencions a les 
Corporacions Locals titulars de llar d’infants per als cursos 2007/2008 i que aquest 
Ajuntament figura com a beneficiari de una subvenció de 59. 400,00 Euros. Atès que d'acord 
amb el article 5 de l'esmentada resolució i per tal de tramitar el pagament de la subvenció les 
corporacions beneficiaries han de trametre abans del 15 de setembre de 2008, certificat de 
l'acord del ple acceptant la subvenció, un cop publicada la Resolució al DOGC.  
A proposta de l'alcaldia i per unanimitat, s'acorda: 
 
PRIMER.- Acceptar la subvenció de 59. 400,00 euros concedida a aquest Ajuntament pel 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a finançar el cost de les places 
d’educació preescolar de la llar d’infants municipal per al curs 2007 - 2008.  
 
SEGON.- Trametre a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, Servei de 
Règim Econòmic de Centres Educatius, abans del proper 15 de setembre, certificat del 
present acord així com la resta de la documentació esmentada a l’apartat cinquè de la 
Resolució EDU/589/2008, de 20 de febrer.  
 
TERCER.- Autoritzar a l’Alcaldia per la seva gestió.  
 
VI.- APROVACIÓ COMPTES MUNICIAPLS EXERCICI 2007.  
ANTECEDENTS 
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2007. cal elaborar el compte general de l’entitat local, 
dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament local.  

El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, 
financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, 
complementària i annexos.  

Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de maig 
de l’actual exercici.  

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2007 s’han sotmès a l’informe de la 
Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 10 de juny 
de 2008. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 88, 
de data 21 de Juny de 2008, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, 
al·legacions ni observacions.  
 
FONAMENTS DE DRET 
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D’acord amb els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Instrucció de 
comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació amb la 
tramitació i el contingut, la Comissió Especial de Comptes proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 

Compte general de l’Ajuntament de Rosselló. : 

Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2007. integrats 
pels següents documents comptables: 
 
 - Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 8. 592. 377,20. €, un passiu de 8. 
592. 377,20. € i un resultat de l’exercici amb un guany de 714. 177,00 €.  
 
 - Compte de resultat econòmic patrimonial: en tancar l’exercici hi ha un guany 714. 177,00 
€.  
 - Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de 
174. 458,19. €, unes obligacions pendents de pagament de 189. 749,69 €, uns romanents 
totals de 894. 768,67. € i un resultat pressupostari ajustat de 641. 459,05. €.  
 
 - La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al 
Balanç, en el Compte de resultat econòmic patrimonial i en l’Estat de liquidació del 
Pressupost.  
 
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent: 
 
 - Actes d’arqueig de les existències en caixa a fin d’exercici de la pròpia entitat local.  
 
 - Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a 
favor de l’entitat local, a fin d’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. 
en cas de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de 
concil·liació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la 
funció de comptabilitat.  

 - Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació.  

Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici 
econòmic 2007. a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles 
mencionats en la part expositiva 
 
Essent aprovada per unanimitat.  
 
VII.- CALENDARI FESTES LOCALS 2009.  
El Regidor Sr Lluís, intervé per proposar el següent acord: 
Atès el que disposen l'article 170. 1. l) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; l'article 37 del 
Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de l'Estatut dels 
treballadors, i el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de 
gener, pel Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny;i Reial 
Decret 2001/83, i vista l'Ordre TRE/278/2008 de 2 de Juny del Departament de Treball i 
Indústria, per la qual s'estableix el calendari laboral de festes oficials per a l’any 2009 a 
Catalunya i vist l'escrit del Departament de Treball i Indústria, considerant els seus aspectes 
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i previ un canvi d’impressions i punts de vista, a proposta de l'Alcaldia la Corporació 
acorda: 
 
 - Proposar com a Festes Locals per a l’any 2009, retribuïdes i no recuperables el 29 de Juny i 
el 13 d'Octubre de l’any 2009, i remetre dit acord al Departament de Treball i Indústria als 
efectes oportuns.  

 
En el torn obert d’intervencions el Regidor edueix les raons que han motivat el trasllat de la 
festa de Juny, entre altres, el temps, els estudiants es troben en el final de curs i exàmens i 
que cap de les festes es feia a l’estiu.  
 
VIII.- APROVACIO BASES PER AJUTS ESCOLARITZACIO FAMILIAS 
DESFAVORIDRES AMB INFANTS DE 0/3 ANYS.  
Per l’Alcaldia es dona compte de les actuacions portades a terme en relació a la 
Convocatòria d’Ajuts per a l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es troben en 
situacions socioeconòmiqes desfavorides, per al curs 2008 - 2009, d’acord amb els termes 
que estableix l’ordre del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
EDU/223/2008 i del Decret dictat a l’efecte que literalment diu : 
Atès que l’objecte d’aquesta convocatòria és garantir als infants de zero a tres anys 
l’oportunitat d’exercir efectivament el dret universal a l’educació.  
 
 I atès que els ajuts atorgats es destinaran a minorar la quota a càrrec de les famílies que es 
trobin en les condicions objecte de la convocatòria.  
 
Per tot això, en virtut de les facultats que legalment m'han estat atribuïdes,  
 

RESOLC:  

Primer.- Acollir-se a l’anomenada convocatòria.  
 
Segon.- Aprovació de les bases que regiran aquesta convocatòria.  
 
Tercer.- Sol·licitar el suport del Consell Comarcal del Segrià, per portar a terme la baremació 
de les sol·licituds.  
Es ratifica i s’aproven les actuacions portades a terme, previ a les explicacions de les bases a 
càrrec del Regidor d’Educació Sr. Antoni Capell,en els seus aspectes mes rellevants.  
Essent aprovat els acords per unanimitat de tots els regidors.  
 
IX.- RECTIFICACIÓ SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER A LA CREACIÓ I LA 
CONSOLIDACIÓ DE PLACES PER A INFANTS DE ZERO A TRES ANYS EN 
LLAR D’INFANTS DE TITULARITAT MUNICIPAL.  
Per la Regidoria es dona comptes de les vicissituds respecte a la Subvenció sol·licitada en 
sessió de data 5 de març de 2008 i atès que ha hagut certa confusió i manca de coordinació 
entre el Departament d’Educació de Lleida i la Direcció General de Recursos i Centres i per 
donar resposta als compromisos adquirits amb la població de Rosselló i converses 
mantingudes amb el Departament d’Educació, de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament 
considera necessari la construcció de una nova escola bressol en un edificis de nova planta.  
En total, el projecte preveu la creació de 82 places per a infants de zero a tres anys: 
Per tant, el projecte preveu que al final del procés, Rosselló compti amb 82 places a 
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l’Escola Bressol Municipal, distribuïdes de la manera següent: 
 
Total places Escola Bressol Municipal al final del projecte: 
 
 Num d’Aules Alumnes Aula Total Alumnes 
0 - 1 Anys 2 8 16 
1 - 2 Anys 2 13 26 
2 - 3 Anys 2 20 40 
 
L’Ajuntament, per fer realitat aquest projecte, va encarregar els treballs de redacció del 
projecte bàsic i executiu, i la direcció d’obres de l’Escola Bressol Municipal a l’arquitecte 
Noemi Bañeres.  
D’altra banda, la realització de les obres de construcció, es preveu que estiguin finalitzades 
abans de l’de gener de 2009.  
 
Vista l’Ordre EDC/233/2006, de 28 d’abril, per la qual s’obre convocatòria pública per a la 
concessió de subvencions per a la creació i la consolidació de places per a infants de zero a 
tres anys en llars d’infants de titularitat municipal. i Ordre 343/2007 de 3 d’octubre, per la 
qual es modifica l’Ordre EDC/233/2006, de 28 d’abril 
 
Al Ple de la Corporació es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- SOL·LICITAR al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya una 
subvenció, en el marc de l’Ordre EDC/233/2006, de 28 d’abril, modificada per l’Ordre 
343/2007 de 3 d’octubre, per a la realització de les obres previstes en el projecte 
“Construcció de nova planta llar d’infants Pas a Pas de Rosselló” 
 

Segon.- COMPROMETRE’S a l’execució el projecte ““Construcció de nova planta llar 
d’infants Pas a Pas de Rosselló” si es concedeix la subvenció del Departament d’Educació.  

Tercer.- FACULTAR al Sr. Alcalde per quantes actuacions foren necessàries al respecte i 
expressament per aprovar el projecte encarregat a l’arquitecte Sr. Noem Bañeres.  
  
S’aprova per unanimitat 
 
X.- RATIFICACIÓ SOL·LICITUDS SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ CASA 
COLONIA ALKANIS.  
L’Ajuntament de Rosselló en data 8/11/2007, va adjudicar l’obra “ Rehabilitació Casa 
Colònia Al - Kanis Fase 1, a l’Empresa Tramuntana,obras, reformas e interiorismo SL, per 
un import de 105. 884,84, obra inclosa al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, 2007, 
actuació num 1006/2007, programa MN.  
Aquesta actuació es troba subvencionada per un import de 50. 000,00 Euros, d’acord amb el 
document acreditatiu del seu finançament de data 28/01/2008.  
Que en execució de dita obra i atès les característiques de la mateixa en tractar-se de una 
Rehabilitació, han esdevingut necessitats sobrevingudes no contemplades en el Projecte 
adjudicat.  
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Aquestes obres segons Memòria redactada pels arquitectes directors, ascendeixen a la 
quantitat de Quaranta un mil dos - cents setanta, amb noranta set cèntims d’euro (41. 270,97 
€.  
Aquest increment suposa a l’Ajuntament un esforç considerable per la seva financiació, atès 
que durant l'any 2008 el volum d'obra es important, i no es podrà portar a terme amb els 
recursos adscrits, atès la capacitat econòmica d'aquest Ajuntament i per raons de prudència i 
economia pressupostaria, es necessari l’ajut sol·licitat, ja que la financiació total per part de 
l’Ajuntament incidiria en la no execució d’altres actuacions previstes, o be un retard 
considerable.  
Per l’exposat i atès que la seva execució i adequació a les noves necessitats es necessària per 
la singularitat del seu emplaçament i la seva importància, ja que es troba en un indret 
emblemàtic de Rosselló, i que es troba en un estat important de degradació i de precarietat,, 
es proposa la següent financiació : 

 
Cost total de les modificacions...............  41. 270,97 Euros.  
Aportació Corporació (Fons propis) ..........  20. 635,49 Euros.  
Subvenció PUOS..........................   20. 635,48 Euros 

 

Per tot l’exposat s’acredita la necessitat de l’actuació i d’urgència de dur-la a terme i s’acorda 
sol·licitar Un ajut extraordinari per aital motiu.  
 
Sotmès el tema a votació s’acorda la seva ratificació i aprovació per unanimitat.  
 
En el torn obert d’intervencions l’Alcaldia comenta la sol·licitud presentada davant el 
Departament de Governació amb motiu de l’excés d’obra en la Rehabilitació Casa Colònia 
Alkanis, confirmant oficiosament el compromís de concessió de la subvenció.  
 
El Regidors Sr. Macià manifesta les dubtes sobre el Projecte, es tracta de un projecte vago al 
destinar cada vegada mes recursos dels pocs que tenint.  
Alcalde ho entén i manifesta que existeix dues opcions deixar-ho caure o be el que s’està 
fent, amb recursos propis no fora possible la seva execució, n’obsta’n s’actua en diverses 
línees d’ajuts, per tant manifesta que la Colònia forma part del municipi i que aquesta aposta 
no sap si tindrà èxit o no, però s’està obert per trobar la solució adient, la voluntat es 
mantenir el edifici històric i donar-li una utilitat, la proposta es oberta a totes les entitats.  
El Sr. Bartomeu manifesta que si es tira endavant es tira i si no es tomba.  
El Sr. Macià, manifesta que s’ha executat això perquè havia una subvenció, es crea una bola.  
L’Alcaidia manifesta que es tracta de una línea especifica per aquest nuclis de població que 
de una altra manera no tendiran actuacions de millora.  
El Regidors Sr. Antoni Capell, intervé i manifesta que la seva gestió pot crear una zona 
d’esbarjo complementaria.  
El Sr. Bartomeu, Es sap quant costarà ? aquest es el problema.  
L’Alcalde informa que existeix una pre - valoració del que costarà, els serveis tècnics 
disposan de la informació a disposició de tots els interessats, la Rehabilitació de la Casa te 
una previsió de cost de 250. 000 a 300. 000 Euros. Es una inversió important no 
pressupostada. Si es pot accedir a la línea de l’1% cultural.  
 
XI.- ASSIGNACIÓ FONS SUPRAMUNICIPAL FCCL ANY 2008.  
Per l’Alcaldia es dona lectura a la següent proposta d’acord : 
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Atès que el Departament de Governació i Administracions Públiques, per Resolució GAP/798/2008, 
de 12 de març ha aprovat la distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de 
la Generalitat, integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2008 (DOGC núm. 5095, de 
data 20/ de març de 2008).  
 
Atès que l’article 45 de la Llei 16/2007, de 21 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2008, disposa que la participació dels municipis en els ingressos de la Generalitat 
finança dos capítols: un primer tram de lliure disposició per als municipis i un segon tram destinat al 
foment de la prestació supramunicipal de serveis (mancomunitat i consell comarcal).  
 
Atès que, tal com disposa l’esmentat article, a diferència de com es venia fent en exercicis anteriors, 
enguany serà la Generalitat de Catalunya la que transferirà als ajuntaments l’import que correspongui a 
cada municipi del tram destinat a la prestació supramunicipal de serveis, la qual tindrà com a finalitat 
sufragar les despeses derivades de les activitats o les inversions supramunicipals, podent - la destinar els 
ajuntaments, totalment o en part, a una o diverses entitats supramunicipals en les quals pertanyin, es 
proposa als presents : 
 
Primer. Distribuir l’assignació del tram destinat a la prestació supramunicipal de serveis dels Fons de 
cooperació local de Catalunya de l’any 2008 de l’Ajuntament de Rosselló entre els següents ens 
supramunicipals: 
 
- Consell Comarcal del Segrià per als serveis de RSU, SS Socials, SSTT, SAT........... 100%.  
 
Segon. Rebut l’import de la prestació per part de la Generalitat, es justificarà lliurant el corresponents 
certificat de secretaria - intervenció davant la Direcció General d’Administració Local als efectes legals 
adients.  
 
Tercer.- Facultar l'Alcaldia Presidència per dur a terme tants actes i gestions com calguin per 
a l'execució dels acords anteriors. " 
 
Essent aprovada dita proposta per unanimitat.  
 
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,) : 
 
Decrets :  

• Resolució Recurs CCOO bases plaça vigilant municipal, estimant la pretensió.  
• Resolució modificació Tribunal plaça vigilant. amb motiu de l’entrada en vigor del 

Estatut de la Funció Publica.  
• Resolució exempció ICIO obres escoles municipals.  
• Aprovació Comptes Gestor 2 Trimestre.  
• Concessió Llicencies Primera Ocupació a Construccions Muntosa (C/Sant Jordi 13) i 

Proturmo (Avd Guillem de Rosselló. ) 
• Resolucions de Devolució avals i Garanties.  
• Resolució Llicencies Ambientals : 
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    Filastic, fabricació teixits ortopèdics.  
    Fco Lladanosa, granja porcs d’engreix.  
    Pastisseria Marques..  

• Resolució Ocupació Via Publica, terrasses Pilar Marquez, Ara Produccions S. L i 
Antònia Raya..  

• Resolució Bar Redcat, horari tancaments.  
• Autorització Empresa Alier per col·locació bandes rugoses.  
• Devolució Arbitris.  
• Resolució Targeta Aparcament Individual Nuria Majos Dejuna.  
• Decret Contractació personal, socorristes i Punt Edu.  
• Decret Aprovació Certificacions Obres num 3 i 4, Casa Colònia Alkanis.  
• Decrets sol·licituds subvencions actuacions suport esport ciutadà, Programa C i Pla 

d’Esports contra desigualtats Programa F.  
• Sol·licitud Subvenció Diputació Condicionament i Neteja Terrenys.  

 
Informes.  
Estatuts i Bases SUD 1, bases i estatus pendents de rectificació i pendents d’aprovació.  
Disponibilitat Carpa Diputació 600 m2 per Festival E - Music 
Sol·licitud Augment nombre de places Llar d’Infants.  
Denegació Ajuts sol·licitat a Agencia Residus de Catalunya, per al Projecte 
d’Ambientalització Festes.  
Escrit Sindicatura Comptes, donat per rebuda documentació Compte General 2006.  
Escrit C. C. Segrià, comunicant inici Sardanes a la fresca.  
C. C. Segrià, Conveni Col·locació Contenidors de Roba, valorar.  
Aportació Consorci Transport Públic per l’any 2008, per un import de 4204 Euros.  
Xarxa Rescat, signatura de Conveni i entrega de terminals.  
Recurs Reposició contra Liquidació Escombraries Urbanitz de la Tossa.  
Acord Consorci Normalització Lingüística a Lleida i Ajuntament de Rosselló, dins del 
Programa de voluntariat per la Llengua.  
Contestació escrit a Josep Bañeres Piqué.  
Sol·licitud inscripció Registre Propietat Reparcel·lació Voluntària PMU 1A Plaça Pont.  
Signatura Conveni Manteniment Consultori Local 2008, per un import de 6012,08 Euros.  
Sol·licitud Subvenció Diputació de Lleida per Activitats Firals.  
Reunió celebrada el 4 de Juny, referent a les línees d’Ajuts de la Diputació de Lleida respecte 
a les Entitats.  
Resolució Llicencia Ambiental a l’Empresa Alier, per l’activitat de fabricació de paper.  
Concessió Subvenció Diputació per la neteja solars.  
 
El Regidor Sr Pere Joan Vidal pren la paraula i manifesta en relació a l’àrea de Urbanisme 
els treballs d’execució del l Projecte d’Urbanització del Carrer Canal.  
També comenta que s’està executant el soteig dels camins municipals.  
Així mateix informa que ja s’ha acabat la teulada de la Casa Colònia d’alkanis.  
I per últim informa dels despreniments de peces de la façana del Immoble del C/ Major 
68/70, i de les mesures adoptades per evitar danys.  
 
Respecte a l’àrea de Hisenda, comenta la celebració de la Comissió de Comptes i en un altre 
ordre els requeriment de pagament efectuats a diversos deutors de C. Especials i les reaccions 
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al respecte. essent preguntat pel Sr. Bartomeu a quin import ascendeix dites quantitats, 
manifestant que ascendeixen a 7. 000 i 4600 Euros respectivament a diferents particulars.  
 
El Regidor Sr Lluís Rodrigo, pren la paraula e informa de les seves respectives àrees. :  
Respecte a l’àrea de Medi Ambient  
Comenta la denegació de l’ajut Projecte Ambientalització de Residus de Festes Populars.  
També comenta que s’ha procedit a la fumigació del recinte de les piscines contra els 
mosquits.  
Així mateix comenta que s’han repartit contenidors de fracció orgànica de gran capacitat als 
bars i restaurants.  
Respecte a la sol·licitud d’ajuts per una gestió forestal sostenible comenta la visita de 
Meritxell Domingo, tècnica del Departament, respecte Ajuts de Gestió Forestal, es tracta de 
moltes Hectàrees i s’ha optat que una vegada ens atorguen la subvenció, definir les hectàrees 
a fer. en tractar-se de una subvenció bianual.  
Informa de la entrevista mantinguda amb el Director del Servei Ocupació del Departament de 
Treball, en relació a la Subvenció Plans Ocupació.  
Un altre tema es el de la Gossera, comenta escrit rebut de Medi Natural envers obligacions de 
l’Ajuntament respecte als gossos, problemàtica i obligacions, microxips. ect. Es comenta que 
ja esta Adjudicada la construcció de la Gossera Comarcal a Alcanó, amb una cabuda de 100 
places.  
També comenta els contactes mantinguts amb les protectores d’animals de Lleida, i que totes 
es troben al màxim de la seva capacitat. Manifesta que es continuarà lluitant.  
 
Festes:  
Comenta del Canvi Festa Major i Festes Locals per 2009.  
Informa que s’ha triat les Llums de Nadal. i que es te un contracte de 4 anys  
Informa que la Festa Aquàtica prevista es va tenir que suspendre i que es realitzarà 16 
d’Agost durant 3 hores a la tarda i el, increment 168 Euros mes respecte al pressupostat.  
 
 
Esports.  
Informa de la Concessió Subvenció contractació Socorrista.  
Que el 14 de Juny es va celebrar el Sopar de fin de Temporada Club Mig Segrià,al que va 
assistir el Sr. Toni Capell i que es van rebre agraïments de l’ajut que l’Ajuntament de 
Rosselló dona a dita Escola. També es va celebrar el Desè aniversari.  
Informa del Canvi de la Porta de les Piscines per vandalisme.  
Comenta que s’ha demanat tronar a organitzar el Tour Vòlei Platja, Terres de Lleida, i, es 
farà si es pot organitzar el. 24 Agost diumenge. També S’ha plantejar fer hi un camp de 
Vòlei Platja i s’estudia la possibilitat de fer-hi un camp nou, ubicació ect.  
.  
I per últim informa els dies 12 i 13 d’octubre es realitzarà la trobada internacional de 
modelisme espacial. coincidint amb la festa major i que al respecte tindrà una reunió amb 
ells.  
 
Acte seguit la Regidora de Cultura Montse Folguera, pren la paraula e informa de les seves 
respectives àrees.  
Joventut 
S’informa de les dates de celebració del 2on Emusic Festival i 1a Mostra Jove 
 Dijous 24 18:30 Pub Tutam presentació festival 
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 Dissabte 26 11h inauguració oficial i sessió formativa per a regidors a l’Ajuntament.  
   16h a 20h Mostra Jove al Casal 
   20 a 04:00 Festival Emusic, concerts 
S’informa que s’ha demanat una subvenció a la Diputació de Lleida per a la gravació d’un 
CD amb els grups del festival.  
 
Els propers cursos organitzats des de la regidoria de joventut són un curs de Ràdio, realitzat 
durant el mes de juliol i un taller de teatre a realitzar el mes de setembre.  

 
També s’informa de les obres de tancament de l’espai jove.  

 
S’informa que al mes de Setembre es signarà conveni escolaritat compartida amb el Institut 
Manuel de Montsuar, conveni que permetrà compaginar estudis amb el treball a alumnes de 
mes de 15 anys.  
També informa del Curs de Radio, realitzat al juliol i de les, col·laboracions de alguns 
assistents amb la Radio durant el mati.  

 
Sanitat 
Informa Creació de l’Agència Catalana de Protecció de la Salut i preparació de conveni 
Marc, que te per objecte coordinar tasques sanitàries pròpies i las de l’ajuntament, entre 
d’altres tractament aigües, anàlisis, controls sanitaris establiments ect. prèvia elaboració de 
un Cens i a partir de aquí preparar el Conveni personalitzat a cada població.  
 
Comunicació 
S’informa de l’entrada Albesa a Emun 
 
Dona 
Es continua en la Redacció Pla Local de Dones. actualment ens troben en la fase de anàlisis 
realitat social i al setembre es començaran els grups de discursio.  
També informa del Suport a l’Associació de Dones per concorre a la convocatòria de Caixa 
de Tarragona, per disposar d’un ordinador portàtil i els perifèrics.  
 
Cultura 
Informa que es troba oberta la convocatòria de subvencions a Entitats del municipi, i que la 
seva resolució serà al Setembre.  
S’informa de la data de l’Aplec de la Sardana 2009, que serà el 4 juliol.  
 
I per últim el Regidor d’Educació Sr Toni Capell, informa dels següents assumptes: 
 
Escola Musica: Informa de la reunió entre els Ajuntaments interessats en la creació de una 
Escola mancomunada per compartir despeses i professorat. Explica que cada poble ha de 
legalitzar la seva escola i desprès es farà el Projecte Comú.  
També manifesta que el Departament d’Educació i ACM han signat un Conveni per Escoles 
de Musica Legalitzades que preveu subvencions de 600 Euros. per alumne, i que redundaria 
en una financiació mes favorable a l’ajuntament.  
 
També comenta que les Professores de Musica han ofert als alumnes de l’escola Bressol Cant 
Coral, pel l’aprenentatge.  
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Manifesta la continuació del cursos de Català per als nouvinguts a partir de Setembre.  
 
Respecte al Punt Edu, informa de la gran acceptació de la Bibliopiscines, i de les demandes 
de les mares respecte a disposar de revistes.  
 
Informa de l’assistència com a Representats de L’Ajuntament als Consells Escolar del CEIP 
La Rosella i Manuel de Montuar, , donant suport al Pla Ocupacional ja comentat.  
 
Comenta que ja s’ha pactat la subvenció per Activitats Extraescolars amb la Associació de 
Pares del curs 2007/2008.  
 
Respecte a la llar d’Infants, comenta les ultimes vicissituds.  
Informa que s’estan realitzant els tràmits necessaris per poder entrar en els Programes de la 
Vellesa dins de l’obra Social de i també acord amb l’Escola de Musica de que la Coral Flor 
d’Espígol, utilitzarà als nens en les actuacions com a teloners.  
 
Informa que s’està estudiant Petició nou Piano escola de musica, pel major nombre de 
alumnes.  
 
Finalitzada la seva intervenció el Regidor Sr. Macià, pregunta com funcionaria el 
Mancomunar Escola de Musica.  
El Regidor Toni manifesta que es una experiència realitzada en altres llocs Pallars Jussà i 
Olot, i que una vegada que les Escoles Municipals legalitzen la seva situació, es realitzaria un 
Projecte Educatiu Musical Comú, professors compartits que intineren. l’objectiu es 
Mancomunar Serveis i reduir costos. Si es pot entrar en el Conveni ACM i Departament 
d’Educació finançaria gran part dels Costos.  
 
XII.- 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 45/2008 
NOM / DOMICILI CONSTRUCCIONS GORGUES,S. A 

Major, 107 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Reparar canaleta de la façana principal de la vivenda del carrer 
Major, 20 i Mossen Cinto Verdaguer de Rossello 

CONTRATISTA Ell mateix 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 03 - 07 - 2008 
 
Nº EXPEDIENT 47/2008 
NOM / DOMICILI MARTA ADERN FERNANDEZ 

Av. De la Fruita, 12 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Reformes cuina vivenda i fusteria façana de la vivenda del carrer 
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Av de la Fruita, 12 
CONTRATISTA Jordi Oro Chimeno 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 03 - 07 - 2008 
 
Nº EXPEDIENT 44/2008 
NOM / DOMICILI PERE MOR LOPEZ 

Raval, 14 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Reformes bany vivenda del carrer Raval, 14 
CONTRATISTA Ell mateix 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia19 - 06 - 2008 
 
Nº EXPEDIENT 41/2008 
NOM / DOMICILI DAVID CALVERA MATEO 

Colonia Al - Kanis, 14 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Construccio portxo metal·lic i barbacoa al pati darrera vivenda de 
la Colonia Al - Kanis 

CONTRATISTA Construccions Zosimo Repiso 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 19 - 06 - 2008 
 
Nº EXPEDIENT 42/2008 
NOM / DOMICILI MARISA SUBIRA BAÑERES 

c/ Ramon Berenguer IV, 31 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Reduccio de porta acutal del magatzem de la vivenda del carrer 
R. Berenguer IV, 31 

CONTRATISTA Construccions Camp - Rodo,SL 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 19 - 06 - 2008 
 
Nº EXPEDIENT 36/2008 
NOM / DOMICILI JOSEP JORDANA CASANOVAS 

Major, 51 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Col·locació parquet a la vivenda del carrer Major, 51 
CONTRATISTA Ell mateix 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 05 - 06 - 2008 
 
Nº EXPEDIENT 39/2008 
NOM / DOMICILI MARC BRAGOS MORALES 

Av. Verge del Pilar, 8 
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25124 - ROSSELLO 
DESCRIPCIÓ Enrajolar pati - jardi de la vivenda del carrer Av. Verge del Pilar, 

8 
CONTRATISTA Ell mateix 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 05 - 06 - 2008 
 
Nº EXPEDIENT 0/2008 
NOM / DOMICILI VIRGINIA FERNANDEZ BERENGUER 

Socos, 12 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Pintar façana de la vivenda del carrer Socos, 12 
CONTRATISTA No consta 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 03 - 07 - 2008 
 
Nº EXPEDIENT 46/2008 
NOM / DOMICILI MARIA GODOY GOMEZ 

Major,23 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Nou sostre de pladur amb aïllament a la vivenda del carrer Nord, 
23, 1er.  

CONTRATISTA Ilerplac 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 03 - 07 - 2008 
 
Nº EXPEDIENT 38/2008 
NOM / DOMICILI FRANCISCO JAVIER GIL BARCOS 

Major, 19 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Paret càmera amb pladur (càmera tèrmica) a la vivenda del carrer 
Major, 19 

CONTRATISTA Ell mateix 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 05 - 06 - 2008 
 
Nº EXPEDIENT 0/2008 
NOM / DOMICILI GENERALITAT DE CATALUNYA 

Departament d’Educació 
Picat d’Estats, 2 
25006 - LLEIDA 

DESCRIPCIÓ Adequació d’una aula del CEIP La Rosella, a l’Av. Ponent, 12, 
d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Nova Excavacions 96, SL.  
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 08 - 07 - 2008  
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Nº EXPEDIENT 43/2008 
NOM / DOMICILI JOAN JOSEP LASHERAS ABADIAS 

Lluís Companys, 105 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Reformes bany i fer nou envà a la vivenda del carrer Av Lluis 
Companys 

CONTRATISTA Excavacions Casanovas 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 19 - 06 - 2008 
 
Nº EXPEDIENT 40/2008 
NOM / DOMICILI GAS NATURAL DISTRIBUCION,SDG 

Polígon Industrial El Segre 
25191 - LLEIDA 

DESCRIPCIÓ Obertura rasa per subministrament de gas nous clients del 
carrer Sant Jordi, 13 

CONTRATISTA Ells mateixos 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 05 - 06 - 2008 
 
Nº EXPEDIENT 0/2008 
NOM / DOMICILI ANGEL DAMIAN SOLE 

c/ Graver de Dalt, 2 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Pintar façana vivenda del carrer Graver de Dalt, 2, d’aquest 
Municipi 

CONTRATISTA No consta 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 22 - 07 - 2008 
 
Nº EXPEDIENT 48/2008 
NOM / DOMICILI MARIA TERESA BRUSAU BADIA 

Av. Catalunya, 17 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Nou revestiment de façana (Monocapa) de la vivenda del carrer 
Av. Catalunya, 17 d’aquest Municipi 

CONTRATISTA No consta 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 17 - 07 - 2008 
 
Nº EXPEDIENT 51/2008 
NOM / DOMICILI RAMON BALDOMA JOVELL 

Major, 72 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Reformes façana, reparació canal i arranjament mitgera de la 
vivenda del carrer Major, 72, d’aquest Municipi 
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CONTRATISTA Construccions Gorgues, SA 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 17 - 07 - 2008 
 
Nº EXPEDIENT 50/2008 
NOM / DOMICILI JUAN FERNANDEZ SOLDEVILA 

c/ Sant Antoni, 5 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Pintar façana de la vivenda del carrer Sant Antoni, 5 d’aquest 
Municipi 

CONTRATISTA No consta 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 17 - 07 - 2008 
 
Nº EXPEDIENT 49/2008 
NOM / DOMICILI DAUNIA CORP, S. L.  

Av. Gran Via Carlos III, 98 edif. Trade Nord, P - 8 
08028 - BARCELONA 

DESCRIPCIÓ Reparar cel ras i cantells balcons façana de la vivenda del 
carrer Av. Guillem de Rosselló, 2 - 12, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA No consta 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 17 - 07 - 2008 
 
Primer. – 
a) Concedir les llicències d’obres sol·licitades, condicionades al compliment dels requisits 
que s’estableixen a continuació: 
Condicions generals: segons annex d’aquest escrit.  
Condicions particulars: Les que consten en els respectius informes tècnics. Així mateix es fa 
constar que aquestes autoritzacions s’han d’entendre atorgades sens perjudici de tercers i amb 
independència de qualsevol altra que sigui necessària per a la seva realització.  
 
Segon.- Un cop acabada l’obra s’haurà demanar la corresponent llicència de primera 
ocupació, sense la qual no es podrà fer ús de l’edificació, si és el cas.  
Essent ratificades les mateixes.  
 
XIV.- CORRESPONDENCIA OFICIAL I ASSUMPTES DE TRÀMIT.  
Es dona compte de la correspondència rebuda essent de destacar per la seva importància: 
 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, comunicant Fermesa sentencia Expropiació 
Alfredo Torrelles.  
Acceptació Pressupost presentat per Instal·lacions Albir per Climatització Emissora, per un 
import de 3287,44 Euros.  
Acceptació Pressupost Absis, contractació Serveis Tancament comptable any 2007.  
Contracte de Serveis de Seguretat amb l’Empresa Punt Control.  
Centre Normalització Lingüística de Lleida, remetent acord de col·laboració per promoure el 
programa voluntariat per la Llengua.  
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Escrit del Departament de Justícia, informant estat de tramitació respecte a la creació de 
l’Agrupació de Secretaries del Jutjat.  
Convocatoria Propietaris SUD 4, per la Constitució de la Junta de Compensació provisional.  
Departament d’Educació comunicant Resolució autoritzant increment de la ràtios de la Llar 
d’Infants.  
 
En els assumptes de tràmit es comenta sol·licitud de CCEE presentada per Joaquim Palleja, ; 
escrit de Josep Bañeres Piqué manifestant una queixa sobre els guals; Recomanacions i 
Normes de Regim Intern per a les Piscines d’Us Públic; es comenta els contractes signats per 
l’aplec de la sardana amb la Cobla Jovenívola d’Agramunt i Cobla Quatre Vents ; es recorda 
l’informe d’adequació al PIEC del MIEM del Municipi i la necessitat de que l’Ajuntament 
procedi a la seva aprovació ; es comenta la Resolució envers l’activitat Osvacas Meat SLU ; 
la inauguració del Festival Emusic i de la Mostra Jove a càrrec del Secretari de Joventut i per 
últim escrit del Consell Català de l’Esport de Juny 2008 respecte a l’actuació de Substitució 
del camp poliesportiu i vestidors.  
.  
Així mateix es dona lectura de la informació de actualitat jurídica i diverses convocatòries de 
subvencions.  
Es resta assabentats.  
 
XV.- Factures i Comptes.-  
S'aprova la relació de factures detallada i en poder dels regidors que ascendeix a la quantitat 
de 183. 518,62€ € 
 
 
DATA INTERESSAT DESCRIPCIO 

   

25/05/2008 INTRACATALONIA Prestacio serveis noticies emissora, maig - 08 

30/05/2008 DESPATX SIMEO MIQUEL Honoraris contencios admon. Torrelles Lladonosa 

23/05/2008 INFOUNIO,S. L.  Cable i cartuxos de tinta 

17/04/2008 JCUA PLA PARCIAL SUD1 Honoraris primera derrama 

31/05/2008 A. SOLER (farmacia) materials botiquin piscines municipals 

05/06/2008 AB LABORATORIOS BIOTC.  Acid desincrustant per les piscines 

03/06/2008 MET

31/05/2008 EXCAV

ALIQUES RUBINAT 

. CASANOVAS,S. L. 

Col·locacio vidre camara consul. practicanta 

Trasllat contenidors i altres  

  Llevot 

 - 08 

DA 

ajor juny - 08 

ra motos - 08 

CL 

s 

29/05/2008 WÚRTH ESPAÑA Guants de latex marron 

15/05/2008 RESTAURANT EL JARDI Despeses representacio, visita Sr.

30/05/2008 SERVEIS LIC 1999 Serveis neteja Municipi, maig - 08 

06/06/2008 AKIARA, centre ioga Subvencio gimnastica, abril - maig - juny

07/06/2008  CASTELLERS DE LLEI Exibicio castellera f. major juny - 08 

31/05/2008 CARLES OROBITG treballs varis llar de Jubilats 

31/05/2008 CARLES OROBITG treballs varis Casal, amb motiu f. m

31/05/2008 CARLES OROBITG Treballs reparacions enllumenat public 

31/05/2008 CARLES OROBITG Treballs varis piscines  

20/05/2008 DIDAL BLAU Cinta catalana inauguracio fi

31/05/2008 FRU - ROSE, SC Sulfats per jardins Municipi 

30/05/2008 SIGNUM NORDEST Una placa d'acer per vies publique
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05/06/2008 RAMON CURIA BONEU 

AST 

- 2009 

  adaptador 

 

FERMA 

4 - 5 - 08 

5 - 6 - 08 

ES LLEIDA 

 

RTIS. TASSAP,S. L.  

RT SOLER 

IA 

Topografia amb GPS alineacio passatge/xalets 

04/06/2008 FECSA ENDESA Subministrament eventual, f. major juny - 08 

10/06/2008 AQUALIA Treballs sustitucio canonada Cami Roureda 

09/06/2008 ECOBROADC Materials varis per l’emissora 

04/06/2008 WOLTERS KLUWER Suscripcio el Consultor, 6 - 2008 a 5 

09/06/2008 SANIMEDIC 

ELLENC 

Reparar aparell electro consul. metge 

09/06/2008 CIRCUIT URG Projeccio pelicula, f. major juny - 08 

06/06/2008 BONDIALLEIDA,SL.  Publicitat festa major juny - 08 

31/05/2008 SEGRE SERVEIS,S. A.  Aigua per l’Ajuntament 

ent 10/06/2008 

09/06/2008 

BOSCH SERIGRAF 

JOAN A. URBANO 

Estampar roba per l’Ajuntam

Pintura groga vies publiques 

13/06/2008 JOAN A. URBANO Diluent per la pintura 

06/06/2008 WÚRTH ESPAÑA Materials varis per equipament 

29/05/2008 QUIMICA SERO,SL. Descalsif. sal especial, kit i

09/06/2008 ADANUR PUBLICITAT Impressio del llibre els nostres contes

16/06/2008 AMBULANCIES TERRA Servei preventiu, castellers f. major juny - 08 

14/05/2008 FECSA ENDESA Rebut e. electr. Magatzem c. alpicat, 12 - 3 a 1

05/06/2008 FECSA ENDESA Rebut e. electr. Enllum. Av. Ponent, 7 - 5 a5 - 6 - 08 

09/06/2008 FECSA ENDESA Rebut e. electr. Cami Colonia, 7 - 5 a 5 - 6 - 08 

15/05/2008 FECSA ENDESA Rebut e. electr. Cami Colonia, 2 - 4 a 7 - 5 - 08 

05/06/2008 FECSA ENDESA Rebut e. electr. Llar Jubilats, 6 - 5 a 5 - 6 - 08 

14/05/2008 FECSA ENDESA Rebut e. electr. cementiri, 12 - 3 a 14 - 5 - 08 

16/05/2008 FECSA ENDESA Rebut e. electr. consultori vell, 13 - 3 a 13 - 5 - 08 

05/06/2008 FECSA ENDESA Rebut e. electr. Casal, 7 - 5 a 5 - 6 - 08 

05/06/2008 FECSA ENDESA Rebut e. electr. Zona esportiva, 7 - 5 a 5 - 6 - 08 

05/06/2008 FECSA ENDESA Rebut e. electr. enllum. Major ET 771, 7 - 5 a 

14/05/2008 FECSA ENDESA Rebut e. electr. vvdes S. Pere, 12 - 3 a 14 - 5 - 08 

06/06/2008 FECSA ENDESA Rebut e. electr. enllum. public, 7 - 5 a 5 - 6 - 08 

15/05/2008 FECSA ENDESA Rebut e. electr. Escoles, 13 - 3 a 15 - 5 - 08 

14/05/2008 FECSA ENDESA Rebut e. electr. escorxador, 12 - 3 a 14 - 5 - 08 

15/05/2008 FECSA ENDESA Rebut e. electr. Escoles, 13 - 3 a 15 - 5 - 08 

15/05/2008 FECSA ENDESA Rebut e. electr. Escoles, 13 - 3 a 15 - 5 - 08 

15/05/2008 FECSA ENDESA Rebut e. electr. ajunt. vell, 13 - 3 a 13 - 5 - 08 

21/06/2008 EQUIPOS DIGITAL Facturacio copies, 21 - 5 a 21 - 6 - 08 

16/06/2008 AQUALIA Canon aigua edif. ajunt. 5 - 3 a 5 - 6 - 08 

16/06/2008 AQUALIA Canon aigua escorxador, 7 - 3 a 9 - 6 - 08 

16/06/2008 AQUALIA Canon aigua escola bressol, 4 - 3 a 2 - 6 - 08 

16/06/2008 AQUALIA Canon aigua magatzem c. alpicat, 7 - 3 a 9 - 6 - 08

16/06/2008 AQUALIA Canon aigua, zona esportiva, 4 - 3 a 2 - 6 - 08 

23/06/2008 PROMOC. A Actuacio grup revetlla de sant Joan, 23 - 6 - 08 

31/05/2008 FERR. ALBE Materials varis escoles i vies publiques 

20/06/2008 BOSCH SERIGRAF Estampar samarretes socorristes 

25/06/2008 BENIGNE LOPEZ (Plus) Despeses varies, pedalada f. major juny - 08 

25/06/2008 INTRACATALONIA Serveis noticies emissora, juny - 08 

18/06/2008 CONSORCI RESIDUS SEGR Serveis recollida FORM, maig - 08 
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18/06/2008 CONSORCI RESIDUS SEGRIA 

 Rossello 

IA 

. ajunt.  

s) 

ES 

, 3er trimestre - 08 

/06/2008 NTANET,C. B.  espeses de cacaolats, pedalada f. major juny - 08 

08  CASANOVAS 

CIAL 

 

 clavegueram Av Esports 

NA 

pi 

.  

 , 2n trimestre - 08 

ora 

s 

S 

 

GRIA 

- 08 

Serveis recollida RSU, maig - 08 

12/06/2008 NETEGES CAMARASA Netejar clavegueram carrer Nord 

23/06/2008 NETEGES CAMARASA Netejar clavegueram carrer Av Guillem

26/06/2008 INFOUNIO,S. L.  Tinta pels ordinadors 

14/06/2008 FERR. ALBERT SOLER 

ES,SA.  

Materials varis 

carrer Francesc Macia 25/02/2008 CONSTR. GORGU Fer arqueta i col·locar tapa 

afonia i sala plens 30/06/2008 ACUSTIELEC Treballs varis meg

01/07/2008 PROMOCOFRI,SL.  

 L.  

treballs efectuats per Liferre al c/ Francesc Macia 

27/06/2008 CASA BADIO,S. Cervesses Moritz per l’Ajuntament 

15/10/2007 

27/10/2008 

SOC. GRAL. AUTORS 

SOC. GRAL. AUTORS 

Drets autors festa carnestoltes i diada 2006 

Drets autors radiodifusio, emissora 

14/06/2008 ESPIRAL FLORISTER Ram de flors per soprano, f. major juny - 08 

30/06/2008 CARLES OROBITG Treballs reparacions enllumenat public 

30/06/2008 CARLES OROBITG Treballs instal. descalsificadora aigua potable edif

30/06/2008 CARLES OROBITG Treballs varis, festa S. Joan i F. Major Juny - 08 

29/06/2008 BENIGNE LOPEZ (Plu Despeses varies per coral flor d'espigol 

29/02/2008 BONDIALLEIDA,SL.  Anunci benvinguda bondia 

30/04/2008 TRAMUNTANA, OBR Certif. 3 de l’obra casa colonia Al - Kanis 

30/04/2008 TRAMUNTANA, OBRES Certif. 4 de l’obra casa colonia Al - Kanis 

01/07/2008 QUIMICA SERO,SL.  Contracte mant. torre refrigeracio

   

DATA INTERESSAT DESCRIPCIO 

04/07/2008 FONTANET,C. B.  Regals i altres despeses, Aplec sardanes 

06 FO D

30/06/20 EXCAVACIONS Grava fina 

30/06/2008 ENT. AU. DIARI OFI Anunci provissio plaça i convocatoria, vigilant 

01/07/2008 QUIMICA SERO,SL. Serveis desratitzacio 

02/07/2008 NETEGES CAMARASA Serveis neteja

01/07/2008 NOVES FORMES, LA MAÑA Suscripcio a dit diari, fins 31 - 12 - 08 

30/06/2008 FRU - ROSE, SCCL Sulfats per jardins Munici

30/06/2008 E. SERVEI BENAVENT Gasoil vehicle Ajuntament 

30/06/2008 HIDRAULICA I NEUMAT.  Repalls maquina netejar carrers 

30/06/2008 MN CATERING 2003,SL Menjars escola bressol, juny - 08 

30/06/2008 INSTAL·LACIONS ALBIR Revisions escoles, escola bressol

30/06/2008 INSTAL·LACIONS ALBIR Treballs manteniment aparell aire emiss

14/06/2008 FERR. ALBERT SOLER Porta forrada galvanizada per les piscine

25/06/2008 CARROCERIES ILERDENSE Fer cartell anunciador Fru - Rose i bascula 

30/06/2008 LLIBRERIA CASELLES,SA. Llibres per biblioteca puntedu 

30/06/2008 CONSELL COMARCAL SE Serveis Socials, data 1 - 5 a 30 - 6 - 08 

30/06/2008 CONSELL COMARCAL SEGRIA Serveis recollida escombreries, juny - 08 

26/06/2008 AULA TEATRE DE LLEIDA Actuacio de l’obra La tenalla, 15 - 6 

05/07/2008 COBLA QUATRE VENTS Actuacio cobla, aplec sardanes 2008 

30/06/2008 SERVEIS LIC 1999 Serveis neteja Municipi, juny - 08 

27/06/2008 LLEIDA. NET Renovacio dominis, rossello. net 

01/07/2008 TELEFONICA Telefon mobil Ajunt. 18 - 5 a 17 - 6 - 08 
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01/07/2008 TELEFONICA Telefon mobil metge, 18 - 5 a 17 - 6 - 08 

30/06/2008 DIARI PONENT, LA MAÑANA 

SOLER 

 7 - 08 

iguera 

A 

aborals juliol - 08 

 

ADOS 

ADOS 

BOGADOS 

at urbanistica 

CAL SEGRIA 

SIDUS SEGRIA 

 RESIDUS SEGRIA 

 - 5 a 10 - 07 

ent 05 - 06 a 04 - 07 

 07 

 

 07 

 a 10 - 7 

SANOVAS 

SANOVAS 

Anunci F. Major juny - 2008 

30/06/2008 FERR. ALBERT Tub rectangular per les piscines 

03/07/2008 FECSA ENDESA Rebut e. electr. Enllum. C. Benavent, 4 - 6 a 3 -

30/06/2008 SEGRE SERVEIS,S. A.  Begudes per l’Ajuntament 

25/04/1929 VODAFONE Despeses telefonia Mobils Ajuntament 

08/07/2008 VEPRODIMA Roba personal manteniment 

e 04/07/2008 FECSA ENDESA 

SA 

Enllumenat públic Blocs St. Per

04/07/2008 FECSA ENDE Enllumenat públic Av. Ponent 

04/07/2008 

04/07/2008 

FECSA ENDESA 

FECSA ENDESA 

Enllumenat Públic Verge Pilar 

Enllumenat públic Carrasco i Form

04/07/2008 FECSA ENDESA Enllumenat Edifici Ajuntament 

07/07/2008 SIMEO MIQUEL Assessoria General gener-abril 

09/07/2008 MARBRES LLUIS SIMO Plaques cementiri 

07/07/2008 FECSA ENDESA Enllumenat públic Carrasco i Formiguera 

10/07/2008 CORREOS Despeses Franqueig juny 2008 

09/07/2008 MOBLES EBENIST Arranjaments varis robatori c/ major, 99 

01/07/2008 UNIPRESALUD Cte. Prevenció riscos l

01/07/2008 UNIPRESALUD Quota examens de salud 

04/07/2008 ARANZADI Suscripció administració local 

30/04/2008 GONZALO ABOGADOS gestió laboral març 

31/05/2008 GONZALO ABOG gestió laboral abril 

29/06/2008 GONZALO ABOG gestió laboral maig 

30/06/2008 GONZALO A Honoraris 2n trimestre 2008 

08/07/2008 GAS NATURAL consum gas escoles  

30/06/2008 LA OFICINA Varis material oficina 

09/07/2008 ATELIER Manual proteccio legalit

17/07/2008 BOSSA RECORDS, SL Gravació CD Emusic 2008 

10/07/2008 CONSELL COMAR Canon RSU 2T - 2008 

08/07/2008 CONSORCI RE Recollida RSU juny 2008 

08/07/2008 CONSORCI Recollida FORM juny 2008 

10/07/2008 FECSA ENDESA Electricitat edifici escorxador 14

07/07/2008 FECSA ENDESA Electricitat edifici Ajuntam

10/07/2008 FECSA ENDESA Enllumenat public afores 14 - 05 a 10 -

07/07/2008 FECSA ENDESA Enllumenat c/ Major 5 - 6 a 4 - 7

13/06/2008 FECSA ENDESA Electricitat bombes aigua 12 - 3 a 14 - 05 

04/07/2008 FECSA ENDESA Electricitat zona esportiva 5 - 6 a 4 - 7 

04/07/2008 FECSA ENDESA Electricitat c/ major, 61 

04/07/2008 FECSA ENDESA Enllumenat cami Alpicat cementiri 

04/07/2008 FECSA ENDESA Electricitat llar jubilats 05 - 06 a 04 - 07 

07/07/2008 FECSA ENDESA Enllumenat Al. kanis 05 - 06 a 04 - 07 

07/07/2008 FECSA ENDESA Enllumenat Av. Ponent 05 - 06 a 04 -

10/07/2008 FECSA ENDESA Enllumenat cami Alpicat cementiri 14 - 05

18/07/2008 EXCAVACIONS CA Treballs parquing camions 

18/07/2008 EXCAVACIONS CA Aportacio saorres parquing camions 
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06/06/2008 BONDIALLEIDA, S. L.  

S. L.  

,S. L.  

luis Rodrigo Galan 

ehas 

ontserrat Folguera Bañeres ent 

OTAL 

ctures a d'alt deta antitat de 183. 518,62€ 

s contemplade

     El tresorer     El Secretari 

n el torn ta envers la factura respecte al 
àrquing amions. El Regidor Sr. Pere Joan Vidal informa al respecte, que s’ha tancar amb 
la, s’ha a argat el lloc d’aparcament i s’han ficat zahorras.  

VI.- MOCIONS.  

cte seguit per l’Alcaldia, procedeix a respondre a les preguntes presentades pel Grup de 
aig de 2008. que son del tenor literal següent: 

Anunci F. Major juny - 08 

10/07/2008 WOLTERS KLUWER Manual Procediment tipo municipals 3a. edicio 

12/07/2008 FARMACIA A. SOLER Material botiquin piscines 

10/07/2008 APLICOR,S. A.  Materials per les piscines municipals 

10/07/2008 APLICOR,S. A.  Materials per les piscines municipals 

17/07/2008 LLEIDA NET Renovacion de dominios genericos 

 6 - 08, f. major-08 18/07/2008 PROM. ARTIST. TASSAP, Lloguer grup electrogen, teatre 6 -

18/07/2008 PROM. ARTIST. TASSAP Sonoritzacio grup teatre, f. major juny - 08 

   

  Membres Corporació, juny - juliol - 2008 

   

 Jaume Fernandez Gonzalez 

 Vidal Torruella 

Gestions Ajuntament 

ment  Pere J. Gestions Ajunta

 

 

L

Antoni Capell T

Gestions Ajuntament 

Gestions Ajuntament 

 M Gestions Ajuntam

 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 

   

    T

 Decret;  

 S'aprova la relació de fa llada que ascendeix a la qu

 d'acord amb les atribucion s a la legislació vigent.  

   

   

 L'Alcalde 

 
E  obert d’intervencions el Regidor Sr. Macià, pregun
P C
te ll
 
X
No es debat cap.  
 
XVII.- PRECS I PREGUNTES.  
A
IpR, amb data 28 de M
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1.- Recentment s’ha obert el període de matrícula de l’Aula de Música Municipal, al mateix 
temps es coneixia que el govern de la Generalitat firmava un conveni pel qual es finançarà 
mb 67M d’euros les escoles de música i dansa de titularitat local.  

-  

uines garanties hi ha sobre d’idoneïtat i qualitat dels estudis que s’hi fan? 

- d’homologació de l’Aula, en quin punt està aquest 

 
Res c
 

.- Els passats 28 i 29 de març es va celebrar la 6a Fira Motopassió de Rosselló, després de 
oldríem conèixer la valoració que en fa el govern municipal.  

- Quina repercussió ha tingut la fira? Contestació: Es Positiva, es tracta de una 

tia al 

 
 
Respec
 

.- Les obres del futur aeroport d’Alguaire van avançant, i les notícies i rumors sobre aquesta 
eint.  

- Ja s’ha constituït el consorci que gestionarà l’aeroport? Contestació Si  

 si no és així, participarem en el consell social o en algun altre organisme relacionat 
mb l’aeroport?. Contestació : Si, tots els regidors éreu present quant el Director 
eneral ens va visitar.  

- licències de taxi per operar a l’aeroport? Contestació es un 

- ls veïns de 

 
I no a
tres hor
 

a
 

- Es pensa optar a aquest finançament?. Respon l’alcaldia : Que ja s’ha fet, i que s’ha 
explicat pel Regidor Sr. Toni Capell.  

- L’Aula de Música Municipal està tutelada per l’escola “d’intèrpret”? Respon 
l’Alcaldia que No es cert.  

- Q
- Respon l’Alcaldia que les Garanties son totals 

 Fa temps s’havia parlat 
assumpte?. Contestació : Es troben en tràmit legal 

pe te al Segon bloc, 

2
quatre anys d’absència. V

percepció.  
- Quants diners ha costat? Com s’ha finançat?. Contestació: Es va detallar la quan

ple i les àrees, son números tancats Es finança amb, Recursos propis patrocinadors i 
subvencions

te al Tercer Bloc.  

3
infraestructura es van succ

- Rosselló hi serà present? Contestació No  
-  
-  
-  
-  
- I

a
G

- Sembla ser que hi ha interès en ubicar-hi una escola de pilots, quina opinió li mereix 
al govern? Contestació a dia d’avui no en tenim cap. No cap confirmació 
Rosselló tindrà dret a l
tema nou, no s’ha informat al respecte encara.  
Per a quan una visita dels responsables de l’aeroport per informar-ne a
Rosselló?. Contestació es procedirà en dates futures. Passat l’estiu 

 h vent - hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les vint - i - 
es i de tot lo dit s’estén aquesta acta,que com a Secretari, certifico.  
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