
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 10 DE NOVEMBRE DE  2009 
 
Data: 10 Novembre de    2009 
Horari: 20,00 a 22,15 hores.  
Lloc: Rosselló. Sala d’actes de la casa consistorial.  
Regim : Ordinària.  
 
Hi assisteixen: 
Alcalde : 
Jaume Fernández González.   
Regidors  
Lluís Rodrigo Galán  
Antoni Magí Capell Tehas  
Raül Morlans Monjo.   
Macià Jove Rodes.  
Marta Porta Justribó.  
Bartomeu Gorgues Gorgues.   
Josep Gorgues Rius.  
Elisa Torrelles Tormo 
Pere Joan Vidal Torruella. 
Montserrat Folguera Bañeres 
 
 
Secretari:  
S. Fèlix Ruiz Martínez 
 
 
Ordre del dia: 
 

1. Lectura i aprovació acta anterior. 
2. Pressa Coneixement Renuncia del Regidor Antoni Capell Tehas 
3. Aprovació Provisional Ordenances Fiscals per a 2010.. 
4. Aprovació Projecte Reforma Camp de Futbol Municipal i Projecte de Gestió.. 
5. Aprovació Conveni entre els Ajuntaments de Segrià Nord (Torrefarrera, 

Rosselló, Alfarràs, Almenar, Alguaire, etc...) i Lleida i l’agencia Catalana de 
l’aigua per la Redacció del Pla Director d’evacuació de Pluvials i Residuals en 
Alta dels seus Termes Municipals.. 

6. Aprovació Conveni Col·laboració entre l’ajuntament de Rosselló i Grues Ferma 
SL.. 

7. Acceptació Subvenció Llar d’infants Curs 2008/2009. 
8. Decrets   e Informes Alcaldia i Regidories.  
9. Llicencies d’obres. 
10. Correspondència Oficial i assumptes de tràmit. 
11. Factures i comptes. 
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12. Mocions. 
13. Precs i Preguntes. 

 
 
Declarat obert l’acte per la Presidència, es procedeix a conèixer els assumptes inclosos a 
l’ordre del dia.  
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR. 
Son aprovades les següent actes : Ple  ordinari de 30/07/2009 i 28/04/2009. 
 
II.- PRESSA CONEIXAMENT RENUNCIA DEL REGIDOR ANTONI CAPELL 
TEHAS.  
Donat que la renúncia d’un regidor municipal ha de fer-se efectiva per escrit davant del 
Ple de la corporació i  Vist l’escrit presentat per el Sr. Antoni Magí Capell Tehas de 
data 2 de Novembre de 2009, registre d’entrada número 1345, en el que manifesta la 
seva renúncia al càrrec de Regidor de l’ajuntament de Rosselló, per motius de salut, 
càrrec que ocupa com a resultat de les eleccions municipals celebrades en data de 27 de 
maig de 2007.  
Atès el que disposa l’article 9. 4 del Real Decret 2568/1986, de 28 de Novembre, que 
aprova el Reglament d’organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, (R.O.F. ), e Instrucció de 10 de Juliol de 2003 de la Junta Electoral Central, 
sobre substitució de càrrecs representatius local, segons el qual la condició de regidor es 
perd, entre d’altres motius, per renúncia, que s’haurà de fer efectiva davant el Ple de la 
Corporació, el qual adoptarà acord de coneixement de la mateixa, i remetrà Certificació 
de l’acord adoptat a la Junta Electoral corresponent, als efectes de procedir a la 
substitució segons el que disposa la Llei Orgànica del Règim Electoral General.  
I de conformitat amb el que disposa l’article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de 
Juny, del Règim Electoral General, i la Instrucció de la Junta Electoral Central de 10 de 
Juliol de 2003 sobre el procediment per substituir els càrrecs representatiu locals i cobrir 
les vacants.  
Es proposa a l’ajuntament de Rosselló, el següent: 
 
Primer.- Prendre coneixement de la renúncia presentada per el Sr Antoni Magi Capell 
Tehas, integrant del Grup de Esquerra Republicana de Catalunya- Acord Municipal 
(Esquerra -AM), al càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Rosselló.  
 
Segon.- Declarar la vacant de la Regidoria de l’Ajuntament de Rosselló produïda per la 
renúncia a que fa referència el primer punt.  
 
Tercer.- Sol·licitar a la Junta Electoral Central l’expedició de la corresponent credencial 
de Regidor a favor de En Antonio Dominguez Nieto, persona a la que li correspon 
cobrir la vacant produïda per la renúncia, a judici de la Corporació, al figurar al lloc 
següent de la llista de la coalició electoral de Esquerra- AM 
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En el torn obert d’intervencions L’alcalde Sr Jaume Fernandez , va voler agrair en nom de tota 
la Corporació la “bona feina” del  regidor Antoni Capell  i la seva implicació en l’engranatge 
municipal, "tenint en compte que ser regidor de l’equip de govern suposa moltes reunions i 
esforç personal”. L’alcalde  va lamentar les causes de la marxa i va desitjar sort a Antoni Capell 
en el seu camí i en va destacar “el seu estil conciliador i amigable , que l’ha fet actuar sempre en 
funció de la seva consciència, fet molt positiu en la política local. 
 
Intervé seguidament el Regidor Sr. Antoni Capell i manifesta que  ha estat un honor per a mi" 
ser Regidor del Municipi,  càrrec  que "he intentat correspondre amb dedicació i la màxima 
transparència"  i va valorar  les actuacions que ha dut a terme des del Govern. i dona les gracies 
a tots el companys i treballadors de l’ajuntament per la seva col·laboració. Antoni Magí Capell  
va rebre una ovació de la resta de regidors del Consistori i del públic assistent a la sessió de Ple, 
amb un llarg aplaudiment en reconeixement a la seva persona i  la seva trajectòria a 
l’ajuntament. 
 
III.- APROVACIÓ PROVISIONAL ORDENANCES FISCALS PER A 2010.. 
EL  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per 
a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text 
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació i entrada en vigor de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, i dels seus 
reglaments de desplegament : general del règim sancionador tributari (aprovat per Reial 
Decret 2063/2004, de 15 d’octubre), general de revisió en via administrativa (aprovat 
per Reial Decret 520/2005, de 13 de maig) i general de recaptació (aprovat per Reial 
Decret 939/2005, de 29 de juliol), fa convenient l’adaptació del text de les ordenances 
fiscals municipals als preceptes dels nous textos legals referenciats, a fi de donar 
compliment al que estableix l’article 85 de la nova  Llei General Tributària, ja que 
aquestes han de complir  la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de 
gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la nova Llei General 
Tributària, i  l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general 
al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que 
justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que 
s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
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Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de 
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del 
domini públic local en  
cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves 
tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, 
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del 
servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vist els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa al Ple l’adopció dels 
següents 

A C O R D S 
Primer.  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2010 i següents la taxa de nova 
imposició per la retirada de vehicles estacionats defectuosa o abusivament a la via 
pública per mitjà de grua i la custòdia al dipòsit condicionat, i l’ordenança que la regula  
 
Segon.  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2010 i següents la modificació de  
les ordenances fiscals reguladores dels impostos:   
 
a)  Ordenança Fiscal núm. 1, reguladora de l´Impost de Béns Immobles: 
b) Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua, 
gas i electricitat. 
c) Ordenança Fiscal núm. 26 reguladora de la taxa per l’aprofitament especial del 
domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament 
d’interès general 
d) Ordenança Fiscal núm. 27 reguladora de la Taxa per l’ensenyament a l´ aula 
municipal de música 
 
Tercer.- Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a 
l’exercici de 2009 i següents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els 
criteris següents: 
 
1) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part 
de l’ajuntament referenciats als acords anteriors i relatius a la fixació d’índexs, tipus 
tributaris, beneficis fiscals de concessió potestativa i altres elements tributaris. 
 
Així mateix, es publicaran tots els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat 
per la Diputació de Lleida. 
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Quart.-   Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
En el torn obert d’intervencions , l’alcaldia manifesta que la proposta consensuada amb 
els diferents grup politics , es la congelació de tots els impostos i tributs , mereixent 
especial atenció el IBI, que amb motiu de la Revisió Cadastral, s’aplica durant 10 anys 
,incrementant el gravamen proporcionalment i que ates la situació de crisis , aquest 
gravamen es difícilment sostenible per moltes famílies , es per això que la proposta es 
rebaixar el tipus impositiu del 0,65 al 0,61 en IBI urbà i del 0,60 % al 0,56 el Rústic. 
Comenta la incorporació de un nova ordenança de telefonia mòbil per creure necessari 
la seva implantació, criteri que comparteix IpR i resta de grups. 
Respecte  a la Ordenança coneguda com a Plus Vàlua , i la modificació presentada per 
el Grup IpR, el Regidor Sr. Pere Joan Vidal, manifesta que l’any passat es va modificar 
per diferenciar clarament l’especulació , d’altres situacions patrimonials . 
Intervé el Regidor Sr. Macià i comenta que les propostes del seu grup es troben dins de 
la legalitat i comenta que aquest Impost grava el valor de la propietat , valor que 
s’incrementa degut a la acció i esforços que es realitza a traves de l’admon i que 
repercuteix a la propietat. 
 
Intervé novament l’alcalde i  manifesta que la proposta es la pactada , si be considera 
que els suggeriments presentats pel Grup IpR, son interessants com ara el vincular la 
taxa de clavegueram al consum de l’aigua, o be diferenciar el IVTM respecte a la seva 
contaminació, etc...  
Per últim el Regidor Sr. Pere comenta la introducció de un nou apartat per regular els 
casos de fuita d’aigua i el procediment per procedir a la seva valoració i pago. 
  
IV.- APROVACIÓ PROJECTE REFORMA CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL I 
PROJECTE DE GESTIÓ.. 
Vist la petició efectuada pels representants dels Grups de IpR i CIU, de disposar de mes 
temps per el seu estudi, i a proposta de l’alcaldia , es retira aquest punt de l’ordre del dia 
per la propera sessió. 
 
V.- APROVACIÓ CONVENI ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE SEGRIÀ NORD 
(TORREFARRERA, ROSSELLÓ, ALFARRÀS, ALMENAR, ALGUAIRE,ECT ) 
I LLEIDA I L’AGENCIA CATALANA DE L’AIGUA PER LA REDACCIÓ DEL 
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PLA DIRECTOR D’EVACUACIÓ DE PLUVIALS I RESIDUALS EN ALTA 
DELS SEUS TERMES MUNICIPALS. 
Pel Regidor d’urbanisme Sr. Pere Joan Vidal Torruella , es dona compte de les gestions 
portades a terme a l’efecte i explica el contingut del Conveni i la seva finalitat i la 
previsió del seu finançament  i exposa que : 
L’agència Catalana de l’aigua , com administració hidràulica de la Generalitat de Catalunya  
que exerceix les competències en matèria d’aigües i obres hidràuliques , està impulsant la 
realització de un Pla Director d’aigües Pluvials i Residuals , a la zona dels Termes Municipals 
dels municipis del Segrià Nord on es preveu un desenvolupament urbanístic important .Aquest 
creixement urbanístics , tant residencial com industrial , conseqüència de la  proximitat a Lleida, 
i de les Infraestructures de nova creació en la zona, com ara l’ Aeroport i l’ Autovia, generarà 
problemes comuns a totes les poblacions , concretats en la manca de llocs o manca de capacitat 
per las abocaments d’aigües residuals i pluvials del futurs creixements urbanístics. 
 
Vist l’esborrany del Conveni ,l’objecte del qual es establir els compromisos entre els 
Ajuntaments interessats en formar part dels municipis impulsors del conveni per a la realització 
dels treballs de un pla director d’aigües Pluvials i Residuals . 
 
Es proposa la Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- Aprovar l’adhesió de l’ajuntament de Rosselló al Conveni per a la redacció  de un pla 
director d’aigües Pluvials i Residuals entre l’ACA i els Ajuntaments que tinguin interès en 
participar. 
Segon .Comunicar el present acord a l’ACA. 
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde perquè en nom i representació de l’ajuntament dugui a terme 
tots els actes i gestions que derivin del present acord i en especial a la signatura del Conveni. 
 
Sotmesa la proposta a consideració de la Corporació es aprovada per unanimitat. 
 
VI.- APROVACIÓ CONVENI COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT 
DE ROSSELLÓ I GRUES FERMA SL.. 
Seguidament  l’alcalde manifesta els motius respecte a l’aprovació d’aquest 
Conveni com complement del Servei de Grua  i diu : 
El Consell Comarcal del Segrià, l’any 2007, va proposar als municipis de la Comarca 
l’adhesió al Conveni entre el CC Segrià, Ajuntament de Lleida i l’empresa EYSA, sobre 
la prestació del Servei de retirada de vehicles de la via publica i a tal efecte aquest 
Ajuntament mitjançant acord de data  20 de Desembre de 2007 es va adherir i 
conseqüentment va aprovar un ordenança fiscal per donar cobertura al cost de la 
prestació de dit servei. 
 
L’article 25..2.b)  de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local 
estableix que el municipi té competència en matèria d’ordenació del tràfic de vehicles i 
persones en les vies urbanes 
 

L’article 38.4 del RD 339/1990, de 2 de març que aprova el Text articulat del Trànsit, 
Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial estableix que el règim de parada i 
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estacionament es regularà per ordenança municipal, podent-se adoptar les mesures 
necessàries per evitar l’entorpiment del trànsit entre elles la de limitacions horàries de 
durada de l’estacionament, així com les mesures correctores precises inclosa la retirada 
del vehicle o la immobilització del mateix quan no estigui previst del títol que habiliti 
l’estacionament en zones limitades en el temps. L’article 71 del mateix text legal 
estableix els supòsits en que es procedent la retirada del vehicle. 

 
Atès que d’acord amb l’esmentat text legal és competència municipal la retirada de 
vehicles de les vies urbanes a través del servei de grua legalment establert 
 
Atès el temps transcorregut i que fins a la data encara no ha entrat en funcionament i 
aquest Ajuntament es veu en la necessitat de prestar dit servei , i ficats en contracte amb 
Empreses del Sector capacitades per dur a terme aquest Servei , es proposa l’aprovació 
del següent Conveni Regulador entre l’ajuntament de Rosselló i l’empresa Grues  
Ferma SL, del següent contingut : 
 
Text Conveni. 
 
ANTECEDENTS:  
Que l’ajuntament de Rosselló no disposa de dipòsit ni grua municipal per poder retirar 
els vehicles mal estacionats a la via pública, tant aquells que pertorben el trànsit rodat 
com aquells que es troben aparcats davant de guals homologats, impedint l’entrada o 
sortida dels vehicles. 
 
L’ajuntament de Rosselló ha estat esperant una solució de caire supramunicipal per 
pal·liar aquesta situació, i davant la incertesa d’una solució a curt termini, hem posat en 
funcionament els mecanismes necessaris per poder prestar el servei amb les màximes 
garanties. 
 
Que l’empresa Grues Ferma, SL, està interessada en la col·laboració amb l’ajuntament 
de Rosselló  en prestar el servei de retirada de vehicles mal estacionats a la via pública 
per mitjà de grua, el trasllat al dipòsit condicionat i la seva custòdia.  
 
A tal efecte, l’ajuntament de Rosselló i l’empresa Grues Ferma, SL han resolt 
formalitzar el present conveni de col·laboració, que atorguen de conformitat amb les 
següents: 
 
CLÀUSULES  
 
Primera.- Objectiu del conveni 
L’objectiu d’aquest conveni és prestar amb les màximes garanties el servei municipal de 
retirada de vehicles de la via pública per mitjà de grua i el posterior trasllat i custòdia a 
dipòsit vigilat. 
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Segona.- Obligacions de l’empresa Grues Ferma, SL 

a) L’empresa prestarà el servei  amb la continuïtat i la regularitat exigida durant les 
24 hores del dia, i tots els dies de l’any. 

b) L’empresa es compromet a disposar d’un local tancat i vigilat per al dipòsit i 
custòdia dels vehicles retirats de la via pública  

c) L’empresa assumeix la responsabilitat civil, fiscal i laboral que es derivi de 
l’activitat objecte del conveni. Per tant, serà la responsable dels danys que es 
derivin del funcionament del servei, llevat que s’hagin produït per actes 
realitzats en compliment d’una clàusula imposada per l’administració amb 
caràcter ineludible. A tal efecte l’empresa s’obliga a tenir, durant tot el període 
de col·laboració una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil. 

d) L’empresa disposa de personal, elements materials i tècnics necessaris per a 
desenvolupar el servei i garantir el seu normal funcionament. 

e) La retirada i transport de vehicles s’haurà de realitzar en el termini màxim de 30 
minuts des del moment en que sigui requerit pels agents municipals o bé pels 
mossos d’esquadra. 

f) L’ajuntament podrà inspeccionar tots els elements que intervinguin en la 
prestació dels servei i donar les instruccions per al compliment de les 
prestacions i bon funcionament del servei. 

g) El servei serà prestat a risc i ventura de l’empresa Grues Ferma, SL, i aquest serà 
l’únic responsable dels danys i perjudicis derivats de la prestació del servei. 

h) L’empresa estarà obligada a seguir en tot moment la reglamentació i normativa 
específica en temes de seguretat i salut laboral, mediambiental i de residus. 

i) Sufragar directament tots els impostos, taxes o altres depeses que puguin ser 
aplicables al servei segons les disposicions vigents. 

j) Disposar de fulls de reclamacions/denúncia oficials a disposició dels usuaris. 
k) L’empresa Grues Ferma, SL i els operaris al seu servei mantindran en tot 

moment un tracte correcte i respectuós amb les destinataris de les prestacions del 
servei. 

l) El servei de recuperació dels vehicles del dipòsit s’efectuarà les 24 hores del dia  
tots els dies de l’any. 
En horari diürn, de dilluns a divendres de 8  hores a 21 hores i els dissabtes de 
8 a 14 hores, s’efectuarà el pagament en les oficines dels agents municipals, 
abans de poder recuperar el vehicle en el dipòsit de Grues Ferma, SL, sense la 
presència dels agents municipals.  
El servei de recuperació dels vehicles en horari nocturn, de dilluns a divendres 
a partir de les 21 hores fins les 8 hores, i els dissabtes des de les 14 hores fins les 
8 hores del dilluns, es farà tant el pagament com la recuperació en la seu de 
l’empresa Grues Ferma, SL,  sense la presència dels agents municipals 

m) Les altres obligacions derivades de l’exercici de les potestats que corresponen a 
l’ajuntament. 

 
Tercera.- Drets de l´ empresa Grues Ferma, SL 

a) Ingrés de les tarifes especificades a l’annex I d’aquest conveni, pels serveis 
prestats. 
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b) Ser respectat per tercers amb el suport, en cas de que sigui necessari, de 
l’autoritat municipal en garantia del normal desenvolupament del servei. 

 
Quarta.- Drets i Obligacions de l’ajuntament de Rosselló   

a) El pagament de les tarifes especificades a l’annex I d’aquest conveni, es faran 
efectives a les oficines del agents  municipals, dins del seu horari de treball.  

      b)    Atorgar a l’empresa la protecció adequada per la prestació del servei. 
      c)    Vetllar  pel  compliment  del present  conveni  i  les  clàusules pactades entre les    
             parts,  per  tal  d´ aconseguir  amb  les  màximes  garanties  assolir  l´ objectiu   
             previst. 
 
Cinquena.- Duració 
El present conveni tindrà una duració inicial de dos anys,  prorrogable automàticament 
de forma tàcita, per anualitats, sempre i quan l’ajuntament de Rosselló o l’empresa 
Grues Ferma, SL, no comuniquin de forma fefaent la seva voluntat de no prorrogar-lo 
dos mesos abans del venciment,  i entrarà en vigor un cop aprovat per l’ajuntament de 
Rosselló en el seu respectiu Ple. 
 
Sisena.- Règim Jurídic aplicable 
El règim jurídic aplicable al present conveni, és el que estableix la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
administratiu Comú, modificada per Llei 47/1999, de 13 de gener, les seves normes de 
desenvolupament i concordants. 
 
Al respecte es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.  
 
VII.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ LLAR D’INFANTS CURS 2008/2009. 
Atès que per Resolució EDU/2590/2009 del dia 15 de Setembre per la qual es dona 
publicitat a les subvencions atorgades per la Resolució de 3 d’abril de 2009, per la qual 
s’atorguen les subvencions a les Corporacions Locals titulars de centres de Llars 
d’infants  corresponent a l’any 2008-2009 i que aquest Ajuntament figura com a 
beneficiari de una subvenció de 59.400,00 Euros, dels quals l’ajuntament ja ha rebut la 
meitat...Atès que d’acord amb el article 4 de l'esmentada resolució i per tal de tramitar 
el pagament de la subvenció les corporacions beneficiaries han de trametre certificat de 
l’acord del ple acceptant la subvenció , abans del 15 d’octubre  de l’any en curs . 
A proposta de l’alcaldia i per unanimitat , s’acorda: 
 
ACORDA: 
1. Acceptar la subvenció de 59.400,00 € concedida pel Departament d’educació 
mitjançant Resolució de 3 d’abril de 2009, modificada per Resolució de 28 de juliol de 
2009, per al funcionament de la Llar d’infants “Pas a Pas ” pel curs 2008-2009. 
2. Comunicar-ho al Departament d’educació trametent-li la resta de documentació 
exigida per la normativa reguladora de la subvenció 
 
3.- Autoritzar a l’alcaldia per la seva gestió. 
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VIII.- 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 
1) Acceptació del pressupost geotècnic del pavelló, per un import de 1426,95 Euros. 
2) Contractació de la redacció de la història de Rosselló, història seria i rigorosa en tres 
volums: medieval, moderna i contemporània, al Sr. Ramon  Sarobe, membre  del museu 
Historia de Catalunya i arxiver de prestigi, començarà per la història medieval durant els 
anys 2009, 2010 i 2011. 
3) Encàrrec Redacció Projecte Consultori. 
3)Aprovació  Compte gestor del 3er trimestre.- 1.721 euros 
4) Contracte arrendament local del C/ Major per a la Brigada Municipal. 
5) Formalització de l’operació de Tresoreria. 
6) Sol·licitud de subvenció per l’escola de Musica. 
7) Resolució Llicencia Ambiental , Granja del Sr. Josep Bañeres Piqué. 
8) Liquidació temporada Piscines 
9) Inscripció de l’alcalde al Màster d’estudis Locals de càrrecs electes. 
 
Informes 
1) Informa que el dia 26 de novembre a les 18 hores el Sr. Oriol Balaguer , Director 
General de Ports i aeroports de la Generalitat es personarà a Rosselló i farà una 
conferència sobre l’aeroport d´Alguaire. El públic podrà fer-li preguntes al respecte. 
2) Entrada en vigor de les ordenances municipals, que regulen la Neteja Viaria, 
Terrasses, etc... 
3) Comenta la reunió mantinguda el dia 14 d’octubre amb el Consell Escolar al CEIP la 
Rosella e informa que el dia 19 de Novembre   el Director dels Serveis Territorials 
d’educació te previst una visita al poble de Rosselló. 
4) Visita dels tècnics de l´ACA depuradora de Rosselló, en relació a la redacció del nou 
Projecte i la possibilitat d’ampliar l’existent  en el futur, amb un cost zero per a 
Rosselló, restant inalterables els costos urbanístics que tinguin que suportar els diferents 
propietaris per la futura nova EDAR.. 
5) Gestió forestal, , informa que  el Departament d’Agricultura es farà càrrec de la 
trituració dels restes vegetals produïts  amb motiu de la poda de qualitat realitzada en la 
forest Rocafumada ,,aquesta informació l’ampliaria el Regidor de l’àrea Lluís Rodrigo. 
6) Visita a la Fira Municipalia, fira adreçada als ens local ,fira de  béns i equipaments 
als serveis dels Ajuntaments, van recollir idees interessants . 
7) Informa de la celebració de l’assemblea  Junta de compensació del PMU-1B el dia 6 
d’octubre de 2009. 
8) Comenta la signatura del Conveni de l’escola de Música. 
9) Signatura del Conveni del Consorci de Normalització lingüística. 
10)Informa que el dia 26 de novembre es procedirà a formalitzar les  actes 
d’expropiacions de carreteres., per l’autovia i laterals de la N-230;  a l’efecte es 
desplaçarà a aquest Ajuntament personal de l’empresa encarregada de la gestió.. 

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

10



 
 
 
 
 
 
 
 
11)  Informa de la celebració de la Diada, i del actes mes significatius . 
11) Comenta la Finalització de les obres del nou  dipòsit de Rosselló. 
12) Informa de que es troba en exposició pública , la relació de bens afectats per la línia 
d’alta tensió que anirà a subministrar a l’aeroport d´Alguaire. 
13) Informa de la sessió informativa que va tenir lloc a Malpartit sobre mesures 
mediambientals compensatòries de l’aeroport Lleida-Alguaire, als propietaris afectats.. 
14) Comenta l’entrevista amb el Dr. Roca, responsable de l’àrea de salut , sol·licitant un 
auxiliar administratiu al Consultori. 
15) Informa de la assistència a la trobada en la Seu d’Urgell de municipis amb 
propietats forestals. 
16)Reunió responsables Ajuntament Consorciats de l’emissora  per coordinar i publicar 
els acords de creació del Consorci i els seus Estatuts.. 
17) Presentació a la Sala  d’actes del poemari del Sr. Miguel Trujillo. 
 
El Regidors Pere Joan Vidal Torruella  pren la paraula e informa de les següent àrees : 
 
a) Arranjament de camins 
Comenta que s’ha fet la neteja i el soteig   i manifesta que agafant l’opció més barata, 
al final ha sortit més cara, perquè l’asfalta’t  ha costat diners; es posiciona i exposa que 
de cara l’any vinent serà millor plantejar-se fer-ho per trams. 
 
b) Muntatge de la estació de bombatge Dipòsit Aigua. 
Informa que estan muntant darrera del camp de futbol la caseta, tota la estació de 
bombatge del nou dipòsit , han  posat la  tanca de protecció. Les bombes del futur 
dipòsit que anirà a dalt al Pla. 
 
c) Respecte a les Obres de la plaça d l’església, manifesta que hi ha hagut un 
desviament de 14.000 euros, ja que a l’obra no estava contemplat la substitució del 
clavegueram , aigua, et..., i degut al seu deteriorament es va aprofitar l’obra per canviar 
el sanejament i la conducció d’aigües a les cases. També s’ha refet l’enllumenat i s’ha 
tret el cable que passava per la plaça. Tot això ha pujat 63.000 euros més, que restant-
los de les millores de 48.500 euros, ens ha suposat una despesa de 14.500 euros. 
 
d) Respecte a les obres de El parc de la Serra dels Dipòsits. 
El cost de l’obra ha estat de 149.149 euros, hi ha hagut un desviament de 7.400 euros, 
les millores previstes eren de 1.400 euros, i per tant, el dèficit és de 6.000 euros.  
 
Seguidament el Regidors Lluís Rodrigo  pren la paraula e informa de les següent àrees : 
 
Area de Medi Ambient 
a) Gestió forestal 
Informa que en  el mes d’agost  es van acabar les obres de poda selectiva i aclarida de 
la Serra del Pla. 
En el mes de setembre la tècnica , Meritxell Domingo, va fer la corresponent inspecció, 
i ho va trobar tot correcte, la llàstima és la recollida del trinxat, i ens va dir que 
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intentaria aconseguir una subvenció per acabar-la, i ens ha aconseguit una subvenció de 
15.000 euros per acabar el trinxat i recollida. 
Respecte a les subvencions atorgades ,manifesta que  pel tractament de vora camins ens 
paguem el 100% i per l’ aclarida i millora  ens financen el 60% del seus cost.. 
 
b) Pla d’ocupació 
Informa de l’atorgament del pla d’ocupació pel manteniment de la Serra, amb una 
subvenció del 70 % per part de la Generalitat i el 30 % a càrrec de l’ajuntament. 
 
c) Com a continuació de la manifestació de l’alcaldia , el proppassat dia 16 d’octubre a 
la Seu d’Urgell ens van convocar als municipis que tenim propietats forestals per una 
possible associació de municipis propietaris forestals de Catalunya. 
 
d) Neteja Viaria .Reunió amb l’empresa LIC 
Comenta les queixes d’algun veïns respecte a l’horari de neteja de les vies publiques i la 
reunió mantinguda  amb l’empresa al respecte, per assabentar-los de que alguns veïns 
s’havien queixat de que passaven molt aviat pels matins a netejar els carrers, i es va 
acordar començar cada dia en diferents llocs i intentar retardar el seu inici. 
 
Respecte a l’àrea  d´ Esports 
a) Manteniment instal·lacions camp de futbol 
Comenta les actuacions dutes a terme en el Camp de Futbol abans de començar la 
temporada del Mig Segrià, revisió del reg del cap de futbol,  condicionament del bar  i 
pel que fa a marcar les línies del camp i arranjar el Camp , el Club de Futbol comenta 
que el Club ,llogarà una persona de fora per que porti el bar i a canvi dels beneficis  , 
aquest treballador condicionarà el camp i marcarà les línies del mateix. 
 
b) Liquidació piscines municipals 
Informa del resultat de la temporada d’estiu i comenta es van fer 20 abonaments menys 
que l’any passat.  
Entre entrades i abonaments es van fer 19.318 euros, dels quals el 50% són per 
l’ajuntament. 
 
c) El projecte de Remodelació del Camp de  futbol 
Informa que el projecte  està presentat al Consell Català de l’esport i estem a l’espera 
per tornar a Barcelona , per tancar l’expedient.. 
 
d) Presentació Club de Futbol del Mig Segrià 
El dia 30 d’octubre es va fer la presentació del Club  Mig Segrià a Torrefarrera, hi eren 
presents els quatre Ajuntaments. 
 
e) Construcció del Bikepark 
Informa que s’està construint a la Colònia Al-Kanís una nova instal·lació esportiva “el 
Bikepark” , informació que seguidament  explicarà la Regidora Montse Folguera.. 
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Regidoria de Festes 
a) Barra en la Festa de cap d’any 
S’han enviat cartes a totes les associacions per si alguna es troba interessada en portar la 
barra del casal la nit de Cap d’any, , i en el cas de que ningú ho estigués, que l´ agafés 
alguna persona del poble. 
Manifesta que si, es pugues fer la festa de Cap d’any al poble , fora lo convenient, per 
evitar els desplaçaments i els perills.. 
 
La  Regidora Montse Folguera   pren la paraula e informa de les següent àrees : 
 
Area de Comunicació 
Comenta com es troben els tremits de la constitució del Consorci d’emissores Emun, 
pendent de publicació i període de presentació d’al·legacions. L’objectiu és poder 
accedir a subvencions de governació abans de que acabi l’any. 
 
Area de Cultura  
Informa del Concurs de fotografia de la Festa Major: El Guanyador ha estat  Fernando 
Salse amb la fotografia “A córrer” el premi va ser material d’impressió de fotos valorat 
en 60 euros. Hi van haver 15 fotografies participants i es preveu de repetir-lo l’any 
vinent. 
 
Amb motiu de les Festes Nadalenques , es realitzar de nou el  Concurs de decoració de 
façanes nadalenques: premi a les cases més ben decorades. El període d’inscripció serà 
fins al 19 de desembre i els premis seran tres lots nadalencs de diferent valor.  
 
Area de Joventut 
Activitats Extraescolars  IES Montsuar: Hi ha hagut molt poca resposta a l’oferta 
d’activitats extraescolars al poble, només tres persones es van interessar pel voley i s’ha 
intentat coordinar-les amb el grup ja constituït a Torrefarrera. Hi ha un grup d’estudi 
assistit amb una monitora que contracta d’institut amb un contracte de voluntariat i que 
és una alumna dels últims cursos i del poble. Hi ha inscrits vuit alumnes i es preveu que 
la xifra creixi. La quota són 10 euros al mes i d’institut estudiarà si hi ha alumnes que 
no es poden fer càrrec d’aquesta despesa, de que ho costegi en part l’Ampa i en part 
l’ajuntament. El grup es reuneix al PIJ els dimecres i divendres a la tarda. 
 
Skate Park – Bike park :Donat l’elevat cost de la construcció d’un Skate Park, pel qual 
hi ha una subvenció de Joventut, i havent parlat amb els joves interessats, s’ha 
reconvertit el projecte en un circuit per a bicicletes (bike park) ubicat a la zona esportiva 
d’Alcanís. L’espai s’ha vallat i amb la col·laboració de Lluís Simó (campió de 
Catalunya en aquesta disciplina, i veí de Rosselló) i de mobles l’Ebenista (que cedeixen 
algunes peces per al circuit) es farà el disseny del circuit. 
 
Escolaritat compartida: balanç molt positiu fins al moment respecte al noi designat per 
l’IES Manuel de Montsuar per a realitzar les pràctiques amb la brigada municipal amb 
el conveni d’escolaritat compartida 

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

13



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area de la Dona. 
Ens han estat atorgats  3000 euros de subvenció de d’institut Català de les Dones. 
Aquests diners es destinaran principalment a realitzar un curs d’alfabetització 
informàtica i un d’orientació a persones cuidadores amb malalts, avis o discapacitats al 
seu càrrec. 
 
ALTRES 
Informa del Curs de català Nivell B: es convocarà per a l’any vinent, donat l’interés de 
diverses persones de la població. 
 
Seguidament intervé el Regidor d’educació Sr. Toni Capell e informa : 
Que  les feines amb els Directors territorials s´ han complert i comenta que respecte a 
l’escola de Musica ,tenim aprovat el projecte educatiu de l´ Escola de Música, i ens 
queda per veure si la Generalitat podrà complir amb l’ajut per cada alumne, com ho fa a 
la llar d’infants, i d’aquesta manera reduiríem un dèficit molt important que té l’escola 
de Música, per la política cultural d’enriquiment de les persones.  
Torna a donar les gràcies a tots. 
Intervé novament l’alcalde i li torna agrair el seu treball i  manifesta  que tot 
l’ajuntament  vol continuar gaudint del  seus coneixements i contactes. 
 
IX.- LLICENCIES D’OBRES. 
Vist els expedients instruïts a l’efecte i els informes emesos per l’arquitecte Municipal i 
la Comissió Municipal d’obres, en el tràmit d’informe previ de la sol·licitud de llicència 
municipal presentades, la Corporació Municipal acorda aprovar i ratificar les següents : 

 
Nº EXPEDIENT 56/2009 
NOM / DOMICILI FRANCISCO ORTIZ HERNANDEZ 

Travessera Nova, 1, 3er,2a 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Canvi de finestres i persianes  d’ alumini   de la vivenda del carrer  Travessera Nova, 1, 
3er 2a d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Tallers Terrado  
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’alcaldia 3-9-09 
 
Nº EXPEDIENT 59/2009 

NOM / DOMICILI CARLOS BOTARGUES SUBIRA 
Plaça La creu, 1 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Reparacio canaló  de coberta ( de façana) de la vivenda  del carrer Plaça de la  Creu, 1 
d’aquest municipi 

CONTRATISTA Germans Diaz Reformes, SCP 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ alcaldia 3-9-09 
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Nº EXPEDIENT 57/2009 
NOM / DOMICILI M.CARMEN HORTET FIGUEROLA 

c/ Afores, s/n. 
25125-ALGUAIRE (Lleida) 

DESCRIPCIÓ Obertura de 2 portes en magatzem  de la vivenda del carrer Av.de la Fruita, 6, d’aquest 
municipi 

CONTRATISTA Construccions Enric Ribes Fernandez 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’alcaldia 17-9-09 

 
 
Nº EXPEDIENT 60/2009 
NOM / DOMICILI JOSEP VIVES VILARO 

C/ Raval, 65 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Arranjament de façana vivenda existent al carrer Raval, 65, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Ell mateix 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’alcaldia 18-9-09 
 
Nº EXPEDIENT 67/2009 
NOM / DOMICILI CONSTRUCCIONS GORGUES,S.A. 

C/ Major, 105 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Arranjament  terrassa (impermeabilitzacio)  de la vivenda del carrer Sitges, 14 d’aquest 
municipi 

CONTRATISTA Construccions Gorgues, SA 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 1-10-09 
 

Nº EXPEDIENT 65/2009 
NOM / DOMICILI GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG,S.A. 

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

DESCRIPCIÓ Obertura  de cata per nou subministrament al carrer Unió, 10 d’aquest municipi 
CONTRATISTA Ells mateixos 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ alcaldia 19-9-09 
 

 
Nº EXPEDIENT 68/2009 
NOM / DOMICILI RAMON ORTIZ MORELL 

Rambla de Girona, 16 
25124-ROSSELLO 
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DESCRIPCIÓ Pavimentacio terrassa (30 m2) de la vivenda  del carrer Rambla de Girona, 16, d’aquest 

Municipi 
CONTRATISTA Instalproject 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’alcaldia 1-10-09 

 
Nº EXPEDIENT 09/2009 
NOM / DOMICILI ROBERT RALUY SUAREZ 

Graver  de Baix, 34 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Prorroga de llicencia d’obres, per arranjament de terrassa, coberta i nova finestra, a la 
vivenda del carrer Graver de Baix, 34, d’aquest municipi  

CONTRATISTA Ell mateix 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’alcaldia 9-9-09 
 
Nº EXPEDIENT 66/2009 
NOM / DOMICILI BALTASAR HORTET FOLGUERA 

C/ Sant Jordi, 5 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Reformes cuina i  bany de la vivenda del carrer Sant Jordi, 5, d’aquest Municipi 
CONTRATISTA No consta 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 1-10-09 

 
Nº EXPEDIENT s/n 
NOM / DOMICILI MANUEL CONEJO COLOMERA 

Major, 19 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Pintar façana de la vivenda del carrer Major, 19 d’aquest Municipi 
CONTRATISTA Ell mateix 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 21-10-09 
 

 
Nº EXPEDIENT 62/2009 
NOM / DOMICILI GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG,S.A. 

Pol.Industrial El Segre 
25191-LLEIDA 

DESCRIPCIÓ Obertura de cata per reparar fuita de gas al carrer Major/Unio d’aquest municipi 
CONTRATISTA Ells mateixos 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’alcaldia 9-9-09 
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Nº EXPEDIENT 63/2009 
NOM / DOMICILI COMUNITAT PROPIETARIS AV.GUILLEM DE ROSSELLO, 8-12 

Av. Guillem de Rossello, 8-12 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Construccio de dos piscines  a l’ Av. Guillem de Rosselló, 8-12 
CONTRATISTA No consta 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’alcaldia 9-9-09 

 
Nº EXPEDIENT 52/2009 
NOM / DOMICILI MAITE FOLGUERA MIR 

Sitges, 2, 2n 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Reparacio balco façana de la vivenda del carrer Major, 32, d’aquest municipi 
CONTRATISTA No consta 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’alcaldia 19-09-09 

 
Nº EXPEDIENT s/n 
NOM / DOMICILI DAVID CALVERA MATEO 

Colonia  Al-Kanis, 14 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Pintar façana  de la vivenda de la Colonia Al-Kanis, 14, d’aquest municipi 
CONTRATISTA Ell mateix 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’alcaldia 9-9-09 

 
Nº EXPEDIENT s/n 
NOM / DOMICILI FRANCESC SUBIRA VIVES 

c/ Ramon  Berenguer IV, 31 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Pintar façana del magatzem, situat a la Plaça de l’ Esglesia, 14, d’aquest Municipi 
CONTRATISTA Ell mateix 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’alcaldia 21-10-09 

 
Nº EXPEDIENT 72/2009 
NOM / DOMICILI JOSEP GORGUES RIUS 

c/ Raval, 24 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Arranjament de socol i pintar façana de la vivenda del carrer Raval, 24, d’aquest 
Municipi 

CONTRATISTA No consta 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ alcaldia 15-10-09 
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Nº EXPEDIENT 71/2009 
NOM / DOMICILI GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A. 

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

DESCRIPCIÓ Obertura cata per  subministrament a nous clients al carrer Verge del Pilar, 6 (cata en 
façana  de l’ Av. Catalunya), d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Ells mateixos 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret  d’alcaldia 15-10-09 

 
Nº EXPEDIENT 76/2009 
NOM / DOMICILI ISABEL ALARCON MORLANS 

c/ Escoles, 8, 1er 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Canvi de teules de la coberta existent a la vivenda del carrer Sitges, 10     d’ aquest 
Municipi 

CONTRATISTA Construccions Bax Spotunio, S.L. 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia de data 05-11-09 

 
Nº EXPEDIENT 77/2009 
NOM / DOMICILI JOAN A. RUEDA CATALA 

Av. Catalunya, 18 A 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Canvi de porta d’entrada  d’habitatge  del carrer Av. Catalunya, 18 A, d’aquest Municipi 
CONTRATISTA Jaume Rubinat 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 05-11-09 

 
Nº EXPEDIENT 78/2009 
NOM / DOMICILI PASQUALE MUSICCO 

Av. Catalunya, 16B 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Canvi porta d’entrada d’habitatge del carrer Av. Catalunya, 18B d’ aquest Municipi 
CONTRATISTA Jaume Rubinat 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 5-11-09 

 
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 
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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.  
 
X.- CORRESPONDENCIA OFICIAL I ASSUMPTES DE TRÀMIT. 
Es dona compte de la correspondència rebuda essent de destacar per la seva 
importància: 
 
- Escrit de la Direcció General d’Admon Local , comunicant dades inici procés de 
regularització dels termes municipals de Rosselló i Vilanova 
- Informació de les mesures compensatòries de l´ aeroport Lleida-Alguaire 
- Escrit de l’ACM envers la dotació pressupostària de les escoles bressol. 
- Execució de la urbanització del dipòsit  
- Comunicat de  donació de sang. el  proper dia 1 de Desembre .  
- Escrit del Departament de Política Territorial i Obres Publiques sobre Exposició 
pública del projecte de la línia d’alta tensió. 
- Comunicació de l’OAGRTL, informant que el pagament del impost sobre béns 
immobles urbà es realitzarà en tres vegades. 
- Escrit  del Ministeri de Fomento, respecto a la petició del l 1% cultural Colònia 
Alcanis.. 
- Escrit del Departament de Governació , atribució  PUOSC 2011: pavelló poliesportiu, 
hotel d’entitats i modificació del traçat de la Secla del Cap. 
- Conveni Escola de Música 
- Comunicacions de la Comissió territorial d’urbanisme respecte a l’aprovació inicial 
dels Projectes d’urbanització dels Plans parcials SUD-1 i SUD-4. 
- Proposta Resolució  denegatòria a la Mercantil Romero polo, per l’activitat d’extracció 
de graves. 
- Diagnosi de la situació de les dones de la comarca, del Consell Comarcal del Segrià. 
- Escrit de Denegació de la sol·licitud  presentada de il·luminació exterior. 
- Concessió Subvenció de 4.000 euros per la Fira, per part de la Diputació de Lleida. 
- Concessió Subvenció Pla d’ocupació pel manteniment de la serra, del Departament de 
Treball. 
- ACA, comunicant que s’han fet càrrec del Cànon de control d’abocaments 2008 
presentat per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebro.. 
- Escrits de convocatòria informativa el proper  dia 17 de novembre, sobre la televisió 
analògica a les 11 hores a l’auditori Enric Granados. 
- Concessió Subvenció de d’institut Català de la Dona. 
- Escrits del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sol·licitant inici tràmits per 
procedir a cobrir la vacant de jutgessa substituta. 
- Escrit de denegació de la subvenció pels actes dels 30 anys d’ajuntaments democràtics. 
- Escrit de denegació de la subvenció d’esports. 
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Es dona compte de la legislació d’interès, destacant el  Nou Fons Estatal  , que s’ha de 
presentar en tres mesos. 
 
XI.- FACTURES I COMPTES 
S'aprova la relació de factures detallada i en poder dels regidors que ascendeix a la 
quantitat de  1.022.624,77 €   
 

DATA INTERESSAT DESCRIPCIO  

27/07/2009 WURT ESPAÑA,SA. Materials varis per equipament  

30/07/2009 GARULO, articles de lloguer Lloguer nevera per l'aplec sardanes 4-7-09  

20/07/2009 CAPARROS, celebracions Menu fred, aplec sardanes 4-7-09  

28/07/2009 WURT ESPAÑA,SA. Grapadora d'aire comprimit i grapes  

31/07/2009 ALFAGRAF, arts grafiques Materials varis per oficina i piscines  

03/08/2009 COMUNICANT, bona premsa Assessoria i servei premsa, juliol-09  

04/08/2009 RESTAURANT MODERNO Menus diaris, pel sr. Ibirama  

04/08/2009 RESTAURANT MODERNO Sopar musics, festa major juny-09  

04/08/2009 RESTAURANT MODERNO Menu festiu, dinar eleccions juny-09  

04/08/2009 RESTAURANT MODERNO Aperitiu, festa 30 anys ajuntaments democratics  

31/07/2009 HIDROLLEIDA,S.A. Materials varis per manteniment  

31/07/2009 SERVEIS LIC 1999, SLU Serveis neteja viaria, mes de juliol-09  

30/07/2009 EDITORIAL CASALS,S.A. Llibres escola bressol  

30/07/2009 PLA PARCIAL SUD-1 ROSSELLO Honoraris quota num.1, exercici 2009  

04/08/2009 MON INFORMATIC Festival Emun, materials varis, part propor.Ajunt.  

31/07/2009 TALLERS ROSSELLO Revisar llums, rodes i altres, vehicle ajuntament  

31/07/2009 FRU-ROSE,SCCL Pinso i sulfats pel Municipi  

30/07/2009 ADORACION AVENTIN Assess.juridic 2n trimestre-09, alberalia, constru2005  

03/08/2009 WURT ESPAÑA,SA. Materials varis per manteniment  

03/08/2009 APLICOR,S.A. Hipoclorito sodico, per les piscines  

31/07/2009 EXCAV.CASANOVAS,S.L. Treballs  pati escorxador  

31/07/2009 EXCAV.CASANOVAS,S.L. Treballs obra Calvari i canon abocador  

31/07/2009 GUERIN LLEIDA Materials varis per manteniment electricista  

31/07/2009 FERRET.ALBERT SOLER Materials varis per manteniment  

31/07/2009 SEGRE SERVEIS,SA. Aigua en varies dates  
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31/07/2009 EXCAV.CASANOVAS,S.L. Obra parc dels diposits, 3a.certificacio  

17/03/2009 ECOBROADCAST Materials varis per l'emissora  

17/08/2009 TOP-TEN,  Topografia Treballs topografics, camp de futbol i zona esportiva  

01/07/2009 FORN DE PA GIRIBET,SCP Coques varies, per  cantada corals  

01/08/2009 TASSAP,S.L. Lloguer grup electrogen, f. major juny-09  

07/08/2009 WURT ESPAÑA,SA. Materials varis per equipament  

03/08/2009 SEMIC, internet Carpeta, eina gestio, manteniment  

24/07/2009 ENDESA Rebut enllum.public, 3-6 a 3-7-09  

24/07/2009 ENDESA Rebut enllum.public, 4-6 a 6-7-09  

30/07/2009 ATLANTIDA DARO,S.A. Banderes pel Municipi  

03/08/2009 UNIPRESALUD Examens salut i salut laboral, data 1-8 a 31-10-09  

03/08/2009 UNIPRESALUD Activitat tecnica, mes d'agost-09  

07/08/2009 GAS NATURAL Rebut gas escoles, 8-7 a 6-8-09  

10/08/2009 GAS NATURAL Rebut gas edifici Ajunt. 8-7 a 6-8-09  

08/08/2009 SISTEMES DIGITALS CATALUNYA Facturacio copies, 8-7 a 8-8-09  

31/07/2009 ESTACIO SERVEI BENAVENT Gasoil per vehicle Ajuntament, juliol-09  

31/07/2009 MN CATERING 2003,S.L. Menjars preparats escola bressol, juliol-09  

23/07/2009 C.COMARCAL SEGRIA Canon escombreries, 2n trimestre-09  

22/07/2009 C.RESIDUS DEL SEGRIA Recollida residus FORM, juny-09  

22/07/2009 C.RESIDUS DEL SEGRIA Recollida residus RSU, juny-09  

01/08/2009 VODAFONE Rebut telefons mobils ajuntament, 1-7 a 31-7-09  

31/07/2009 CORREUS I TELEGRAFS Franqueig correspondencia, juliol-09  

31/07/2009 LA OFICINA Materials varis per l'oficina  

30/07/2009 QUIMICA SERO,S.L. Serveis desratitzacio  

29/07/2009 NEXICA, COM 2002,S.L. Hosting, ampliacio, quota, agost-09 a juliol-2010  

31/07/2009 C.COMARCAL SEGRIA Serveis escombreries, juliol-09  

01/08/2009 TELEFONICA MOVILES Rebut telefon mobil ajuntament, 18-6 a 17-7-09  

01/08/2009 TELEFONICA MOVILES Rebut telefon mobil metge, 18-6 a 17-7-09  

21/07/2009 FECSA ENDESA Rebut e.electr.enllum.Av.Ponent, 7-5 a 4-6-09  

14/08/2009 FERROS ALBERT SOLER Materials per reforçar porta nau darrera cementiri  
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14/08/2009 FERRET.ALBERT SOLER Materials varis consumibles  

06/08/2009 HIGIENE PROFESSIONAL Paper matic per les mans, ajuntament  

20/08/2009 APLICOR,S.A. Hipoclorito sodico, per les piscines  

31/07/2009 GEOPLANNING,S.L. Treballs geotecnics al Municipi  

28/08/2009 TELEFONICA facturacio plana empreses, agost-09  

28/08/2009 TELEFONICA facturacio plana empreses, agost-09  

25/08/2009 INTRACATALONIA Serveis noticies emissora, agost-09  

25/08/2009 ALEIX I ANDRES PORTA,SCP Picar parking camions fins a zona penyes  

31/08/2009 C.COMARCAL SEGRIA Serveis socials, 1 de juliol a 31 agost-09  

31/08/2009 C.COMARCAL SEGRIA Recollida d'escombreries, agost-09  

25/08/2009 ANEMONE 1 ram obsequi professora musica 

01/09/2009 MONTSE PRATS GISPERT Prestacio escola bressol, 1er pagament curs 09-2010 

01/07/2009 M.ISABEL FARRERO PINTAT Rebut lloguer magatzem del c/ Major, 133  

01/08/2009 M.ISABEL FARRERO PINTAT Rebut lloguer magatzem del c/ Major, 133  

01/09/2009 M.ISABEL FARRERO PINTAT Rebut lloguer magatzem del c/ Major, 133  

01/09/2009 TELEFONICA MOVILES Telefon mobil  ajuntament, 18-7 a 17-8-09  

01/09/2009 TELEFONICA MOVILES Telefon mobil metge, 18-7 a  17-8-09  

28/08/2009 ONTINET.COM,S.L. Antivirus windows  

31/08/2009 VILATEL,SLU Lloguer plataforma, per enllumenat public  

31/08/2009 LIMPIEZAS PIRINEO,S.L. Treballs neteja vidres, totes les dependencies  

31/08/2009 LIMPIEZAS PIRINEO,S.L. Treballs neteja totes dependencies, agost-09  

03/09/2009 MARBRES LLUIS SIMO Pedra pel cementiri  

01/09/2009 TROFEUS  PUIG PALLS 2 plaques per jubilats Sant Antoli  

02/09/2009 TIBIDABO EDICIONS,S.A. Sistema integral per municipis, suscripcio 12 mesos  

31/08/2009 ESTACIO SERVEI BENAVENT Gasoil per vehicle Ajuntament, agost-09  

07/07/2009 PENYA BLAUGRANA ROSSELLO Actuacio musical revetlla S.Joan  

02/09/2009 ATOBI -TIABO,S.L. Certif. 4 obra escola bressol  

03/08/2009 ATOBI -TIABO,S.L. Certif.3 obra escola bressol  

31/08/2009 EXCAV.CASANOVAS,SL. Treballs obra serra diposits  

31/08/2009 EXCAV.CASANOVAS,SL. Enderroc magatzem c/ Nord, 2  
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31/08/2009 EXCAV.CASANOVAS,SL. Treballs netejar runa camins, llocs diversos  

31/08/2009 EXCAV.CASANOVAS,SL. certif. 4 obra plaça esglesia  

01/09/2009 UNIPRESALUD Activitat Tecnica, quota mensual, setembre-09  

31/08/2009 FRU-ROSE, SCCL Olives farcides, per la coral , 1-8-09  

31/08/2009 FRU-ROSE, SCCL Pinso per a gossos  

08/09/2009 INFOUNIO,S.L. Toner , cartuxos de tinta , per l' ajuntament  

31/08/2009 GUERIN LLEIDA Materials varis per manteniment electricista  

31/08/2009 JOAN A.URBANO Pintura trafic groga, vies publiques  

21/08/2009 FONTANET,C.B. Coques i altres despeses per pedalada  

01/09/2009 VODAFONE Rebut telefons mobils Ajuntament,1-8 a 31-8-09  

31/08/2009 CORREUS I TELEGRAFS Franqueig correspondencia, agost-09  

03/09/2009 COMUNICANT, bona premsa Assessoria comunicacio i premsa, agost-09  

04/09/2009 SISTEMES DIGITALS CATALUNYA Facturacio copies fotocopiadora 8-7 a2-9-09  

31/08/2009 SERVEIS LIC 1999,SLU Serveis neteja viaria,  agost-09  

10/07/2009 ESTUDI MARIONA Fotos regidors, acte commemoratiu, 6-6-09  

14/09/2009 TORRELSA,SAU Cafe, gots, sucre, tirada bitlles-09  

31/08/2009 SEGRE SERVEIS,S.A. Begudes varies per l' Ajuntament  

15/09/2009 CLUB ESPORTIU MIG SEGRIA Subvencio  1a.part temporada 2009-2010  

11/09/2009 JAUME RENYER ALIMBAU Conferencia diada 11-09-09  

08/09/2009 AMBIENTAL Revisio instal.lacio circuit torre refrig.ajuntament  

10/09/2009 AGRUP.COOP.RETROFOREST Tractament de restes vegetals vora camins  

10/09/2009 AGRUP.COOP.RETROFOREST Tractament silvicoles en forest consorciades  

31/08/2009 FERRET.ALBERT SOLER Reparar cortacesped i copies claus  

10/09/2009 INCOTEL,S.L. Rentaplats per bar jubilats  

28/08/2009 WOLTERS KLUWER Manual ordenances fiscals e informes  

04/05/2009 WURT ESPAÑA Materials varis  per manteniment  

08/01/2009 WURT ESPAÑA Materials varis per manteniment  

27/04/2009 WURT ESPAÑA Materials varis per manteniment  

13/01/2009 WURT ESPAÑA Materials varis per manteniment  

08/01/2009 WURT ESPAÑA Materials varis per manteniment  
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15/09/2009 EXCAV.CASANOVAS,SL. Treballs obra c/ Raval  

14/09/2009 RIEGOS COSTA,S.L. Treballs varis camp de futbol  

15/09/2009 SEMAPRIN,S.L. Revissio extintors ajuntament i escoles  

15/09/2009 EXCAV.CASANOVAS,SL. Obra plaça esglesia, obra civil, enllumenat i altres  

15/09/2009 EXCAV.CASANOVAS,SL. Obra plaça esglesia, formigonat patis i altres  

15/09/2009 EXCAV.CASANOVAS,SL. Obra serra diposits, rebaixar arqueta i altres  

15/09/2009 EXCAV.CASANOVAS,SL. Obra plaça esglesia, fer rasa, tubs aqualia  

30/09/2009 ADORACION AVENTIN Asses.Juridica, 3er trimestre-09  

07/08/2009 ENDESA ENERGIA Rebut e.electr. Escoles, 6-7 a 6-8-09  

07/08/2009 ENDESA ENERGIA Rebut e.electr.edifici Ajuntament, 6-7 a 6-8-09  

07/08/2009 ENDESA ENERGIA Rebut e.electr.enllum.public, 6-7 a 6-8-09  

14/08/2009 ENDESA ENERGIA Rebut e.electr.enllum.public, 6-7 a 6-8-09  

16/09/2009 AQUALIA Canon aigua escola bressol, 26-5 a 24-8-09  

16/09/2009 AQUALIA Canon aigua edifici ajuntament, 27-5  a 25-8-09  

16/09/2009 AQUALIA Canon aigua ajunt.vell baixos, 28-5 a 25-8-09  

16/09/2009 AQUALIA Caono aigua magatzem afores, 28-5 a 26-8-09 

16/09/2009 AQUALIA Canon aigua escorxador, 28-5 a 26-8-09 

16/09/2009 AQUALIA Canon aigua zona esportiva, 26-5 a 24-8-9 

14/09/2009 HIGIENE PROFESSIONAL Materials varis per l' escola 

14/09/2009 ANTONIO FONTOVA (joier) Placa argent, gravat i escut de Rossello  

10/09/2009 C.COMARCAL SEGRIA Serveis socials, juliol-agost-09  

10/09/2009 GAS NATURAL Rebut gas edifici Ajuntament, 6-8 a 8-9-09  

09/09/2009 GAS NATURAL Rebut gas Casal,  3-7 a 3-9-09  

10/09/2009 GAS NATURAL Rebut gas escoles, 6-8 a 8-9-09  

04/09/2009 ENDESA ENERGIA Rebut e.electr.enllum.public, 6-8 a 4-9-09  

04/09/2009 ENDESA ENERGIA Rebut e.electr.enllum.public, 6-8 a 4-9-09  

04/09/2009 ENDESA ENERGIA Rebut e.electr. Escoles, 6-8 a 4-9-09  

04/09/2009 ENDESA ENERGIA Rebut e..electr.edifici ajuntament, 6-8 a 4-9-09  

10/09/2009 DORITA BERENGUE Despeses begudes festa diada 10-9-09  

07/09/2009 DIPUTACIO DE LLEIDA Anuncis BOP, infor.public.compte general-08  
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07/09/2009 DIPUTACIO DE LLEIDA Anuncis BOP, llicen.activ.cria porci, P.Gabella  

07/09/2009 DIPUTACIO DE LLEIDA Anuncis BOP, llicen.activ.estacio telefonia  

07/09/2009 DIPUTACIO DE LLEIDA Anuncis BOP, llicen.ampliacio activ.manipu.carto  

01/09/2009 DE LAGE LANDEN INTER. Lloguer fotocopiadora, 1-9 a 1-10-09  

01/09/2009 DE LAGE LANDEN INTER. Lloguer fotocopiadora, 1-9 a 1-10-09  

03/09/2009 MARVI ELEVADORS Manten.ascensor escoles, setembre-09  

03/09/2009 MARVI ELEVADORS Manten.ascensor edifici Ajuntament, setembre-09  

09/09/2009 CORREUS (Oficina Rossello) Despeses per repartir  programa Diada-09  

25/09/2009 M.ISABEL FARRERO PINTAT Rebut d'aqualia, juliol-setembre-09  

22/07/2009 ENDESA ENERGIA XXI Rebut e.electr.edif.ajuntament, 4-6 a 6-7-09  

10/08/2009 ENDESA ENERGIA XXI Rebut e.electr.enllum.public, 4-6 a 6-7-09  

04/08/2009 ENDESA ENERGIA XXI Rebut e.electr.enllum.public, 4-6 a 6-7-09  

07/08/2009 ENDESA ENERGIA XXI Rebut e.electr.Casal, 6-7 a 6-8-09  

22/07/2009 ENDESA ENERGIA XXI Rebut e.electr. Casal, 4-6 a 6-7-09  

07/08/2009 ENDESA ENERGIA XXI Rebut e.electr. Llar jubilats, 6-7 a 6-8-09  

07/08/2009 ENDESA ENERGIA XXI Rebut e.electr.enllum.public, 6-7 a 6-8-09  

22/07/2009 ENDESA ENERGIA XXI Rebut e.electr. Llar jubilats, 4-6 a 6-7-09  

17/07/2009 ENDESA ENERGIA XXI Rebut e.electr.enllum.public, 4-6 a 6-7-09  

07/08/2009 ENDESA ENERGIA XXI Rebut e.electr.zona esportiva, 6-7 a 6-8-09  

22/07/2009 ENDESA ENERGIA XXI Rebut e.electr.zona esportiva, 4-6 a 6-7-09  

05/08/2009 ENDESA ENERGIA XXI Rebut e.electr.magatzem c.alpicat, 15-6 a 13-7-09  

21/07/2009 ENDESA ENERGIA XXI Rebut e.electr.cementiri, 15-6 a 13-7-09  

24/07/2009 ENDESA ENERGIA XXI Rebut e.electr.ajuntament vell, 15-6 a 14-7-09  

24/07/2009 ENDESA ENERGIA XXI Rebut e.electr.baixos ajunt.vell, 15-6 a 14-7-09  

24/07/2009 ENDESA ENERGIA XXI Rebut e.electr.escoles, 15-6 a 14-7-09  

10/08/2009 ENDESA ENERGIA XXI Rebut e.electr.bombes aigua, 4-6 a 6-7-09  

22/09/2009 SOUNDER'S Violi per l' escola de musica  

10/08/2009 C.RESIDUS DEL SEGRIA Recollida residus RSU, juliol-09  

10/08/2009 C.RESIDUS DEL SEGRIA Recollida residus Form, juliol-09  

17/09/2009 DASA Elfer Fosfifol, per jardins municipi  
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25/09/2009 INTRACATALONIA Serveis noticies emissora, setembre.09  

24/09/2009 COMERCIAL PAPIOL 54,SL. Llums de Nadal  

26/09/2009 PRODUCCIONES SURVIVOR,S.L. Titelles festa correllungua, 26-9-09  

26/09/2009 AMALIA SEUMA (Plus) Despeses varies, festa correllengua 26-9-09  

21/09/2009 C.RESIDUS DEL SEGRIA Recollida residus Form, agost-09  

21/09/2009 C.RESIDUS DEL SEGRIA Recollida residus RSU, agost-09  

25/09/2009 BUFETE GONZALO, SL.P Assessoria Juridica 3er trimestre-09  

25/09/2009 LABORAT.BIOTECNOLOGIA Regenerador filtros  

17/05/2009 CORAL NOU HORITZO Actuacio cicle de corals a Rossello, 17-5-09  

03/09/2009 JAVIER GONZALEZ SIGUERO Honoraris remodelacio camp de futbol  

09/09/2009 ZAIDA PEREZ RODRIGUEZ Honoraris remodelacio camp de futbol  

03/09/2009 ALBERTO BERGA BERMEJO Honoraris remodelacio camp de futbol  

11/09/2009 S.INTEGRALS GARRIGUENCS Sonoritzacio pel Casal, teatre 11-9-09  

10/11/2009 S.INTEGRALS GARRIGUENCS Actuacio havaneres 10-9-09  

28/09/2009 EXCAVACIONS CASANOVAS,SL. certif.num.4, adequacio serra i accessos  

11/09/2009 ESPIRAL FLORISTERIA Detalls per pubilles i hereus, 10-9-09  

30/09/2009 JOAN A.URBANO Pintura i altres per vies publiques  

15/09/2009 FERRET.ALBERT SOLER Materials varis per manteniment  

01/10/2009 JOSEP BAÑERES PIQUE Rebut Urbana finca c/ Graver de Dalt  

28/09/2009 WURTH ESPAÑA,S.A. Materials varis per manteniment  

28/09/2009 WURTH ESPAÑA,S.A. Materials varis per manteniment  

30/09/2009 SERVEIS LIC 1999, SLU Serveis neteja viaria, setembre-09  

26/09/2009 AQUALIA Honorairs analisis temporada piscines-09  

01/10/2009 QUIMICA SERO,S.L. Contracte manteniment, 4art.trimestre-09  

30/09/2009 QUIMICA SERO,S.L. Serveis desratitzacio  

30/09/2009 LIMPIEZAS PIRINEO,S.L. Serveis neteja vidres, setembre-09  

30/09/2009 LIMPIEZAS PIRINEO,S.L. Serveis  neteja totes  dependencies, setembre-09  

30/09/2009 LIMPIEZAS PIRINEO,S.L. Serveis neteja vestidors,  9-9 a 30-9-09  

03/10/2009 AMALIA SEUMA (Plus) Despeses tirada bitlles i caminada pinyana  

30/09/2009 BIOLAND Recebo i altres per jardins Municipi  
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30/09/2009 ESTACIO SERVEI BENAVENT Gasoil vehicle ajuntament, setembre-09  

30/09/2009 HIDRAUL.NEUMAT.LLEIDATANA Respalls maquina escombrar carrers  

30/09/2009 NOVES FORMES GRAFIQUES Anunci edicte, pla millora urbana PMU-1B  

30/09/2009 SIGNUM NORDEST Senyals vies publiques  

30/09/2009 FRU-ROSE, SCCL Pinso per a gossos  

30/09/2009 FRU-ROSE, SCCL Sulfats per jardins municipi  

01/10/2009 GRAGO Coordinacio seg.i salut 50% urbanit.plaça esglesia  

03/10/2009 COMUNICANT Treballs butlleti informatiu  

03/10/2009 COMUNICANT Assessoria en comunicacio, setembre-09  

01/10/2009 GRAGO Coordinacio seg.i salut, 50% Urbanit.parc de la serra  

04/09/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S.L. Rebut e.electr.enllum.public, 6-8 a 4-9-09  

25/08/2009 ENDESA ENERGIA XX,S.L. Rebut e.electr.baixos ajunt.vell, 14-7 a 14-8-09  

28/08/2009 ENDESA ENERGIA XX,S.L. Rebut e.electr. Escoles, 14-5 a 14-7-09  

28/08/2009 ENDESA ENERGIA XX,S.L. Rebut e.electr.escoles, 14-5 a 14-7-09  

28/08/2009 ENDESA ENERGIA XX,S.L. Rebut e.electr.magatzem c.alpicat, 13-7 a 14-8-09  

04/09/2009 ENDESA ENERGIA XX,S.L. Rebut e.electr.zona esportiva, 6-8 a 4-9-09  

04/09/2009 ENDESA ENERGIA XX,S.L. Rebut e.electr.llar jubilats, 6-8 a 4-9-09  

11/08/2009 ENDESA ENERGIA XX,SL. Rebut e.electr.escorxador, 15-6 a 13-7-09  

25/08/2009 ENDESA ENERGIA XX,S.L. Rebut e.electr.escorxador, 13-7 a 14-8-09  

11/08/2009 ENDESA ENERGIA XX,SL. Rebut e.electr.vvdes s.pere, 15-6 a 13-7-09  

25/08/2009 ENDESA ENERGIA XX,S.L. Rebut e.electr.vvdes.s.pere, 13-7 a 14-8-09  

04/09/2009 ENDESA ENERGIA XX,SL. Rebut e.electr.casal, 6-8 a 4-9-09  

28/08/2009 ENDESA ENERGIA XX,S.L. Rebut e.electr. Ajunt.vell, 14-7 a 14-8-09  

25/08/2009 ENDESA ENERGIA XX,S.L. Rebut e.electr.cementiri, 13-7 a 14-8-09  

25/08/2009 ENDESA ENERGIA XX,S.L. Rebut e.electr.escoles, 14-7 a 14-8-09  

25/09/2009 QUIMICA SERO,S.L. Bomba  per l' ajuntament  

05/10/2009 ÇAVA , COMUNICACIO GRAFICA Butlletins i targetons 11 de setembre-09  

30/09/2009 CIAL ILLA GIRO Sacs de ciment, per reparacions  

01/10/2009 ASSES.CONTRAC.Y URBANISME Actualitzacio 3 mesos, serveis informatics  

01/10/2009 M.ISABEL FARRERO PINTAT Rebut lloguer magatzem, octubre-09  

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

27



 
 
 
 
 
 
 
 

28/09/2009 BITLLES ROSSELLO Factures, despeses tirada bitlles oct.09  

30/09/2009 SEMIC, INTERNET Carpeta ciudadana i manteniment  

30/09/2009 M.N.CATERING 2003,S.L. Menjars preparats escola bressol, set-09  

30/09/2009 GUERIN Materials per manteniment electricista  

07/10/2009 TORRELSA Cafe i gots per l'ajuntament  

18/09/2009 WURTH ESPAÑA,S.A. Limpiadors intensivo  

21/09/2009 WURTH ESPAÑA,S.A. Materials per manteniment  

21/09/2009 WURTH ESPAÑA,S.A. Brida nylon negra  

21/09/2009 WURTH ESPAÑA,S.A. Materials varis per manteniment  

21/09/2009 WURTH ESPAÑA,S.A. Materials varis per manteniment  

09/10/2009 AKIARA, (Pilar Sancho) Subvencio curs de gimnastica, meitat setembre-09  

01/10/2009 TINTORERIA EVEREST,S.L. Serveis neteja vestits pubilles i complements  

30/09/2009 FERRET.ALBERT SOLER Materials varis per manteniment  

30/09/2009 CORREUS I TELEGRAFS Franqueig correspondencia, setembre-09  

09/10/2009 HORTIC.BELLMUNT,S.L. Plantes per jardins Municipi  

01/10/2009 UNIPRESALUD Activitat tecnica, quota mensual, octubre-09  

13/10/2009 SER.INTEGRALS GARRIGUENCS Sonoritzacio prego de festes 9-10-09  

13/10/2009 SER.INTEGRALS GARRIGUENCS Actuacio Plou i Fa Sol, 13-10-09  

13/10/2009 SER.INTEGRALS GARRIGUENCS Actuacio orquestra blanes, 12-10-09  

13/10/2009 SER.INTEGRALS GARRIGUENCS Actuacio grup tremendos, 11-10-09  

13/10/2009 SER.INTEGRALS GARRIGUENCS Actuacio salseta poble sec, 11-10-09  

13/10/2009 SER.INTEGRALS GARRIGUENCS Actuacio xip-xap, 10-10-09  

13/10/2009 SER.INTEGRALS GARRIGUENCS Lloguer, muntatge i desmunt.envelat, f.major oct-09  

13/10/2009 SER.INTEGRALS GARRIGUENCS Actuacio orquestra metropol, 10-10-09  

13/10/2009 SER.INTEGRALS GARRIGUENCS Actuacio Pep Plaza (clonica d'humor) 13-10-09  

30/09/2009 CASTELLERS S.PERE I S.PAU Actuacio f.major octubre-09  

15/10/2009 EXCAVACIONS CASANOVAS,SL. Materials per als firaires, f.major-09  

07/10/2009 C.COMARCAL SEGRIA Recollida d'escombreries, setembre-09  

13/10/2009 RIEGOS COSTA,SL Reparar jardins vies publiques  

15/09/2009 DESPATX SIMEO MIQUEL Assessoria General, maig-agost-09  
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06/10/2009 CORAL LA LIRA Actuacio cicle corals, 17-5-09  

10/10/2009 AMALIA SEUMA (Plus) Despeses varies festa motos, 11-10-09  

30/09/2009 SEGRE SERVEIS,S.A Aigua per l'ajuntament, mes de setembre-09  

15/10/2009 EXCAVACIONS CASANOVAS,SL. Certif.num.5, obra urbanit.plaça esglesia  

12/10/2009 SERVEIS SOCI.SANITARIS Servei preventiu, acte castellers 12-10-09  

05/10/2009 ATOBI GRUPO INMOBILIARIO certif.num.5, obra escola bressol  

05/09/2009 ASS.CATALANA MUNICIPIS Quota exercici 2010  

07/10/2009 ABSORSISTEM Reparar maquina refrigeracio ajuntament  

13/10/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S.L. Rebut enllum.cami Benavent, 3-7 a 5-10-09  

07/10/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S.L. Rebut enllum.public, 4-9 a 6-10-09  

07/10/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S.L. Rebut e.electr.escoles, 4-9 a 6-10-09  

07/10/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S.L. Rebut enllum.public, 4-9 a 6-10.-09  

07/10/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S.L. Rebut edifici ajuntament, 4-9 a 6-10-09  

07/10/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S.L. Rebut enllum.public, 6-7 a 6-10-09  

19/10/2009 HIGIENE PROFESSIONAL Materials llar de jubilats  

19/10/2009 JOAN A.URBANO Pintura i altres per vies publiques  

01/10/2009 FORN DE PA GIRIBET,SCP Entrapans per tirada bitlles 4-10-09  

01/10/2009 FORN DE PA GIRIBET,SCP Pa tallat, festa correllengua-09  

04/10/2009 FORN DE PA GIRIBET,SCP Coques de sucre, caminata 4-10-09,   

11/10/2009 FORN DE PA GIRIBET,SCP Entrepans per trobada motos 11-10-09  

15/10/2009 CARME, regals Obsequis cartells festa major octubre-09  

19/10/2009 SERVI CONTROL Vigilancia f.major octubre-09  

14/10/2009 PRODILLE ESPECTACLES Serveis lloguer tren turistic, f.major oct-09  

09/10/2009 GAS NATURAL SUR,SDG Rebut gas edifici Ajuntament, 8-9 a 7-10-09  

09/10/2009 GAS NATURAL SUR,SDG Rebut  gas escoles, 8-9 a 7-10-09  

15/10/2009 GESTIO PUBLICITAT SEGRE Anunci f.major octubre-09  

15/10/2009 TROFEUS PUIG PALLAS Trofeus i altres concurs de cartells f.major oct-09  

19/10/2009 CASA BADIO,S.L. Cava brut natura, f. Major oct-09  

19/10/2009 CASA BADIO,S.L. Cervesses moritz per ajuntament  

20/10/2009 INFOUNIO,S.L. Toner diferents colors, per l' ajuntament  
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15/10/2009 VILATEL, SLU Lloguer vehicle, per senyeres f.major i enllum.public  

30/09/2009 VALERI MAS BOLDU Assessorament urbanistic, 3er trimestre-09  

30/09/2009 DOM ARQUIT.ASSOC.SLP Honoraris projecte pavello poliesportiu municipal  

16/10/2009 CLIMATIT.SAUFER Comprovar maquina edif.ajuntament  

12/10/2009 PASTISSERIA MONRABA Pans per beneir, f.major octubre-09  

14/10/2009 C.COMARCAL SEGRIA Canon escombreries 3er.trimestre-09  

20/10/2009 BANYERES ARQUITECTES,SLU Honoraris direcc.obra, Plaça Esglesia  

14/10/2009 ART BRODATS DELFINA Bandes i materials per les pubilles  

15/09/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S.L. Rebut e.electr.local baixos ajunt.vell, 14-8 a 15-9-09  

15/09/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S.L. Rebut e.electr.ajunt.vell, 14-8 a 15-9-09  

02/10/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S.L. Rebut e.electr.escoles, 14-7 a 15-9-09  

02/10/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S.L. Rebut e.electr.escoles, 14-7 a 15-9-09  

15/09/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S.L. Rebut e.electr.escoles, 14-8 a 15-9-09  

07/10/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S.L. Rebut e.electr.llar jubilats, 4-9 a 6-10-09  

07/10/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S.L. Rebut e.electr.zona esportiva, 4-9 a 6-10-09  

15/09/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S.L. Rebut e.electr.escorxador, 14-8 a 15-9-09  

07/10/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S.L. Rebut e.electr.Casal, 4-9 a 6-10-09  

07/10/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S.L. Rebut e.electr.bombes d'aigua, 6-7 a 6-10-09  

08/10/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S.L. Rebut e.electr.enllumenat, 4-6 a 6-7-09  

02/10/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S.L. Rebut e.electr.enllumenat, 4-6 a 6-8-09  

07/10/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S.L. Rebut e.electr.enllumenat, 4-9 a 6-10-09  

15/09/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S.L. Rebut e.electr.magatzem c.alpicat, 24-8 a 15-9-09  

14/09/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S.L. Rebut e.electr.enllum.vvdes.s.pere, 14-8 a 14-9-09  

15/09/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S.L. Rebut e.electr.cementiri, 14-8 a 15-9-09  

20/10/2009 JUNTA COMPENSACIO PMU-1b Derrama acordada 6-10-09, honoraris d'assess.  

30/09/2009 BUFETTE GONZALO,ADVOCATS Honoraris repres.nomines i altres, 3er trimestre-09  

19/10/2009 HORTICULTURA BELLMUNT Plantes per jardins municipi  

26/10/2009 NEXICA, COM 2002, S.L. Hosting mail anual, nov-09 a oct.2010  

15/10/2009 EXCAV.CASANOVAS,S.L. Materials (gas-oil), envelat f. Major oct-09  

14/10/2009 CONSORCI RESIDUS SEGRIA Serveis recollida residus RSU, setembre-09  
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14/10/2009 CONSORCI RESIDUS SEGRIA Serveis recollida residus FORM, setembre-09  

05/10/2009 RAMON SAROBE HUESCA Redaccio del volum 1 historia Rossello   

19/10/2009 WURT ESPAÑA,S.A. Lubricante neteja airless  

19/10/2009 WURT ESPAÑA,S.A. Pica de soldador  

21/10/2009 WURT ESPAÑA,S.A. D.Diamante super cantero  

23/10/2009 HERMEX IBERICA,S.A. Materials per escola de musica  

28/10/2009 CORREUS (oficina Rossello) Despeses per repartir butlletins informatius  

11/12/2009 FONTANET,C.B. Despeses varies trobada motos  

04/10/2009 FONTANET,C.B. Despeses varies tirada bitlles, 4-10-09  

15/10/2009 FERRET.ALBERT SOLER Despeses varies per manteniment  

31/10/2009 LIMPIEZAS PIRINEO,S.L. Serveis manteniment vestidors, octubre-09  

31/10/2009 LIMPIEZAS PIRINEO,S.L. Serveis neteja vidres totes dependencies, octubre-09  

31/10/2009 LIMPIEZAS PIRINEO,S.L. Serveis neteja totes dependencies, octubre-09  

26/10/2009 VILATEL, SLU Lloguer vehicle per manteniment enllumenat public  

25/10/2009 INTRACATALONIA Servei noticies emissora, octubre-09  

09/10/2009 GRAVOLLEIDA Trofeus varis per campeonat futbito-09  

30/09/2009 ANGELS MARTINEZ FDEZ. Planificacio i organitzacio act.esportives estiu-09  

30/09/2009 JOSEP GALLART BANYERES Planificacio i organitzacio act.esportives estiu-09  

27/10/2009 ABSIS Suport confeccio CCAA i rendicio comptes,1-9-09  

06/10/2009 CORAL LA LIRA  Actuacio cicle corals, 17-5-09  

30/10/2009 INFOUNIO,S.L. Toner diferents colors, per l' ajuntament  

31/10/2009 BONDIALLEIDA,S.L. Insercio publicitat f.major octubre-09  

26/10/2009 RESTAURANT EL JARDI Despeses representacio, (3) data 26-10-09  

01/11/2009 TELEFONICA MOVILES Rebut telefon mobil ajuntament, 18-9 a 17-10-09  

01/11/2009 TELEFONICA MOVILES Rebut telefon mobil metge, 18-9 a 17-10-09  

01/11/2009 M.ISABEL FARRERO PINTAT Lloguer magatzem c/ Major, 133, novembre-09  

03/11/2009 COMUNICANT, bona premsa Asses.en comunicacio i servei premsa, octubre-09  

03/11/2009 AUTOSERVICIO D.PUÑAL Despeses varies motos oct-09  

03/11/2009 AUTOSERVICIO D.PUÑAL Despeses varies en diferents dates  

30/10/2009 ALFAGRAF, arts grafiques Fulletons, talonaris, segell i altres materials  
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31/10/2009 ESTACIO SERVEI BENAVENT Gasoil per vehicle ajuntament, octubre-09  

31/10/2009 EXCAV.CASANOVAS,S.L. Obra Bikepark a la Colonia   

31/10/2009 EXCAV.CASANOVAS,S.L. Contenidor pel cementiri, entregar i retirar  

20/10/2009 CELLERET DEL SEGRE,S.L. Despeses representacio (4) data 20-10-09  

11/09/2009 CELLERET DEL SEGRE,S.L. Despeses representacio (3) data 11-9-09  

02/11/2009 EXCAV.CASANOVAS,S.L. Certif,num.5 adequacio serra dels diposits  

31/10/2009 EXCAV.CASANOVAS,S.L. Treballs obra cami Alpicat  

31/10/2009 EXCAV.CASANOVAS,S.L. Treballs obra Cami Miralbo  

02/11/2009 C.COMARCAL DEL SEGRIA Serveis socials, 1-9 a 31-10-09  

02/11/2009 C.COMARCAL DEL SEGRIA Serveis recollida escombreries, octubre-09  

30/10/2009 SERVEIS LIC 1999, SLU Serveis netejar vies publiques, octubre-09  

30/10/2009 SISTEMES DIGITALS CAT. Facturacio copies fotocopiadora, octubre-09  

31/10/2009 LLIBRERIA CASELLES,S.A. Llibres per al Punt Edu (escoles)  

26/03/2009 SANDRA VILANA PARRAMON Punts de llibre per l' ajuntament  

31/10/2009 VILATEL, SLU Lloguer camio per manteniment enllum.public  

31/10/2009 NOVES FORMES GRAFIQUES Edicte Excav.Casanovas i anunci F.Major octubre-09  

23/10/2009 RESTAURANT MODERNO Aperitiu 11 de setembre de 2009  

23/10/2009 RESTAURANT MODERNO Menu musics festa major octubre-09  

23/10/2009 RESTAURANT MODERNO Aperitiu 12 d'octubre, f.major-09  

26/10/2009 RESTAURANT MODERNO Sopar comissio festes, 26-10-09  

23/10/2009 RESTAURANT MODERNO Aperitiu  f. Major, octubre-09  

31/10/2009 COOP. FRU ROSE Varis Esbart  

31/10/2009 COOP. FRU ROSE Gasoil per vehicle ajuntament, octubre-09  

31/10/2009 COOP. FRU ROSE Pinso animals  

04/11/2009 PLAMECA Lloguer plataforma poda arbres  

30/10/2009 GUERIN Varis material electric  

27/10/2009 WURTH Material brigada vies públiques  

31/10/2009 MN CATERING Servei catering escola bressol set-09  

09/11/2009 SR. ASSOCIATS Actualització i edició planol Rosselló  

05/11/2009 ESTUDI MARIONA Sessio d'estudi, pubilles, hereus, f.major octubre-09  
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31/10/2009 CIAL ILLA GIRO Materials manteniment vies publiques  

02/11/2009 WURTH Materials equipament brigada  

  Membres corporacio, agost-setembre-octubre-09  

 Pere Joan 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.Gorgues Rius Gestions Ajuntament  

 Elisa Torrelles Tormo Gestions Ajuntament  

 Raül Morlans Monjo Gestions Ajuntament  

 Macia Jove Rodes Gestions Ajuntament  

 Marta Porta Justribo Gestions Ajuntament  

    TOTAL    1.022.624,77 € 

 Decret;   

 S' aprova la relacio de factures a d' alt detallada que ascendeix a la quantitat de ,,,    1.022.624,77 € 

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

 L'Alcalde                                         El tresorer                                  El Secretari  

    
 
XII.- MOCIONS. 
 
No es presenta cap 
 
XIII.- PRECS I PREGUNTES 
Consultori Nou. 
Per la Regidora Elisa Torrelles es pregunta , : Sobre el Consultori nou, hi ha novetats? 
Contesta l’alcaldia , manifestant que s’està seguin  el procés, es va redactar i presentar  
la memòria valorada  i ara s’ha encarregat el  projecte constructiu, per remetre a 
Barcelona, n’obstant el Regidor Sr. Pere Joan, te previst entrevistar-se amb el Sr. 
Barranco al respecte  . 
 
Redacció Historia Local de Rosselló 
El Regidor Sr. Raül, pregunta : La redacció de la història de Rosselló, quin cost té? 
Contesta l’alcalde: El primer volum són 15.000 euros, a pagar en tres anys. 
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El Regidor Sr. Raül, manifesta que no creu que sigui una mala idea , però amb la crisi 
econòmica no hagués estat millor aplaçar-lo? 
L’alcalde manifesta : És un procés de molt llarga durada, supera la legislatura aquesta, i 
jo me l’he pres com un projecte més, pensa que hi ha d’altres molt més cars, però entenc 
que repartit en tres anys és una bona inversió. Crec que a nivell d’història local, quedarà 
una obra gran. 
El Regidor Sr Bertomeu Gorgues pregunta : El total de la seva redacció quant és? 
Contesta l’alcalde: No hi ha total, perquè només hem contractat el primer volum a 3 
anys, si mes tard es vol continuar, s’haurà de encarregar, el compromís es per aquest 
volum. 
 
Intervencions Assumptes Urbanístics 
Pren la paraula el Regidors Sr .Macià. respecte als informes de la Regidoria 
d’urbanisme del augment dels costos de les obres d’urbanització de la Plaça Església i 
Serra Dipòsit i pregunta - Quan hi haurà una obra que hi hagi superàvit? 
El Regidor Pere Joan Vidal, manifesta que l’obra del Canal va costar menys que el 
previst inicialment, pel que fa a les derrames que havien de passar als propietaris, han 
tingut que pagar menys del que tenien que pagar. 
 
Intervé el Regidor Sr. Josep Gorgues i comenta que els patis que hi ha al costat de casa 
meva són un perill, que nens de 6 i 7 anys entren i surten d’aquelles dues cases, i que al 
respecte s’hauria d’actuar , per evitar que algú es faci mal.. 
Contesta el Regidor Sr. Pere Joan i manifesta que l’informa tècnic esta fet, però 
desconeix en quin estat de tramitació es troba. 
Intervé l’alcalde i manifesta  que esta d’acord, però que es tracta d’una propietat privada 
i qui l’ha de protegir és el particular, i només quan és un tema de seguretat,l’ajuntament 
pot acabar fent-ho. No hem d’oblidar que té un propietari. 
L’ajuntament pot iniciar el procediment i per raons de seguretat  ho podem fer nosaltres 
subsidiàriament .  
El Regidor Sr Bartomeu Gorgues intervé i manifesta que  també es pot declarar estat 
ruïnós 
Contesta l’alcalde i diu que és una altra opció. 
Intervé el Regidor Sr Macià i manifesta que amb la nova ordenança podem netejar un 
solar i passar factura, per això l’hem aprovat. 
Intervé el Regidor Pere. i comenta que el  problema és que es poden fer mal. 
Comenta l’Alcalde,.que es normal que la canalla entri a jugar, igual podríem fer un 
tancament. 
Finalment intervenen varis regidors , comentant els seus punts de vista. 
 
Rotondes Carreteres. 
El Regidor Sr. Raül Morlans pregunta sobre l’estat de les rotondes, tema que 
s’afegeixen els Regidors Josep Gorgues, i Bartomeu Gorgues, respecte a la 
senyalització , neteja, il·luminació, etc... 
El Regidor Pere Vidal contesta a la pregunta i manifesta totes les gestions portades a 
terme amb Carreteres, i diu que es  te previst , es va  quedar amb Carreteres que en la 
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rotonda del costat de la fàbrica i la de la colònia hi van dues plaques en ceràmica amb el 
nom de Rosselló, posaran el suport a banda nord i sud a les cases de dalt. També 
comenta que ens adreçarem a carreteres demanant  que senyalitzen  els passos de 
vianants. 
Les senyals s’haurien de col·locar aquesta setmana, ja que estan al magatzem, però ara 
no els hi agrada el disseny i les canvien. 
S’obre un petit debat i es comenta que no hi ha llum, i que es molt dificultós tractar amb 
carreteres,.portem dos anys i mig esperant que col·loquin la llum. 
 
Subvenció Camp de Futbol:  
En un altre ordre el Regidor Sr. Macià pregunta : Així que s’ha perdut la subvenció del 
camp de futbol.? 
El Regidor Sr Lluís contesta i diu : Que pel que fa  a la subvenció del camp de futbol, 
sabíem que si no fèiem un camp de futbol nou, perdríem la subvenció. 
Intervé l’ Alcalde. I comenta : De fet, l’acord que varem fer a la primavera amb Esports 
tenia que ser la construcció d’un camp de futbol nou, i per tant, per la remodelació d’un 
camp aniríem per la línia específica de remodelació i arranjament, que és per la que 
s’està fent el projecte, la data límit per fer el camp de futbol nou era el 31 de desembre 
de 2009, i atès que era del tot impossible construir un camp de futbol nou amb 281.000 
euros,  es va obrir la línia de la remodelació amb un projecte que costava 600.000 euros, 
si la Generalitat et paga quasi la meitat és  millor, que de l’altra forma no ens pagava ni 
una cinquena part. 
Intervé novament el Regidor Sr Macià i comenta que fora normal   que ens informéssiu 
que s’ha perdut una subvenció. 
Contesta l’alcalde i diu que creu que això ho vaig explicar al Plenari anterior, quan 
varem anar a Esports, quan varem detectar a la primavera que no entraríem. Esports en 
vans  donar la sortida dels arranjaments. 
Intervé el Regidor Sr. Macià , i manifesta que això es va publicar al Butlletí que estava 
perduda , quant estava prorrogada i varem estar acusats de desinformadors ,. 
Contestant l’alcaldia , que ens equivoquem tots.  
Intervé el Regidor Sr. Josep Gorgues i manifesta que en aquest camp de futbol s’estan 
realitzant  pedaç sobre pedaç, però sempre serà petit. 
Intervé l’Alcalde i diu - És possible, però hem optat en no fer un camp de futbol nou per 
dues raons: primera perquè segons el projecte el cost era de 1.500.000 euros, dels quals 
teníem un 13 % , per tant, no és una urgència màxima al dia d’avui. i la segona raó és 
que hipotecaves l’únic espai propietat de l’ajuntament, en el cas de que la Generalitat es 
decideixi a fer el centre d´ESO als pobles que tenen dues línies. I només tenies dos 
opcions: o darrera de l’escola però es tracta d’un creixement futur o de terrenys reals., 
els que tenin. Son opinions i prendre una decisió sempre pot comportar una 
equivocació. 
 
Intervé el Regidor Sr. Macià. i diu , que tan sol  volia una decisió consensuada.. 
Contesta l’alcalde i manifesta  que  això en una àrea ja s’havia parlat.  
Alcalde.- Jo no tinc cap problema en retirar aquest punt de l´ordre de dia. 
Raül.- A les àrees s’ha parlat dels vestidors, però de res més. 
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Periodicitat dels Plens. 
Intervé el Regidor Sr. Macià. i realitza un prec sobre la periodicitat dels plens, ja que 
l’últim va ser el 30 de juliol, i varem acordar fer un cada dos mesos, i ens hem excedit. 
Contesta l’alcalde i manifesta que  Tens tota la rao. Fas bé de fer-ho. 
 
 
I no havent - hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les 
vint i dos hores quinze minuts i de tot lo dit s’estén aquesta acta,que com a Secretari, 
certifico.  
 

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

36


	ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAD
	A C O R D S


