
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 21 DE DESEMBRE DE  2009 
 
Data: 21 de Desembre de    2009 
Horari: 21,00 a 22,30 hores.  
Lloc: Rosselló. Sala d’Actes de la casa consistorial.  
Regim : Extraordinària.  
 
Hi assisteixen: 
Alcalde : 
Jaume Fernández González.   
Regidors  
Lluís Rodrigo Galán  
Antoni Dominguez Nieto  
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  Possessió Regidor Sr. Antoni Dominguez Nieto 
3. Aprovació Concertació Operació Préstec per finançar Inversions Exercici 2009. 
4. Aprovació Inicial Expedient Modificacions Crèdit num 3/2009. 
5. Aprovació Conveni entre l’agència Protecció de la Salut i l’ajuntament de 

Rosselló per la prestació de serveis de competència municipal.. 
6. Proposta Subvencions Entitats Culturals i Esportives any 2009. 
7. Decrets   e Informes Alcaldia i Regidories.  
8. Llicencies d’obres. 
9. Correspondència Oficial i assumptes de tràmit. 
10. Factures i comptes. 

 
 
 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
I.- LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR. 
Es aprovada la següent acta : Ple  ordinari de 10/11/2009. 
 
II.- PRESSA  POSSESSIÓ REGIDOR SR. ANTONI DOMINGUEZ NIETO 
Fets : 
El secretari dóna lectura de la renuncia del Regidor Sr. Antoni Capell i de l’expedient 
tramitat a l’efecte per la seva substitució.  
Seguidament, comprova la credencial tramesa per la Junta Electoral Central i dóna 
lectura de l’establert en els articles 6, 7, 177 i 178 de la Llei Orgànica 5/1985 de 9 de 
juny, sobre causes de possibles incompatibilitat per la presa de possessió dels càrrecs.  
El secretari informa que el candidat, de conformitat amb allò que disposa l’apartat 5 de 
l’article 75 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, ha 
formulat declaració sobre causes de possible incompatibilitat sobre els seus béns i sobre 
qualsevol activitat que li proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics.  
L’alcalde convida al Regidor Sr Antoni Dominguez Nieto, que exposi en aquest acte, si 
li afecta alguna causa d’incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva 
proclamació. Resultant que no li afecta cap.  
A continuació, de conformitat amb allò que disposa el número 8 de l’article 108 de la 
Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny, de Règim Electoral General, modificat per la Llei 
Orgànica 8/1991 de 13 de març, en el moment de la presa de possessió i per tal 
d’adquirir la plena condició del càrrec de regidor, el candidat haurà de jurar o prometre 
acatament a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia; Per això, per part de l’alcalde 
president formula a la candidata, la següent pregunta: 
“ Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions 
del càrrec de REGIDOR amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i 
l’Estatut d’Autonomia com a normes fonamentals de l’Estat? ” 
Contestant en Antoni Dominguez Nieto: Si   , prometo .  
Acomplerts els requisits esmentats, l’alcalde president li dóna possessió del càrrec de 
regidor al  Sr Antoni Dominguez Nieto , per la llista d’ERC-AM. felicitant - lo i donant 
- li la benvinguda.  
El Sr Antoni Dominguez Nieto formarà part de les Comissions que fins aleshores 
assistia el  regidor al qual, ha substituït.  
 
III.- APROVACIÓ CONCERTACIÓ OPERACIÓ PRÉSTEC PER FINANÇAR 
INVERSIONS EXERCICI 2009. 

ANTECEDENTS 
 
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data Novembre de 2009 s’inicia l’expedient per concertar 
una operació de crèdit a llarg termini per finançar inversions per import de 500000,00 €. 
 
2. En execució del pressupost de la corporació, cal concertar una operació de crèdit per 
finançar les inversions del pressupost de l’exercici 2009 entre d’altres : 
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Denominació  Import  
Adquisició Local Consultori 100.000 
Frontó Colònia Alcanis   25.000 
Honoraris Redacció Projectes 
( Pavelló,Consultori, Camp de Futbol ) 

120.000 

Urbanització Rotonda Pont del Morè   35.000 
Urbanització Carrers i Places   26.000 
Carpeta Ciutadana  12.800 
Quotes Urbanització   50.000 
Adequació Accessos Nova Escola Bressol  131.200 
 
L’operació es pot realitzar amb les condicions financeres següents: 
 

 Tipus d’interès i marge, període de revisió, termini total en anys, període de 
disponibilitat, període de carència, termini d’amortització, comissió d’obertura, 
comissió d’estudi, comissió per amortització anticipada i altres condicions 
financeres que es prevegin. 

 

3.Es van  sol·licitar ofertes a les Entitats de la localitat i al BBVA; Caixa Penedes; Banc 
Santander; Banesto;  i se’ls va atorgar fins a 30 de Novembre  per a la presentació 
d’aquestes. 

 
4. Analitzades les ofertes presentades, la més favorable per a la corporació és la  
presentada per Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A en endavant BBVA.. 
 
FONAMENTS DE DRET 
1. D’acord amb l’article 49 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (i l’article 36.2 del 
RD 500/90, de desenvolupament de la Llei, en cas de modificació del pressupost per 
crèdit extraordinari i suplement de crèdit), les despeses d’inversió es poden finançar 
amb operacions de crèdit. 
 
2.  L’Ajuntament de Rossello té el pressupost de l’exercici corrent aprovat.  
 
3. Cal tenir en compte l’article 165.1 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, en relació 
amb l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat 
pressupostària (LGEP). 
 
4. De conformitat amb l’article 23 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general 
d’estabilitat pressupostària, l’autorització  a les Entitats Locals per a realitzar operacions 
de crèdit atès l’article 53 del TRLRHL, haurà de tenir en compte el compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
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Per tant, 
 
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
1. Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg termini, amb 
BBVA,  per un import de 500.000,00. €, per finançar les despeses d’inversió previstes 
en el pressupost de l’exercici 2009. 
 
2. Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat BBVA., que s’adjunta com a part 
integrant d’aquest acord, amb les condicions financeres següents: 
Termini : 15 Anys. 
Interès Variable : Euribor 90 + 1,45. 
Revisió Trimestral. Liquidacio Inter: Trimestral. 
Carència : 2 Anys . 
Amortització : 13 Anys. 
Comissió Obertura 0,10 % 
 
3. Garantir el pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de crèdit amb:  
 
3.1. L’afectació dels ingressos procedents de la Participació municipal en els Tributs de 
l’Estat. 
 
4. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del Departament 
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’Ordre del 28 de 
juny de 1999.i  l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril. 
 
5. Facultar l’alcalde per formalitzar l’operació de préstec, en el projecte de contracte 
aprovat en el segon punt, amb l’entitat BBVA.. 
 
IV.- APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT MODIFICACIONS CRÈDIT NUM 
3/2009. 
ANTECEDENTS 
 
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data Desembre de 2009,. s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit  i/o crèdit 
extraordinari. 
 
2. Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a continuació, per a 
les quals la consignació és insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari actual, s’ha 
de tramitar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari que cal finançar 
mitjançant  romanent de tresoreria per a despeses generals, majors i nous ingressos 
recaptats i anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses, del pressupost 
vigent de la corporació, amb subjecció a les disposicions vigents. 
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 Despeses a finançar 
 
1/ Suplements de crèdit: 

PARTIDA CONCEPTE CREDIT IMPORT SUPLEMENT 

 A) SUPLEMENTS DE CREDIT    

91300-01 AMORTITZACIO PRESTECS     86.000,00        19.389,15                  2.000,00    

22601-11 ATENCIONS PROTOCOLARIES I REP     20.000,00          2.769,42                10.000,00    

12100-12 RETRIB. BASIQUES COMPLEMENTARIES     60.301,04          6.689,00                  2.500,00    

16200-12 FORMACIO I PERFEC. PERSONAL FUNCIONARI       2.000,00   -      1.035,17                  1.500,00    

20300-12 ARRENDAMENTS COPIADORES       3.000,00   -        771,15                  1.400,00    

21200-12 REP. I MANTENIMENT EDIFICI AJUNTAMENT     10.000,00            372,09                  1.000,00    

21600-12 MANTENIMENT EQUIPS PROC INFORMACIO     12.000,00   -      1.786,14                  3.000,00    

22000-12 MATERIAL OFICINA     15.000,00            371,47                  1.200,00    

22002-12 MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE       2.500,00            175,37                    600,00    

22200-12 DESPESES DE COMUNICACIO     20.000,00        10.873,92                  5.000,00    

22100-12 MATERIAL SUBMINISTRE I ALTRES DEPENDENCIES     30.000,00   -    12.091,11                15.000,00    

22300-12 DESPESES TRANSPORSTS       2.500,00            442,96                    500,00    

22400-12 PRIMES ASSEGURANCES     16.000,00   -        348,66                    600,00    

22603-12 DESPESES JURIDIQUES       5.000,00            129,73                  1.500,00    

22700-12 GESTORIA I ASSEGURANCES, ASSESSORIA JURIDICA     10.000,00            399,59                  3.000,00    

47000-12 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL       1.600,00            698,87                  4.000,00    

64006-12 CARPETA CIUTADANA     26.000,00   -        383,04                    500,00    

12100-22 RETRIB. COMPL. VIGILANTS     33.100,00          4.193,80                    700,00    

16000-31 SEGURETAT SOCIAL   120.766,64          9.031,53                14.000,00    

22610-32 FIRES I EXPOSICIONS     35.000,00   -        383,84                    500,00    

22104-42 MATERIAL I SUB. ESCOLES LLAR INFANTS     22.000,00   -      4.050,33                  7.000,00    

22709-42 CTE. PRESTACIO SERVEIS ESCOLA BRESSOL   115.000,00   -      3.105,60                  4.500,00    

62200-42 CONSTRUCCIO ESCOLA BRESSOL   800.000,00      593.523,04                30.000,00    

21301-43 REP I MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC     15.000,00   -      1.266,06                  5.000,00    

22106-43 MATERIAL I SUBMINISTRES LLAR JUBILATS       6.000,00   -        571,18                  2.000,00    

22109-43 ENERGIA ELECTRICA CASAL       6.000,00   -        131,00                  1.000,00    

22701-43 CTE PRESTACIO DE SERVEIS     50.000,00          1.195,26                  7.000,00    

61104-43 ADEQUACIO SERRA DEL PARC   141.581,45   -    10.096,32                13.500,00    

14100-44 RETRIB. PERSONAL CONTRACTAT   142.000,00        13.051,12                10.000,00    

22113-44 SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE       3.500,00   -        493,30                  1.500,00    

22706-44 CONTRACTACIO NETEJA VIARIA     22.000,00          2.074,56                  2.000,00    

46502-44 CONSELL COMARCAL RECOLLIDA RSU I CANON     85.000,00   -      5.500,23                12.500,00    

46700-44 CONSORCI RESIDUS     26.000,00   -      2.831,22                  7.500,00    

21205-45 REP I MANTENIMENT INSTAL.LACIONS ESPORTIVES       5.000,00   -        277,09                  1.000,00    

22607-45 FESTES POPULARS     80.000,00   -      9.172,24                11.000,00    

22608-45 ACTES POPULARS     20.000,00   -      5.279,86                10.000,00    

48900-45 TRANSFERENCIES DE DIFUSIO CULTURAL     10.000,00        10.000,00                  2.000,00    

48901-45 TRANSFERENCIES ESPORTS I LLEURE     10.000,00   -        843,00                  3.400,00    

22706-45 CONTRACTE PRESTACIO SERVEIS PISCINES       5.000,00   -        878,72                  1.000,00    

20200-51 LLOGUER MAGATZEM       5.500,00            516,70                    500,00    

21000-51 ARRANJAMENT CAMINS MUNICIPALS     20.000,00   -      1.984,40                65.000,00    
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21300-51 MATERIAL REPARACIO VIES PUBLIQUES     15.000,00   -    11.663,50                30.000,00    

61112-51 URB. PLAÇA ESGLESIA   320.534,55   -      8.311,20                35.500,00    

68002-53 GESTIO FORESTAL     30.000,00   -      3.545,31                  4.000,00    

    TOTAL            335.400,00    

 B) CREDITS EXTRAORDINARIS    
     

 HISTORIA DE ROSSELLO                 15.000,00    

 VEHICLE POLIVALENT                 42.000,00    

   TOTAL             57.000,00    

     

 FINANÇAMENT  TOTAL           392.400,00    

     
 Subvenció Adquisició vehicle polivalent     42.000,00     
 Romanent líquid de tresoreria   350.400,00     
     
 Total   392.400,00     
 
4/ Operacions de crèdit 
 
3. El secretari i l'interventor han emès informes corresponents. 
 
4. La Comissió Informativa d’Hisenda hi ha dictaminat favorablement. 

FONAMENTS DE DRET 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals i als articles 34 a 38 del RD 500/1990. 
2.  Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna 
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la 
corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar 
la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit. 

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o 
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant 
anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del 
pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del 
respectiu servei. 
3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de 
l’Ajuntament per majoria simple. 
 
4. De conformitat amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre, general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les 
entitats locals ajustaran els seus pressupostos, en l’àmbit de les seves competències, al 
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compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els termes previstos  a l’article 
19 de la LGEP. 
 
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu 
d’estabilitat  pressupostària previst a l’article 19 de la Llei estaran obligades a elaborar, 
en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o liquidació del pressupost en 
situació de desequilibri, un pla economicofinancer corrector a mitjà termini. 
 
Per tant, 
 
S’ACORDA: 
1. Aprovar  l’expedient de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari número .3/2009., 
per import de 392.400,00 €,  que cal finançar  mitjançant  el romanent de tresoreria per a 
despeses generals / majors i/o nous ingressos recaptats, del pressupost vigent de la 
corporació. 

 
2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no 
es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del 
termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per 
resoldre-les.   
 
V.- APROVACIÓ CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA PROTECCIÓ DE LA 
SALUT I L’AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ PER LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL. 
Seguidament per la Regidoria  comenta que : 
Aquest és un conveni mitjançant el qual l'Agència de Protecció de la Salut realitzarà a 
Rossello, tasques de control dels riscos derivats de la contaminació del medi, les aigües 
de consum públic, informes sanitaris dels establiments públics i les diferents activitats 
alimentàries. Sobre la importància d'aquest conveni, destaca que, "l'Ajuntament de 
Rossello ha volgut fer un pas endavant en el tema de la salut. ".  
També comenta que  l'Agència de Protecció de la Salut va ser creada l'any 2003 i està 
desplegada a pràcticament tot el territori. És un organisme dependent del Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya, tot i que comparteix competències amb 
l'administració local, "atès que ambdues tenen responsabilitats en l'exercici de protecció 
de la salut a Catalunya: protecció de la salut ambiental i de la salut alimentària".  
 
El conveni recull els diferents aspectes de la prestació de serveis relacionats amb la salut 
ambiental i alimentària. Per exemple, control dels establiments públics i privats, 
instal·lacions de risc ambiental, compliment dels requeriments bàsics normatius, 
pedagogia, garantir la seguretat dels productes i la implicació dels sectors, i sobretot 
estableix un règim de comunicació i coordinació entre ambdues administracions.  
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Vist l’esborrany del Conveni ,l’objecte del qual es establir els compromisos entre els 
Ajuntament i l’Agencia  de Protecció de la Salut  
Es proposa la Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- Aprovar l’adhesió de l’ajuntament de Rosselló al Conveni  per la prestació de 
serveis. entre l’Agencia de Protecció de la Salut   i l’Ajuntament de Rossello. 
Segon .Comunicar el present acord al Departament  de Salut . 
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 ,s’aprova per unanimitat. 
 
ANNEX . 
 
CONVENI D’ENCÀRREC DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT 
ENTRE L'AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT I L’AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ 
 
Barcelona, XX de XXXXXXXX de 2009 
 
REUNITS 
 
D’una part, el senyor Xavier Llebaria i Samper, director gerent de l'Agència de Protecció de la Salut  
 
I de l’altra, el senyor Jaume Fernández i González, alcalde de l’Ajuntament de Rosselló 
 
ACTUEN 
 
El primer, en representació de l'Agència de Protecció de la Salut, d’ara en endavant l’APS en ús de les 
facultats que li confereix la disposició transitòria primera apartat 2n de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de 
salut pública. 
 
El segon, en representació de l’Ajuntament de Rosselló, en endavant l’Ajuntament, ocupant el càrrec 
d’alcalde, segons presa de possessió del dia  16 de Juny de 2007 amb les més àmplies facultats de 
representació, atorgades per l’article 53.1.a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Les parts, de mutu acord, en presència del senyor Segundo Fèlix Ruiz i Martínez, secretari de la corporació i 
funcionari amb habilitació estatal, que dóna fe de la signatura d'aquest conveni de conformitat amb la 
disposició addicional segona 1.2.a) de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'empleat Públic, 
 
EXPOSEN 
 
1. Que l’ordenació de les activitats i dels serveis de protecció de la salut de les persones constitueix un 
objectiu de primer ordre en el que les administracions compareixents comparteixen competències en aquestes 
matèries. 
 
2. Que l’APS, té l’objectiu d’integrar tots els serveis de protecció de la salut i coordinar-los amb la resta 
d’organismes, amb la finalitat de protegir la població dels factors ambientals i alimentaris que poden produir 
un efecte negatiu en la salut de les persones. L’APS du a terme aquest objectiu exercint les funcions i 
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activitats, fins que l’Agència de Salut Pública de Catalunya assumeixi les seves funcions d’acord amb el que 
estableix la Disposició transitòria primera de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre de salut pública. 
 
3. Que les administracions compareixents creuen fonamental avançar en la integració dels serveis públics i 
aconseguir un millor aprofitament dels recursos humans i materials del territori, assegurant la satisfacció de 
les necessitats presents i futures de la ciutadania. 
 
4. Que, en data 11 de gener de 2006, la senyora Marina Geli i Fàbrega, consellera de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, el senyor Joan M. Roig i Grau, president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i el 
senyor Manuel Bustos i Garrido, president de la Federació de Municipis de Catalunya, van signar el Conveni 
Marc que ha d’orientar els vincles i les obligacions a establir en els convenis que els ens locals i l’Agència de 
Protecció de la Salut puguin subscriure, en relació amb la prestació de serveis de protecció de la salut. 
 
5. Que, el 27 de març de 2007, el Consell Rector de l’Agència de Protecció de la Salut va aprovar el catàleg 
de serveis de l’APS, de conformitat amb allò que disposa l’article 21.1.g) del Llei 7/2003, de 25 d’abril, de 
protecció de la Salut. 
 
6. Que l’Ajuntament de Rosselló i l’APS, volen crear un nou marc de cooperació interadministrativa basat en 
la col·laboració. La superació dels conflictes competencials en els aspectes relacionats amb la salut ambiental 
i alimentària no es basa en una delimitació millor dels àmbits de responsabilitat, sinó en la creació d’espais de 
gestió conjunta, respectant el marc competencial actual, similar al dels països del nostre entorn econòmic i 
social. 
 
Per l’exposat, les administracions públiques que intervenen signen el present conveni de col·laboració 
interadministrativa amb subjecció als següents  
 
PACTES 
 
Primer.  
 
L’objecte d’aquest conveni és regular l’encàrrec que realitza l’Ajuntament de Rosselló a favor de l’APS per a 
la prestació dels serveis mínims de protecció de la salut de competència local, que s’especifiquen a l’annex 
d’aquest conveni. 
 
L’Ajuntament només encarrega a l’APS les activitats esmentades expressament en l’annex d’aquest conveni. 
No li encomana, per tant, cap de les altres activitats o serveis que integren el catàleg de serveis de l’APS, 
aprovat pel seu Consell Rector el 27 de març de 2007. 
 
Segon.  
 
En l’annex es relacionen les activitats que l’APS prestarà el terme municipal de Rosselló, sense cap 
contraprestació econòmica, de conformitat amb la lletra a) del pacte tercer del conveni subscrit el dia 11 de 
gener de 2006 entre el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
Tercer.  
 
L’APS aportarà el personal funcionari o laboral i els mitjans materials necessaris per portar a terme les 
tasques relatives a les activitats de protecció de la Salut pactades en l’annex d’aquest conveni. 
 
Quart. 
 
L’APS es compromet a comunicar a l’Ajuntament les informacions i els resultats que es generin com a 
conseqüència de la seva actuació. 
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Per la seva part, l’Ajuntament també es compromet a comunicar a l’APS totes les accions que emprengui i els 
actes administratius que adopti derivats de les actuacions i propostes que l’APS ha realitzat en el marc 
d’aquest conveni, així com al seguiment dels establiments que s’hagin inspeccionat per al compliment de les 
mesures correctores que  calguin d’acord amb l’annex. 
 
L’Ajuntament facilitarà al responsable de l’equip de protecció de la salut de l’APS, cada vegada que es 
necessiti per a la realització de les activitats que s’encarreguen, tota la informació necessària relativa al cas de 
què es tracti. 
 
Per fer possible aquesta tramesa d’informació es podrà fer servir qualsevol dels sistemes habituals de 
comunicació: el correu, el fax, el telèfon o el correu electrònic. 
 
Cinquè.  
 
Es constitueix una Comissió de Seguiment d’aquest conveni, la qual serà paritària i estarà formada per un o 
dos representants de l’Agència i un o dos representant de l’Ajuntament. 
 
La Comissió de Seguiment s’haurà de reunir com a mínim un cop l’any durant la vigència del conveni. 
 
La Comissió de Seguiment avaluarà i aprovarà la memòria de seguiment que reculli les activitats realitzades i 
els resultats obtinguts en l’execució d’aquest conveni de col·laboració que prèviament hagin presentat els 
representants de l’APS i de l’Ajuntament. 
 
Sisè.  
 
La informació que les parts es lliurin per al desenvolupament d’aquest conveni tindrà caràcter confidencial, a 
menys que s’acordi expressament el contrari.  
 
Les parts es comprometen a guardar la més estricta confidencialitat sobre les informacions, dades i 
documentació a què tinguin accés en virtut del present conveni, no podent utilitzar-les per a usos diferents als 
previstos en el mateix, i fan constar, de manera expressa, que vetllaran pel compliment de la normativa de 
protecció de dades personals d’aplicació en cada cas. Ni en virtut d’aquest conveni ni dels projectes que es 
puguin realitzar en el seu desenvolupament es podran dur a terme accessos a dades de caràcter personal ni 
tractaments ni cessions a tercers no permesos per les lleis.  
 
Quant als tractaments legítims de dades necessàries per al desenvolupament de les actuacions que es realitzin 
en el marc d’aquest conveni, en cas de ser necessaris, les parts es comprometen a respectar la normativa de 
protecció de dades personal d’aplicació en cada cas, a adoptar les mesures de seguretat normativament 
previstes, així com a guardar una estricta confidencialitat. 
 
La vulneració del deure de confidencialitat sobre les dades esmentades o de qualsevol altra obligació derivada 
de la legislació de protecció de dades de caràcter personal serà causa de resolució del conveni. 
 
Setè.  
 
En els projectes i treballs que es duguin a terme en compliment d’aquest conveni en l'àmbit territorial de 
Catalunya s'ha d'emprar, al menys, el català d’acord amb les obligacions relatives a l’ús del català que deriven 
de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i de les disposicions que la 
desenvolupen. 
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Vuitè.  
 
L’APS es reserva la decisió d'incloure el logotip de la Generalitat de Catalunya o el de l’APS en les activitats 
derivades de l'objecte d’aquest conveni. 
 
Novè.  
 
La propietat intel·lectual derivada dels treballs duts a terme amb motiu d’aquest conveni restarà subjecta a les 
disposicions legals vigents aplicables en la matèria. Pel que fa als drets inherents a l’autoria s’atorgarà el 
reconeixement corresponent a qui hagi intervingut en l’execució dels treballs esmentats i en tindrà els drets 
morals. 
 
Els drets d’explotació obtinguts del treball resultant, objecte d’aquest conveni, corresponen a l’APS i a 
l’Ajuntament. Cas que una altra part signatària del conveni vulgui utilitzar els resultats parcials o finals, en 
part o totalment, per a la seva difusió i/o publicació, en qualsevol forma, haurà de sol·licitar, prèviament i 
expressament, la conformitat de l’altra part i, en qualsevol cas, en la reproducció que se'n dugui a terme es 
farà constar que el treball és propietat de l’ambdues parts. Igualment, queda prohibida l'autorització a tercers 
per reproduir, distribuir o comunicar públicament per qualsevol mitjà, totalment o parcialment, els treballs 
objecte d'aquest conveni sense el consentiment de l’Agència i de l’Ajuntament. 
 
Desè.  
 
La vigència d’aquest conveni s’estén des de la seva signatura fins al 29 de setembre de 2013. Per acord mutu 
de les parts, el conveni es podrà prorrogar abans de la seva expiració. Les pròrrogues del conveni hauran de 
fer-se de manera expressa i tindran caràcter bianual. 
 
Onzè. 
 
Seran causes de resolució anticipada del conveni, les següents: 
 
- L’incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el conveni. 
 
- L’acord mutu de les parts, que s’instrumentarà per escrit. 
 
- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes. 

 
- La denúncia d’alguna de les parts amb un preavís de dos mesos. 
 
Dotzè.  
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa. Els dubtes que es puguin plantejar sobre la seva interpretació es 
resoldran de mutu acord entre les parts. No obstant això, en cas de persistència del desacord correspondrà a la 
jurisdicció contenciosa administrativa resoldre les qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva 
interpretació i compliment. 
 
I, com a prova de conformitat amb el contingut del present conveni, les parts que intervenen el signen per 
triplicat en el lloc i la data indicats en l'encapçalament. 
El director gerent de l’Agència de Protecció de la Salut 
Xavier Llebaria i Samper 
 
L'Alcalde de l'Ajuntament de Rosselló    El secretari 
Jaume Fernández i González     Fèlix Ruiz i Martínez 
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ANNEX  

Activitats que el Servei Regional de Lleida portarà a terme en el municipi de Rosselló de Segrià sense cap 

contraprestació de conformitat amb el Catàleg de Serveis de l’Agència de Protecció de la Salut: 

Cens poblacional: 3050 

I. Serveis mínims 

 

ACTIVITATS NOMBRE/PERIODICITAT 
 1. Gestió del risc per a la salut derivada de la contaminació del medi  
1.1.Elaborar informes de protecció de la salut en el procediment de la 

llicència ambiental de l’annex II.2 
A petició de part 
Gestió a través del Consell 

Comarcal 
1.2.Suport tècnic (establiment de criteris, objectius i metodologia 

d’inspecció) per al control de les instal·lacions de baix risc per a la 
transmissió de la legionel·losi  

Segons criteris de gestió del risc 

 2. Gestió del risc per a la salut derivada de les aigües de consum públic  
2.1. Controlar el compliment de les obligacions dels gestors de la xarxa 

pública 
2.2. Controlar el compliment de les obligacions establertes pels locals i 

les instal·lacions de concurrència pública, pel que fa a la qualitat de 
l’aigua 

2.3. Incoar i tramitar els expedients sancionadors derivats dels punts 
anteriors,  i proposar mesures cautelars que siguin necessàries. 
Comunicar a l’Ajuntament la incoació. 

1 zona de subministrament 
1 companyia gestora 
Segons programa de vigilància i 
control de les aigües de consum 
humà de l’APS 

2.4 Avaluar i gestionar el risc dels incompliments d’instal·lacions 
anteriors, d’acord amb el pla de vigilància 

Per cada incompliment 

2.5 Assessorar en la participació en el Sistema de Información Nacional 
de Aguas de Consumo (SINAC) 

 

3. Gestió del risc per a la salut en els establiments públics i els indrets habitats  
3.1. Elaboració de l’informe sanitari previ de funcionament de piscines  

d’ús públic 
1 piscina pública 
En iniciar de la temporada de 

funcionament 
3.2.Inspecció sanitària de les piscines d´’ús públic relacionada amb el 

procés d’autorització  
Prèvia  a l’autorització  

3.3. Control del compliment del Pla de lluita integral  de plagues en 
centres educatius 

2 centres educatius 
Segons programa de vigilància de 

l’APS 
3.4. Inspecció prèvia a l’autorització sanitària d’establiments de 

tatuatge, pírcing i micropigmentació,  
Previ a cada autorització 

 
4. Gestió del risc per a la salut derivada dels productes alimentaris  
4.1.Elaboració de l’informe sanitari previ al funcionament i inspecció 

inicial en el tràmit d’autorització sanitària de funcionament dels 
següents establiments de competència municipal: establiments de 
menjars preparats objecte del Real Decret 3484/2000, de 29 de 
desembre i establiments de comerç minorista de carns fresques i 
derivats objecte del Real Decret 1376/2003 de 7 de novembre.  

Previ a cada autorització  

4.2.Execució de les activitats de control sanitari en els diferents sectors 
de competència municipal condicionats a criteris de gestió del risc. 

10 establiments restauració 
 8 establiments minoristes 
Segons Programa de l’APS 
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4.4. Incoar i tramitar els expedients sancionadors derivats dels punts 

anteriors i proposar les mesures cautelars que siguin necessàries  
Quan es derivi del punts anteriors 

4.5 Execució de la investigació de brots de toxiinfecció  alimentaria Cada cop que hi hagi una 
comunicació  

4.6.  Execució de  les actuacions derivades del SCIRI Cada cop que hi hagi una 
comunicació 

5. Educació sanitària en l’àmbit de la protecció de la salut  
5.1.Proporcionar suport tècnic o assessorament, documentació i eines 

informatives adreçades als principals problemes de salut de l’àmbit 
de la protecció (alimentació i medi ambient) 

Segons  programes de vigilància i 
control sanitari de l’APS  

 
VI.- PROPOSTA ATORGAMENT SUBVENCIONS ENTITATS 2009. 
Per la Regidoria de Cultura , es comenta que dins el reconeixement de les activitats que 
duen a terme les diverses entitats del municipi en els àmbits que el son propis, creu 
oportú fomentar aquest tipus d'actuacions mitjançant l'atorgament dels ajuts que 
permetin les disponibilitats pressupostàries i atès les bases d’atorgament de subvenció, 
proposa al Ple la següent distribució per aquest Any 2009, una vegada han estat objecte 
d’estudi i valoració les peticions i activitats dutes a terme, acompanyades de la 
documentació corresponent , 
 
 SOL.LICITAT OTORGAT 
   
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS 0 0 
MOTOCLUB TRIBU DESKONTROL 0 0 
PENYA BLAUGRANA 0 0 
AMPA CEIP LA ROSELLA 2000 2000 
ESBART ROSSELLONÈS 8000 2800 
CONGREGACIÓ MARIANA 600 600 
ASSOCIACIÓ DONES ALKANÍSSIA 2500 2500 
LLAR JUBILATS SANT ANTOLÍ 2200 1700 
CORAL FLOR D'ESPÍGOL 6416 2400 
CLUB CICLISTA ROSSELLÓ 3000 1200 
CLUB BITLLES ROSSELLÓ 1200 1000 
CLUB BITLLES SANT ANTOLÍ 1200 1000 
SOCIETAT CAÇADORS SANT PERE 500 500 
 
Essent aprovada dita proposta per unanimitat . 
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VII.- DECRETS I 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,) : 
- Decret d’Adhessió Pla Agrupat de Formació Continua 2010 , ACM i Diputació de 
Lleida. Girona i Tarragona,per millorar  la necessitat de la formació contínua i el 
reciclatge professional de tots els empleats públics per aconseguir unes Administracions 
més eficaces, modernes i millorar els serveis que oferim als ciutadans, .Tràmit 
imprescindible per tal que el personal de l'entitat sigui beneficiari de les accions 
formatives subvencionades que desenvoluparem l'any vinent 
 - Al·legació Presentada davant el Departament d’Educació ,respecte a l’adscripció dels 
alumnes del CEIP la Rosella , al Institut de nova creació a Torrefarrera, . 
- Signatura Conveni amb el Consorci de Normalització lingüística dins del Programa 
Voluntariat per la Llengua. 
-Signatura Addenda Conveni contracte prestació Serveis Postals., addenda que es 
refereix a la finalització del contracte i les seves prorrogues.  
-Ampliació pòlissa Multiriscos Edificis municipals, zona Alcanis.  
 - Encàrrec Adquisició Camió Polivalent i Multifuncional dins la Convocatòria del 
departament de Governació. 
-Visita del Sr. Oriol Balaguer, Director  General de Aeroports de Catalunya. 
-Decret Aprovació Definitiva Ordenances Fiscals . 
 
INFORMES ALCALDIA. 
1) Reunió mancomunitat de Pinyana. A finals de 2010 entrarà en funcionament la 2a 
fase de la xarxa i per tant, també el dipòsit. 
 
Resposta del President de la Generalitat a la visita sol·licitada per l´Ajuntament de 
Rosselló. el dia 3 de desembre ens contesten de presidència que té molta feina i no ens 
pot rebre i ens delega en el Conseller d´ Educació. Seguirem insistint. 
 
4) Visita del Director General d´Aeroports. Exposició pública el dia 26 de 
novembre. El dia 4 de desembre l´Alcalde assisteix a la presentació del Conseller Nadal 
sobre aeroports, en la que se´ns va dir que l´ inaugurarien el dia 17 de gener de 2010. 
També es va fer una visita pels municipis interessats. 
 
5) Inauguració de colònies tèxtils al Museu d´ Història de Catalunya. Van venir a 
veure´ns perquè surt també a l´exposició la colònia tèxtil de Rosselló. 
 
7) Consells d´Alcaldes al Consell Comarcal del Segrià.  Baixen les subvencions pels 
Ajuntaments sobretot en tema de cultura i afecta també a les associacions, reduint el 
pressupost per actuacions culturals a la meitat. 
Pel que fa al tema de l´assistent social i serveis que se´n deriven, pujada del 61 % de la 
despesa (any 2009-  11.853 euros; any 2010- 19.364 euros) 
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El Departament d´Acció Social obliga al C.C.S a tenir més plantilla, i ens diuen que si 
els cedim els diners que rebrem del fons supramunicipal,  al Consell Comarcal del 
Segrià, no ens apujaran el cost de l´assistent social per l´any 2010, lo qual no ho farem 
perquè aquests diners el podem destinar a altres coses, com és el cas d´EMUN. 
Pel que fa a un altre tema com és la Llei de dependència, es bastant preocupant, perquè 
si la mateixa acaba funcionant, els Ajuntaments estem obligats a pagar el 35 % de la 
despesa, sense cap ingrés al respecte, per tant, dèficit directe. 
 
8) Apagada analògica el dia 12 de gener. Reunió a la Subdelegació del Govern, en la 
que l´Ajuntament donarà la informació necessària a la gent del poble, per una banda 
amb resposta des de l´Ajuntament als dubtes de la gent, també utilitzant la pàgina web i 
per l´altra habilitant un espai per muntar unes exposicions per explica’ls hi a la gent, 
sobretot a la gent més gran. 
A la subdelegació també tenen descodificadors de TDT per la gent que socialment no 
els pot adquirir , sobretot la gent més gran. 
 
9) Visita a Governació- PUOSC- pavelló 2010 
El Departament d´ Esports no treu la línia de construcció d´equipaments nous. 
 
10) Visita al Departament d´ Esports a Barcelona- tema camp de futbol 
En el mapa de necessitats del país, el camp de futbol que ens toca és un camp de futbol 
1 .- simple. Per tant, la subvenció que ens donaran serà per un camp de futbol 1. 
 
11) Reunió amb FECSA- Sectors en desenvolupament . Reunió amb el Sr. Asensio, 
sobre els sectors en desenvolupament, concretament per parlar de la Subestació Segrià 
(Benavent de Segrià). Ens va dir que pot créixer, però que s´ha de pagar i  FECSA 
només farà ara per ara, la de l´aeroport. 
 
12) Camió multifuncional de Governació. Només hi havia 49 unitats i l´Ajuntament 
de Rosselló ha estat beneficiari per tenir els comptes al dia, això se li ha de reconèixer al 
Felix. Ens han atorgat 42.000 euros i el cost del camió és de 60.000 euros, 
multifuncional, amb picadora, neteja, plataforma elevadora, pala., saladora.... 
 
Pel que fa als informes:  
- Visita Delegat Educació i cinc membres mes a l’Ajuntament , per informar de la 
ubicació del nou Institut, a Torrefarrera, trobada a la que varem assistir membres de 
l’ajuntament , Col·legi Públic i Ampa..Informa i manifesta el seu desengany i malestar  
creat a l’Ajuntament , a la Comunitat Educativa . però és el Departament qui decideix i 
urgeix fer el centre d´ESO i principalment el que ens preocupa és el nivell educatiu, i  el 
perjudici que ocasiona al alumnat de Rossello. El Institut Manuel de Montsuar funciona 
força be, nivell de qualitat alt, . s’ha fet obres de millora i l’Institut de Torrefarrera seran 
barracons .sense gimnàs nio instal·lacions, i si vols fer cicles formatius t´has d´anar a 
una altre lloc. 
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- Visita al Departament de Governació , Assumpte PUOS i ajuts ventades, 
comenta principalment el Pavelló Poliesportiu. 

- Visita al  Departament de Justícia , per assabentar-nos dels tràmits  de l’ 
agrupació Secretaria del Jutjat., ens  informen que els tràmits es troben 
finalitzats e informats favorablement , resta que pel Departament de Justícia 
s’assignen personal i dotació pressupostaria , i ens manifesten que serà per l’any 
2011. 

- Visita Efectuada al Consell Català de l’Esport, per tractar de la Reforma Camp 
de Futbol., sembla ser que el Camp de Futbol que ens pertoca es un Camp 1, 
s’han aclarit dubtes envers el Projecte. 

-Visita per comentar l’apagada analògica , reunió mantinguda a la Subdelegació del 
Govern, en la que l´Ajuntament donarà la informació necessària a la gent del poble, per 
una banda amb resposta des de l´Ajuntament als dubtes de la gent, també utilitzant la 
pàgina web i per l´altra habilitant un espai per muntar unes exposicions per explica’ls hi 
a la gent, sobretot a la gent més gran. 
A la subdelegació també tenen descodificadors de TDT per la gent que socialment no 
els pot adquirir , sobretot la gent més gran. 

- Visita efectuada per Responsables de FECSA , Sr. Asensió i Cabestre , per 
tractar diversos temes de interès Ajuntament., principalment Responsable Tècnic 
assignat; Subestació del Segrià i problemes sorgits amb algú veí de la plaça 
església..  

- Mancomunitat de Pinyana , previsió que a finals de 2010, entre en vigor la II 
Fase de la Xarxa. 

- Sol·licitud Visita President de la Generalitat, i desviament al Conseller 
d’Educació. 

- Inauguració Aeroport el 17 de Gener, Jornada de Portes obertes. 
- Exposició al Museu Històric de Catalunya , de les Colònies Tèxtils arreu de 

Catalunya. 
- Assumpte Consultori Local Adequació.  

 
Finalitzat el tron d’informes  
 
VIII.- LLICENCIES D’OBRES. 
Vist els expedients instruïts a l'efecte i els informes emesos per l'Arquitecte Municipal i 
la Comissió Municipal d'obres, en el tràmit d'informe previ de la sol·licitud de llicència 
municipal presentades, la Corporació Municipal acorda aprovar i ratificar les següents : 

 
Nº EXPEDIENT 79/2009 
NOM / DOMICILI JOSEP VISA SALORT 

c/ Major, 88 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Projecte de legalització de la distribució interior d’un local per habitatge 
Al carrer Major, 90, 2n 

CONTRATISTA No consta 
INFORME FAVORABLE 
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APROVACIO Decret d’ Alcaldia 24-11-2009 
 
Nº EXPEDIENT 81/2009 
NOM / DOMICILI MARIA ANGELS CREUS AGUILAR 

Socos, 1 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Reformes bany i cuina de la vivenda del carrer Socos, 1 d’ aquest Municipi 
CONTRATISTA Serviart 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 25-11-2009 
 
Nº EXPEDIENT 84/2009 
NOM / DOMICILI COMUNITAT DE PROPIETARIS AV.PONENT, 3 

Av.Ponent, 3 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Arranjament  façana  de la vivenda del carrer Av.Ponent, 3 d’aquest Municipi 
CONTRATISTA Germans Diaz Reformes SCP 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 25-11-2009 

 
 
Nº EXPEDIENT 75/2009 
NOM / DOMICILI EUGENI BULLICH SUBIRA 

Travessera dels Esports, 2 baixos 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Pavimentacio exterior voltant habitatge (400 m2) del carrer Travessera 
dels Esports, 2 d’aquest  Municipi 

CONTRATISTA No consta 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 3-12-2009 
 
Nº EXPEDIENT 83/2009 
NOM / DOMICILI MARIA VILLAR MORENO 

Major, 25 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Reparacio ximeneia existent  a la vicenda  del carrer Av.dels Esports, 8 
d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Construccions Fernandez Guillaumet 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia  3-12-2009 
 
Nº EXPEDIENT 74/2009 
NOM / DOMICILI VIRGINIA FERNANDEZ BERENGUER 

Socos,12 
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25124-ROSSELLO 
DESCRIPCIÓ Col.locacio de comptador en façana exterior de la vivenda del carrer 

Socos, 12 d’aquest Municipi 
CONTRATISTA No consta 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 3-12-2009 
 
 
Nº EXPEDIENT 89/2009 
NOM / DOMICILI ANTONIA FERNANDEZ BOIRA 

Major, 65 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Substitucio de porta de magatzem de la vivenda del carrer Major, 65,  
d’ aquest Municipi 

CONTRATISTA No consta 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 7-12-2009 
 
 
Nº EXPEDIENT 86/2009 
NOM / DOMICILI PRODUCCIONS DELICIOSAS,S.L. en representacio Ignaci Benito 

Guillo 
Mancomunitat de Catalunya, s/n. 
25123-TORREFARRERA (Lleida) 

DESCRIPCIÓ Obertura rasa baixa tensio carrer sant Josep per suministre de resturant N-
230, situat a la Ctra. Vall d’ Aran, 20, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Fecsa Endesa 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 9-12-2009 
 
 
Nº EXPEDIENT 80/2009 
NOM / DOMICILI OLGA JUSTICIA FONT 

Av.Verge del Pilar, 10 
25124- ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Reforma bany enrajolat de paret, vivenda del carrer Av. Verge del Pilar, 
10, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Ells mateixos 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 16-12-2009 
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Primer. – 
a) Concedir les llicències d’obres sol·licitades, condicionades al compliment dels 
requisits que s’estableixen a continuació: 
Condicions generals: segons annex d’aquest escrit.  
Condicions particulars: Les que consten en els respectius informes tècnics. Així mateix 
es fa constar que aquestes autoritzacions s’han d’entendre atorgades sens perjudici de 
tercers i amb independència de qualsevol altra que sigui necessària per a la seva 
realització.  
 
Segon.- Un cop acabada l’obra s’haurà demanar la corresponent llicència de primera 
ocupació, sense la qual no es podrà fer ús de l’edificació, si és el cas.  
Essent ratificades les mateixes.  
 
IX.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I ASSUMPTES DE TRÀMIT. 
Es dona compte de la correspondència rebuda essent de destacar per la seva 
importància: 
 
X.- FACTURES I COMPTES. 
Son aprovades les següents factures i comptes 
 

DATA INTERESSAT DESCRIPCIO  

09/11/2009 EDUARDO RODRIGUEZ, retols Peces magnetiques per l' Ajuntament  

31/10/2009 FERRET.ALBERT SOLER Materials varis per equipament  

02/11/2009 UNIPRESALUD Examens de salut i salut laboral  

02/11/2009 UNIPRESALUD Activitat tecnica, quota mensual, 1-11 a 30-11-09  

09/11/2009 CONSOR.LLEIDATA CONTROL Confeccio informe geotecnic, pavello poliesportiu  

03/11/2009 ATOBI-TIABO,UTE Certificacio num.6 escola bressol, octubre-09  

30/10/2009 SEGRE SERVEIS,S.A. Begudes varies per l' Ajuntament, octubre-09  

30/10/2009 LA OFICINA (Jesus Fiuza) Modul metalic, calaixos per personal ajuntament  

16/11/2009 CLUB ESPORTIU MIG SEGRIA Subvencio 2n.part temporada 2009-2010  

09/11/2009 GAS NATURAL SUR SDG,S.A. Rebut gas Casal, 3-9 a 4-11-09  

16/11/2009 EXCAV.CASANOVAS,S.L. Treballs obra perico, desvap.cami alpicat  

30/09/2009 EXCAV.CASANOVAS,S.L. Treballs cami abocador, s/ pressupost  

15/10/2009 EXCAV.CASANOVAS,S.L. Arranjament camins varis  

15/10/2009 EXCAV.CASANOVAS,S.L. Arranjament cami Bullich  

30/09/2009 EXCAV.CASANOVAS,S.L. Panots per obra del c/ Carrasco i Formiguera  

30/09/2009 EXCAV.CASANOVAS,S.L. Passar picadora obra colonia Al-kanis  
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10/11/2009 GAS NATURAL SUR SDG,S.A. Rebut gas edifici Ajuntament, 7-10 a 6-11-09  

10/11/2009 GAS NATURAL SUR SDG,S.A. Rebut gas  escoles, 7-10 a 6-11-09  

17/11/2009 INFOUNIO,S.L. Toner i altres materials, per joventut  

30/09/2009 ESBART ROSSELLONES Correcfocs, festa major octubre-09  

28/09/2009 ESBART ROSSELLONES Despeses monitors i material Casal d'estiu-09  

16/11/2009 EXCAV.CASANOVAS,S.L. Millores plaça esglesia  

14/10/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S.L. Rebut e.electrica local ajunt.vell baixos,15-9 a 14-10-09  

14/10/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S.L. Rebut e.electrica cami alpicat, 15-9 a 14-10-09  

14/10/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S.L. Rebut e.electrica escorxador, 15-9 a 14-10-09  

14/10/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S.L. Rebut e.electrica enllum.vvdes.s.pere, 14-9 a 14-10-09  

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

14/10/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S.L. Rebut e.electrica cementiri, 15-9 a 14-10-09  

14/10/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S.L. Rebut e.electrica ajunt.vell, 15-9 a 14-10-09  

05/11/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S.L. Rebut e.electrica bombes aigua, 6-10 a 5-11-09  

02/11/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S.L. Rebut e.electrica enllum.public, 6-7 a 6-8-09  

21/10/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S.L. Rebut e.electrica enllum.public, 6-8 a 4-9-09  

05/11/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S.L. Rebut  e.electrica enllum.public ET 771, 6-10 a 5-11-09  

05/11/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S.L. Rebut e.electrica zona esportiva, 6-10 a 5-11-09  

05/11/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S.L. Rebut e.electrica llar de jubilats, 6-10 a 5-11-09  

05/11/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S.L. Rebut e.electrica Casal, 6-10 a 5-11-09  

26/10/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S.L. Rebut  e.electrica enllum.ca mi colonia, 4-6 a 6-7-09  

10/11/2009 C.RESIDUS DEL SEGRIA Recollida residus RSU, octubre-2009  

10/11/2009 C.RESIDUS DEL SEGRIA Recollida residus FORM, octubre-2009  

14/11/2009 AB LABORAT.BIOTECNOLOGIA Llimpiador tintes i sprayer per manteniment  

25/11/2009 INTRACATALONIA Serveis noticies emissora, novembre-09  

28/11/2009 TELEFONICA Facturacio plana empreses,novembre-09  

25/11/2009 ÇAVA, Comunicacio grafica Targeto informatiu sobre l'aeroport  

19/11/2009 ATLANTIDA DARO,S.A. Banderes de Rossello  

01/12/2009 TELEFONICA Telefon mobil ajuntament, 18-10 a 17-11-09  

01/12/2009 TELEFONICA Telefon mobil metge, 18-10 a 17-11-09  
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05/11/2009 SERV.INTEG.GARRIGUENCS Lloguer grups electrogens, f.major octubre-09  

14/11/2009 FERRET.ALBERT SOLER Materials varis per manteniment i equipament  

01/12/2009 METAL.LIQUES RUBINAT Canviar vidre escoles  

01/12/2009 METAL.LIQUES RUBINAT Canviar de ma l'obertura porta Skat park , colonia  

30/11/2009 MOBLES L'EBENISTA Pany per despatx agents municipals  

11/10/2009 PENYA BLAUGRANA ROSSELLO Despeses entrepans f. Major octubre-2009  

24/11/2009 ROCRISSA Treballs esbrossar camins Municipi  

30/11/2009 LLIBRERIA CASELLES Llibres per la biblioteca escola, punt Edu  

30/11/2009 ESTACIO SERVEI BENAVENT Gasoil vehicle  ajuntament, data 18-11-09  

01/12/2009 C.COMARCAL SEGRIA Serveis recollida escombreries, novembre-2009  

26/11/2009 SISTEMES DIGITALS Ampliacio garantia maquina AP830,29-12-09 a 28-12-2010  

30/11/2009 LIMPIEZAS PIRINEO,S.L. Neteja vetidors poliesportiu, novembre-09  

30/11/2009 LIMPIEZAS PIRINEO,S.L. Serveis neteja totes dependencies, novembre-09  

30/11/2009 LIMPIEZAS PIRINEO,S.L. Neteja vidres totes dependecies, novbre.i f.major oct.09  

27/10/2009 L'ESPIRAL FLORISTERIA Per 1 ram  

29/05/2009 INFOUNIO,S.L. Adaptador, ventilador i altres per l' ajuntanent  

20/01/2009 INFOUNIO,S.L. Parte de reparacio ajuntament  

02/12/2009 MARBRES LLUIS SIMO Placa arenisca pel cementiri  

30/11/2009 M.N.CATERING 2003,S.L. Menjars preparats  escola bressol, novembre-09  

30/11/2009 MECAPLUS,S.L. Lloguer plataforma per podar arbres municipi 

30/11/2009 SERVEIS LIC 1999,SLU Serveis neteja vies publiques, novembre-09  

30/11/2009 FRU-ROSE, SCCP Pinso per a gossos  

30/11/2009 FRU-ROSE, SCCP Pinso per a gossos  

30/11/2009 E.A.DIARI OFICIAL PUBLICACIONS Coord.exp.aprovacio feta pels ens locals  

09/12/2009 BOSCH SERIGRAF Estampar roba de l' ajuntament  

07/12/2009 HORTICULTURA BELLMUNT Planta de nadal i abet amb test, per l'ajuntament  

01/12/2009 M.ISABEL FARRERO PINTAT Lloguer magatzem del c/ Major, 133  

30/11/2009 CORREUS I TELEGRAFS Franqueig correspondencia, novembre-09  

30/11/2009 GUERIN LLEIDA Materials per manteniment electricista  

27/11/2009 VEPRODIMA,S.L. Roba de treball, ajuntament  
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06/09/2009 SOC.GRAL.D'AUTORS Drets d'autors, f.major juny,aplec,sant joan, carnestoltes-09  

30/11/2009 EXCAV.CASANOVAS,S.L. Treballs obra Bike al-kanis  

30/11/2009 EXCAV.CASANOVAS,S.L. Treballs arrenjament c/ Sant Jordi i c/del Sol  

30/11/2009 EXCAV.CASANOVAS,S.L. Treballs cami La Coma  

30/11/2009 SEGRE SERVEIS,S.A. Begudes mes de novembre-09  

04/12/2009 ENDESA ENERGIA XXI,SL. E.electr.enllumenat public, 5-11 a 4-12-09  

04/12/2009 ENDESA ENERGIA XXI,SL. E.electr.enllumenat public, 5-11 a 4-12-09  

04/12/2009 ENDESA ENERGIA XXI,SL. E.electr.edifici Ajuntament, 5-11 a 4-12-09  

04/12/2009 ENDESA ENERGIA XXI,SL. E.electrica escoles, 5-11 a 4-12-09  

04/12/2009 ENDESA ENERGIA XXI,SL. E.electr.enllumenat public, 5-11 a 4-12-09  

30/11/2009 VILATEL, SLU Lloguer camio pe enllumenat public  

09/12/2009 SISTEMES DIGITALS CAT.S.L. Facturacio copies 9-11-09 a 9-12-09  

01/12/2009 UNIPRESALUD Activitat tecnica, quota mensual, 1-12 a 31-12-09  

30/11/2009 UNIPRESALUD Examens salut treballadors ajunt.2009  

14/12/2009 AKIARA (Pilar Sancho) Subvencio gimnastica, oct.nov.desembre-09  

14/12/2009 GRUP ANDREU Reparar cafetera Ajuntament  

03/12/2009 COMUNICANT Asses.i comunicacio premsa, novembre-09  

17/11/2009 BANYERES ARQUITEC.ASSOC. Honoraris  50% direccio obra escola bressol  

10/12/2009 GAS NATURAL (unio fenosa) Rebut gas  escoles, 6-11 a 7-12-09  

10/12/2009 GAS NATURAL (unio fenosa) Rebut gas edifici ajuntament, 6-11 a 7-12-09  

05/11/2009 SERV.INTREGRALS GARRIGUENS Lloguer 2 WC per la festa major-oct-2009  

30/11/2009 FERRET.ALBERT SOLER Materials  per nadal, guirnaldes  

16/12/2009 INFOUNIO,S.L. Toner per l' ajuntament  

04/12/2009 QUIMICA SERO,S.L. Serveis desratitzacio 3-12-09  

15/12/2009 CASA BADIO,S.L. Cervesses moritz  

14/12/2009 D&A ADVOCATS Asses.Juridica 4art.trimestre-09  

17/12/2009 INTRACATALONIA Serveis noticies emissora, desembre-09  

11/12/2009 C.RESIDUS SEGRIA Recollida residus RSU, novembre-09  

11/12/2009 C.RESIDUS SEGRIA Recollida residus FORM, novembre-09  

12/12/2009 L'ESPIRAL FLORISTERIA 1 Palma funeraria, (pare Jaume)  
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15/12/2009 GESTIO PUBLICITAT SEGRE Esquela (pare Jaume)  

15/12/2009 ATOBI TIABO, EQUIPOS Certificacio num.7 escola bressol  

11/12/2009 AQUALIA Rebut canon d'aigua local baixos ajun.vell,25-8 a 13-11-09  

11/12/2009 AQUALIA Rebut canon d'aigua zona esportiva, 24-8 a 12-11-09  

11/12/2009 AQUALIA Rebut canon d'aigua escorxador, 26-8 a 17-11-09  

11/12/2009 AQUALIA Rebut canon d'aigua escola bressol, 24-8 a 12-11-09  

11/12/2009 AQUALIA Rebut canon d'aigua edifici ajunt.25-8 a 13-11-09  

11/12/2009 AQUALIA Rebut canon d'aigua magatzem afores, 26-8 a 17-11-09  

  Membres corporacio novembre-2009  

 Pere Joan Vidal Torruella Gestions Ajuntament  

 Lluis Rodrigo Galan Gestions Ajuntament  

 Toni Capell Tehas Gestions Ajuntament  

 Montse Folguera Bañeres Gestions Ajuntament  

 Josep A.Gorgues Rius Gestions Ajuntament  

 Elisa Torrelles Tormo Gestions Ajuntament  

 Raul Morlans Monjo Gestions Ajuntament  

 Macia Jove Rodes Gestions Ajuntament  

 Marta Porta Justribo Gestions Ajuntament  

 Bertomeu Gorgues Gorgues Gestions Ajuntament  

    TOTAL       311.764,26 € 

 Decret;   

 S' aprova la relacio de factures a d' alt detallada que ascendeix a la quantitat de ,,,       311.764,26 € 

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

 L'Alcalde                                         El tresorer                                  El Secretari  
 
 
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 21,00 hores i s’estén la 
present acta que signa el Sr. Alcalde amb mi el Secretari que Certifico 
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