
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 30 DE JULIOL DE  2009 
 
Data: 30 de Juliol de     2009 
Horari: 21,000 a 22,45 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. Proposta Aprovació Definitiva  de les següents Ordenances i Reglaments: Neteja 

Viaria; Qualitat de les Obres en l’àmbit de domini públic; Instal·lació de Terrasses 
annexes als establiments dels Sector de Hostaleria. 

3. Aprovació Compte General Exercici 2008. 
4. Proposta d’aprovació Inicial Pressupost 2009  i annexos. 
5. Proposta Assignació Fons Supramunicipal 2009.  
6. Aprovació Inicial PMU 1B. 
7. Aprovació Conveni Rescat. 
8. Calendari Festes Locals 2010 
9. Aprovació Operació Tresoreria  
10. Ratificació Decret Aprovació Bases Ajuts Escolarització 
11.  Expedient de Modificació de Crèdits 2/2009. 
12. Proposta Aprovació  Estatuts de Emissora . 
13. Decrets  e Informes Alcaldia i Regidories.  
14. Llicencies d’obres. 
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15. Correspondència Oficial i assumptes de tràmit. 
16. Factures i comptes. 
17. Mocions. 
18. 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 28/04/2009 i extraordinaris de 
12/05/2009 i 28/05/2009. 
 
Per Secretaria es pregunta si algun membre de la Corporació ha de formular alguna 
observació a les actes anteriors , prenent la Paraula el Regidor Sr. Macià Jove Rodes, 
manifestant que en la transcripció de l’acta del Ple de data 28/04/2009, es recull 
respecte al punt de Mocions ,on diu Sotmesa la moció a votació , i amb els vots en 
contra del Grup de CiU i Esquerra, es retira la mateixa , ha de dir , Es retira la 
Moció i sotmeses les actes a la seva aprovació .s’aproven per unanimitat.  
 
 
II.-PROPOSTA APROVACIÓ DEFINITIVA  DE LES SEGÜENTS 
ORDENANCES I REGLAMENTS: NETEJA VIARIA; QUALITAT DE LES 
OBRES EN L’ÀMBIT DE DOMINI PÚBLIC; INSTAL·LACIÓ DE TERRASSES 
ANNEXES ALS ESTABLIMENTS DELS SECTOR DE HOSTALERIA. 
 
L’ajuntament en Ple, en sessió del dia 8 d’octubre de 2008, aprovar inicialment les 
ordenances municipals reguladors de les activitats de: Neteja viària, Qualitat de les 
obres en l’àmbit del domini públic i Instal·lació de terrasses annexes als establiments 
del sector d´ hostaleria. 
 
Atès que s’ha publicat l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província  núm. 164, de 22 de 
novembre de 2008, i atès que ha finalitzat el període d’informació pública amb data 2 de 
gener de 2009, sense que s´ hagin presentat al·legacions ni reclamacions. 
 
Amb data 9 de gener de 2009, El  Grup municipal d´ iniciativa  per Rosselló, va 
presentar fora de termini, dues al·legacions, una  a les ordenances municipals de neteja 
viària i l’altra a la d´ instal·lació de terrasses annexes als establiments del sector de 
l’hostaleria.  
 
Vist l´informe de Secretaria, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
     ACORDS 
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DESESTIMAR les al·legacions i reclamacions formulades pel Sr. Macià Jove i Rodes 
en nom i representació del grup municipal d’iniciativa per Rosselló respecte els articles 
10.1, 12 i 16 de l’ Ordenança municipal reguladora de la instal·lació de terrasses 
annexes als establiments del sector d´ hostaleria, aprovada inicialment pel Ple d’aquest 
Ajuntament en sessió de data 8 d’octubre de 2008, basant-se en els motius que consten a 
la part expositiva d’aquest informe proposta. 

ESTIMAR parcialment les al·legacions presentades en relació als articles 8.5 i 15, 
apartat A) punt d) de l’ordenança municipal reguladora de la instal·lació de terrasses 
annexes als establiments del sector d´ hostaleria, que estaven redactats: 

Article 8. Característiques del mobiliari de la terrassa 
5. Els para-sols o tendals seran d’estructura amb fusta tractada tipus iroko, bolondo o 
similar sense envernissar i plegable. La base suficientment estable amb peces de pedra 
artificial o fundició i mai fixades al paviment, excepte en el cas de para-sols de 
dimensions iguals o superiors a 3 x 4 m que podran ser encastats al terra, mitjançant 
peces metàl·liques fixes que no sobresurtin de la rasant del paviment. Els forats que es 
facin per col·locar aquestes peces hauran de quedar totalment tapats al finalitzar l’horari 
diari de funcionament de la terrassa, així com a l’acabarà la temporada d’instal·lació de 
la terrassa, per evitar possibles perills per a les persones i deteriorament de la via 
pública.   
El recobriment serà amb lones impermeabilitzades o sintètiques, de color cru, i 
geometria rodona o quadrada i mides exteriors compreses entre 1.500 mm i 4.000 mm. 
 
Article 15. Incompliment de les obligacions 

1.  L’incompliment de les obligacions que afecten al titular de la llicència d’acord 
amb el que s’estableix en aquesta Ordenança comportarà l’aplicació de sancions 
administratives en forma de multes i, simultàniament o alternativament amb la 
revocació de la llicència concedida. 
2. Les infraccions contra aquesta Ordenança poden constituir faltes lleus, greus i 
molt greus. 

 
A) Són faltes lleus: 

a) Incomplir les obligacions de senyalitzar la zona, retirar diàriament el mobiliari 
de la via pública o espai privat d’ús públic i netejar la zona ocupada. 

b) Originar qualsevol tipus de molèsties per sorolls a la via pública o a l’espai 
privat autoritzat, durant l’horari de funcionament de la terrassa o en el moment 
de retirar el mobiliari de la via pública. 

c)   La instal·lació d’aparells acústics o altres elements no autoritzats 
d)   Col·locar publicitat en els tendals, para-sols o altres elements de la terrassa 
e)  Qualsevol altra vulneració d’aquesta Ordenança no inclosa en la tipificació de les 
faltes greus o molt greus. 
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Aquests articles quedaran redactats de la següent manera, a l’article 8. 5 es 

suprimeix “els materials de fusta tractada tipo iroko, bolondo o similar sense 
envernissar i plegable” i a l´article 15.A es suprimeix l´apartat d) Col·locar 
publicitat en els tendals, para-sols o altres elements de la terrassa, com a falta lleu. 

Article 8. Característiques del mobiliari de la terrassa 
5. Els para-sols o tendals seran d’estructura suficientment estable amb peces de pedra 
artificial o fundició i mai fixades al paviment, excepte en el cas de para-sols de 
dimensions iguals o superiors a 3 x 4 m que podran ser encastats al terra, mitjançant 
peces metàl·liques fixes que no sobresurtin de la rasant del paviment. Els forats que es 
facin per col·locar aquestes peces hauran de quedar totalment tapats al finalitzar l’horari 
diari de funcionament de la terrassa, així com a l’acabarà la temporada d’instal·lació de 
la terrassa, per evitar possibles perills per a les persones i deteriorament de la via 
pública.  El recobriment serà amb lones impermeabilitzades o sintètiques, de geometria 
rodona o quadrada i mides exteriors compreses entre 1.500 mm i 4.000 mm. 
 
Article 15. Incompliment de les obligacions 

1.  L’incompliment de les obligacions que afecten al titular de la llicència d’acord 
amb el que s’estableix en aquesta Ordenança comportarà l’aplicació de sancions 
administratives en forma de multes i, simultàniament o alternativament amb la 
revocació de la llicència concedida. 
2. Les infraccions contra aquesta Ordenança poden constituir faltes lleus, greus i 
molt greus. 

 
A) Són faltes lleus: 

a) Incomplir les obligacions de senyalitzar la zona, retirar diàriament el mobiliari 
de la via pública o espai privat d’ús públic i netejar la zona ocupada. 

b) Originar qualsevol tipus de molèsties per sorolls a la via pública o a l’espai 
privat autoritzat, durant l’horari de funcionament de la terrassa o en el moment 
de retirar el mobiliari de la via pública. 

c)   La instal·lació d’aparells acústics o altres elements no autoritzats 
d)  Qualsevol altra vulneració d’aquesta Ordenança no inclosa en la tipificació de les 
faltes greus o molt greus. 

 
ESTIMAR l´ al·legació presentades en relació a l´article 26 de l’ordenança municipal 
sobre neteja viària, i en aquest sentit modificar-ne aquest article 26 de l’ordenança 
municipal sobre neteja viària  que estava redactat: 
Article 26. Quantia de les multes 
La quantia de la multa és, com a màxim, de 12.000 euros. 
La multa que s’ha d’imposar té tres graus, que es corresponen, respectivament amb les 
infraccions lleus, greus i molt greus, segons els límits següents: 
 
- Les lleus amb una multa de fins a 500 euros 
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- Les greus amb una multa fins a  6.000 euros 
- Les molt greus amb una multa fins a 12.000 euros. 
 
La quantia de les multes  s´ empara en allò que estableix la Llei 6/93, de 15 de juliol, 
reguladora dels residus, l’article 67.2 de la qual faculta als Ajuntaments específicament 
per a la tipificació de conductes il·lícites en relació a la gestió de residus. 
 
Per a la concreció de l´import de les multes previstes en aquest article en relació a la 
determinació realitzada en articles anteriors de les conductes tipificades coma infracció, 
l’òrgan municipal competent podrà redactar i aprovar un quadre de multes. 
 
I que ara quedarà redactat de la següent manera amb l’aprovació de la Llei 
9/2008, de 10 de juliol, de modificació parcial de la Llei 6/1993 reguladora dels 
residus:  
 
Article 26. Quantia de les multes 
La quantia de la multa és, com a màxim, de 6.000 euros. 
La multa que s´ha d´imposar té tres graus, que es corresponen, respectivament amb les 
infraccions lleus, greus i molt greus, segons els límits següents: 
 
- Les lleus amb una multa de fins a 300 euros 
- Les greus amb una multa fins a  3.000 euros 
- Les molt greus amb una multa fins a 6.000 euros. 
 
La quantia de les multes s´empara en allò que estableix la Llei 6/93, de 15 de juliol, 
reguladora dels residus, l´article 67.2 de la qual faculta als Ajuntaments específicament 
per a la tipificació de conductes il·lícites en relació a la gestió de residus. 
 
Per a la concreció de l´import de les multes previstes en aquest article en relació a la 
determinació realitzada en articles anteriors de les conductes tipificades coma infracció, 
l´òrgan municipal competent podrà redactar i aprovar un quadre de multes. 
 
APROVAR DEFINITIVAMENT l´ ordenança municipal de neteja viària, l´ 
ordenança reguladora de la qualitat de les obres i l´ordenança reguladora de les 
instal·lació de les terrasses annexes al sector de l´hostaleria. 
NOTIFICAR els presents acords a les persones que han comparegut durant el tràmit 
d’informació pública. 

PUBLICAR els presents acords i el text íntegre de l’Ordenança en el Butlletí Oficial de 
la Província i en el butlletí informatiu local, i inserir-los en el tauler d’edictes de 
l’Ajuntament  i anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència 
del Butlletí Oficial de la Província en què se n’hagi publicat íntegrament el text. 

COMUNICAR els presents acords i el text de l’Ordenança a l’Administració de l’Estat 
i de la Generalitat de Catalunya. 
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III.- APROVACIO COMPTE GENERAL EXERCICI 2008. 
 
ANTECEDENTS 
 
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2008., cal elaborar el compte general de l’entitat 
local, dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament 
local. 

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

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

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari  2008 s’han sotmès a l’informe de 
la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 25 
de juny de 2009. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la 
Província núm. 93, de data  2 de Juliol de 2009, pel període reglamentari, no s’hi han 
formulat reclamacions, al·legacions ni observacions. 
 
FONAMENTS DE DRET 

D’acord amb els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Instrucció de 
comptabilitat per a l’administració Local i altres disposicions concordants en relació 
amb la tramitació i el contingut, la Comissió Especial de Comptes proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 

  
Compte general de l’ajuntament de Rosselló.: 

 
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2008., 
integrats pels següents documents comptables: 
 
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 9.316.163,43. €, un passiu de 
9.316.163,43. €,  i un resultat de l’exercici amb un guany de 542.057,71 €. 
 
- Compte de resultat econòmic patrimonial: en tancar l’exercici hi ha un guany 
542.057,71 €.. 
 
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament 
de 552.538,38. €, unes obligacions pendents de pagament de 270.341,63 €, uns 
romanents totals de 971.080,69. € i un resultat pressupostari ajustat de 348.582,31. €. 
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- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al 
Balanç, en el Compte de resultat econòmic patrimonial i en l’estat de liquidació del 
Pressupost. 
 
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent: 
 
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fin d’exercici de la pròpia entitat local.. 
 
- Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus 
saldos, a favor de l’entitat local, a fin d’exercici i agrupats per nom o raó social de 
l’entitat bancària. en cas de discrepància entre els saldos comptables  i els bancaris 
s’aportarà l’oportú estat de concil·liació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat 
local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.  

 

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

Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de 
l’exercici econòmic 2008., a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen 
els articles mencionats en la part expositiva 
 
IV.-PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST 2009  I ANNEXOS. 
 

ANTECEDENTS 
 
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2009. 
 
L’interventor i el secretari de l’Ajuntament han emès els informes que figuren a 
l’expedient. 
 
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
 
El mateix ha estat  dictaminat favorablement. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits  per la legislació 
vigent.. 
 
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat  amb els articles 162 
a 171 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; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 
3, 19.3 i 22 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei general d’estabilitat pressupostària  (TRLGEP).  
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Per tant, i amb les abstencions dels Regidors dels Grups de IpR i CiU ,  
 
S’ACORDA: 
 
1. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2009., el qual, resumit 
per capítols, és el següent: 
 
Despeses. 
 
Operacions corrents           1.773.719,68 Euros
                  
  Capítol Denominació     Import Euros     
  1 DESPESES DE PERSONAL     628.919,68     
  2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS   945.100,00     
  3 DESPESES FINANCERES     24.500,00     
  4 TRANSFERENCIES CORRENTS     175.200,00     
                  
Operacions de capital           684.800,00 Euros
                  
  Capítol Denominació     Import Euros     
  6 INVERSIONS REALS     684.800,00     
                  
Operacions financeres           83.381,32 Euros
                  
  Capítol Denominació     Import Euros     
  9 PASIUS FINANCERS     83.381,32     
                  
Total pressupost de despeses:         2.541.901,00 Euros

 
Ingressos. 
 
Operacions corrents           1.871.801,00 Euros
                  
  Capítol Denominació     Import Euros     
  1 IMPOSTOS DIRECTES     777.000,00     
  2 IMPOSTOS INDIRECTES     65.000,00     
  3 TAXES I ALTRES INGRESSOS     380.801,00     
  4 TRANSFERENCIES CORRENTS     623.000,00     
  5 INGRESSOS PATRIMONIALS     26.000,00     
                  
Operacions de capital           70.100,00 Euros
                  
  Capítol Denominació     Import Euros     
  6 ALIENACIO D'INVERSIONS REALS   1.000,00     
  7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL     69.100,00     
                  
Operacions financeres           600.000,00 Euros
                  

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

8



 
 
 
 
 
 
 
 
  Capítol Denominació     Import Euros     
  9 PASSIUS FINANCERS     600.000,00     
                  
Total pressupost d'ingressos:         2.541.901,00 Euros

 
 
2.-Elaborar i aprovar un pla econòmic financer, amb un horitzó temporal màxim de tres 
anys, en el termini dels tres mesos següents a la seva aprovació definitiva, de 
conformitat amb l’article 22 del TRLGEP i articles 19, 20 i 21 del Reglament de la 
LGEP.  
 
Posteriorment, d’acord als articles 21.3 i 26 del Reglament de la LGEP, cal donar 
comunicació a la Direcció General de Política Financera del corresponent pla econòmic 
financer que s’ha aprovat i procedir a la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
3. Aprovar la plantilla de personal que s’ha detallat. 
 
4. Aprovar les bases d’execució del pressupost general. 
 
5. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de 
la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, 
durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.  
 
6. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es 
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en 
vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 
112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 
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 el torno obert d’intervencions l’alcaldia es disculpa per la tardança en la seva 
aprovació i es compromet a encarar el pressupost de l’exercici 2010 per la propera 
tardor. 
Intervenen els Regidors Sr Raül Morlans i Bartomeu Gorgues , per manifestar que mes 
que un pressupost sembla una liquidació i això es el motiu de la seva abstenció i 
manifestant que pel proper exercici , s’han de presentar amb temps , i que en un altre 
cas es veuran obligats a oposar-se als mateixos , amb els mals de cap que això comporta  
per una gestió acurada de l’ajuntament. . 
 
V.-PROPOSTA ASSIGNACIO FONS SUPRAMUNICIPAL 2009.  
 
Atès que el Departament de Governació i Administracions Públiques, per Resolució 
GAP/547/2009, de 26 de febrer   ha aprovat la distribució als municipis de Catalunya de la 
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participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de cooperació local de 
Catalunya, any 2009 (DOGC núm. 5333, de data 6 de març de 2009). 
 
Atès que l’article 46 de la Llei 15/2008, de 23 de desembre , de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2009, disposa que la participació dels municipis en els 
ingressos de la Generalitat finança dos capítols: un primer tram de lliure disposició per als 
municipis i un segon tram destinat al foment de la prestació supramunicipal de serveis 
(mancomunitat i consell comarcal). 
 
Atès que, tal com disposa l’esmentat article, a diferència de com es venia fent en exercicis 
anteriors, enguany serà la Generalitat de Catalunya la que transferirà als ajuntaments 
l’import que correspongui a cada municipi del tram destinat a la prestació supramunicipal 
de serveis, la qual tindrà com a finalitat sufragar les despeses derivades de les activitats o 
les inversions supramunicipals, podent-la destinar els ajuntaments, totalment o en part, a 
una o diverses entitats supramunicipals en les quals pertanyin, es proposa als presents : 
 
Primer. Distribuir l’assignació del tram destinat a la prestació supramunicipal de serveis 
dels Fons de cooperació local de Catalunya de l’any 2009 de l’Ajuntament de Rosselló 
entre els següents ens supramunicipals: 
 
- Consell Comarcal del Segrià per als serveis de RSU, SS Socials, SSTT, 

SAT.....................50%.. 
- Mancomunitat Intermunicipal d’abastament Aigua Pinyana,per al servei en regim 

d’alta....50%. 
 
Segon. Rebut l’import de la prestació per part de la Generalitat, es justificarà lliurant el 
corresponents certificat de  secretaria-intervenció davant la Direcció General 
d’Administració Local als efectes legals adients. 
 
Tercer.-Facultar l'Alcaldia Presidència per dur a terme tants actes i gestions com calguin 
per a l'execució dels acords anteriors." 
 
VI.- DONAR COMPTE APROVACIÓ INICIAL PLA DE MILLORA URBANA 
PMU 1B. 
A continuació l’Alcaldia dona compte de la següent resolució : 
 
Resolució de l’alcaldia de data 24 de juliol de 2009. 
 

1. IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT 

Assumpte: Pla de millora urbana PMU-1B. 
Expedient: 2009/01/Urbanisme. 
Sol·licitant: Sebastia Jordana i Tersa , en representació de Junta de Compensació 
Provisional del Pla de Millora Urbana PMU 1B. 
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Data registre entrada: 20/03/2009. 
Emplaçament: Sector Residencial PMU 1B .POUM de Rosselló   
 
2. ANTECEDENTS  
2.1. 
En data 20 de Març de 2009,. ha tingut entrada en el registre general d’aquest 
Ajuntament una sol·licitud d’aprovació del Pla de millora urbana PMU 1B., presentada 
pel Sebastià Jordana i Tersa , en representació de Junta de Compensació Provisional del 
Pla de Millora Urbana PMU 1B.. 
 
2.2.  
El tècnic municipal, en data  29 de Juny de 2009, ha emès un informe en el qual 
considera procedent l’aprovació inicial del Pla de millora urbana PMU 1B“.. presentat 
amb les observacions que consten en el mateix ’informe tècnic. 
 
   
El secretari municipal, en data 18 de maig de 2009., ha emès un informe, que consta a 
l’expedient, sobre el procediment a seguir per tramitar el Pla esmentat. 
 
3. FONAMENTS DE DRET  
 
3.1. L’art. 87.2 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme, estableix que els plans urbanístics derivats promoguts a 
instància de part interessada no es poden inadmetre a tràmit ni rebutjar per manca de 
documentació, sinó que se n’ha d’acordar l’aprovació inicial o bé, si escau, la suspensió 
o la denegació, que han de ser motivades. 
 
3.2. D’acord amb l’art. 87.2 del Decret legislatiu 1/2005, el termini per adoptar 
l’aprovació inicial d’un pla urbanístic derivat és de tres mesos des de la recepció de la 
documentació completa si no precisa les obres d’urbanització bàsiques i de quatre 
mesos si les precisa. 
 
3.3. L’òrgan competent per resoldre sobre l’aprovació inicial del Pla de millora urbana 
de què es tracta és l’alcalde, d’acord amb l’art. 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local . 

 
3.4. Una vegada aprovat inicialment el Pla, s’han de sotmetre a informació pública i de 
sol·licitud d’informe dels organismes afectats, en els termes que consten a l’informe del 
secretari. 
 
3.5. D’acord amb l’art. 110.6 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme, es pot denegar l’aprovació provisional  si amb 
posterioritat a l’aprovació inicial del pla es constata, en el corresponent informe 
sectorial, la incompatibilitat de l’ordenació proposada amb la legislació sectorial 

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

11



 
 
 
 
 
 
 
 
aplicable, o en cas que es produeixi algun canvi normatiu o l’aprovació d’un pla 
territorial o urbanístic de rang superior que impedeixin l’aprovació de l’ordenació 
proposada. 

Per tot això, RESOLC: 
 
1r. Aprovar inicialment el Pla de millora urbana PMU-1B i  l’Informe ambiental que 
forma part del Pla presentat, incorporant les  condicions assenyalades en l’informe 
tècnic. , ja que, d’acord amb l’Informe del tècnic municipal, les solucions proposades 
s’adapten al planejament superior, són tècnicament correctes i no es contradiuen amb el 
que disposa la legislació urbanística. 
 
.2on.-. Sotmetre l’esmentat Pla, així com l’Informe ambiental que s’hi conté, a 
informació pública, pel terminis d’un mes,  mitjançant edictes que s’han de publicar al 
Butlletí Oficial de la Província de Lleida i a un dels diaris de premsa periòdica de més 
divulgació en l’àmbit municipal a què es refereix el projecte en tramitació i que han 
d’indicar la informació exigida per l’article 23.3 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
4t. Citar personalment al tràmit d’informació pública del Pla aprovat inicialment les 
persones propietàries dels terrenys que s’hi comprenen. 
 
5è. Sol·licitar, dels organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, que 
informin sobre el Pla aprovat inicialment. 
 
6è. Fer constar que contra la present Resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de 
tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
 
Es resta assabentat pels membres de la Corporació. 
 
VII.- APROVACIO CONVENI RESCAT. 
“-APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT 
D’INTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE ROSSELLO PER A L’ADHESIÓ A LA XARXA RESCAT 
DE RADIOCOMUNICACIONS D’EMERGÈNCIES I SEGURETAT DE CATALUNYA PER 
COORDINACIÓ AMB PROTECCIÓ CIVIL . 
 
Per l’alcaldia s’informa que El Departament d’interior, relacions institucionals i 
participació de la Generalitat de Catalunya va crear, l’any 2008, la xarxa Rescat de 
radiocomunicacions d’emergències i seguretat a Catalunya per respondre a les 
necessitats dels diversos cossos de seguretat i emergències. 
La xarxa Rescat, de tecnologia Tetra, es caracteritza per l’ús eficient de la banda de 
freqüències d’emergències i seguretat, possibilitat de comunicacions xifrades, bona 
cobertura urbana i rural i comunicacions en grups independents amb possibilitats de 
coordinació 
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L’Alcalde també va  informar que el passat 23 de Juliol de 2008 va subscriure, en 
representació de l’ajuntament de Rosselló, un conveni de col·laboració amb el 
Departament d’interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de 
Catalunya, per a l’adhesió de l’ajuntament a la xarxa RESCAT de Radiocomunicacions 
d’emergències i seguretat de Catalunya per coordinació amb Protecció Civil. 
 
Sotmet el text del citat conveni a l’aprovació del Ple, el qual acorda per unanimitat: 
 
1.- Donar-se per assabentat del contingut del conveni subscrit per l’Alcaldia el passat 23 
de Juliol de 2008. 
2.- Aprovar amb caràcter definitiu el conveni de col·laboració entre el Departament 
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Rosselló, per a l’adhesió de l’Ajuntament a la Xarxa RESCAT de 
radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya per coordinació amb 
Protecció Civil. 
3.- Comunicar-ho al Departament d’interior, Relacions Institucionals i Participació de la 
Generalitat de Catalunya, als efectes que s’escaigui. 
 
VIII.-CALENDARI FESTES LOCALS 2010 
Atès el que disposen l'article 170.1.l) de l'Estatut d’autonomia de Catalunya; l'article 37 
del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 
l'Estatut dels treballadors, i el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, modificat pel Decret 
17/1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 
23 de juny;i Reial Decret 2001/83, i vista l'Ordre TRE/278/2009 de 7 de Maig  del 
Departament de Treball, per la qual s’estableix el calendari laboral de festes oficials per 
a l’any 2010 a Catalunya i  atès que en el seu article 2 es determina que a més de les 
festes esmentades seran fixades dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a 
proposta dels municipis respectius i vist l’escrit del Departament de Treball ,. 
considerant els seus aspectes i previ un canvi d’impressions i punts de vista, a proposta 
de l’alcaldia la Corporació acorda: 
 
 - Proposar com a Festes Locals per a l’any 2010, retribuïdes i no recuperables el 29 de 
Juny i el 11 d’octubre de l’any 2010, i remetre dit acord al Departament de Treball  als 
efectes oportuns.  
 
IX.- APROVACIÓ OPERACIO TRESORERIA  
 
ANTECEDENTS 
 
1. Pel Decret de l’alcaldia de data 10 de Juny de 2009. s’inicia l’expedient per concertar 
una operació de tresoreria o préstec a curt termini. 

2. El descompassament en la recaptació dels ingressos i el pagament de les despeses 
determina una manca de liquiditat a la tresoreria. A més, per fer efectius els pagaments 
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ineludibles programats, cal concertar una operació de tresoreria o préstec a curt termini 
per un import màxim de  600.000,00. €. 
 
3. Analitzades les ofertes presentades, la més favorable per a la corporació és la de 
Banco Santander S.A., amb les següents condicions financeres:  
 

— Tipus d’interès: Euribor a tres mesos + 0.90 sense arrodoniment 

— Comissions: D’obertura: 0,10 

— .Termini: 1 anys [màxim un any]. 

—  Disposició: plena a la signatura de la pòlissa. 

— Tipus de referència:Euribor trimestral. 

— Diferencial sobre el tipus de referència : 0.90. 

— Revisió:, trimestral,. 

— Quotes: _______________ [constants d’amortització més interessos]. 

— Terminis de pagament: quotes, trimestrals, amortització més interessos)]. 

— Intervenció de l’operació fedatari Públic Municipal. 

 

FONAMENTS DE DRET  
 
1. D’acord amb l’article 51 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, per atendre 
necessitats transitòries de tresoreria cal concertar una operació de crèdit a curt termini.  
 
L’Ajuntament té el pressupost prorrogat. En aquest cas, d’acord amb l’article 50.a 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, per poder concertar una nova operació de tresoreria 
s’han de reemborsar les operacions de tresoreria vigents, la qual cosa s’ha de justificar 
en el moment de subscriure la nova operació.   
 
 
Atès que, en relació amb l’operació de tresoreria projectada, s’han fet l’adaptació i la 
previsió oportunes a les bases d’execució del pressupost, segons l’article 52.1 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, hi és d’aplicació l’article 4.1.l de la Llei 30/2007 de 
30 d’octubre de Contractes del Sector Públic i, per tant, l’operació de crèdit no està 
sotmesa a les normes d’aquesta Llei quant a la preparació i adjudicació. La concertació 
amb una entitat o altra és facultat discrecional de l’òrgan competent, en aquest cas el Ple 
de l’Ajuntament, que podrà fer-ho directament, sense cap més condicionament que el 
respecte als principis generals d’igualtat, no discriminació i bona administració i 
economia de mitjans. 
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L’import  de la operacions de crèdit a curt termini, és el 27,37 % (calculat sobre 
l’import dels drets reconeguts nets per operacions corrents, llevat les contribucions 
especials i quotes urbanístiques) i, per tant,  supera el 15 % dels recursos corrents 
liquidats en l’exercici anterior; per la qual cosa, d’acord amb l’article 52.2 del 
TRLLRHL, l’òrgan competent per l’aprovació de l’operació de crèdit a curt termini és 
el Ple de l’Ajuntament . 
 
L’import de l’operació de crèdit a curt termini projectada suposa el 27,37..% dels 
recursos ordinaris del pressupost; per tant, hi és d’aplicació l’article 47.3 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, que preveu que quan el 
percentatge assenyalat és superior al 10% per aprovar l’operació de crèdit cal el vot 
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres del Ple de la corporació.   
Per tant, 

PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent: 

1.  Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini, amb  Banc 
de Santander S.A, per un import de 600.000,00. €, que s’ha de cancel·lar en un termini 
màxim de 12 mesos .  
 
2. Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat financera Banc de Santander S.A, el 
qual s’adjunta com a part integrant d’aquest acord, amb les condicions financeres 
següents: 
 

— Comissions: D’obertura: 0,10 

— .Termini: 1 anys [màxim un any]. 

—  Disposició: plena a la signatura de la pòlissa. 

— Tipus de referència:Euribor trimestral. 

— Diferencial sobre el tipus de referència : 0.90. 

— Revisió:, trimestral,. 

— Liquidacio Interessos : Interessos. 

— Amortització : Al venciment. 

— Intervenció de l’operació fedatari Públic Municipal. 

 
3.  Garantir el pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de tresoreria 
mitjançant:  
 
El pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de crèdit a curt termini no 
resta garantit específicament.  
 
4. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del Departament 
d’economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, en el termini dels deu primers 
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dies del mes següent a la formalització, d’acord amb l’article 5 de l’ordre 
ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens 
locals. 
 
5. Facultar l’alcalde per formalitzar l’operació de préstec, en el projecte de contracte 
aprovat en el segon punt, amb l’entitat financera Banc de Santander S.A... 
 
Essent aprovada dita proposta per els onze membres que de fet i de dret formen 
part de la Corporació. 
 
X.-RATIFICACIO DECRET APROVACIO BASES AJUTS ESCOLARITZACIÓ 
Vista la  Convocatòria d’Ajuts per a l’escolarització de nens i nenes  de 0 a 3 anys que 
es troben en situacions socioeconòmiqes desfavorides , per al curs 2009-2010, d’acord 
amb els termes que estableix l’ordre del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya EDU/85/2009, respecte de la Llar d’Infants del Municipi de Rosselló i atès 
les bases de la mateixa,  
He resolt : 
Primer .- Aprovar les bases per la concessió d’ajuts per a l’escolarització de nens i nenes  
de 0 a 3 anys que es troben en situacions socioeconòmiqes desfavorides , per al curs 
2009-2010 
Segon.- Dur  a terme la convocatòria de concurs públic per seleccionar l’alumnat 
beneficiari , aplicant el procediment establert per a dur a terme el procés de matriculació 
en la Llar d’Infants Municipal , fixant les contraprestacions a càrrec de les famílies i 
respectant el que estableix la normativa de subvencions. 
 
Es resta assabentat pels membres de la Corporació. 
 
XI.-EXPEDIENT DE MODIFICACIO CREDITS 2/2009. 
Expedient número 4/2009, referent a la modificació de crèdits del pressupost de 
despeses mitjançant crèdit extraordinari. 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 20 Juliol de 2009 s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant  crèdit extraordinari. 
 
2.  La inexistència, en l’estat de despeses, del pressupost de crèdit destinat a la finalitad 
específica, i Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació ,  Despeses Pla 
Parcial SUD 1 i SUD 4, Resposició Saulo Passeig Lluis Companys, Paviimentació C/ 
Raval, Enderroc Magatzem, Adquisició Vehicle etc, cal tramitar l’expedient de crèdit 
extraordinari que s’ha de finançar  mitjançant  romanent de tresoreria per a despeses 
generals, del pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les disposicions 
vigents . 
  
Despeses que cal finançar: 
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1/ Crèdits extraordinaris: 

 
Pressupost de Despeses 

Clas. Funci Clas. Econ Descripció Import 
Crèdit extraordinaris  
            
    COMUNITAT REGANTS SUD 1 I SUD 4 25.568,09

    CTAT. GRAL DE REGANTS SUD 1 I SUD 4 16.752,63
    CTAT REGANTS DERRAMA SUD 1 I SUD 4 2.256,48
    LOCALRET, URB SECTOR SUD 1 6.558,98
            
    SAULO PASSEIG LLUIS COMPANYS 4.696,52
    ROMERO POLO PAVIMENTACIO C/ RAVAL 5.207,34
    ENDERROC MAGATZEM ESCOLA BRESSOL 5.000,00
    JORFE, CLIMATITZACIO JUBILATS 2.223,72
    ADQUISICIO VEHICLES MUNICIPALS 18.000,00

            
       
        

Total crèdits extraordinaris   
TOTAL 60.695,67

      
 
Finançament que es proposa: 
 
 
2/ Romanent líquid de tresoreria: 
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible: ...........................             60.695,67  

 

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 refòs de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, i als articles 34 a 38 del Reial decret 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 
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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 els articles 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 amb majoria simple. 

4. 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, amb relació 
a l’article 19.3 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual a’aprova el Text Refós de 
la Llei general d’estabilitat pressupostària (TRLGEP). 

Per tant, 
 
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
1. Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari número 4/2009, que cal finançar  
mitjançant  romanent de tresoreria per a despeses generals, del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. 
En cas que no es presentin 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.   

Essent aprovat per unanimitat. 
 
XII.- PROPOSTA APROVACIÓ ESTATUTS EMISSORA EMUN TERRES DE 
PONENT. 
Acte seguit l’Alcaldia dona la paraula a la Regidora de l’Area de Comunicació i 
manifesta que es presenten per aprovació els Estatuts del Consorci Emun de emissores 
de ràdio municipals on es recull el sistema de funcionament i rotació entre els pobles i 
els òrgans i càrrecs del consorci. 
 
ATÈS que, les corporacions locals dels Ajuntaments d’Albesa, Alguaire, Almenar, 
Corbins i Rosselló de Segrià, són conscients dels avantatges que comporta el compartir 
recursos i unir esforços per tal d´ impulsar un servei de radiodifusió conformat per les 
emissores municipals de les diferents entitats i a tal efecte van subcriure un Conveni en 
data 20 de Febrer de 2009, qu te per objecte impulsar els tràmits necessaris per a 
constituir un Consorci d´ Emissores municipals, Emun Terres de Ponent., el qual es  
regirà per els seus estatuts que determinaran la seva finalitat, així com les particularitats 
del seu règim orgànic, funcional i financer, i que s´ incorporen con annex al present  
conveni. 
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ATÈS que per tal de constituir un Consorci cal l'acord de cadascun  dels ens 
consorciats, i que per assolir el d'aquest Ajuntament cal  l'aprovació inicial, la submissió 
a informació pública i  l'aprovació definitiva, tal com disposa l'article 313 del  
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat  pel Decret 179/1995, de 
13 de juny;  
      
ATÈS que l'adopció dels acords esmentats és competència del Ple  municipal, i es 
requereix el vot favorable de la majoria absoluta  del nombre legal de membres de la 
corporació, d'acord amb el que  disposa l'article 112.3.d de la Llei 8/1987, de 15 d'abril,   
municipal i de règim local de Catalunya;  
       
VIST l'informe de  Secretaria-Intervenció,        
 
L'alcalde sotasignat proposa al Ple l'adopció, amb el vot  favorable, com a mínim, de la 
majoria absoluta del nombre legal de  membres de la corporació, dels següents   
      
      
ACORDS:  
      
I.   APROVAR INICIALMENT la constitució del Consorci d´ Emissores municipals, 
Emun Terres de Ponent , entre els següents Ajuntaments :Albesa, Alguaire, Almenar, 
Corbins i Rosselló de Segrià, així com els Estatuts pels quals s'haurà de regir, que  
s'adjunten.  
      
II.   AUTORITZAR el crèdit de 8000,00 Euros, amb càrrec a la  partida corresponent  
del pressupost municipal vigent, per satisfer  l'aportació que correspon a aquest 
Ajuntament en favor del  Consorci esmentat durant aquesta anualitat.  
      
III.   SOTMETRE a informació pública durant trenta dies els acords  anteriors, a efectes 
de presentació d'al.legacions i reclamacions,  mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents al Butlletí  Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de  
Catalunya i al tauler d'edictes de la corporació.  
       
IV.   COMUNICAR aquests acords al Consell Comarcal del Segria i La Noguera, als  
efectes de l'article 135.1 de la LMC, per tal que en un termini  màxim de trenta dies 
pugui emetre el seu informe.  
 
CINQUÈ.-Facultar l’alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris 
per a fer efectius aquests acords i tot allò que s’escaigui per a la constitució, si s’escau, 
del Consorci. 
 Sotmesa la proposta a votació es aprovada per unanimitat . 
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XIII.- 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 Aprovació Inicial Projectes d’urbanització Sud 1 i Sud 4. 
- Acceptació Pressupost Pla Autocontrol Piscines amb l’Empresa Aqualia. 
- Decrets Devolució  Arbitris Diversos. 
- Decret  Ampliació Terrassa Bar Frankfurt. 
- Resolucions envers Disciplina Urbanística . Guasch i Francisco Garcia PMU-9. 
- Decret Acollir-se Convocatòria Campanya Sensibilització Animals Cia . 
- Denegació Llicencia d’obres Juan Godoy. 
- Resolució Reclamació Patrimonial Cia Pelayo ,Ressalts Camí de Benavent. 
- Cessió Crèdits Certificacions 1-2 i 3  Escola Bressol. 
- Sol·licitud Subvenció Socorristes. 
- Aprovació Comptes Gestor  1er i 2 Trimestre 2009. 
- Aprovació Diverses Certificacions d’obres de les actuacions Plaça Església, 

Adequació Serra Dipòsits i  Escola Bressol . 
- Contractació Personal Punt Edu. 
- Consideracions PUOS 2010-2012, s’ha solicitat la inclussió de l’actuació 

“Enllumenat entorn Camí de l’horta.” 
- Sol·licitud Prorroga Treballs Neteja Serra. 

 
 
 
INFORMES ALCALDIA. 
 
Pel que fa als informes:  
Informa de la Reunió amb el Delegat d’educació , el qual serà ampliat per la  Regidoria 
per comentar l’estat dels diversos assumptes que tenint començats, com ara l’ampliació 
del CEIP, la Escola Bressol i tambe l’Escola de Musica. 
-Comenta  Informació Publica del PUOS i la consideració presentada al respecte. 
-Comenta escrit de Futbol Mig Segrià , retirada d’Alpicat i consequencies pels altres 
municipis. 
- Comenta la petició i l’ Autorització Increment Ràtios Escola Bressol. 
-Eleccions Parlament Europeu. I la proiblematica en la constitució de les Meses 
Electorals. 
-Pressa Possessió del Jutge de Pau. 
-Comenta Diverses Sol·licituds de Subvenció al IEI, Radio Rosselló, Bateig Guineu, 
Obra Teatre Municipal. 
Festival E-Music a celebrar a Alguaire . 
Concessió Subvenció Consell Català ,Programa C per un import de 1228,50 Euros.. 
 
El Regidors Pere Joan Vidal Torruella  pren la paraula e informa de les següent àrees : 
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Informa de l’estat d’execució de les diferents Obres Municipals , execució normal de la 
Urbanització de la Plaça Església i Adequació Serra del Parc dels Dipòsits  i una mica 
mes lenta l’execució de l’ Escola Bressol. 
 
El Regidor Sr Macià ,comenta el compromís de la creació de la comissió pel seguiment 
del transit i reordenació del mateix , que s’arrossega des de el desembre i que fins a la 
data no s’ha realitzat cap . 
El Regidor Sr. Pere ,manifesta que quedaran per l’octubre. 
La Regidora Elisa Torrelles , pregunta si esta previst l’accés per a la gent minusvàlida,  
El Regidor Pere  comenta que si haurà accés , la normativa i el projecte ja ho preveu. 
En la façana de l’església no es fa res , la Regidora Elisa comenta que n’hi ha tres 
escales , el Regidor contesta que s’hauria de parlar amb la Parròquia,.no pertany al 
domini públic  
També comenta les millores introduïdes en el projecte que no s’havian contemplat , 
renovació aigua , clavegueram i soterrament línees elèctriques i deixa entreveure que 
fora necessari regular l’aparcament en tractar-se de un paviment porós. 
 
El Regidors Lluís Rodrigo  pren la paraula e informa de les següent àrees : 
 
Area de Medioambient : 
Informa dels treballs de poda en la Serra; comenta la visita tècnica efectuada per part 
del Departament, i es comenta  que el perill d’incendi  continua existint , que la practica 
es deixar feixes  no molt llarges ni molt altes. 
Es comenta pel Regidor Pere Joan Vidal  que es va mirar la possibilitat d’ l’aprofitar  la 
llenya, i que havent contactat amb una empresa , economicament era inviable pels 
costos del transport.. 
-Informa de la persecució dels Abocadors incontrolats, , i les mesures adoptades per 
evitar-ho. 
Igualment comenta Visita a les instal·lacions de l’aeroport dels Ajuntaments del Segrià, 
amb presencia del  Director General d’Aeroports Sr. Oriol Balaguer , comentant el 
desplaçament de la línea d’aterratge del nucli urba de Rossello  en 600 m i l’alçada de 
200 m d’altura, per minimitzar els sorolls al municipi. 
Intervé el Sr. Macià , i recorda que el Sr. Oriol Balaguer ja va manifestar que vindria a 
Rosselló ,comenta que  la gent esta nerviosa;  no  pertanyent al Consorci ;  suporten 
soroll. i no tindrem cap compensació per això 
Intervé l’alcalde i comenta que el compromís de desplaçar línea de vol es així, jo els 
crec, que vindrà el Sr. Oriol ,crec que si , quant no ho se. 
Soroll, son conscients que si, ens acostumaren  
Perjudicis si, beneficis directes no , indirectes  Si , a traves d’activitats econòmiques .  
Incerteses  i dubtes moltes , s’ha de fer el possible per ser beneficiats al màxim. 
 
El regidors Sr. Lluís reprèn la paraula i comenta el compromís de la visita , s’ha de 
seguir insistint  
Es comenta el transit dels camions i els camins fets malt be, i el compromis del seu 
arranjament. 
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El Regidors Sr Josep Gorgues , comenta la necessitat d’esbrossar els camins per evitar 
focs i el seu arranjament , aixi com la neteja del Fronton Alcanis i els seus accessos. 
El Regidors Sr PereJ Vidal , comenta que esta previst i que en  relació al soteig  
s’intentara ajustar-nos el màxim possible, si ni haurà prou no ho sé. 
. 
El Alcalde comenta que hi ha camins intermunicipals mol transitats  i que s’hauria de 
mirar ajuts a traves de la Diputació.. 
 
Area d’Esports: 
Reunió del Club Futbol , Mig Segrià, comenta que Alpicat crea Escola de Futbol propi, 
en el seu lloc entrarà Vilanova del Segrià. 
Així mateix comenta que Alpicat es va desdir del seu compromís i la seva aportació ens 
hem tingut que fer càrrec la resta d’ajuntaments a raó de 1143,00 Euros. 
-Comenta les Obres del Frontó i la seva adequació i millora. 
Comenta que els Veterans del Club de Futbol , per poder gaudir de la subvenció 
s’hauran de constituir com Associació. 
Respecte al Camp de Futbol comenta que s’ha encarregat el Projecte a l’arquitecte 
Zaida Perez i que s’ha de fer entrega del Projecte i de la Memoria de la seva Gestió a 
Esports. 
S’obre un petit debat entre el Regidors Sr. Macià, Sr. Lluís i Alcaldia . respecte a les 
instal·lacions que es  preveuen  al Projecte , sobre la conveniencia  de incloure el bar i 
els vestidors a mes de les grades , il.luminació i gespa , significant que es mes un 
questio de viabilitat economica que per cap altre motiu. 
  
I per ultim el Regidor Sr. LLuis , comenta els Abonaments de piscines; - S´han fet 
585 abonaments de piscines. 
I sobre les Festes locals comenta que seran els  dies  29 de juny i 11 d´octubre 
Les llotges al Casal: preu de 30 euros. S´ha tancat l´accés de dalt. 
 
La  Regidora Montse Folguera   pren la paraula e informa de les següent àrees : 
 
Area de Comunicació:  
El 18 de juny va tenir lloc a la sala d'actes una xerrada de Com Radio sobre la seva nova 
xarxa d'informació local . 
El 10 juliol va tenir lloc el festival Emusic a Alguaire amb una despesa estimada de 
1700 euros. A aquests hi hem de sumar 300 euros del cost de les pegatines per a cotxe 
del Sorro, els beneficis de les quals van per al grup de joves de l'Esbart. 
La Regidora Marta Porta i comenta  que la colla de Dimonis ha batejat  al sorro amb el 
nom de Sisquet. 
Joventut: servei de borsa de treball. S'enviarà una carta a les empreses i ajuntaments 
dels pobles veïns per donar a conéixer aquest servei.  
Activitats extraescolars Montsuar: s'intenta potenciar activitats que ja es realitzen al 
poble: taballs, gralles i escola de música i equipaments ja existents com rockodrom amb 
monitor i volley platja.També s'ofereix estudi assistit. 
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Cultura: realitzat el 15è aplec de la sardana i el cinema a la fresca. DEmanades 
subvencions de cultura de l'IEI per al grup de teatre en concepte de decorats, per a la 
construcció del sorro i per a millores en la Radio. 
Dona: Resum d'activitats per a les que s'han sol·licitat ajut per a aquest any. Recollit el 
suggeriment d'IpR pel qual la borsa de cuidadors es gestioni a través de Xec Serveis. 
S'estudiarà com implantar-lo. 
 
Sanitat: consultori , es va fer visita als serveis de Salut. Ara es treballa en la tramitació 
dels plànols del nou consultori per a obtenir una carta de compromís per part de salut. 
 
Seguidament interve el Regidor d’Educació Sr. Toni Capell e informa : 
Informa de la visita efectuada amb el Director Territorial d’Educació a Lleida  i 
comenta la  segona línia a l´escola , i la nova orientació de ell Departament d´Educació 
respecte  els nens i nenes de 12 a 16 anys, perquè es quedin al poble. 
Pel que fa a l´Institut manifesta que  no hi ha res decidit. 
Pel que fa a l´ escola ja hem comunicat a Ensenyament que tenim els terrenys per 
contemplar una doble línia per Rosselló. 
Respecte a l’escola de música , informa que el projecte està en fase d´aprovació i restem 
a l’espera de  l´autorització..Manifesta que una vegada tinguem el projecte aprovat i 
l´escola de música aprovada també, podrem entrar en la mateixa línia de subvenció que 
es dona a cada nen de la llar d´infants, d’acord amb el conveni subscrit entre les 
Associacions Municipalistes i el Departament d’Educació.Aquesta seria la primera fase 
i la segona seria mancomunar serveis a l´escola compartida amb altres Ajuntaments. 
 
Respecte al  Punt Edu i Bibliopiscines Informa que funciona de 12 a 13 hores  la 
biblioteca i aquest any la bibliopiscina s´ampliat una mica més amb revistes i llibres. 
I per ultim comenta la voluntat de  constituir un nou grup com associació per treballar 
perquè Rosselló entrés en contacte amb el Banc d´Aliments, ja que es comença a passar 
gana, els hi hem dit que es formin com associació i tindran dret a les ajudes. Hem de 
preveure una quantitat mínima per quan hagi una necessitat real i intentar evitar l´efecte 
crida. 
 
XIV.-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 29/2009 
NOM / DOMICILI JOAQUIN FEBAS FORNOS 

Colonia Al-Kanis, s/n. 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Reparar diposit de reg de la finca situada al Pol.3 parcel.la 40, d’aquest Municipi 
CONTRATISTA No consta 
INFORME FAVORABLE 
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APROVACIO Decret d’ Alcaldia 7-5-2009 
 
Nº EXPEDIENT 31/2009 
NOM / DOMICILI NEUS LLADOS BAÑERES 

Major, 31 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Enderroc envà de la vivenda del carrer Major, 31, d’aquest Municipi 
CONTRATISTA No consta 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 7-5-2009 
 

Nº EXPEDIENT 21/2009 
NOM / DOMICILI ESTEVE FERNANDEZ GUILLAUMET 

Plaça Nova, 1 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Pavimentar 36,55 m2 , obertura porta i cobriment d’escales a la vivenda del carrer plaça 
Nova, 1, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Construccions Fernandez Guillaumet, SL 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 13-5-2009 

 
 
Nº EXPEDIENT 25/2009 
NOM / DOMICILI JUAN MENA LENDINEZ 

Graver de Dalt, 18 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Reparació i substitucio de fals sostre 10 m2, al Pol.7 parcel.la 106 de la 
partida Mossen Hugol, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA No consta 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 19-5-2009 
 
Nº EXPEDIENT 30/2009 
NOM / DOMICILI ISOLUX INGENIERIA,S,A 

Caballero Andante, 8 
28021-MADRID 

DESCRIPCIÓ  Substitucio tram col.lector  d’arribada a l’ EDAr, al pol.5  parcel.la 134, 
d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Excavacions Coca, SL 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 07-05-2009 
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Nº EXPEDIENT 42/2009 
NOM / DOMICILI DANIEL BOTARGUES MOIX 

c/ Pi i Margall, 34, 6è, B 
25004-LLEIDA 

DESCRIPCIÓ Reparacio esquerda façana, reparacio foc a terra i reparacio esquerdes en 
paviment, a la torre de la partida Mossen Hugol, Pol.7 parcel.la 82, 
d’aquest Municipi 

CONTRATISTA No consta 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 20-5-2009 
 
 
 
 
Nº EXPEDIENT 26/2009 
NOM / DOMICILI SERGI VILA CASANOVAS 

Almogavers, 1 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Realitzacio de finestra en Roberta a la vivenda del carrer Almogavers, 1 d’ 
aquest Municipi 

CONTRATISTA No consta 
INFORME DESFAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 13-5-2009 
 
 

Nº EXPEDIENT 32/2009 

NOM / DOMICILI SEBASTIA DALMAU BARRAL 
Major, 137 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Arranjament de 2 teulades de coberts existents i tanca  al carrer major, 
135, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Ell mateix  
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 21-05-2009 
 
Nº EXPEDIENT 34/2009 
NOM / DOMICILI ROBERT ALBIR SEUMA 

Major, 54 
25124-ROSSELLO 

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

25



 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓ Reparacio Roberta existent (65 m2), vivenda del carrer Major, 54, 

d’aquest Municipi 
CONTRATISTA Poly Armados,SA 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 21-05-2009 
 
Nº EXPEDIENT 33/2009 
NOM / DOMICILI MARIA TERESA GRACIA HORTET 

Graver de Dalt, 10 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Arranjament de la  coberta existent  a la vivenda del carrer Graver de Dalt, 
10, d’aquest Municipi  

CONTRATISTA Construccions Fernandez Guillaumet 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 21-05-2009 
 
Nº EXPEDIENT 35/2009 
NOM / DOMICILI CONSUELO HERNANDEZ HERNANDEZ 

Plaça Nova, 17 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Reparacio puntual teulada (goteres ) vivenda del  carrer Plaça Nova, 17 
d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Ell mateix 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 21-05-2009 
 
 
 
Nº EXPEDIENT 39/2009 
NOM / DOMICILI PERE JOVE PORTA 

C/ Sant Jordi, 3 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Aplacat interior brancals i llinda porta d’acces vivenda del carrer  Sant 
Jordi, 3, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Construccions Gorgues, SL 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 27-05-2009 
 
 
 
Nº EXPEDIENT 38/2009 
NOM / DOMICILI MARIA PILAR GASOL SEUMA 

Raval, 71 
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25124-ROSSELLO 
DESCRIPCIÓ Substitucio de bandera per plat de dutxa i col.locacio caseta de fusta al 

jardi de la vivenda del carrer Raval, 71 d’aquest  Municipi 
CONTRATISTA Construccions Gorgues 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia  27-05-2009 
 
 
Nº EXPEDIENT 10/2009 
NOM / DOMICILI PRODUCCIONES DELICIOSAS,S.L. 

Mancomunitat de Catalunya, 3, 3er 2a 
25123-TORREFARRERA 

DESCRIPCIÓ Projecte Basic i executiu de reforma edifici aïllat existent  de planta 
soterrani, planta baixa i planta primera destinat a ús de restaurant, a la 
Ctra. Vall d’ Aran,  parcel.la 5 

CONTRATISTA No consta 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 25-05-2009 
 
Nº EXPEDIENT 27/2009 
NOM / DOMICILI JUAN GODOY GOMEZ 

Cardenal Cisneros, 24, esc. 2, 1-2 
25003-LLEIDA 

DESCRIPCIÓ Substitucio vigues de Roberta i cobriment de construccion al pol.11 
parce.la 15, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA No consta 
INFORME DESFAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 13-05-2009 
 
 
Nº EXPEDIENT 45/2009 
NOM / DOMICILI MARIA SEGURA VIDAL 

Major, 67 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Reparacio d’envà interior de la vivenda del carrer Major, 67, d’aquest 
Municipi 

CONTRATISTA Construccions Ribes Fdez. 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia  05-06-2009 
 
 
Nº EXPEDIENT 37/2009 
NOM / DOMICILI JOSEP MARIA MORA SABATE 
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Graver de Baix, 46 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Realitzacio de pou de drenatge , reparacio de jardineros i de tela asfaltica 
de coberta de la vivenda del carrer Graver de Baix, 46, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Ell mateix 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 05-06-2009 
 
 
Nº EXPEDIENT 43/2009 
NOM / DOMICILI MERCE CODINA BOTARGUES 

La Mina, 101 
08173-SANT CUGAT DEL VALLES 

DESCRIPCIÓ Arranjament habitatge del carrer Mossen Cinto Verdaguer, 2, d’aquest 
Municipi 

CONTRATISTA Construccions Ribes Fdez 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 05-06-2009 
 
 
Nº EXPEDIENT 41/2009 
NOM / DOMICILI MANEL MARTI VILA 

C/ Raval, 36 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Arranjament façana vivenda del carrer Raval, 36 d’aquest Municipi 
CONTRATISTA Construccions Fernandez Guillaumet 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 18-06-2009 
 
 
Nº EXPEDIENT 44/2009 
NOM / DOMICILI FRANCISCO MENA LENDINEZ 

Verge del Roser, 8 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Arranjament façana vivenda del carrer Verge del Roser, 8 d’aquest 
Municipi 

CONTRATISTA Ell mateix 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia  18-06-2009 
 
 
Nº EXPEDIENT 46/2009 
NOM / DOMICILI JORDI  VILAMAJO GIBAL 
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c/ Carrasco i Formiguera, 34 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Pavimentar jardi lateral de la vivenda del carrer Carrasco i Formiguera, 34 
d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Construccions Ribes Fernandez 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 18-06-2009 
 
 
Nº EXPEDIENT 13/2009 
NOM / DOMICILI NURIA MONTSERRAT FERNANDEZ 

Celler, 13 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Ampliacio habitatge unifamiliar en testera, al carrer Verge del Roser, 7 
d’aquest Municipi 

CONTRATISTA No consta 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 01-07-2009 
 
 
Nº EXPEDIENT 55/2009 
NOM / DOMICILI ALIER,S.A. 

Paperera Alier, s/n. 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Projecte d’ampliacio en planta altell i legalitzacio d’obres existents sense 
us especific existents en industria de manipulacio de paper i cartro, al 
cami de Benavent 

CONTRATISTA No consta 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 22-07-2009 
 
 
Nº EXPEDIENT 49/2009 
NOM / DOMICILI ANTONIO POYATOS RODRIGUEZ 

Ramon Berenguer IV, 12 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Construccio piscina a la vivienda  del carrer Ramon Berenguer IV, 12 
d’aquest Municipi 

CONTRATISTA No consta 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 22-07-2009 
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Nº EXPEDIENT 50/2009 
NOM / DOMICILI BALTASAR HORTET FOLGUERA 

Sant Jordi, 5 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Substitucio de 4 biguetes en mal estat a la vivenda del carrer Sant Jordi, 5, 
d’aquest Municipi 

CONTRATISTA No consta 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 17-07-2009 
 
 
Nº EXPEDIENT 53/2009 
NOM / DOMICILI MIQUEL COMELLA ALCAZAR 

Major, 16 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Canvi de porta d’entrada de la vivenda del carrer Major, 16 d’aquest 
Municipi 

CONTRATISTA Ell mateix 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 29-07-2009 
 
 
Nº EXPEDIENT 54/2009 
NOM / DOMICILI Sergi Farre (en representacio de la COMUNITAT DE PROPIETARIS 

DEL PARKING DEL CARRER CARRASCO I  FORMIGUERA, 47. 
DESCRIPCIÓ Rebaix de gual en vorera per pas de vehicle al parking del carrer Carrasco 

i Formiguera, 47  
CONTRATISTA Ells mateixos 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 29-07-2009 
 
 
Nº EXPEDIENT 51/2009 
NOM / DOMICILI JOSEFINA MARIN RUIZ 

Graver de Baix, 7 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Arranjament  façana de la vivenda del carrer Graver de Baix, 7 d’aquest  
Municipi 

CONTRATISTA Construccions Gorgues,SA 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 22-07-2009 
 
Nº EXPEDIENT 48/2009 
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NOM / DOMICILI MARIA ISABEL FARRERO PINTAT 

Major, 137 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Arranjament magatzem del carrer Major, 133 d’aquest Municipi 
CONTRATISTA No consta 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret  d’ Alcaldia 03-07-2009 
 
Nº EXPEDIENT 47/2009 
NOM / DOMICILI RAMON ORTIZ MORELL 

Rambla d Girona, 16 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Injeccio de ciment per consolidacio de terreny del jardi de la vivenda del 
carrer rambla de Girona, 16, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Cimentacions Especials Ponent, SLU 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 16-07-2009  
 
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.  
 
XV.- CORRESPONDENCIA OFICIAL I ASSUMPTES DE TRÀMIT.  
Es dona compte de la correspondència rebuda essent de destacar per la seva 
importància: 
-Escrit  Departament de Salut comunicant  canvi de titularitat de la farmàcia de 
Rosselló. 
- Escrit Unió de pagesos fent  arribar moció que es presentarà al Departament de 
Catalunya sobre la situació de la pagesia professional Catalana. 
- Informació pública del Pla d´Obres i Serveis de Catalunya 
- Permís de connexió Alier amb motiu de les obres de l’ampliació de CELSUM. 
- Incidències de les obres de l´escola bressol. 
- Comunitat de Regants del Canal de Pinyana sobre les derrames del 2009 i dels 
convenis que es van subscriure al sud-1 i sud-4. 
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- L´autorització de l´agència de l´observatori de l´energia sobre el consum,escrit que 
comenta l’Alcalde dient que es tracta  és una criatura entre la Diputació i l´Ajuntament, 
en la que ens van oferir de forma gratuïta un control de despesa per l´enllumenat nostre, 
estem esperant com es concreta i assessorar-nos per reduir la despesa elèctrica. 
- Autoritzacions ambientals diverses.  
- Escrit  Direcció General d´Urbanisme, sobre l’aprovació Projecte Urbanització Sud-4, 
i que ens donen 6 mesos per l´aprovació definitiva del projecte d´urbanització. 
- Sol·licitud  presentada envers convocatoria per adquisició de vehicles municipals, 
convocatòria 21 de juliol, per a vehicles polivalents amb un import màxim de 60.000 
euros iva inclòs. 
 Per ultim es dona compte de la legislació d´interès entre d’altres Ordre de tutela 
financera i  Nova Llei d´espectacles i activitats recreatives. 
 
 
XVI.-FACTURES I COMPTES. 
S'aprova la relació de factures detallada i en poder dels regidors que ascendeix a la 
quantitat de  501.083,74 € €  
 

DATA INTERESSAT DESCRIPCIO  

    

25/04/2009 FONTANET, C.B. Despeses varies cursa d' orientacio  

15/04/2009 ENVELATS ELIAS,S.L. Lloguer, muntatge i desmuntatge envelat, fira motos-09  

23/04/2009 WURTH ESPAÑA,S.A. Indafpae bioestimulante fungip, 1 litre  

04/05/2009 MONTSE PRATS GISPERT Prestacio serveis escola bressol, 3er pagament-09  

27/04/2009 WURTH ESPAÑA,S.A. Disolvent de neteja, 10 litres  

27/04/2009 WURTH ESPAÑA,S.A. Pavitraffic, 20 litres  

05/05/2009 INSTAL.LACIONS ALBIR Manteniment calef.escoles i es.bressol,gener-abril-09  

30/04/2009 SERVEIS LIC 1999,SLU Neteja viaria Municipi, abril-09  

27/04/2009 WURTH ESPAÑA,S.A. Cinta per enmascarar  

25/04/2009 INTRACATALONIA Serveis noticies emissora, abril-09  

06/05/2009 CONSTRUCC.FDEZ.GUILLAUMET Treballs maquina, poda arbres de les escoles  

30/04/2009 ONDA RAMBLA Publicitat fira motos-09  

05/05/2009 WURTH ESPAÑA,S.A. Materials varis per equipament  

30/04/2009 EXCAV.CASANOVAS,S.L. 50 panots per l'obra c/ Carrasco i Formiguera  

30/04/2009 FRU-ROSE, SCCL Pinso per a gossos  

30/04/2009 FRU-ROSE, SCCL Sulfats per jardins Municipi  
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06/05/2009 FECSA ENDESA Rebut e.electr.enllum.public, 3-4 a 6-5-09  

06/05/2009 FECSA ENDESA Rebut e.electr.enllum.Cami Benavent, 3-4 a 6-5-09  

30/04/2009 GUERIN LLEIDA Materials varis per treballs electricista  

08/05/2009 QUALITAT TOTAL, S.L. Urbanitzacio i ajardinament rotonda Pont More  

03/05/2009 COMUNICANT, bona premsa Butlleti informatiu, trimestral, num.3  

03/04/2009 COMUNICANT, bona premsa Assessoria en comunicacio i premsa, abril-09  

08/05/2009 ALFAGRAF , arts grafiques Cartes , targetons,  i altres materials  

30/04/2009 JOAN A. URBANO Pintura vies publiques  

07/05/2009 FECSA ENDESA Rebut e.electr.enllum.public, 6-4 a 7-5-09  

07/05/2009 FECSA ENDESA Rebut e.electr.enllum.public, 6-4 a 7-5-09  

07/05/2009 FECSA ENDESA Rebut e.electr.enllum.public, 6-4 a 7-5-09  

07/05/2009 FECSA ENDESA Rebut e.electr.edifici Ajuntament, 6-4 a 7-5-09  

12/05/2009 PUBLICITAT Y G.NAVARRO,SL. Camisetes, per la cursa d'orientacio  

30/04/2009 SEGRE SERVEIS,S.A. Aigua per l' Ajuntament, abril-09  

11/05/2009 GAS NATURAL SERVICIOS Rebut  gas   escoles, 4-3 a 6-5-09  

11/05/2009 GAS NATURAL SERVICIOS Rebut gas escoles, 7-4 a 7-5-09  

11/05/2009 GAS NATURAL SERVICIOS Rebut gas edifici Ajuntament, 7-4 a 7-5-09  

07/05/2009 UNIPRESALUD Quota activitat tecnica, mes de maig-09  

07/05/2009 UNIPRESALUD Examens salut i salut laboral, 1-5 a 31-7-09  

28/04/2009 ROCRISSA, S.L. Treballs neteja solera canal  

15/05/2009 CIAL ILLA GIRO Sacs de ciment , per vies publiques  

11/05/2009 WOLTERS KLUWER llibre guia integrada ley general tributaria  

15/05/2009 CONSTRUC.GORGUES,S.A. Treballs fronton Colonia  

12/08/2009 PILAR BOTARGUES 4 cintes corals, material i feina  

15/04/2009 FECSA ENDESA Rebut e.electr.escoles, 12-3 a 13-4-09  

07/05/2009 FECSA ENDESA Rebut e.electr.enllum.public,6-4 a 7-5-09  

07/05/2009 FECSA ENDESA Rebut e.electr.enllum.public, 6-4 a 7-5-09  

07/05/2009 FECSA ENDESA Rebut e.electr.bombes aigua, 6-4 a 7-5-09  

07/05/2009 FECSA ENDESA Rebut e.electr.zona esportiva, 6-4 a 7-5-09  

07/05/2009 FECSA ENDESA Rebut e.electr.llar jubilats, 6-4 a 7-5-09  
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08/05/2009 FECSA ENDESA Rebut e.electr. Cami colonia, 6-4 a 7-5-09  

07/05/2009 FECSA ENDESA Rebut e.electr.enllum.public, 6-4 a 7-5-09  

15/04/2009 FECSA ENDESA Rebut e.electr.enllum.Cami Alpicat, 12-3 a 13-4-09  

15/05/2009 WURTH ESPAÑA,S.A. Materials varis per equipament  

15/05/2009 WURTH ESPAÑA,S.A. Materials varis per equipament  

14/05/2009 WURTH ESPAÑA,S.A. Tenaza prensaterm.  

30/04/2009 ABACUS, cooperativa Llibres per sant jordi-09  

01/05/2009 VODAFONE Rebut telefons mobils ajunt.1-4 a 30-4-09  

30/04/2009 FERRET.ALBERT SOLER Materials varis per equipament  

12/05/2009 VEPRODIMA,S.L. Sabates per treballdors  

27/04/2009 L'ESCOLA, AESFORM.SLL. Implantacio curs atencio al client, personal ajunt.  

19/05/2009 Aleix i Andreu Porta, SCP Treballs varis, picadora i tirar herbecida  

30/04/2009 ROMERO POLO Pavimentacio carrers raval i nord  

08/05/2009 OBIOLS YSAC,SLU Despeses Junta compensacio Sud-4  

19/05/2009 WURTH ESPAÑA,S.A. Materials varis per equipament  

22/05/2009 ÇAVA Comunicacio grafica Programa  de mà, acte 30 anys ajunt.democratics  

25/05/2009 FEDER.RADIOS LOCALS CAT. Quota anual associats, exercici 2009 

08/05/2009 SOCOMOR,S.A, Materials varis  

17/05/2009 FORN DE PA GIRIBET,SCP Despeses varies trobada corals 

20/05/2009 CONSTRUCCIONS GORGUES Arranjament  voreres passeig carretera 

28/05/2009 TELEFONICA Facturacio plana empreses, maig-09 

28/05/2009 TELEFONICA Facturacio plana empreses, maig-09  

25/05/2009 MARBRES LLUIS SIMO Placa arenisca pel cementiri  

20/05/2009 FUNDACIO DUCTIL BENITO,SL. Materials varis per parc  

22/05/2009 BOSCH SERIGRAF Estampar roba  dels treballadors de l' Ajuntament  

26/05/2009 METAL.RUBINAT Instal.lacio fre en porta de vidre Consultori  

26/05/2009 METAL.RUBINAT Subministrament i col.locacio de  2 trams de pasama  

28/05/2009 METAL.RUBINAT Subministrament i col.locacio vidre a les escoles  

04/05/2009 CAPARROS Entrepans de pernil, torbada puntaires, 22-3-09  

25/05/2009 LABORATORIOS BIOTECNOLOGIA Materials per les piscines  
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28/05/2009 TALLER ROSSELLO Reparar maquina netejar carrers  

28/05/2009 CONSTRUCCIONS GORGUES Fer paret lateral del fronton  

01/06/2009 GRAVOLLEIDA Plaques llautor , nom alcaldes  

30/05/2009 EXCAV.CASANOVAS,SL. Treballs Cami cemtiri, aviador fins rentador  

30/05/2009 EXCAV.CASANOVAS,SL. Treure runa abocador camins  

30/05/2009 EXCAV.CASANOVAS,SL. Obra Cami Moli del serra  

30/05/2009 EXCAV.CASANOVAS,SL. Obra parc ludics, jubilats  

30/05/2009 EXCAV.ALEJANDRO MARTI Treballs parc ludics, jubilats  

29/05/2009 WURT ESPAÑA,S.A. Materials per equipament  

30/05/2009 SERVEIS LIC 1999,SLU Neteja viaria, mes de maig-2009  

31/05/2009 MERCADE Treballs reparacio taula control 1, emissora  

31/05/2009 POINT.P Materials varis per manteniment Casal  

04/06/2009 HORTICULTURA BELLMUNT Plantes i sac de terra per jardins  Municipi  

29/05/2009 GUERIN LLEIDA Materials per manteniment electricista  

01/06/2009 WURT ESPAÑA,S.A. Materials per equipament  

30/05/2009 EXCAV.CASANOVAS,SL. Obra plaça Esglesia, 1a. Certificacio  

30/05/2009 EXCAV.CASANOVAS,SL. Obra parc del diposits, 1a. Certificacio  

08/06/2009 KRAK'S , CREAC.ARTISTIQUES Quadres, obsequi, festa 30 anys ajunt.democratics  

07/06/2009 DIT I FET (Dolores Arroyo) Cortines , inauguracio quadres alcaldes, 6-6-09  

09/06/2009 ATOBI, TIABO , S.L.UNION Projecte execucio escola bressol, 1a. Certificacio  

09/06/2009 ÇA VA, COMUNICACIO GRAFICA Butlleti informatiu i programa f.major juny,  maquetacio  

09/06/2009 MARBRES LLUIS SIMO Placa arenisca pel cementiri  

29/05/2009 QUIMICA SERO,S.L. Desratitzacio, data 18-5-09  

01/06/2009 VODAFONE Rebut telefons mobils Ajunt.1-5 a 31-5-09  

27/05/2009 C.RESIDUS SEGRIA Recollida residus FORM, abril-2009  

27/05/2009 C.RESIDUS SEGRIA Recollida residus RSU, abril-2009  

27/05/2009 NEXICA , COM 2002,S.L. Renovacio dominis generics, juny-09 a maig.2010  

31/05/2009 NOVES FORMES GRAFIQUES Anunci  SUD-4  

03/06/2009 TORRELSA Cafe i gots per l' ajuntament  

28/05/2009 SIEF-2,S.L. Quota anual central receptora  
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31/05/2009 MN CATERING 2003,SL Menjars preparats escola bressol, maig-2009  

31/05/2009 ESTACIO SERVEI BENAVENT Gasoil per vehicles ajuntament  

01/06/2009 CONSELL COMARCAL SEGRIA Recollida escombreries, mes de maig-2009  

28/05/2009 SEMIC INTERNET Carpeta, gestio i manteniment  

28/05/2009 LA OFICINA Paper i armari per l' Ajuntament  

15/05/2009 FERRET.ALBERT SOLER Materials varis per equipament  

20/05/2009 APLICOR,S.A. Materials varis per les piscines  

03/06/2009 FECSA ENDESA Rebut  e.electr.enllum.C.Benavent, 6-5 a 3-6-09  

03/06/2009 FECSA ENDESA Rebut e.electr.enllum.Blocs S.Pere, 6-5 a 3-6-09  

04/06/2009 FECSA ENDESA Rebut e.electr.enllum.public, 7-5 a 4-6-09  

04/06/2009 FECSA ENDESA Rebut e.electr.edifici Ajunt.7-5 a 4-6-09  

04/06/2009 FECSA ENDESA Rebut e.electr.escoles, 6-4 a 4-6-09  

09/06/2009 EL COMBO MARQUES SARRIES Actuacio grup musical, festa ajunt.democratics  

31/05/2009 FRU-ROSE, SCCL Sulfants per jardins Municipi  

31/05/2009 FRU-ROSE, SCCL Pinso per a gossos  

08/06/2009 CONSTRUCCIONS GORGUES Refer mur del fronton  

02/06/2009 UNIPRESALUD Activitat tecnica, quota mensual, juny-09  

09/06/2009 GRAVOLLEIDA Plaques marcs fotos alcaldes  

01/06/2009 FOTO LLUM, S.L. Fotografies i marcs del 4 alcaldes anteriors  

03/06/2009 BOSCH SERIGRAF Boligrafs ajuntament  

03/06/2009 WOLTERS KLUWER Llibre tratado cotabilidad publica local  

03/06/2009 SEMIC INTERNET Registre domini, allotjament e-mail  

09/06/2009 S.DIGITALES CATALUNYA,S.L. Facturacio copies fotocopiadora, 21-4 a 9-6-09  

09/06/2009 VIAT Gorres i altres pels agents municipals  

31/05/2009 CORREUS I TELEGRAFS Franqueig correspondencia mes de maig-09  

15/05/2009 DESPATX SIMEO MIQUEL Assessoria general, gener-abril-09  

30/05/2009 FERRET.ALBERT SOLER Materials varis per equipament  

09/06/2009 SIEF-2 REVISIO ALARMA AJUNTAMENT  

09/06/2009 GAS NATURAL AJUNTAMENT MAIG  

09/06/2009 GAS NATURAL ESCOLES MAIG  
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31/05/2009 SEGRE SERVEIS BEGUDES AJUNTAMENT  

12/06/2009 AKIARA SUBVENCIO GIMNASTICA ABR-JUNY  

03/06/2009 COMUNICANT SERVEI PREMSA MAIG  

17/06/2009 ILERMOTO PERDUA CADIRES FIRA  

04/06/2009 WOLTERS WLUWER SUSCRIPCIO ON-LINE  

04/06/2009 SHALOM VARIS ACTE 30 ANYS DEMOCRATICS  

15/06/2009 VILATEL PLATAFORMA REP. ENLLUMENAT  

11/06/2009 WURTH MATERIAL EQUIPAMENT BRIGADA  

11/06/2009 WURTH MATERIAL EQUIPAMENT BRIGADA  

11/06/2009 WURTH MATERIAL EQUIPAMENT BRIGADA  

18/06/2009 EX. CASANOVAS TREBALLS PASSEIG LL. COMPANYS  

30/01/2009 ESBART ROSSELLONES MATERIAL PIROTECNIC REIS 2009  

25/05/2009 INTRACATALONIA SERVEI NOTICIES EMISSORA MAIG  

09/01/2009 MANUEL ESTALELLA BENGALES FESTA REIS  

15/06/2009 ILLA GIRO RAJOLES   

15/06/2009 WURTH DEVOLUCIO MATERIAL  

15/06/2009 WURTH MATERIAL EQUIPAMENT BRIGADA  

15/06/2009 WURTH MATERIAL EQUIPAMENT BRIGADA  

15/05/2009 FECSA ELECTRICITAT EDIFICI CEMENTIRI 13-4 A 15-05  

05/06/2009 FECSA ELECTRICITAT AL-KANIS 07-05 A 04-06  

04/06/2009 FECSA ELECTRICITAT JUBILATS 07-05 A 04-06  

15/05/2009 FECSA ELECTRICITAT CEMENTIRI 13-4 A 15-05  

19/05/2009 FECSA ELECTRICITAT MAJOR 101 BXS 13-04 A 14-05  

04/06/2009 FECSA ELECTRICITAT CASAL 06-04 A 04-06  

04/06/2009 FECSA ELECTRICITAT Z. ESPORTIVA 07-05 A 04-06  

04/06/2009 FECSA ELECTRICITAT BOMBA AIGUA 07-05 A 04-06  

15/05/2009 FECSA  ENLLUMENAT AFORES 13-04 A 15-05  

14/05/2009 FECSA ELECTRICITAT ESCOLES 13-04 A 14-05  

15/05/2009 FECSA ELECTRICITAT ESCORXADOR 13-4 A 15-05  

14/05/2009 FECSA ELECTRICITAT ESCOLES 12-03 A 14-05  
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14/05/2009 FECSA ELECTRICITAT ESCOLES 12-03 A 14-05  

19/05/2009 FECSA ELECTRICITAT AJUNT. VELL 13-04 A 14-05  

16/06/2009 NOTARIA VILLAFRANCA DESPESES ESCRIPTURA  

16/06/2009 AQUALIA SUBMINISTRE LOCAL DONES 02-03 A 28-05  

16/06/2009 AQUALIA SUBMINISTRE ESCORXADOR 03-03 A 28-05  

16/06/2009 AQUALIA SUBMINISTRE AJUNTAMENT 26-02 A 27-05  

16/06/2009 AQUALIA SUBMINISTRE ESCOLA BRESSOL 25-02 A 26-05  

16/06/2009 AQUALIA SUBMINISTRE MAGATZEM AFORES 03-03A 28-05  

16/06/2009 AQUALIA SUBMINISTRE ZONA ESPORTIVA 25-02 A 26-05  

25/06/2009 CASA BADIO BEGUDES AJUNTAMENT  

15/06/2009 HIDRO LLEIDA CAIXA CONEXIO  

19/06/2009 APLICLOR PRODUCTES TRACTAMENT PISCINES  

23/06/2009 MARBRES SIMO PLAQUES CEMENTIRI  

26/06/2009 CORREUS I TELEGRAFS REPARTIR BUTLLETI I PROGRAMA F. M JUNY  

15/06/2009 JORDI ALBA HONORARIS OBRA ESCOLA BRESSOL  

17/06/2009 JORDI ALBA HONORARIS ENDERROC MAGATZEM C/ NORD  

15/06/2009 SIGNUM NORDEST PLACA  

17/06/2009 WURTH MATERIAL EQUIPAMENT BRIGADA  

15/06/2009 ALBERT SOLER MATERIAL EQUIPAMENT BRIGADA  

25/06/2009 GONZALO ADVOCATS ASSESSORIA JURIDICA 2T-09  

30/06/2009 HIGIENE PROFESSIONAL MATERIAL HIGIENIC ESCOLES  

28/06/2009 COBLA 4 VENTS AGRAMUNT COBLA APLEC SARDANES  

25/06/2009 CLUB BITLLES SANT ANTOLI TIRADA BITLLES F.M JUNY  

30/06/2009 JOAN A. URBANO PINTURA SENYALITZACIO CARRERS  

22/06/2009 FECSA ENLLUMENAT C. FORMIGUERA 07-05 A 04-06  

22/06/2009 FECSA ENLLUMENAT C. FORMIGUERA 07-05 A 04-06  

01/07/2009 LA MAÑANA TARIFA SEMESTRAL SUSCRIPCIO  

28/06/2009 TELEFONICA FACTURACIO PLANA JUNY  

28/06/2009 TELEFONICA FACTURACIO PLANA JUNY  

29/06/2009 TASSAP ACTUACIO BABBEL  F.M JUNY  
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29/06/2009 TASSAP PARC AQUATIC ALMAIR F.M JUNY  

29/06/2009 TASSAP ACTUACIO QUMRAM F.M. JUNY  

29/06/2009 TASSAP ACTUACIO ATALAIA I J. ORO F.M JUNY  

30/06/2009 LIMPIEZAS PIRINEO NETEJA VESTUARIS JUNY  

30/06/2009 LIMPIEZAS PIRINEO NETEJA GENERAL DEPENDENCIES  

30/06/2009 LIMPIEZAS PIRINEO NETEJA GENERAL VIDRES DEPENDENCIAS  

29/06/2009 FORN DE PA GIRIBET COQUES DE RECAPTE F.M. JUNY-09  

30/06/2009 CARMEN PAREJA PLANTES JARDINS MUNICIPALS  

30/06/2009 MN CATERING SERVEI MENJADOR EBM JUNY 2009  

17/06/2009 CONSORCI RESIDUS TRACTAMENT RSU  

17/06/2009 CONSELL COMARCAL SERVEIS SOCIALS MAIG/JUNY  

01/07/2009 CONSELL COMARCAL RECOLLIDA RSU JUNY  

30/06/2009 DIARI SEGRE ANUNCI PUBLICITAT F.M JUNY  

26/06/2009 SEMIC RENOVACIO DOMINI.CAT  

01/07/2009 QUIMICA SERO TRACTAMENT TORRE REFRIGERACIO  

01/07/2009 CASTELLO BASCULES ROTLLOS TURNOS CONSULTORI  

01/07/2009 TELEFONICA LINIA MOBIL AJUNTAMENT 18-05 A 17-06  

01/07/2009 TELEFONICA MOBIL METGE  

01/07/2009 APLICLOR PRODUCTES TRACTAMENT PISCINES  

03/07/2009 ÇAVA PROGRAMA APLEC SARDANES  

30/06/2009 MERCADE REPARACIO EMISSORA  

25/06/2009 INTRACATALONIA SERVEI NOTICIES EMISSORA JUNY-09  

29/06/2009 WURTH MATERIAL VARI EQUIPAMENT  

30/06/2009 VILATEL PLATAFORMA REPARACIO ENLLUMENAT  

23/06/2009 BOSCH SERIGRAFIA ESTAMPACIO SAMARRETES PERSONAL  

30/06/2009 E.S. BENAVENT GASOIL VEHICLE AJUNTAMENT  

30/06/2009 LA MAÑANA ANUNCI SUD-1 I F.M JUNY  

15/06/2009 ALBERTO SOLER MATERIAL EQUIPAMENTS  

29/06/2009 SEMIC CARPETA CIUTADANA  

04/07/2009 COBLA JOVENIVOLA AGRAMUNT APLEC SARDANES 2009  
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06/07/2009 SERVI CONTROL VIGILANCIA F.M  JUNY 2009  

01/07/2009 FLORISTERIA ESPIRAL RAMS FESTA MAJOR 2009  

28/06/2009 PIXIE DIXIE ACTUACIO F.M JUNY 2009  

30/06/2009 EX. CASANOVAS TREBALLS RECINTE FIRAL F.M JUNY  

30/06/2009 EX. CASANOVAS OBRES SERRA DIPOSIT  

30/06/2009 EX. CASANOVAS OBRA AV. CATALUNYA  

30/06/2009 EX. CASANOVAS OBRA PL ESGLESIA  

01/07/2009 THOMSON REUTERS FACTURA RENOVACION  

30/06/2009 SERVEIS LIC NETEJA EXTRAORDINARIA ST JOAN  

30/06/2009 SERVEIS LIC NETEJA VIARIA JUNY  

30/06/2009 INSTALBIR ESCOLES MUNICIPALS  

06/07/2009 ATOBI TIABO CERTIFICACIO Nº 2  

06/07/2009 RETROFOREST TRACTAMENT SILVICOLES  

09/07/2009 ESBART ROSSELLO VARIS F.M JUNY-09  

06/06/2009 JARDI ALGUAIRE DINAR ACTE 30 ANYS DEMOCRATICS  

30/06/2009 GONZALO ABOGADOS ASSESSORAMENT 2NT-09  

30/06/2009 GONZALO ABOGADOS GESTIO LABORAL MAR-ABR-MAIG 2009  

18/03/2066 GLAS GELATS PER APLEC DE LA SARDANA  

30/06/2009 FRU ROSE SULFATS JARDINS  

26/04/1929 VODAFONE MOBILS AJUNTAMENT  

03/08/2093 CASA BADIO CAVA APLEC SARDANA  

30/06/2009 CASA BADIO CAVA F.M JUNY  

30/06/2009 JOAN FIGUERA MATERIAL OFICINA  

30/06/2009 CORREUS FRANQUEIG JUNY 2009  

01/07/2009 UNIPRESALUD CTE PREVENCIO RISCOS JULIOL  

02/07/2009 WURTH MATERIAL VARI EQUIPAMENT  

06/07/2009 WURTH MATERIAL VARI EQUIPAMENT  

09/07/2009 HIGIENE PROFESSIONAL MATERIAL HIGIENIC LLAR JUBILATS  

06/07/2009 LLUIS SIMO PLAQUES CEMENTIRI  

04/07/2009 FONTANET OBSEQUIS APLEC SARDANA  
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27/06/2009 FONTANET VARIS PEDALADA F.M JUNY  

07/07/2009 REGALS CARME OBSEQUIS APLEC SARDANA  

30/06/2009 GUERIN MATERIAL ELECTRIC  

30/06/2009 EX. CASANOVAS 2ª CERTIFICACIO OBRA DIPOSIT  

30/06/2009 ALBERTO SOLER MATERIAL VARI EQUIPAMENT  

15/07/2009 REGALS CARME OBSEQUIS CANTADA CORALS  

08/06/2009 XAVIER LLADONOSA SONORITZACIO CANTADA CORALS  

04/07/2009 COBLA 4 VENTS ACTUACIO APLEC SARDANA  

26/06/2009 PLUS (AMALIA SEUMA) VARIS CANTADA CORALS  

28/06/2009 PLUS (AMALIA SEUMA) PEDALADA F.M  

30/06/2009 SEGRE SERVEIS BEGUDES AJUNTAMENT  

07/07/2009 GAS NATURAL CASAL JULIOL  

09/07/2009 WURTH MATERIAL VARI EQUIPAMENT  

30/06/2009 ALCO LLOGUER MANGUERA FESTA AIGUA  

10/07/2009 GRAGO COORD. SEG SALUT OBRA SERRA DIPOSIT  

10/07/2009 GRAGO COORD. SEG SALUT OBRA PL. ESGLESIA  

10/07/2009 GRAGO COORD. SEG SALUT OBRA ESCOLA BRESSOL  

08/07/2009 SISTEMAS CATALUNYA FACTURACIO COPIES JULIOL   

10/07/2009 ABSORSISTEM REPARACIO MAQUINA YAZAKI AJUNTAMENT  

09/07/2009 GAS NATURAL GAS AJUNTAMENT JULIOL  

09/07/2009 GAS NATURAL GAS LOCAL DONES  

10/07/2009 VILATEL PLATAFORMA ARRANJAMENT ENLLUMENAT  

15/07/2009 ILLA GIRO MATERIAL VIES PUBLIQUES  

30/06/2009 LOCALRET PROJECTE URB. SUD-1  

20/07/2009 COMUNITAT REGANTS DESPESES 2009  

30/06/2009 VALERI MAS ASSESSORAMENT URBANISTIC 2NT-09  

19/06/2009 ANEMONE RAMS FI DE CURS AULA DE MUSICA  

16/07/2009 WURTH MATERIAL VARI EQUIPAMENT  

21/07/2009 INFOUNIO MATERIAL INFORMATIC  

01/07/2009 ESBART ROSSELLONES BATEIG DEL SORRO  
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20/07/2009 CIRCUIT URGELLENC CINE A LA FRESCA  

28/07/2009 TELEFONICA FACTURACIO PLANA ADSL JULIOL  

28/07/2009 TELEFONICA FACTURACIO PLANA TELEFON JULIOL  

03/07/2009 COMUNICANT SERVEI PREMSA   

07/07/2009 COPISTERIA TECNICA VARIS EMISSORA  

15/06/2009 FECSA ELECTRICITAT AJUNT. VELL 14-5 A 15-06  

15/06/2009 FECSA ELECTRICITAT ESCORXADOR 15-05 A 15-06  

15/06/2009 FECSA ELECTRICITAT ESCOLES 14-05 A 15-06  

22/06/2009 FECSA ELECTRICITAT AJUNTAMENT 07-05 A 04-06  

15/06/2009 FECSA ENLLUMENAT AFORES 15-5 A 15-06  

22/06/2009 FECSA ENLLUMENAT C/ MAJOR 07-05 A 04-06  

15/06/2009 FECSA ELECTRICITAT LOCAL DONES 14-05 A 15-06  

15/06/2009 FECSA ELECTRICITAT CEMENTIRI 15-05 A 15-06  

15/06/2009 FECSA ELECTRICITAT MAGATZEM 15-05 A 15-06  

29/07/2009 TORRELSA Cafe, gots i agitadors  

28/07/2009 CASA BADIO Cervesses  

25/07/2009 INTRACATALONIA Serveis noticies, juliol-09  

15/07/2009 FERR.ALBERT SOLER Materials varis per equipament  

22/07/2009 CLIMATITZACIO SAUFER,S.L. Termostat (Josep Subirada)  

22/07/2009 CLIMATITZACIO SAUFER,S.L. Comprovar avaria aire acondicionat Ajuntament  

  Membres Corporacio, maig-juny-juliol-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  

 Raul Morlans Monjo Gestions Ajuntament  

 Macia Jove Rodes Gestions Ajuntament  
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 Marta Porta Justribo Gestions Ajuntament  

    

    TOTAL  501.083,74 € 

 Decret;   

 S' aprova la relacio de factures a d' alt detallada que ascendeix a la quantitat de ,,,  501.083,74 € 

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

 
 
XVII.- MOCIONS 
Per part de l’Alcaldia s’explica als assistents el contingut de les mocions, que proposen 
els grups municipals al Ple de la Corporació i comenta que n’hi ha tres mocions: 
Primera moció :: Que passa a explicar r el Regidor Sr Pere Joan Vidal , assabentant als 
regidors dels motius de la mateixa que s’enmarcan en que dit Pla  es trobava inclós al 
Plan Nacional de Riegos, i s’ha de intentar  que no es perdi el reg, és zona espectant de 
reg. ,essent  el seu tenor literal el següent:  
 
“Moció per a la inclusió de la zona regable del Pla del Sas de Rossello en el Plan de 
la Cuenca del Noguera Ribagorzana “ 
 
Exposició de motius: 
1. El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de 
Catalunya, va aprovar el Decret 93/91, de 4 de març, pel qual es va procedir a la 
declaració d’utilitat pública i urgent execució de la concentració parcel·lària de la zona 
regable del Pla del Sas d’Alguaire, Alfarràs, Almenar, Rosselló i Malpartit 
(Torrefarrera), (DOGC núm. 1428 de 10 d’abril de 1991). 
2. El Real Decret 1664/1998, de 24 de juliol, va aprovar la proposta del Plan 
Hidrològico de la Cuenca del Ebro que fou redactada l’any 1996. En aquesta proposta 
s’estableixen referències expresses al reg del Pla del Sas (TM d’Alguaire), especificant-
se en la memòria l’anomenada “Elevación de Alguaire” , la qual havia de representar la 
posada en regadiu de 2.126 Ha amb una dotació de 8.237 m3 per Ha. 
3. Des de fa molts anys, els propietaris de la zona de Pla del Sas, s’han plantejat la 
possibilitat de transformar les seves finques en regadiu, fins al punt que l’anomenat 
regadiu del Pla del Sas fou inclòs en el Plan Nacional de Regadios – Horizonte 2008 
(Reial Decret 329/2002 de 5 d’abril), on hi consta com a regadiu en execució, amb una 
superfície regable de 3.500 Ha, 4.500 Ha de zona dominada, 100 Ha de superfície a 
transformar l’any 2008 i 3.400 Ha de superfície pendent a transformar posteriorment a 
l’any 2008. 
4. En la presentació de l’esborrany del Plan de Cuenca del Noguera Ribagorzana, no 
apareix el regadiu del Pla del Sas, previst el en Plan Nacional de Regadios-Horizonte 
2008, amb una superfície de 3.500 Ha i una dotació de 3.500 m3/Ha per any.   
5. La Comunitat Expectant de Regants del Pla del Sas i de tots els propietaris, veu del 
màxim interès, poder posar en regadiu la totalitat de les terres que pertanyen a aquesta 
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zona regable i per el qual, en l’any 1991 es va aprovar la realització de la concentració 
parcel·lària i aprovades les seves bases definitives per Resolució del Director General 
d’Estructures Agràries del DARP en data 17 de gener de 1996; essent aquesta la finalitat 
última d’aquesta concentració. 
Així mateix, s’ha encarregat la realització de diferents estudis de viabilitat d’aquest 
regadiu. L’últim d’ells, l’any 2001 amb el nom “Estudi de viabilitat de regadiu del Pla 
del Sas. TM d’Alguaire”, el qual resta pendent d’actualització. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Rossello l’adopció del següent acord: 
Primer.- Sol·licitar a la Confederación Hidrogràfica del Ebro, la inclusió en el Plan de 
la Cuenca del Noguera Ribagorzana, de la zona regable del Pla del Sas dels municipis 
d’Alfarràs, Almenar, Alguaire, Rosselló i Malpartit (Torrefarrera), per a que 
posteriorment, puguin posar-se en regadiu dites zones. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Departament d’Agricultura, Alimentació i 
Acció Rural de la Generalitat de Catalunya  i al Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient 
a Madrid. 
En el seu debat el Regidor Sr Josep Gorgues pregunta si No es va fer la concentració 
parcel·laria pensant en aquesta idea? Contestatn el Regidor que la concentració tampoc 
ha servit de res, ja que l´autovia la xafa per una banda i parteix totes les finques, 
l´aeroport l´acaba de destrossar; el que queda és un petit bussi  de Zepa. Tenim 
l´esperança de que algun dia es pugui fer algo, ja que si no hi ha aigua no hi ha vida. 
 
Seguidament l’alcalde sotmes a votació la  Segona moció:  
 
Manifest dels damnificats per la quiebra de la Secció de crèdit de Copalme. 
 
Arran de la declaració de concurs de l´entitat COPALME i SECCIÓ DE CRÈDIT, 
SCCL, els estalviadors que havien confiat els seus estalvis a la secció de crèdit han 
pogut comprovar que a la data de la darrera inspecció practicada per la inspecció 
financera (octubre 2006) la Cooperativa estava fent mal us dels estalvis i incomplia 
amplament amb les limitacions imposades per la Llei 6/1998, reguladora de seccions de 
crèdit, sense que molts d´aquests incompliments fossin detectats per la inspecció i sense 
que aquesta sancionés els constatats. 
 
La manca de fiscalització, control i sanció per part del Departament d´Economia i 
Finances de la Generalitat de Catalunya va determinar que la Cooperativa continues fent 
un mal us dels estalvis durant tot l´any 2008, fins al punt de consumir-los i acabar en 
l´esmentada situació de concurs. 
 
L´11 de febrer de 2009 es complirà un any des de que fou declarat el concurs 
d´acreedors de COPALME I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL, i els dipositants de la secció 
de crèdit, més de 400 famílies que hi tenien dipositats els seus estalvis (més de 6 
milions d´euros en total) veuen com les seves expectatives de recuperar-los s´esvaeixen 
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davant l´absoluta passivitat de la Generalitat de Catalunya, que no ha fet res per arranjar 
la situació, és per això que els signataris d´aquest Manifest demanem: 
 
1.- que es responsabilitzi per la seva manca de diligència en la fiscalització i tutela de la 
secció de crèdit de COPALME. 
2.- Que, en conseqüència dugui a terme les actuacions necessàries per rescabalar als 
dipositants de la secció de crèdit de COPALME dels perjudicis causats arran de la 
declaració de concurs d´aquesta entitat, reintegrant-los l´import dels seus dipòsits.   
3.- Que d´ara en endavant, la Generalitat de Catalunya dugui a terme les actuacions 
necessàries o creï els mecanismes oportuns per garantir els dipòsits de les seccions de 
Crèdit de les Cooperatives Catalanes. 
Per tot això el Ple de l´Ajuntament de Rosselló es solidaritza amb el grup d´afectats i 
subscriu integrament el text anterior. 
 
I per últim l’Alcaldia sotmet a consideració de la Corporació la Tercera moció, que 
tracta del manifest proposat per l´Alcalde d´Almacelles, en el que demana que  els 
pobles limítrofs a l´aeroport entrin en el Consorci, com son Almenar, Almacelles i 
Rosselló.i  que en sintesis diu : 
 
Manifest dels Ajuntaments de Rosselló, Almenar i Almacelles per sol·licitar la 
inclusió d´aquests municipis en el Consorci que ha de regir la gestió de l´aeroport 
de Lleida. 
 
Atesa la importància d´estar presents en el Consorci sol·licitem que es contempli per 
part del Govern de la Generalitat, en tant que encara està en tràmit la redacció i 
aprovació dels Estatuts del Consorci que ha de regir la gestió de l´aeroport de Lleida, la 
inclusió dels municipis de Rosselló, Almenar i Almacelles a l´igual que els altres dos 
municipis afectats i la resta d´administracions implicades i que ja hi figuren. 
 
Donar trasllat de l´acord que es desprèn d´aquest manifest al Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques, a fi que es doni per assabentat i faci les gestions oportunes 
per atendre la nostra sol·licitud. 
 
Mostrant els assistents la seva conformitat . 
 
XVIII.- PRECS I PREGUNTES   
Per la Regidora Elisa Torrelles  es pregunta si es  sap quelcom del Consultori? 
L’alcaldia comenta que s’ha fet la visita a Sanitat i dona la paraula a la Regidora Montse 
Folguera per la seva explicació,  manifestant la Regidora  que el Departament de Sanitat 
tenia un compromís amb l’ajuntament de i quan tinguessin els plànols definitius entraria 
en tràmits i aleshores ens farien una carta de compromís signada pel Conseller, en la que 
es comprometen a assumir el cost del Consultori en els terminis que siguin necessaris. 
Intervé l’alcalde i manifesta que la tècnica Municipal ha estat en contacte amb el Ramon 
Piñol i un cop ens doni l´Ok, es passa a Barcelona i faran la carta de compromís. 
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Intervé el Regidors Sr, Macià i pregunta si No es podria fer la carta de compromís abans 
d´ iniciar l’obra? S’ha apostat molt fort a un cavall que està sobre una proposta d’acord. 
L’alcalde. Contesta i comenta  que  l’obra la tenien que haver fet ells fa molts anys i no 
permetre que tinguéssim un micro-consultori com el que tenim avui dia.. Un altre 
exemple es que  nosaltres tinguem que comprar els ordinadors pel Consultori de 
Rosselló, no ho pot fer això el Departament de Sanitat?  i afegeix que en  el sistema 
polític de l’estat espanyol els Ajuntaments són l’esglaó més dèbil i se’ns paguen les 
subvencions tant tard quan volen sense cap indemnització, un exemple clar es l’escola 
bressol,  ens tenen que donar 700.000 euros quan ens els donaran ?, quan s’hagi 
finalitzat els treballs, n’obstant al contractista l’has de pagar en dos mesos 
El Regidor Sr Macià manifesta que la por d’aquest assumpte, no és com l’escola bressol 
que té una garantia, sinó que en el cas del Consultori  és una paraula donada i vist que 
no poden pagar un ordinador , tranquil·lament et diuen que no potser  i et quedes amb la 
joia aquella intentant vendre-la pel preu que l’has comprat. 
Intervé l’alcalde. i manifesta que en el pitjor dels casos jo estic convençut que el 
Consultori de Rosselló anirà allà, ara o més endavant. Comparteixo la teva opinió, però 
tenim la circumstància que tenim a Rosselló, estem com estem i hem de tirar endavant. 
Tenim un conveni amb la Conselleria que potser molt o potser res, però el fan els seus 
juristes. Si el Departament deixa desemparat el poble, l’ajuntament ha de fer un pas 
endavant. 
 
En un altre ordre el Regidor  Sr. Bertomeu , comenta arran de la seva dimissió dins 
d’ERC, com afectarà la mateixa a nivell municipal. 
Contesta l’alcalde i  diu que per discrepàncies ideològiques la meva situació a ERC ha 
arribat a un punt sense solució,  m´allibero de la militància del partit. A nivell local, els 
dos regidors de la meva llista són solidaris amb la meva decisió. La llista de Rosselló és 
un compromís a títol personal i nosaltres  no els fallarem. Jo el futur no el se, i 
continuaré fent tot el que pugui per l’ajuntament i el poble. 
A nivell personal continuaré sent coherent amb les meves idees. 
Intervé el Regidor Sr Macià. i manifesta que creu  que sortir al diari amb aquestes 
declaracions no crec que ajudi, més bé perjudica, i en política no tenim l d’experiència 
teva, però la complicitat i el bon rotllo, tot ajuda. La gent ens diu que no potser que 
Rosselló surti vinculada amb notícies negatives, amb declaracions poc edificants i que 
s’hauria d’acabar això. 
Alcalde.- Recullo el teu prec. 
Torna  a intervenir el Regidor Sr  Macià i comenta que als diaris va sortir un comentari 
de que s’hauria de despedir  gent a l’ajuntament de Rosselló. 
Contesta l’alcalde i diu que,   el que surt al diari no és el 100 % del que es vol dir. Si el 
finançament de l´ Estat espanyol no arriba,  una de les opcions és reduir plantilla. 
Al dia d’avui no hem d’acomiadar ningú. 
Intervé novament el Regidor Sr Macià. i pregunta  que al  ple de desembre passat, ens 
adonen  que s’emprava un altre nom que no és l’oficial del poble, i van demanar que no 
es seguís fent , perquè s´ incomplia la normativa que hi ha.  
Contesta l’Alcalde.i  manifesta que si  et mires les caràtules que fem servir el dia d’avui, 
molt normatives no són, ja que som l’únic municipi de Catalunya que davall 
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d’ajuntament de Rosselló hem d’explicitar de quina comarca som. Se el que m’estàs 
dient i ho entenc. Jo entre dir-me Ajuntament de Rosselló de Segrià o dir-me 
Ajuntament de Rosselló, parèntesi Comarca del Segrià, honestament no se si ofèn o no a 
la gent. 
En tot cas el plantejament de canviar el nom del poble tampoc l’hem fet i estic esperant 
a d’institut d’estudis Catalans que informi al respecte, quan el tinguem , ja debatrem. 
Replica el Sr. Macià i diu que No és un tema d’ofendre, és un tema de complir amb la 
legalitat. Per canviar el nom d’un poble s’ha d’aprovar per un Ple per majoria, s’ha de 
ficar a exposició pública i s’han de fer tots els tràmits que convinguin. 
Alcalde.- Conec els tràmits. 
Macià.- I no hem de fer un acte perquè si , complim les lleis. 
Alcalde.- Sàpigues que des de l’alcaldia no he tingut la sensació de que incomplia cap 
llei amb això, i reflexionaré al respecte. 
Raül.- Abans d’acabar considero que s’hauria de condemnar els atemptats d´ETA. 
Alcalde.- Entenem que la violència no és la forma de la reivindicació política.  
Aprovant  tots els assistents dita condemna.. 
 
I no havent - hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les 
vint i dos hores quaranta cinc minuts i de tot lo dit s’estén aquesta acta,que com a 
Secretari, certifico.  
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