
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 26 de GENER DE 2010 
 
Data: 26 de Gener de 2010 
Horari: 21,30 a 21,55 hores.  
Lloc: Rosselló. Sala d’Actes de la casa consistorial.  
Regim : Extraordinària.  
 
Hi assisteixen: 
Alcalde : 
Jaume Fernández González.  
Regidors  
Lluís Rodrigo Galán  
Antoni Dominguez Nieto 
Raül Morlans Monjo.  
Macià Jove Rodes.  
Marta Porta Justribó.  
Bartomeu Gorgues Gorgues.  
Josep Gorgues Rius.  
Elisa Torrelles Tormo 
Pere Joan Vidal Torruella.  
Montserrat Folguera Bañeres 
 
Secretari:  
S. Fèlix Ruiz Martínez 
 
Ordre del dia: 
 

1. Proposta d’acord referent als projectes d’inversió a presentar, sol·licitant el seu 
finançament amb càrrec al fons estatal d’ocupació i sostenibilitat local 2010.  

 
2.  Proposta Aprovació Inicial dels Projectes de Millora de la Mobilitat Sostenible 

Urbana i Millora de la Seguretat Vial del Carrer Vall d’Aran en el Nucli Urbà de 
Rossello i Memòria Valorada de Millora Energètica Climatització Casal.  

 
3. Factures i comptes.  
 

Declarat obert l'acte per la Presidència, es procedeix a conèixer els assumptes inclosos a 
l'ordre del dia.  
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I.- PROPOSTA ACORD DEL PLE REFERENT AL PROJECTE D’INVERSIÓ A 
PRESENTAR, INTEGRAT PER LES SEGÜENT OBRES : Millora de la Mobilitat 
Sostenible Urbana i Millora de la Seguretat Vial del carrer Vall d’Aran (Passeig LLuis 
Companys) en el Nucli Urbà de Rossello; I Projecte de Millora de la Eficiència Energètica de 
la Climatització del Casal de la localitat de Rossello AMB CÀRREC AL FONS ESTATAL 
per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local  

 
Antecedents i fonaments: 
Atès l’article 1 del REIAL DECRET - LLEI 13/2009, de 26 d’octubre, pel qual es crea el Fons 
Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local destinat a finançar la realització pels 
Ajuntaments d’inversions que generin ocupació i actuacions de caràcter social, de 
competència municipal, que contribueixin a la sostenibilitat econòmica, social i ambiental (B. 
O. E. núm. 259). Es tracta d’un Fons adscrit al Ministeri de Política Territorial.  
Atès la RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2009, de la Secretaria d’Estat de Cooperació 
Territorial, per la que s’aprova el model per la presentació de sol·licituds i les condicions per a 
la tramitació dels recursos lliurats amb càrrec al Fons Estatal per a l’Ocupació i la 
Sostenibilitat Local creat.  
Atès que el municipi de Rossello, es troba dividit per la sèquia del Cap, administrada per la 
Comunitat de Regants del Canal de Pinyana,, afectant la mobilitat dins del nucli, ja que 
representa un obstacle, per peatons i vehicles, i considerant necessari endegar la tasca 
d’arranjament de un dels principals atractius de lleure del municipi que és la via verda lateral 
de que disposa, amb més de 400 m de longitud, generoses zones verdes i d'ús exclusiu per a 
vianants i ciclistes, que es veu interromput pel canal en la part central del passeig, quedant 
retallat en dos trams d'uns 170 m i 240 m, sent necessari realitzar una volta de 300 m per poder 
anar en l'altre costat de passeig. Donar continuïtat en aquest passeig suposa, a part de millorar 
substancialment el desenvolupament urbanístic del municipi, promoure la mobilitat sostenible 
i una millora quant a sostenibilitat ambiental del municipi ja que es creen encara més zones 
verdes, amb més arbres i arbusts, i en definitiva posaria el dia un dels passeigs verds més 
emblemàtics de Rosselló, dotant - lo per finalment de més de 400 m de longitud 
ininterrompuda; així com donar solució a un perill important i greu per a la seguretat viària a 
causa que el canal es troba a cel obert i no existeix cap tipus de tancament que impedeixi 
l'accés al mateix i per tant es considera que és vital poder solucionar aquesta situació abans 
que hi hagi algun accident. per aital motiu es va encarregar a Gabinete de Apoyo Técnico SL 
la redacció del projecte constructiu, 
Així mateix atès que el Casal municipal presenta una deficient instal·lació de calefacció, i 
considerant necessari el seu arranjament, es planteja una nova sol·lució del sistema de 
calefacció, aportant una millora en la seva eficiència energètica, encarregant - se la redacció de 
dit projecte a Enginyeria Disseny i Qualitat SLP.  
Atès que es tracta d’unes obres de competència municipal a incloure el seu finançament amb 
càrrec al Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local segons articles 2 i 9 del R 
Decret Llei 13/2009, i tenint en compte que d’acord amb els criteris de repartiment 
correspondria a l’Ajuntament de Rossello un import de subvenció disponible (297. 512,00 €) 
que inclou una inversió mínima (237. 890,€) i el límit màxim de despesa social (59. 622. €).  
Atès que el “Projecte de Millora de la Mobilitat Sostenible Urbana i Millora de la Seguretat 
Vial del carrer Vall d’Aran (Passeig LLuis Companys) en el Nucli Urbà de Rossello. i 
Projecte de Millora de la Eficiència Energètica de la Climatització del Casal de la localitat de 
Rossello, consta la seva aprovació inicial.  
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Fonaments de dret  
1.- L’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
determina els principis de cooperació econòmica entre les administracions estatal i locals.  
2.- Les accions de foment a través de subvencions atorgades per l’administració es concreten 
pel respectiu Reial Decret - Llei 13/2009, de 26 d’octubre i la RESOLUCIÓ de 2 de novembre 
de 2009, de la Secretaria d’Estat de Cooperació Territorial, abans esmentats.  
3.- L’article 52. 2. f) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, quan la competència del ple.  
És per això que es proposa als presents l’adopció dels següents acords: 
Primer. Aprovar la realització de la inversió amb recursos obtinguts amb càrrec al Fons 
Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local de l’actuació de nova planificació i execució 
immediata amb títol :  

• “Projecte de Millora de la Mobilitat Sostenible Urbana i Millora de la Seguretat Vial 
del carrer Vall d’Aran (Passeig LLuis Companys) en el Nucli Urbà de Rossello”, amb 
un pressupost de : 

  Import sense IVA: 221. 175,53€  
 Import amb IVA: 256. 563,61€  

• Projecte de Millora de la Eficiència Energètica de la Climatització del Casal de la 
localitat de Rossello. amb un pressupost de 

o Import sense IVA: 35. 300,34 €  

o Import amb IVA: 40. 948,39€  

Segon. Acollir-se a la convocatòria i presentar sol·licitud de finançament, per un import amb 
l’IVA inclòs de 297. 512 € de les actuacions esmentades.  
Tercer. Concedir al Sr. alcalde d'aquest Ajuntament, quantes atribucions i poders en dret foren 
necessaris, a fi i efecte de què signi i representi a aquesta corporació en els tràmits pertinents, i 
amb aquest fi sol·licitats.  
Quart. Donar trasllat, via electrònica a través de l’aplicació informàtica disponible a l’adreça 
electrònica del Ministeri de Política Territorial (www. mpt. es) del present acord i de la 
documentació requerida mitjançant la forma establerta a la Resolució de 2 de novembre de 
2009 de la Secretaria d’Estat de Cooperació Territorial.  
 
Sotmesa a votació la proposta, es aprovada per unanimitat.  
 
II.- PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL DELS PROJECTES de Millora de la 
Mobilitat Sostenible Urbana i Millora de la Seguretat Vial del Carrer Vall d’Aran en el 
Nucli Urbà de Rossello i Memòria Valorada de Millora Energètica Climatització Casal.  
 
1. ANTECEDENTS 
 
1. 1. El municipi de Rossello, es troba dividit per la sèquia del Cap, administrada per la 
Comunitat de Regants del Canal de Pinyana,, afectant la mobilitat dins del nucli, ja que 
representa un obstacle, per peatons i vehicles, i considerant necessari endegar la tasca 
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d’arranjament de un dels principals atractius de lleure del municipi que és la via verda lateral 
de que disposa, amb més de 400 m de longitud, generoses zones verdes i d'ús exclusiu per a 
vianants i ciclistes, que es veu interromput pel canal en la part central del passeig, quedant 
retallat en dos trams d'uns 170 m i 240 m, sent necessari realitzar una volta de 300 m per 
poder anar en l'altre costat de passeig. Donar continuïtat en aquest passeig suposa, a part de 
millorar substancialment el desenvolupament urbanístic del municipi, promoure la mobilitat 
sostenible i una millora quant a sostenibilitat ambiental del municipi ja que es creen encara 
més zones verdes, amb més arbres i arbusts, i en definitiva posaria el dia un dels passeigs 
verds més emblemàtics de Rosselló, dotant - lo per finalment de més de 400 m de longitud 
ininterrompuda; així com donar solució a un perill important i greu per a la seguretat viària a 
causa que el canal es troba a cel obert i no existeix cap tipus de tancament que impedeixi 
l'accés al mateix i per tant es considera que és vital poder solucionar aquesta situació abans 
que hi hagi algun accident.  
1. 2. El GAT ha elaborat el Projecte de Millora de la Mobilitat Sostenible Urbana i Millora 
de la Seguretat Vial del carrer Vall d’Aran (Passeig LLuis Companys) en el Nucli Urbà de 
Rossello, per a l’execució de les obres ordinàries de primer establiment reforma, millora i 
modernització de dit indret d’acord amb l’article 106 de la LCSP.  
1. 3. Igualment es necessari la millora de la instal·lació de la calefacció del Casal Municipal, i 
considerant necessari el seu arranjament, es planteja una nova sol·lució del sistema de 
calefacció, aportant una millora en la seva eficiència energètica.  
1. 4. L’Enginyeria Disseny i Qualitat SL ha elaborat el Projecte de Millora de la Eficiència 
Energètica de la Climatització del Casal de la localitat de Rossello. amb un pressupost 
d’execució per contracte de 40. 948,39 € d’acord amb l’article 106 de la LCSP.  
 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
2. 1. Legislació aplicable 
 
 - Article 173 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals.  
 
 - Article 54 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text refós de 
les disposicions legals vigents en matèria de règim local.  
 
 - Articles 36 a 41 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant, ROAS).  
 
 - Article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local (en endavant, LRBRL) i 
la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic (en endavant, LCSP).  
 
 - Articles 13 i 50 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú (en endavant, LPA).  
 
 - Article 9 del Reial decret - llei 13/2009, de 26 d’octubre, pel qual es crea el Fons Estatal 
per a l’ocupació i la sostenibilitat local.  
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 - Annex I de la Resolució de 2 de novembre de 2009, de la Secretaria d’Estat de Cooperació 
Territorial, per la qual s’aprova el model per a presentar sol·licituds i les condicions per 
tramitar els recursos lliurats amb càrrec a aquest Fons.  
 
2. 2. El projecte redactat per GAT i L’Enginyeria Disseny i Qualitat SL son projectes d’obres 
ordinàries de primer establiment, reforma o gran reparació d’acord amb l’article 106 de la 
LCSP.  
 
El tècnic municipal ha examinat el projecte i ha emès un informe segons el qual aquest 
compleix amb la normativa i les prescripcions que regulen la matèria.  
 
2. 3. El secretari interventor/a ha emès un informe sobre la tramitació de l’aprovació del 
projecte, el qual consta a l’expedient.  
 
2. 4. Atès que en octubre de 2009, al BOE , va sortir publicat el Reial Decret - LLEI 13/2009, 
de 26 d’octubre, pel qual es crea el Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local 
Aquest Reial Decret Llei estableix que es podran finançar amb càrrec a aquest Fons són les 
establertes a l’article 9 de l’esmentat Reial decret - llei, desagregades, a efectes orientatius, en 
l’Annex 1 de la Resolució de 2 de novembre de 2009, de la Secretaria d’Estat de Cooperació 
Territorial : 

A) Els contractes han de tenir per objecte obres de competència municipal.  
B) Les obres objecte dels contractes han de ser de nova planificació i d’execució 

immediata.  
C) Els contractes han de tenir un valor estimat, inferior a 5. 000. 000 d’euros.  

 
 
Examinats els requisits del Reial Decret llei, atenent als terminis establerts, proposo al Ple, 
que decidirà el que cregui més adient. i atès la fonamentació del Reial Decret esmentat, es 
considera necessari aplicar al procediment d’aprovació d’aquest projecte la tramitació 
d’urgència.  
 
Per tot això, es proposa al Ple : 
 
1r. Aprovar inicialment el Projectes següents : 

A) Projecte de Millora de la Mobilitat Sostenible Urbana i Millora de la Seguretat 
Vial del carrer Vall d’Aran (Passeig LLuis Companys) en el Nucli Urbà de 
Rossello,redactat per Gabinet de Apoyo Tecnico. amb un pressupost de 256. 563,61€  

.  
B) Projecte de Millora de la Eficiència Energètica de la Climatització del Casal de la 
localitat de Rossello. redactat per Enginyeria Disseny i Qualitat SL, amb un 
pressupost de 40. 948,39€  

 
2n. Ateses les raons d’interès públic que concorren, aplicar al procediment d’aprovació 
d’aquest projecte la tramitació d’urgència.  
 
3r. Sotmetre els projectes aprovats a informació pública per un termini de quinze dies, 
mitjançant anunci a inserir en el Butlletí Oficial de la Província de LLeida i en el tauler 
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d’anuncis perquè els interessats presentin, si s’escau, les al·legacions que considerin 
pertinents.  
 
4t. Delegar en l’Alcaldia l’aprovació definitiva del projecte i publicar aquest acord en el 
Butlletí Oficial de la Província.  
 
5è. Contra aquesta resolució/ aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no 
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.  
 
Essent aprovada dita proposta per unanimitat.  
 
En el torn obert d’intervencions la Regidora Marta Justribo, es queixa i comenta la necessitat 
de consensuar els Projectes presentats, perquè son qüestions que afecten a tots, manifestant 
l’alcaldia que inicialment la idea era presentar l’adequació del Consultori. També es comenta 
pel Regidor Sr. Macià, si amb els terrenys annexos del soterrament del canal s’allibera un 
espai que es podrà alienar com parcel·la sobrera. Manifestant l’Alcaldia que si.  
 
III.- FACTURES I COMPTES.  
S'aprova la relació de factures detallada i en poder dels regidors que ascendeix a la quantitat 
de 171. 379,03 €  
 
DATA INTERESSAT DESCRIPCIO  IMPORT  

 FACTURES amb data 2009   

11/12/2009 M. ISABEL FARRERO PINTAT Rebut Aqualia, canon d'aigua magatzem oct. des - 09  

15/12/2009 HIDROLLEIDA,S. A.  Materials varis per reparacions  

17/12/2009 PLAGUES URBANES,S. L.  Serveis contracte desratitzacio, 1 - 12 - 09 a 1 - 12 - 2010  

23/02/2009 MON INFORMATIC (R. Berenguer) SAI protection center per l'emissora  

12/12/2009 TECMAN (Oscar Monne) Focus teatre de 2 tipus, pel casal  

12/12/2009 TECMAN (Oscar Monne) Dimmer i taula de llums digital, pel casal  

12/12/2009 TECMAN (Oscar Monne) Taula de mescla, reproductor i altres pel casal  

17/12/2009 TINTORERIA LA PERCHA Treballs netejar cortines del casal  

31/10/2009 CANSALADERIA DELFINA Despeses varies, trobada motos oct - 09  

22/12/2009 GUERIN LLEIDA Materials varis per manteniment electricista  

29/12/2009 ARA PRODUCCIONS,S. L.  Bosses caramels, cavalgada reis - 2010  

20/12/2009 SOC. GRAL. D'AUTORS Drets d'autors, represet. Xip xap, f. major oct - 09  

17/12/2009 SOC. GRAL. D'AUTORS Drets d'autors, f. major octubre - 2009  

30/12/2009 RESTAURANT MODERNO Sopar festa reis - 2009 (40 persones)  

30/12/2009 RESTAURANT MODERNO Aperitiu nadal - 09 a les escoles  

28/12/2009 CARME, regals Flors de nadal per obsequis i regals coral infantil  

17/12/2009 AMALIA SEUMA (Plus) Despeses varies, cantada corals 2009  

23/12/2009 FONTANET, C. B.  Lots de Nadal - 09 i despeses varies  

28/12/2009 M. SAGRARI AIGE MAJOS Despeses varies, cantada corals 2009  

28/12/2009 M. SAGRARI AIGE MAJOS Despeses varies en difernts dates per l'ajuntament  

28/12/2009 M. SAGRARI AIGE MAJOS Despeses paper higienic i secamans per l'escola  

31/12/2009 JUAN A. PEREZ ARENAS Parc de nadal - 09, llists elastics i rampa inflable  

23/12/2009 RESTAURANT EL JARDI Despeses representacio, dinar de nadal - 2009  
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31/12/2009 LIMPIEZAS PIRINEO,S. L.  Serveis neteja vestidors poliesportiu, desembre - 09  

31/12/2009 LIMPIEZAS PIRINEO,S. L.  Neteja vidres totes dependencies, desembre - 09  

31/12/2009 LIMPIEZAS PIRINEO,S. L.  Serveis neteja totes dependencies, desembre - 09  

31/12/2009 COPIQUIM,S. L.  Copia planos projecte vivenda josep visa  

15/12/2009 ABACUS, cooperativa Llibres per l'escola, (Miguel A. Claveria)  

31/12/2009 SERVEIS LIC 1999,SLU Serveis neteja viaria, desembre - 09  

31/12/2009 TALLERS ROSSELLO Reparar roda vehicle ajuntament  

07/07/2009 MOBLES L'EBENISTA,S. L.  Sobres taula aglomerat pel casal  

30/11/2009 MECAPLUS,S. L.  Lloguer plataforma per poda arbres 9 - 11 a 30 - 11 - 09  

31/12/2009 MECAPLUS,S. L.  Lloguer plataforma per poda arbres 1 - 12 a 31 - 12 - 09  

27/12/2009 FORN DE PA GIRIBET,SCP Coques pel teatre  

20/12/2009 FORN DE PA GIRIBET,SCP Coques per cantada corals  

31/12/2009 FERRET. ALBERT SOLER Copies claus i clauer, per l'ajuntament  

31/12/2009 FRU - ROSE,SCCL Pinso per a gossos  

31/12/2009 FRU - ROSE,SCCL Pinso per a gossos  

24/12/2009 WURT ESPAÑA,S. A.  Materials varis per manteniment i equipament  

24/12/2009 WURT ESPAÑA,S. A.  Materials varis per manteniment i equipament  

24/12/2009 WURT ESPAÑA,S. A.  Materials varis per manteniment i equipament  

30/12/2009 ALBERTO BERGA BERMEJO Projecte basic i executiu adequacio consultori local  

30/12/2009 JAVIER GONZALEZ SIGUERO Projecte basic i executiu adequacio consultori local  

31/12/2009 ZAIDA PEREZ RODRIGUEZ Projecte basic i executiu adequacio consultori local  

31/12/2009 SEGRE SERVEIS,S. A.  Begudes per l’ajuntament, desembre - 09  

30/12/2009 UNIPRESALUD Examens salut 2009  

18/12/2009 DISARQUIM,S. L.  Lots de nadal - 2009  

31/12/2009 VALERI MAS BOLDU Assesorament urbanistic 4rt. trimestre - 09  

31/12/2009 CA VA,comunicacio grafica Fulleto informatiu campanya sensibil. animals  

31/12/2009 ALFAGRAF GRAFIQUES Triptics campanya sensibilit. animals  

31/12/2009 CORREUS I TELEGRAF Franqueig correspondencia, desembre - 09  

19/12/2009 CASA BADIO, S. L.  Lots concurs façanes 2009  

10/08/2009 CENTRE VETERINARI NORD Trac. Imalgene i altre per a gossos  

31/12/2009 CENTRE VETERINARI NORD Microxip i ovariohsterectomia gossa  

20/12/2009 MUSIC SERVEI Sonoritzacio cantada coral 2009  

24/11/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. enllum. av. ponent, 6 - 8 a 4 - 9 - 09  

26/11/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. enllum. av. ponent, 4 - 9 a 6 - 10 - 09  

01/12/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. enllum. av. ponent, 6 - 10 a 5 - 11 - 09  

04/12/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. enlum. av. ponent, 5 - 11 a 4 - 12 - 09  

24/11/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. enllum. public, 4 - 9 a 6 - 10 - 09  

26/11/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. enllum. public, 6 - 10 a 5 - 11 - 09  

04/12/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. enllum. public, 5 - 11 a 4 - 12 - 09  

04/12/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. enllum. ET 771, 5 - 11 a 4 - 12 - 09  

07/12/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. Cami alpicat, 14 - 10 a 12 - 11 - 09  

13/11/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. Escoles, 15 - 9 a 13 - 11 - 09  

13/11/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. escoles, 15 - 9 a 13 - 11 - 09  

04/12/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. zona esportiva, 5 - 11 a 4 - 12 - 09  

04/12/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. llar de jubilats, 5 - 11 a 4 - 12 - 09  
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07/12/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. escorxador, 14 - 10a 12 - 11 - 09  

04/12/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. Casal, 5 - 11 a 4 - 12 - 09  

07/12/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. vvdes s. pere, 14 - 10 a 12 - 11 - 09  

13/11/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. Edif. ajunt. vell, 14 - 10 a 13 - 11 - 09  

24/11/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. Cami Colonia, 6 - 10 a 5 - 11 - 09  

23/11/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. Cami Colonia, 6 - 7 a 6 - 10 - 09  

04/12/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. bombes aigua, 5 - 11 a 4 - 12 - 09  

13/11/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. enllum. av. ponent, 4 - 10 a 13 - 11 - 09  

12/11/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. cementiri, 14 - 10 a 12 - 11 - 09  

13/11/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. local baixos ajunt. vell, 14 - 10 a 13 - 11 - 09  

30/12/2009 S. GRAL. AUTORS I EDITORS Drets d'utors emissora, 1 - 1 - 08 a 31 - 12 - 08  

30/11/2009 MECANO CAMP Gafes de proteccio contrast  

14/12/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. local baixos ajunt. vell, 13 - 11 a 14 - 12 - 09  

14/12/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. magat. c. alpicat, 12 - 11 a 14 - 12 - 09  

14/12/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. escorxador, 12 - 11 a 14 - 12 - 09  

14/12/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. vvdes. s. pere, 12 - 11 a 14 - 12 - 09  

14/12/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. ajunt. vell, 13 - 11 a 14 - 12 - 09  

14/12/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. cementiri, 12 - 11 a 14 - 12 - 09  

14/12/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. Escoles, 13 - 11 a 14 - 12 - 09  

16/12/2009 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. cami colonia, 5 - 11 a 4 - 12 - 09  

30/10/2009 BUFETE GONZALO ADVOCATS Gest. laboral, nomines, seg. social i altres setembre - 09  

30/11/2009 BUFETE GONZALO ADVOCATS Gest. laboral, nomines, seg. social i altres, octubre - 09  

30/12/2009 BUFETE GONZALO ADVOCATS Honoraris representacio 4art trimestre - 09  

    

01/07/2008 ARTECNIA INGENIERIA,S. L.  Realitzacio informes de tramits adm. planta aglomerat  

    

 FACTURES amb data 2010   

    

02/01/2010 QUIMICA SERO,S. L.  Contracte mante. torre refrigeracio, 1er. trimestre - 2010  

01/01/2010 MONTSE PRATS GISPERT 2n pagament prest. serveis escola bressol  

07/01/2010 GUASCH Sac per les cartes dels reis mags  

03/01/2010 COMUNICANT, bona premsa Assess. en comunicacio i serveis premsa,desembre - 09  

11/01/2010 METAL·LIQUES RUBINAT Construccio d'una taula metal·lica per ping pong  

01/01/2010 M. ISABEL FARRERO PINTAT Lloguer magatzem c/ major, gener-2010  

04/01/2010 UNIPRESALUD Activitat tecnica, quota mensual, gener-2010  

04/01/2010 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electrica enllum. blocs s. pere, 3 - 7 a 5 - 10 - 09  

04/01/2010 BAYER HNOS. EDITORIAL Suscripcio 2010 la administracio practica  

02/01/2010 S. INTEGRALS GARRIGUENCS Actuacio grup crema catalana, 31 - 12 - 09, fi d'any  

08/01/2010 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. elect. enllum. public, 4 - 12 - 09 a 8 - 1 - 2010  

08/01/2010 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. escoles, 4 - 12 - 09 a 8 - 1 - 2010  

08/01/2010 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. cami benavent, 4 - 12 - 09 a 8 - 1 - 2010  

08/01/2010 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. enllum. public, 4 - 12 a 8 - 1 - 2010  

12/01/2010 GAS NATURAL, Union Fenosa Rebut gas edifici ajuntament, 7 - 12 - 09 a 5 - 1 - 2010  

12/01/2010 GAS NATURAL, Union Fenosa Rebut gas escoles, 7 - 12 - 09 a 5 - 1 - 2010  

14/01/2010 GAS NATURAL, Union Fenosa Rebut gas Casal, 4 - 11 - 09 a 7 - 1 - 2010  
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19/01/2010 PLASEMA Adhesiu renovacio guals municipi  

08/01/2010 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. enllum. public, 4 - 12 - 09 a 8 - 1 - 2010  

08/01/2010 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. edif. ajuntament, 4 - 12 - 09 a 8 - 1 - 2010  

19/01/2010 LOCALPROM Butlleti subvencions, gener 2010  

18/01/2010 GABINETE APOYO TECNICO Projecte millora urbana, c/Carrasco i Formig. i passeig  

15/01/2010 VILATEL, SLU Lloguer vehicle per enllumenat public  

12/01/2010 GRUP ANDREU 2000,S. L.  Reparar molinet cafetera ajuntament  

20/01/2010 BENZI SHOP,S. L.  Reparar caldera i substitucio bomba, llar jubilats  

02/01/2010 ABS INFORMATICA (ABSIS) Contracte manteniment, 1 - 1 - 2010 a 31 - 12 - 2010  

08/01/2010 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. enllum. public, 4 - 12 a 8 - 1 - 2010  

08/01/2010 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. enllum. public, 4 - 12 a 8 - 1 - 2010  

08/01/2010 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. enllum. public ET 771, 4 - 12 a 8 - 1 - 2010  

08/01/2010 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. zona esportiva, 4 - 12 a 8 - 1 - 2010  

08/01/2010 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. llar jubilats, 4 - 12 a 8 - 1 - 2010  

08/01/2010 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. Casal, 4 - 12 a 8 - 1 - 2010  

08/01/2010 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. bombes d'aigua, 4 - 12 a 8 - 1 - 2010  

15/01/2010 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. enllum. vvdes s. pere, 5 - 10 a 4 - 11 - 2009  

18/01/2010 C. COMARCAL DEL SEGRIA Canon d'escombreries, 4art. trimestre - 09  

20/01/2010 AESFORM,S. L·L.  Curs d'atencio domiciliaria, 10 hores  

14/01/2010 CONSORCI RESIDUS SEGRIA Recollida residus RSU, desembre - 09  

14/01/2010 CONSORCI RESIDUS SEGRIA Recollida residus FORM, desembre - 09  

    

    

    TOTAL  171. 379,03 € 

    

    

 Decret;   

    

 S’aprova la relacio de factures a d’alt detallada que ascendeix a la quantitat de, ,  171. 379,03 € 

 d'acord amb les atribucions contemplades a la legislació vigent.   
 
 
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 21,55 hores i s’estén la 
present acta que signa el Sr. Alcalde amb mi el Secretari que Certifico 
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