
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA 
EL DIA 18 de MARÇ DE 2010 

 
Data: 18 de Març de 2010 
Horari: 21,00 a 22,30 hores.  
Lloc: Rosselló. Sala d’actes de la casa consistorial.  
Regim : Ordinària.  
 
Hi assisteixen: 
Alcalde : 
Jaume Fernández González.  
Regidors  
Lluís Rodrigo Galán  
Antoni Dominguez Nieto 
Raül Morlans Monjo.  
Macià Jove Rodes.  
Marta Porta Justribó.  
Bartomeu Gorgues Gorgues.  
Josep Gorgues Rius.  
Elisa Torrelles Tormo 
Pere Joan Vidal Torruella.  
Montserrat Folguera Bañeres 
 
Secretari:  
S. Fèlix Ruiz Martínez 
 
Ordre del dia: 
 

1. Lectura i aprovació actes anteriors.  
2. Expedient de contractació i aprovació plec de clàusules econòmico-administratives 

particulars que han de regir la contractació en procediment obert, tramitació urgent 
amb varis criteris d’adjudicació, per a l’execució de les obres de millora de la 
mobilitat sostenible urbana i millora de la seguretat vial del carrer VALL D’ARAN 
EN EL NUCLI URBA DE ROSSELLO 

3. Acord de Rectificació Cessió Terrenys Ampliació Col·legi Públic.  
4. Proposta Aprovació Inicial Ordenança de Protecció, Control i Tinença d’animals de 

companyia.  
5. Proposta Aprovació Període de Cobrança en voluntària. i Aprovació Padrons Arbitris 

Municipals 2010.  
6. Ratificació Decret Sol·licitud Subvenció per a la realització d’actuacions d’ordenació 

ambiental de la il·luminació exterior al Municipi de Rosselló. Convocatòria 2010.  
7. Proposta Nomenament Jutge de Pau Substitut 
8. Aprovació Definitiva Constitució Consorci d’emissores Municipals (EMUN) el seus 

Estatuts.  
9. Modificació Tarifes Reguladores del Servei de Subministrament d’aigua Potable.  
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10. Proposta Acord Constitució de l’Associació d’Ens Locals Propietaris Forestals de 
Catalunya (Elfocat)  

11. Decrets e Informes Alcaldia i Regidories.  
12. Llicencies d’obres.  
13. Correspondència Oficial i assumptes de tràmit.  
14. Factures i comptes.  
15. Mocions.  
16. Precs i Preguntes.  

 
 
Declarat obert l’acte per la Presidència, es procedeix a conèixer els assumptes inclosos a 
l’ordre del dia.  
 
I.- Lectura i Aprovació acta anterior.  
Son aprovades les següent actes : Ple Extraordinari de 21/12/2009 i 26/01/2010.  
 
II.- Expedient de contractació i aprovació plec de clàusules econòmico-administratives 
particulars que han de regir la contractació en procediment obert, tramitació urgent 
amb varis criteris d’adjudicació, per a l’execució de les obres de millora de la mobilitat 
sostenible urbana i millora de la seguretat vial del carrer VALL D’ARAN EN EL 
NUCLI URBA DE ROSSELLO 
 
Atès que mitjançant 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 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 
(BOE. núm. 259). Es tracta d’un Fons adscrit al Ministeri de Política Territorial.  
 
En data 26 de Gener de 20109, el Ple de la corporació va aprovar sol·licitar, de conformitat 
amb els models publicats amb la Resolució de 2 de novembre de 2009, de la Secretaria d’Estat 
de Cooperació Territorial, la realització de dos inversions amb càrrec als Fons Estatal per a 
l’Ocupació i la Sostenibilitat Local creat. i l’aprovació inicial dels projectes corresponents per 
a la realització d’aquestes inversions.  
 
En data 27 de gener de 2010, l’ajuntament va presentar una sol·licitud per cada projecte 
d’inversió a través de l’aplicació informàtica disponible a la pàgina web www. map. es, 
d’acord amb l’apartat segon i tercer de la Resolució de 2 de novembre de 2009.  
 
En data 12 i 22 de febrer de 2010, el Secretari d’Estat de Cooperació Local va dictar una 
resolució, via electrònica, per cada una de les dos obres projectades, autoritzant la financiació 
de cada una d’elles per Fons Estatal per l’Ocupació i la Sostenibilitat Local.  
 
Atès que una de les inversions ha realitzar és el Projecte per a l’execució de les obres de 
MILLORA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE URBANA I MILLORA DE LA 
SEGURETAT VIAL DEL CARRER VALL D’ARAN EN EL NUCLI URBA DE 
ROSSELLÓ, per un import de 256. 563,61€, IVA inclòs.  
 
D’acord amb l’apartat cinquè de la Resolució de 2 de novembre de 2009 i la Resolució 
d’autorització de la financiació, l’Ajuntament ha de començar la licitació de l’obra abans que 
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transcorri el termini d’un mes a comptar des del dia següent al 22 de febrer de 2010 essent el 
dia de la publicació a la pàgina www. map. es de la resolució del Secretari de l’Estat de 
Cooperació Territorial, en què autoritza la financiació de l’obra amb càrrec al Fons Estatal 
per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local.  
 
L’ajuntament ha preparat l’expedient administratiu per a la contractació de l’execució de les 
obres de MILLORA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE URBANA I MILLORA DE 
LA SEGURETAT VIAL DEL CARRER VALL D’ARAN EN EL NUCLI URBA DE 
ROSSELLO, d’acord amb els documents requerits a l’article 93 de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic, amb la particularitat que no es necessària la 
incorporació a aquest expedient d’un certificat d’existència i disponibilitat de crèdit, als 
efectes de l’article 93. 3 de la Llei 30/2007, atès que la resolució d’autorització de la 
financiació del projecte per a l’execució de les obres de MILLORA DE LA MOBILITAT 
SOSTENIBLE URBANA I MILLORA DE LA SEGURETAT VIAL DEL CARRER 
VALL D’ARAN EN EL NUCLI URBA DE ROSSELLO, de data 22 de febrer de 2010, 
serveix per acreditar aquest extrem, tal i com estableix 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.  
 
D’acord amb els articles 93, 94, 96, 99 i la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, es proposa al Ple de la corporació l’adopció 
dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Iniciar l’expedient de contractació i aprovar el plec de clàusules econòmico-
adminsitratives particulars que han de regir la contractació en procediment obert, tramitació 
urgent amb varis criteris d’adjudicació, de les obres del projecte per a l’execució de les obres 
de MILLORA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE URBANA I MILLORA DE LA 
SEGURETAT VIAL DEL CARRER VALL D’ARAN EN EL NUCLI URBA DE 
ROSSELLO, per import de 256. 563,61€, IVA inclòs o 221. 175,53€ sense IVA.  
 
Segon.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el Perfil de contractant 
anunci de licitació, perquè durant el termini de tretze dies puguin presentar les proposicions 
que estimin pertinents.  

 

Tercer.- Facultar el senyor Alcalde per a la realització dels actes i signatures dels documents 
necessaris per a l’execució del present acord.  
 
Essent aprovada dita proposta per unanimitat.  
En el torn obert d’intervencions es comenta pel Regidor les millores, cobriment sèquia o part 
dels honoraris.  
Bertomeu, considera que tapar la sèquia , quant menys metres millor.  
El Regidor Pere Joan Vidal , comenta s’haurà de tapar fins les comportes, per mantenir la 
toma.  
S’obre un petit torn de intervencions, respecte a les millores a introduir.  
 
III.- ACORD DE RECTIFICACIÓ CESSIÓ TERRENYS AMPLIACIÓ COL·LEGI 
PÚBLIC.  
RECTIFICACIO CESSIÓ TERRENYS / SOLAR AL DEPARTAMENT 
D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER L’AMPLIACIÓ DEL 
CEIP LA ROSELLA D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA.  
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Pel Regidor d’urbanisme es comenta l’objecte de l’acord i manifesta : 
Antecedents.  
Que el Pla d’ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Rosselló va ser aprovat 
definitivament el 24 de Novembre de 2004 i publicat al DOGC núm 4341 d’11 de Març de 
2005.  
Que en execució del mateix, actualment es troba en tramitació la aprovació del Pla de Millora 
Urbana PMU 8 Escoles. Aquest Pla de Millora Urbana preveu l’ampliació de l’espai 
actualment destinat a les Escoles amb la futura cessió obligatòria de terrenys previstos per a 
equipaments.  
Que l’Ajuntament de Rosselló, en sessió de data 8/10/2008, va procedir a cedir els terrenys 
per a l’ampliació del CEIP “La Rosella”, amb la finalitat de donar cabuda als nous alumnes, 
degut al increment de la població a el Departament d’Educació, gracies a els propietaris 
afectats del sector que els van cedir amb caràcter anticipat i de forma definitiva per la seva 
destinació a les dotacions publiques previstes. :  
 
Ateses les necessitats escolars de la població de Rosselló. Ates que en la tramitació del Pla de 
Millora Urbana PMU 8 Escoles, s’ha observat que part dels terrenys cedits es troben afectats 
per un barranc (hi passa soterrada la canalització de dos conductes d’evacuació d’aigües que 
constitueixin una servitud i per tal de evitar dita afecció i d’acord amb els Serveis Tècnic del 
Departament d’Educació s’acorda com a solució optima, rectificar la superfície a cedir o be 
modificar el traçat de dita servitud 
 
Atès l’escrit rebut del Departament d’Educació i la proposta presentada por la tècnica 
redactora del PMU - 8 als Tècnics del Departament d’Educació on s’hi representa una nova 
delimitació del solar, creant un pas peatonal lateral per on podrà discorre la servitud.  
Atès el contingut de l’informe de l’arquitecte municipal sobre el terreny de propietat d’aquest 
municipi.  
 
S’ACORDA: 
Primer.- Rectificar l’acord de data 8/10/2008 i posar a disposició del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per a l’ampliació del Col·legi d’educació infantil i 
primària “LA ROSELLA”, el següent solar: 
URBANA: Porció de terreny, situat a Rosselló, partida la Pleta, de forma irregular,destinada 
a ampliació CEIP la Rosella.  
Superfície: 4. 108,00 M2.  
Límits:  Nord, Porció segregada de la finca 662 destinada a vialitat.  
Sud, Zona verda de 298 m2 prevista al PMU - 8.  
Est, amb línea irregular, porcions agrupades que es destinen a vialitat i CEIP la Rosella.  
Oest, amb línea quebrada, finques 3366 i 1405 de Desenvolupament Urbanístic SL i finca 
662 d’Antoni Moix.  
 
Càrregues:lliure de càrregues i gravàmens.  
 
La seva referència cadastral :.  
Inscrita en el Registro de la Propietat de Lleida num 4, Tomo 2654; llibre 66 de Rosselló, 
Folio 115 ; Finca 4144 1ª d’agrupació.  
La resta de l’acord de data 08/10/2008 resta inalterable i sense modificacions.  
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Segon.- Es faculta a l’Alcalde-President per a la signatura de la documentació que sigui 
necessària per a l’efectivitat del que es disposa en el present acord.  
 
IV.- PROPOSTA APROVACIO INICIAL ORDENANÇA DE PROTECCIÓ, 
TINENÇA I CIRCULACIÓ I RECOLLIDA D’ANIMALS DE COMPANYIA EN EL 
MUNICIPI DE ROSSELLO  

VIST l’avantprojecte d’Ordenança reguladora de les interrelacions entre les persones i els 
animals domèstics o de companyia, dins el terme municipal, activitats de protecció, tinença i 
circulació i recollida d’animals de companyia en el municipi de Rosselló, elaborat per la 
Comissió d’Estudi constituïda, en compliment de l’article 62 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; 

ATÈS que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple de la 
corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22. 2. d) i 23. 2. b) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 

ATÈS que el procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix l’aprovació inicial, 
la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i l’aprovació 
definitiva amb la publicació posterior del text íntegre; 

ATÈS que, en no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del Reglament orgànic de 
la corporació, aquesta Ordenança només requereix l’aprovació per la majoria simple, sense 
que calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril; 

ATÈS que l’article 162. 2. c) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de 
Catalunya, disposa que les ordenances s’entendran aprovades definitivament amb caràcter 
automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació durant la informació pública i 
l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial; 

VISTOS l’informe favorable de la Secretaria i el dictamen també favorable de l’Area de 
Mediambient  

L’alcalde sotasignat proposa al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS: 

I. APROVAR INICIALMENT l’Ordenança municipal reguladora de les activitats de 
protecció, tinença i circulació i recollida d’animals de companyia en el terme municipal de 
Rossello, segons el text que s’adjunta als presents acords.  

II. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA els presents acords i el text de l’Ordenança pel 
termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, 
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari «La Mañana» i al tauler d’edictes de 
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l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la 
publicació de l’Anunci al BOP.  

III. CONCEDIR AUDIÈNCIA als interessats a l’efecte de presentació d’al·legacions i 
reclamacions, mitjançant la notificació dels presents acords i la tramesa d’una còpia del text 
íntegre de l’Ordenança. El termini de l’audiència serà de 30 dies a comptar des del dia 
següent a la data de recepció de la notificació.  

IV. DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència als interessats, l’Ordenança que ara s’aprova inicialment 
quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà 
directament a la publicació.  

En el torn obert d’intervencions el Regidor Sr. Lluís Rodrigo, comenta l’articulat de 
l’ordenança, registre censal i la seva identificació, fent referència especialment a 
l’abandonament dels animals i mesures per evitar-ho, (identificació i cens) responsabilitats 
dels propietaris. Comenta la recollida d’excrements, les sancions etc.  

Pel Regidor Sr. Raul Morlans, pregunta sobre actuacions per donar a conèixer l’ordenança, a 
part de la seva publicació.  

El Regidor de l’àrea comenta que es repartiran fulletons i cartells per el seu coneixement.  

V.- APROVACIÓ PERÍODE COBRANÇA EN VOLUNTÀRIA ARBITRIS 
MUNICIPALS 2010.  
Atès que de l'ordenació tributaria d'aquest Ajuntament es desprèn que s'han de cobrar 
mitjançant rebut els següents impostos, taxes i preus públics.  
 
 - Taxa Cementiri Municipal.  
 - Taxa Clavegueram.  
 - Taxa Escombraries.  
 
Atès que en totes aquestes ordenances es regula el període de cobrament en voluntària 
mitjançant rebuts.  
Atès el que disposa la legislació vigent, correspon als Ajuntaments la recaptació dels 
impostos, i així mateix, serà facultat discrecional dels Ajuntaments l’assenyalament dels 
terminis de pagament i el procediment de recaptació, si a bé a traves de rebuts, be a traves 
d’ingrés directe, prèvia notificació de liquidacions practicades.  
Atès que d’acord amb l'article 60 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària. 
en quant a les modalitats de cobrament, la recaptació de deutes de venciment periòdic i 
notificació col·lectiva es podrà fer, segons s'estableixi en cada cas: 
a) Pels òrgans de recaptació dels Ens que tinguin al seu càrrec la gestió dels recursos.  
b) Mitjançant una o diferents entitats de dipòsit amb les que s'acordi la prestació del servei.  
Atès que d'acord amb l'article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària. el 
termini d’ingrés en període voluntari dels deutes que no tinguin establert en les seves normes 
reguladores un termini específic, serà Únic i comprendrà des del dia 1 de Setembre al 20 de 
Novembre o immediat hàbil posterior. Quan les necessitats del servei ho aconsellin, es podrà 
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modificar el termini assenyalat en l'apartat anterior, sempre que l'esmentat termini no sigui 
inferior a dos mesos naturals.  
Atès que l'obertura de la cobrança ha d'anunciar-se en el B. O. P. el tauló d'anuncis i les 
oficines recaptatòries, indicant el local, dies i hores en què haurà de fer-se la cobrança, amb 
advertiment de que transcorregut el termini d’ingrés, els deutes seran exigits pel procediment 
d'apremi i es devengarà el recàrrec d'apremi, interessos de demora i en el seu cas les costes 
que es produeixin.  
 
Per l’exposat aquesta Alcaldia proposa que adopti els següents acords:  
Primer.- Aprovar el següent calendari de cobrança en període voluntari: 
Durant els mesos de Maig, Juny, i Juliol de 2010 
 
 - Taxa del cementiri municipal de l’any 2010.  
 - Taxa per la prestació del servei de clavegueram de l’any 2010 
 - Taxa per la prestació de recollida d’escombraries de l’any 2010 
 
La Taxa per la prestació dels serveis d’abastament d’aigua de l’any 2010 i el Cànon us 
domèstic de l’aigua de l’any 2010 amb la periodicitat que estableixi la concessionària.  
 
Segon.- Anunciar dit període en el B. O. P. tauló d'anuncis i oficines recaptatòries, indicant 
locals, dies i hores en què haurà de fer-se la cobrança, amb l'advertiment que transcorregut el 
termini d’ingrés, els deutes seran exigits pel procediment d'apremi.  
 

Tercer.- El sistema de recaptació en voluntària es podrà dur a terme, en efectiu, a les 
dependències municipals, situades al carrer Avda. Catalunya 2, en horari d'oficina o a través 
de les entitats col·laboradores que ha fixat l’Ajuntament, que voluntàriament prestin aquest 
servei. El pagament es realitzarà mitjançant la presentació, en qualsevol de les entitats 
col·laboradores, del document cobratori que serà expedit per l’Ajuntament de Rosselló. El 
document cobratori serà tramés per correu al domicili fiscal dels contribuents o podrà ser 
recollit en l’oficina de recaptació de l’Ajuntament. La no recepció per correu del document o 
la seva recepció fora del període en voluntària no eximeix del pagament del rebut dins del 
període fixat anteriorment.  
El pagament efectuat directament a l’Ajuntament, mitjançant xec bancari, transferència, gir 
postal o qualsevol altre sistema no autoritzat, no alliberarà al deutor de la seva obligació de 
pagament, sense perjudici de les responsabilitats en que incorrien el perceptor indegut.  
Aquells contribuents que amb l'anticipació reglamentària hagin sol·licitat la domiciliació 
bancària dels seus rebuts, rebran de la corresponent entitat, amb càrrec al seu compte, el 
justificant de pagament.  
 
Transcorregut el període de pagament en voluntària, s’iniciarà el període executiu, que 
determina la meritació del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora.  
Atesa l'entrada en vigor de la Llei 58/2003, General Tributària, i d'acord amb l’article 28, es 
satisfarà el recàrrec de constrenyiment del 5 per 100 fins que no hagi estat notificada la 
providència de constrenyiment. Després d’aquesta data, s’exigirà el recàrrec del 10 per 100 
de l’import del deute no ingressat i els interessos de demora. Transcorregut el termini de 
pagament una vegada notificada la providència sense que aquest s'hagi realitzar, el recàrrec 
serà del 20%.  
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b) Ratificació Decret Aprovació Padrons 
Es dona compte del Decret dictat per l’Alcaldia que es del tenor literal següent : 
 
Atès que s'ha procedit a la confecció dels padrons fiscals per al cobrament de: 
 - Taxa del cementiri municipal de l’any 2010 
 - Taxa per la prestació del servei de clavegueram de l’any 2010 
 - Taxa per la prestació de recollida d’escombraries de l’any 2010 
 
D'acord amb les atribucions que m’atorga l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les bases de règim local i l'article 53. 1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya,  
 
RESOLC: 
Primer. Aprovar els següents padrons fiscals : 
 - Taxa del cementiri municipal de l’any 2010 
 - Taxa per la prestació del servei de clavegueram de l’any 2010 
 - Taxa per la prestació de recollida d’escombraries de l’any 2010 
 
Segon. Notificar col·lectivament els rebuts derivats d'aquests padrons, de conformitat amb el que 
disposa l'article 102. 3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.  
  
Tercer. Exposar al públic els padrons corresponent/s durant el termini d’un mes, mitjançant 
edicte al Butlletí Oficial de la Província. Els padrons estaran a disposició dels interessats a la 
Secretaria de l'Ajuntament en hores d'oficina.  
 
Quart. Establir el termini de cobrament en període voluntari des del 15 de maig al 15 de Juliol de 
2010.  
 
Cinquè. Contra l’acte d’aprovació del padró i de les seves liquidacions es podrà formular davant 
del mateix òrgan que l'ha dictat, recurs de reposició previ al contenciós administratiu, en el 
termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la finalització del termini d’exposició pública, 
d'acord amb l'establert a l'article 14. 2. c) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei de les hisendes locals.  
La Corporació es dona per assabentada i ratifica el mateix.  
 
VI.- RATIFICACIÓ DECRET SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER A LA 
REALITZACIÓ D’ACTUACIONS D’ORDENACIÓ AMBIENTAL DE LA 
IL·LUMINACIÓ EXTERIOR AL MUNICIPI DE ROSSELLÓ. CONVOCATÒRIA 
2010 
Com a continuació d’anys anteriors i atès la reglamentació en aquesta matèria que té com a 
finalitat la regulació de sistemes d’il·luminació per protegir el medi ambient a la nit, mantenir 
tant com sigui possible la claror natural del cel, evitar la contaminació lluminosa i prevenir-
ne els efectes nocius sobre els espais naturals i l’entorn urbà, i globalment millorar 
l’eficiència del procés, cosa que comportarà l’estalvi d’energia i de recursos naturals. I vista 
la convocatòria corresponent a l’any 2010 i atès que correspon als municipis d’acord amb la 
Llei 6/2001 entre altres, les funcions següents Determinar les zones E4 del seu municipi. 
Modificar la zonificació del seu municipi. ;Establir valors propis de flux a l’hemisferi 
superior.; Autoritzar la il·luminació en horari de nit. ;Establir períodes especials d’enllumenat 
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ornamental. ;Atorgar les llicències municipals de projectes d’il·luminació exterior. ; 
Promoure les actuacions necessàries per complir amb la normativa vigent etc 
 
Es dona compte del Decret dictat per l’Alcaldia que es del tenor literal següent : 
 
DECRET 
Vista la Resolució del Departament de Medi Ambient i Habitatge MAH/493/2010, de 10 de 
Febrer de 2010, per la qual es fa pública la convocatòria d’ajuts per a la realització 
d’actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior corresponent a l’any 2010.  
Atès que en aquest municipi, existeixen indrets que no s’adeqüen a la Llei 6/2001 de 
Contaminació Lumínica, ni a les exigències del Decret 82/2005 d’aplicació de les millores 
tècniques disponibles en el servei públic municipal d’iluminació exterior.  
 

Per tot això, en virtut de les facultats que legalment m'han estat atribuïdes,  

RESOLC:  

Primer.- Acollir-se a l’anomenada convocatòria.  
Segon.- Sol·licitar la Subvenció establerta a la citada Resolució, per a l’actuació següent: 
 - Pla General d’actuacions any 2010. Adequació per actuacions de prevenció de la 
contaminació lluminosa de la il·luminació exterior a Rosselló, segons Memòria redactada per 
Josep Piqué Palacin.  
Tercer.- Assumir el compromís d’executar l’actuació en cas de que sigui subvencionada amb 
lo sol·licitat.  
Quart.- Donar compte d’aquest Decret al primer Ple que es celebri.  
 
La Corporació es dona per assabentada.  
 
VII.- PROPOSTA D’ACORD DE NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU 
SUBSTITUT DE ROSSELLO 
En aquest Ajuntament es tramita l’expedient per nomenar jutge de pau substitut d’aquest 
municipi.  
 
El Secretari - interventor va emetre l’informe jurídic sobre el procediment a seguir, el qual 
consta a l’expedient.  
 
Per edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 21, de data 11 de 
Febrer de 2010, es va fer la convocatòria pública per cobrir la plaça de què es tracta i, 
finalitzat el termini de presentació d’instàncies, han presentat instància les persones 
següents: 

 
 - Mireia Subira Fillol, amb D. N. I. /C. I. F. núm. 43. 740. 274 R 
 - Anabel Alejandro Gonzalez, amb D. N. I. /C. I. F. núm. 78. 140. 254 P 

 
S’ha verificat el compliment de l’article 303 de la LOPJ i altres requisits establerts 
legalment  
 
FONAMENTS DE DRET 
D’acord amb els articles 101. 2 de la Llei 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, i 6 del 
Reglament núm. 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, correspon al Ple de la corporació 

Avgda. Catalunya,2 . Tfn. (973)730001 . Fax (973)730033 . e-mail: ajuntament@rossello.net . 25124 ROSSELLÓ (LLEIDA) . P-2523200-J 9



 
 
 
 
 
 
 
 
efectuar proposta de nomenament del jutge de pau substitut d’aquest municipi, per acord 
adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres, entre les persones 
que, reunint les condicions legals, hagin presentat instància en la convocatòria pública.  
 
Per això es proposa al Ple que adopti els següents acords:  
 
PRIMER.- Escollir a la Sra. Mireia Subira Fillol amb D. N. I. núm. 43. 740. 274 R, de 
professió Professora d’Educació Infantil, per exercir el càrrec de jutge de pau substitut 
d’aquest municipi, i proposar el seu nomenament a la Sala de Govern del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya per conducte del Jutjat de 1a Instància i Instrucció de 
Lleida.  
 
SEGON.- Trametre aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als efectes 
adients.  
 
Essent aprovada dita proposta per unanimitat.  
 
VIII.- APROVACIÓ DEFINITIVA CONSTITUCIÓ CONSORCI D’EMISSORES 
MUNICIPALS (EMUN) I EL SEUS ESTATUTS.  
Per la Regidora Montse Folguera,comenta i proposa:  
Atès que les corporacions locals dels Ajuntaments d’Albesa, Alguaire, Almenar, Corbins i 
Rosselló, van subscriure un conveni de col·laboració en data 20/02/2009, amb l’objecte 
d’impulsar la constitució del Consorci d’Emissores Municipals, EMUN TERRES DE 
PONENT.  
 
Vist que l’Ajuntament en plenari de data 30/07/2009 va aprovar inicialment l’esmentada 
constitució.  
 
Vist que s’ha sotmès a exposició pública l’expedient amb els acords de constitució o 
aprovació dels estatuts al DOGC núm. 5518 de 02/12/2009 i al BOP de Lleida núm. 169, el 
dia 3/12/2009, i havent passat el termini d’exposició pública sense que s’hagi presentat cap 
al·legació, 
 
El Sr. Alcalde proposa als regidors presents l’adopció del següent, 
 
ACORD:  
1. Aprovar definitivament la creació i constitució del Consorci d’emissores Municipals 

EMUN Terres de Ponent.  
2. Delegar a l’Ajuntament de Corbins per a la continuació de la tramitació de l’expedient.  
3. Facultar al Sr. Alcalde o persona en qui delegui per tal que pugui signar qualsevol 

document necessari per a l’efectivitat del present acord.  
4. Donar trasllat a tots els Ajuntaments que integren el Consorci.  
 
Posat a votació, s’aprova per unanimitat 
 
IX.- MODIFICACIÓ TARIFES REGULADORES DEL SERVEI DE 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE.  
Seguidament es dona compte escrit rebut per part de la concessionària del subministrament 
d’aigua a la població de Rosselló sol·licitant l’actualització de la tarifa d’aigua i quota de 
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manteniment i vista la proposta presentada que s’ajusta a les previsions de la Comissió de 
Preus de Catalunya, en reunió celebrada el 11 de Novembre de l’any 2009, referent al 
percentatge d’augment mitja de tarifes per al subministrament d’aigua a poblacions per l’any 
2010, les tarifes resultants sense IVA, seran les següents : 
 
Article 5. Quota tributària 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
Tarifa primera.-   Euros 
Consum Bloc I (1 a 10 m3/mes)     0,4121 
 Consum Bloc II (11 a 18 m3/mes)     0,5298 
 Consum Bloc III (19 a 9999 m3/mes)     0,8242 
 Industrials     0,5298 
 Aforaments (30m3 usuari/mes)     0,5298 
 Quota fixa (2,5903 €/mes)  2,5903 

 
Tarifa segona.- Connexions i d’altres  Euros 
Drets d’escomesa a la xarxa general de l’immoble  155,55
Per cada habitatge o local de negoci 103,70

 
2. Tindrà la consideració de consum domèstic l’aigua subministrada a vivendes i habitatges 
familiars, per a ús exclusiu de les persones que l’habitin.  
 
3. Tindrà la consideració de consum industrial l’aigua subministrada a instal·lacions i edificis 
que estiguin destinats a activitats industrials o comercials, o que l’activitat que s’hi 
desenvolupi estigui subjecta a l’impost sobre Activitats Econòmiques.  
 
4. Sobre aquestes tarifes s’aplicarà el cànon d’aigua i l’IVA corresponent.  
 
Essent aprovada dites tarifes per unanimitat.  
 
En el torn obert d’intervencions, el Regidor Sr. Josep Gorgues pregunta si es pot fer quelcom 
com Ajuntament, essent contestat pel Regidor d’urbanisme Sr. Pere Joan Vidal que es tracta 
d’una concessió, regulada per la seva normativa i subjecta a preus autoritzats. S’ha de 
mantenir l’equilibri.  
 
X.- PROPOSTA ACORD CONSTITUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ D’ENS LOCALS 
PROPIETARIS FORESTALS DE CATALUNYA (ELFOCAT)  
Per l’Alcaldia es comenta que és un moviment que neix a la tardor de l’any 2009. 
L’Organització té la seu a Montferrer i Castellbó i tramitaran els ajuts del Fons FEDER. La 
tarifa és de 100 euros l’any.  
la proposta és interessant com a associació però no per les hectàrees, ja que segurament som 
els membres més petit,  
 
A la vista del projecte d’Estatuts de l’Associació d’Entitats Locals Propietàries Forestals de 
Catalunya (ELFOCAT).  
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Resultant que entre els fins de la citada associació es troba representar els ens locals públics 
amb patrimoni forestal o amb una gran vinculació en aquest sector i sent l’àmbit on exercirà 
les seves activitats majoritàriament el territori català.  
 
En virtut del que estableix la disposició addicional 5ª de la Llei 7/1985 Reguladora de Bases 
de Règim Local, conforme la qual les Entitats Locals poden constituir associacions, de àmbit 
estatal o autonòmic, per la protecció dels seus interessos comuns.  
 
Considerant, que d’acord amb l’art. 47. 2 g) de la mencionada Llei, correspon al Ple resoldre 
amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació 
la “creació, modificació, o dissolució de Mancomunitats o altres organitzacions associatives, 
així como l’adhesió a les mateixes i l’aprovació i modificació dels seus Estatuts”.  
 
S’adopten els següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar constituir l’associació d’Entitats Locals Propietàries Forestals de 
Catalunya (ELFOCAT).  
 
SEGON.- Manifestar la voluntat d’aquest Ajuntament de formar part de la mateixa com a 
soci.  
 
TERCER.- Facultar al Sr/Jaume Fernandez i Gonzalez, amb D. N. I nº 43705621 D alcalde 
de la població de Rossello, per firmar l’Acta Fundacional en nom de l’ajuntament de 
Rossello, així com tot aquells documents que resultin necessaris per la Constitució de la 
mateixa.  
 
QUART.- Nomenar com a representant de l’Ajuntament de Rossello en la citada Associació 
al Sr. _ Jaume Fernandez i Gonzalez, amb D. N. I nº 43705621 D Alcalde d’aquest 
Ajuntament.  
 
XI.- 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,) : 
 - Decret de Pròrroga del Pressupost 2009, essent el seus imports en Ingressos 1871. 801,00 
Euros i en despeses 1. 858. 601,00 Euros.  
 - Decret Acollir-se convocatòria Contaminació Lumínica, ja comentat.  
 - Decret Aprovació Padrons Fiscals 2010.  
 - Decret d’acceptació de diversos pressupostos, Contractació Serveis Absis per tancament 
comptes 2009 i actualització Patrimoni, Mobiliari Escola Bressol, Accessoris Camió 
Multiservei.  
 - Decret de Personació en el recurs contenciós interposat contra la Taxa de Telefonia Mòbil, 
per part de Telefònica i France Telecom.  
 - Decret d’adjudicació definitiva obra inclosa en el FEOSL, Climatització Casal.  
 - Decret extinció de les relacions laborals del següent personal : Elena Rojo Arques i 
Bonaventura Cespedes Hortal.  
 - Proposta Resolució llicencia ambiental Estació Base Telefonia Mòbil.  
 - Decret Devolució diversos avals.  
 - Resolució Reclamació Patrimonial Lidia Martin.  
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 - Aprovació Certificacions Obres Escola Bressol i cessió de crèdits de les mateixes.  
 
Restant assabentats i essent ratificats els mateixos per part de la Corporació.  
 
INFORMES ALCALDIA 
 - Informa de les ultimes 3 visites a Educació, la última va ser el dia 3 de març per parlar de 
l’ampliació de l’Escola, concretament redacció del projecte via GISA, abans d’acabar l’any 
el Projecte estarà acabat, segons el Director del Departament, la següent batalla serà 
l’execució. L’escenari serà a tres anys. També hem sol·licitat visita al Conseller per intentar 
agilitzar-ho.  
Pel que fa al tema de l’Institut, el 70 % dels alumnes s’han reinscrit al Manual de Montclar, 
concretament 21 dels 28 alumnes. Ens queda la batalla del transport escolar de 1er a 4rt 
d’eco, ja que no tenint un centre de secundària al municipi, el transport ha de ser gratuït. Com 
a mínim, per l’educació obligatòria 
Comenta que el Director dels Serveis ens va reconèixer que els nois que comencin a 
Torrefarrera acabaran la ESO en barracons. És més factible que s’acabin abans les obres 
l’ampliació del Col·legi de Rosselló que l’Institut de Torrefarrera.  
També manifesta que aquest Ajuntament lluitarà pel transport escolar i perquè l’alumne de 
Rosselló continuï anant al Manuel de Montsuar, fins que es garanteixi les mateixes 
condicions al Institut de Torrefarrera.  
En un altre ordre informa que l’´Escola de Música ja està oficialment reconeguda, a finals 
d’aquest mes sortirà la subvenció la qual tindrà efectes retroactius des del mes de setembre, 
suposarà uns 20. 000 euros/any.  
 
 - Informa de les visites al Departament de Cultura, els dies 15 de gener i 26 de febrer.  
 
 - Informa de la visita a Governació pel vehicle multiserveis.  
 
 - Comenta la visita el 27 de gener al Departament d’Interior pel tema de les nevades, i 
manifesta que realment no estem preparats per la neu.  
 
 - Informa que els dies 6 i 7 de febrer, es va realitzar viatge Institucional amb Vueling. a 
Mallorca, varen assistir el Regidor Lluís Rodrigo i jo.  
 
 - Informa que el dia 19 de febrer van visitar la seu del Servei Català de Trànsit, per parlar del 
Conveni, ja que la voluntat d’alguns Ajuntaments és que la Diputació realitzés un servei 
similar al que fa Diputació de Barcelona, i que a partir de l’any 2011, el Servei de cobrament 
de les multes ho fes l’OAGRTL, i una part de la recaptació es quedaria al municipi, perquè 
ara no ens quedem res.  
 
 - Comenta reunió de l’ACMC i la Federació de Municipis,i fa palesa de la creixent 
preocupació respecte al finançament dels Ajuntaments, principalment de menys de 10. 000 
habitants. ja que són els municipis més afectats, perquè si la recaptació dels impostos baixa, 
els diners per finançar també. La reforma de la Llei d’Hisendes Locals es fa necessària, per 
garantir un recursos suficients i estables a les Entitats Locals, si be la possibilitat de tirar-ho 
endavant es difícil, per la situació de crisis.  
 
 - I per últim comenta la sortida amb autobús per visitar l’exposició de les Colònies Tèxtils a 
Barcelona, quasi totes les colònies són del Ter i del Llobregat.  
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 Pren la paraula el Regidor Sr Pere Joan Vidal, e informa dels següents assumptes: 
 
AREA D’URBANISME 
 
Tema Consultori  
El Regidor Sr. Pere Joan Vidal, informa que avui ha sortit publicada la convocatòria pel 
Consultori, acaba el dia 16 d’abril i s’haurà de fer un acord del Ple. El Consultori ha d’estar 
acabat abans de l’1 de novembre.  
 
El Regidor Raul Morlans, pregunta si el Departament de Salut, es farà càrrec del mobiliari i 
l’equipament mèdic del consultori 
Essent contestat pel Regidors Sr. Pere, que la convocatòria de Salut ho contempla tot, l’obra 
interior i l’equipament.  
 
Tema escola Bressol 
Informa que l’escola Bressol està pràcticament finalitzada. manquen petits detalls 
d’ornamentació. La neteja mes forta, la d’obra ja esta feta.  
 
El Regidor Sr. Macià respecte a l’escola Bressol, comenta que s’han passat el termini de final 
d’obra, i pregunta si es reclamarà pel retard.  
 
El Regidor Sr. Pere Joan Vidal, contesta i manifesta que l’empresa va presentar una 
sol·licitud per ampliar el termini de finalització i es va arribar a un acord, que comporta la 
urbanització de la part de fora, omplir, compactar i enquitranar l’entrada de l’Escola Bressol.  
També comenta que la desviació de l’obra es mínima segons els nostres serveis tècnics.  
 
Vehicle multiserveis 
Fa tres setmanes van fer la presentació del vehicle i es van comprometre de que abans del dia 
26 de març ens farien l’ingrés dels diners.  
 
Av. Verge del Pilar 
S’ha tancat l’espai de l’Av. Verge del Pilar, on es fan les Festes Majors, a petició dels veïns, 
ja que es feien trombos, carreres, inclús s’ha agafat alguna matrícula per part dels vigilants, 
amb la corresponent denúncia per conducció temerària.  
 
Animals de companyia 
S’han comprat papereres pels excrements dels gossos.  
 
Pren la paraula el Regidor Sr Lluís Rodrigo, i ens informa de les següents àrees : 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Campanya Siguem Cívics 
Informa de la subvenció atorgada pel Departament de Medi Ambient, que és de 4800, 3200 
euros per la esterilització, 1. 000 euros pels xips i 600 € per material gràfic. cartells i tríptics.  
Bona acceptació, Hem passat de 50 gossos a 99.  
També s’han adquirit 12 papereres amb portabosses i uns laboratoris ens han donat 1 lector 
de xips i 1. 000 portabosses.  

Avgda. Catalunya,2 . Tfn. (973)730001 . Fax (973)730033 . e-mail: ajuntament@rossello.net . 25124 ROSSELLÓ (LLEIDA) . P-2523200-J 14



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abocadors incontrolats 
S’han localitzat en el poble dos abocadors incontrolats. s’ha procedit a la seva neteja i 
clausura.  
 
Servei Neteja Viaria, Empresa LIC 
Comenta que la periodicitat en la neteja de carrers serà cada 15 dies. per estalviar costos.  
 
Contenidors 
Sol·licitud al Consell Comarcal del Segrià, de 4 contenidors de vidre de 90 litres i 4 
contenidors de 100 litres. pels restaurants del poble i la propera entrega dels mateixos.  
 
ESPORTS 
 
Pista poliesportiva 
Per raons de seguretat i control, s’ha instal·lat un pany amb clau per obrir la llum de la pista 
poliesportiva, amb registre de qui es porta la clau.  
 
Pavelló 
Avui dia 18 de març hem anat a parlar amb la Núria Ramon, Responsable d’Esports a Lleida 
i ens ha dit que Rosselló es troba dins de la xarxa bàsica com a poble deficitari. i ens 
aconsella anar a parlar amb la Secretaria d’Esports per esbrinar el seu posicionament.  
Intervé l’Alcalde i manifesta que la Secretaria d’Esports no realitzarà cap convocatòria de 
xarxa bàsica i que opten per prioritzar el tema dels pavellons. El seu finançament es 
realitzaria seguint el model alemany, a 25 anys, i ens construiran un pavelló tipus 2. Esports 
posarà una part i una empresa ens farà el manteniment i l’Ajuntament pagarà un leasing. Són 
pavellons que els pressuposten en 4. 000. 000 euros, per mida de poble ens toca, a la comarca 
som l’únic poble que no té.  
 
ÀREA DE FESTES 
 
Carnestoltes 
Informa de la seva celebració al mes de febrer.  
 
MotoPassió Rosselló 
Informa que els dies 27 i 28 de març es farà la Fira, aquest any venen 27 expositors i tots 
venen pagant. Comenta les novetats, entre d’altres que aquest any es fa Motopassió al Plat, 
en el que participen el Restaurant Trobades, el Moderno, Can Bosch i el Jardí d’Alguaire. 
També es fa el I Concurs de Dibuix MotoPassió per a nens i nenes de 6 a 12 anys que visquin 
a Rosselló.  
 
Pren la paraula la Regidora Montse Folguera e informa de les següents àrees : 
 
ÀREA DE DONES 
 
Comenta les Actuacions a dur a terme dins del Pla Local de Dones, entre d’altres mantenir la 
dinamitzadora i altres activitats, com la instal·lació d’internet a l’associació de Dones, 
fomentar un esport femení com voleï o ioga, i també mantenir el curs d’informàtica 
(introducció i profundització).  
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ÀREA DE JOVENTUT 
 
Comenta que l’Elena Rojo es reincorpora a mitja jornada, de dilluns a divendres al PI, per les 
tardes.  
 - El 4 de març es projectarà un vídeo curtmetratge sobre immigració, es projectarà el dia del 
cinema a la fresca, S’ha realitzat per alumnes del Institut Manuel de Montsuar.  
 
ÀREA DE CULTURA 
 
 - Comenta la visita al Dep. de Cultura, per cercar ajuts en tres fronts ; a) - per cultura 
tradicional,B)per programació cultural amb cobrament d’entrada, finançats al 50%, no poden 
ser actes inclosos a la Festa Major i C) per publicacions, investigacions i recerca, per poder 
incloure la història de Rosselló.  
 
 - Comenta que el diumenge dia 16 de maig, es te prevista realitzar la visita gratuïta i guiada 
al Parlament de Catalunya.  
 
El Regidor Antoni Dominguez, pren la paraula e informa de les seves àrees: 
 
ÀREA D’EDUCACIÓ 
 
 - Informa que el proper dia 10 d’abril, es té previst organitzar la Jornada de Portes Obertes 
de l’Escola Bressol. Es faran les comprovacions oportunes de les instal·lacions abans de 
traslladar els nens.  
 
 - Informa que l’Aula Municipal de música ja és oficial.  
 
 - Comenta que El CEIP realitza com cada any la setmana cultural la setmana vinent. i que el 
dissabte es farà la Jornada de Portes Obertes.  
 
 - Informa de la jubilació de Miguel Angel Claveria i la Directora Geli Torres, comentant que 
atès la seva llarga trajectòria en aquest municipi i el seu esforç i treball en l’educació, 
donarem suport als actes que es facin al respecte.  
 
ÀREA ASSISTENT SOCIAL 
 
 - Comenta que s’està gestionant la contractació d’un fisioterapeuta, perquè ensenyin a la 
gent gran a utilitzar el Parc de Salut, s’ha de organitzar els grups i horaris.  
 
 - Informa de la reunió amb l’assistent social, i l’augment de feina degut a la greu crisis que 
estem atravesant i que repercuteix amb la gent gran i persones amb risc d’exclusió.  
 
Finalitzat el torn dels informes, per part dels Regidors, pren la paraula el Regidor Sr. Macià 
Jové i comenta respecte a l’ampliació de l’Escola, que el mes important és aconseguir la 
secundària obligatòria al poble i la possibilitat de preveure en aquesta ampliació un futur 
institut - escola.  
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L’Alcalde, manifesta que esta d’acord amb aquesta idea, que si estem interessats en l’Institut 
Escola. i que per fer l’ampliació ens han dit que no és necessari que estiguessin annexes. si 
be si es fes l’Institut necessitarien mes superfície.  
 
Torna a intervenir el Regidor Sr. Macià er reafirmar que la finalitat és aquesta, aconseguir la 
secundaria obligatòria al poble, més que l’adscripció, si tu estàs adscrit a Torrefarrera, el 
problema del transport va lligat. Si s’ha de preveure una modificació, que els nens de fins a 
16 anys es puguin quedar al poble.  
 
Intervé l’Alcalde i manifesta que la Llei d’educació Catalana l’ha aprovat el Govern pactant 
amb l’oposició. es una Llei de país i estem tots d’acord amb el plantejament.  
 
XII.- LLICENCIES D’OBRES.  
Vist els expedients instruïts a l’efecte i els informes emesos per l’arquitecte Municipal i la 
Comissió Municipal d’obres, en el tràmit d’informe previ de la sol·licitud de llicència 
municipal presentades, la Corporació Municipal acorda aprovar i ratificar les següents : 
 
Nº EXPEDIENT 22/2009 
NOM / DOMICILI ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA,SLU 

Ctra. N - 240, Km. 88,5 
25001 - LLEIDA 

DESCRIPCIÓ Instal·lació d’una línia subterrània de baixa tensió per a un nou subministrament a la Plaça Església i carrer 
Major, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Ells mateixos 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’Alcaldia 2 - 3 - 2010 

 
Nº EXPEDIENT 3/2010 
NOM / DOMICILI SILVIA SOLDADO BARCADI 

Urbanització La Tossa, 3 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Reformes interior vivenda situada a la Urbanització La Tossa, 3 d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Constru - Robertsan,S. L.  

INFORME DESFAVORABLE 

APROVACIO Decret d’Alcaldia 3 - 2 - 2010 

 
Nº EXPEDIENT 5/2010 
NOM / DOMICILI GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG 

Poligon Industrial El Segre, parc. 301 
25191 - LLEIDA 

DESCRIPCIÓ Obertura cates per subministrament nou client al carrer Mestre Ramon Vives (escola Bressol), d’aquest 
Municipi 

CONTRATISTA Ells mateixos 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’Alcaldia 11 - 2 - 2010 

 

Nº EXPEDIENT 7/2010 
NOM / DOMICILI NURIA MONTSERRAT FERNANDEZ 

C/ Celler, 13 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Fer rasa per connexio de nova construccio a ala xarxa municipal de clavegueram a la vivenda del carrer Verge 
del Roser, 7, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA El mateix constructor de les obres de la vivenda 
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INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’Alcaldia 04 - 3 - 2010 

 
Nº EXPEDIENT 11/2010 
NOM / DOMICILI COMUNITAT DE VEINS DEL CARRER RAVAL, 1 

C/ Raval, 1 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Canviar porta garatge existent, situat a la planta baixa de l’edifici del carrer raval, 1, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA No consta 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’Alcaldia 04 - 3 - 2010 

 
Nº EXPEDIENT 2/2010 
NOM / DOMICILI ANNA CASANOVAS JOVER 

c/ Major, 117 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Reformes interior d’escala de la vivenda i canvi d’una finestra a la vivenda del carrer Major, 117 d’aquest 
Municipi 

CONTRATISTA Excavacions Casanovas, S. L.  

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’Alcaldia 11 - 02 - 2010 

 
Nº EXPEDIENT 6/2010 
NOM / DOMICILI GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S. A.  

Poligon Industrial El Segre, parc. 301 
25191 - LLEIDA 

DESCRIPCIÓ Obertura de rasa per nou subministrament al carrer Av. dels Esports, 6, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA  

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’Alcaldia 18 - 02 - 2010 

 

Nº EXPEDIENT 8/2010 
NOM / DOMICILI MARIA GODOY GOMEZ 

c/ Major, 25 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Enderroc edifici existent al carrer Major, 27, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA No consta 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’Alcaldia 04 - 3 - 2010 

 

Nº EXPEDIENT 09/2010 
NOM / DOMICILI ROBERT RALUY SUAREZ 

c/ Graver de Baix, 34 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Col·locació d’una pergola i la instal·lació d’una placa solar a la terrassa de la vivenda del carrer Graver de Baix, 
34, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Raul Forcada Segarra 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’Alcaldia 10 - 03 - 2010 

 

Nº EXPEDIENT 12/2010 
NOM / DOMICILI VERONICA MUÑOZ GARCIA 

c/ Almogavers, 6, 2n 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Tancament d’alumini de balco, al carrer Almogavers, 6, 2n, d’aquest Municipi 
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CONTRATISTA Goblalum, SCP 

INFORME DESFAVORABLE 

APROVACIO Decret d’Alcaldia 16 - 03 - 2010 

 

 
Primer. – 
a) Concedir i Ratificar 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.  
 
XIII.- CORRESPONDENCIA OFICIAL I ASSUMPTES DE TRÀMIT.  
Es dona compte de la correspondència rebuda essent de destacar per la seva importància: 

-  - Escrit del Consell Comarcal del Segrià, comunicant propera entrega contenidors 
dins del Conveni signat entre Agencia de Residus de Catalunya i Ecovidre, per la 
recollida selectiva de vidre en Hostaleria, Restauració i Catering.  

-  - Escrit del Consell Comarcal del Segrià, oferint un seguit d’exposicions per si es 
troba interessat l’Ajuntament.  

- Escrit del Consell Comarcal del Segrià, per dissenyar el model del Pla Director de 
Participació Ciutadana a la Comarca, sol·licitant la col·laboració dels agents 
implicats.  

- Recurs Reposició presentat per Jaume Borrero Montijano envers terrenys Serra dels 
Dipòsits.  

- Departament Medi Ambient i Habitatge, canvi titularitat explotació Lladanosa Rodie 
a favor de Latorre Sotus Ramadera i Servei SCP i posicionament respecte ampliació 
bassa de purins.  

- Escrit Consell Comarcal Segrià, comunicant inici VI Edició del cicles Segrià Corals 
2010, per si l’Ajuntament es troba interessat en la seva adhesió.  

- Comunicat General de Regants Canal de Pinyana, comunicant derrama 2010 
Ajuntament i PPSUD 1 i SUD 4.  

- Generalitat Catalunya, Departament Governació i Administracions Públiques, 
sol·licitant documentació obres incloses en el PUOS, abans de finalització termini 
informació publica.  

- Agencia Residus de Catalunya, comunicant Resolució envers Plans Desplegament 
recollida selectiva fracció orgànica, presentat a traves del CC Segrià.  

- Diputació de Lleida, Area d’assistència i Cooperació Municipal, comunicant 
l’aprovació d’unes línies d’ajuts destinades als Ajuntaments respecte a les politiques 
de Salut Publiques, adreçades al manteniment i gestió de consultoris, programes per 
la promoció d’hàbits saludables, Equipaments sociosanitaris locals, inversions en 
tanatoris i sales de vetlla.  

- I per últim es dona compte d’escrit del Departament d’economia i Finances, notificant 
recepció documentació formalització del préstec de 500. 000 Euros  
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En els assumptes de tràmit es comenta Conveni de Col·laboració signat entre 
l’Ajuntament de Rossello i la Federació Catalana de Voleibol i que el proper dia 6 
d’Abril el Banc de Sang i Teixits procedirà a realitzar una nova campanya de donació de 
sang en la Sala d’Actes de l’Ajuntament.  
Així mateix s’informa de les línies d’ajuts i legislació d’interès publicada.  
- Respecte a les línies de subvenció publicades destacant la Convocatòria per 

desenvolupament d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics, Construcció i 
Equipaments Consultoris Locals; Pla Equipament Culturals de Catalunya 2010 - 
2020; Accions Sostenibilitat Local; Plans Ocupació en el Marc del Projectes Impuls, 
Ajuts a Escoles de Música, Subvencions Escoles Bressol, Emissores de Radio, 
Restauració Patrimoni Arquitectònic ; Pla de Finançament Local de La Diputació any 
2010, Ajuts actuacions d’ordenació ambiental; millora paisatgística de Rambles; 
redacció de figures de planejament etc..  

 
I per últim es comenta el pagament per part de l’estat de la resta de la Subvenció de La Plaça 
Església, la liquidació presentada per l’OAGRTL corresponent a l’any 2009, la Setmana 
Cultural de les Escoles, amb el seu pressupost i el permís provisional a Alier a la xarxa 
d’aigua.  
 
XIV.- FACTURES I COMPTES.  
S'aprova la relació de factures detallada i en poder dels regidors que ascendeix a la quantitat 
de 256. 637,96 € 
 
DATA INTERESSAT DESCRIPCIO  IMPORT  

    

 Amb data 2009   

    

22/12/2009 AUSA CENTER, SLU Camio per l’ajuntament  

31/12/2009 ESBART ROSSELLONES Parc de Nadal 2009, materials i monitors  

    

 A partir del 27 - 1 - 2010   

    

04/01/2010 WURT ESPAÑA,S. A.  Broca perforada per equipament  

27/01/2010 INFOUNIO,S. L.  Cartutx de tinta negra i color per l’ajuntament  

04/01/2010 DAVID MANJON PORTA Curs informatica, regidoria de la dona  

28/01/2010 HIGIENE PROFESSIONAL Materials per la llar de jubilats  

28/01/2010 HIGIENE PROFESSIONAL Materials per l'escola  

02/01/2010 TIABO EQUIPOS Certificacio num. 9 escola bressol  

30/01/2010 LIMPIEZAS PIRINEO,S. L.  Serveis neteja vidres totes les entitats, gener-2010  

30/01/2010 LIMPIEZAS PIRINEO,S. L.  Serveis neteja vestidors poliesportiu, gener-2010  

30/01/2010 LIMPIEZAS PIRINEO,S. L.  Serveis neteja totes les dependencies, gener-2010  

29/01/2010 MECAPLUS,S. L.  Lloguer plataforma poda arbres, gener-2010  

31/01/2010 EXCAVACIONS CASANOVAS Treballs plaça Aviador i anar buscar sal  

25/01/2010 INTRACATALONIA Serveis noticies emissora, gener-2010  

30/01/2010 LABORAT. BIOTECNOLOGIA Masilla per mateniment vies publiques  

15/01/2010 LA OFICINA Materials varis per l’oficina  
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29/01/2010 QUIMICA SERO, S. L.  Sal especials per maquina refrigeracio ajuntament  

31/01/2010 FRU - ROSE, SCCL Pinso per a gossos  

31/01/2010 SEGRE SERVEIS,S. A.  Begudes per l’ajuntament, gener-2010  

03/02/2010 COMUNICANT, bona premsa Asses. comunicacio i premsa, desembre - 2009  

01/02/2010 M. ISABEL FARRERO PINTAT Rebut lloguer magatzem c/ Major, febrer-2010  

26/01/2010 AULA BGT, SCP Taller del mon, data 26 - 3 - 2010 a l'escola  

05/02/2010 JORDI ALBA TEIXIDO 50% honoraris control qualitat obres escola bressol  

30/01/2010 FERR. ALBERT SOLER Materials varis per l'escola i punt jove  

01/02/2010 UNIPRESALUD Contracte serveis prevencio, 1 - 2 a 30 - 4 - 2010  

01/02/2010 UNIPRESALUD Activitat tecnica, quota mensual, febrer-2010  

02/02/2010 ASSOC. CATAL. MUNICIPIS Quota d'associat, exercici 2010  

09/02/2010 CASA BADIO Pernil iberic + bossa casa badio, per obsequi  

09/02/2010 BOSCH SERIGRAF Boligrafs ajuntament de rossello  

30/01/2010 GUERIN LLEIDA Materials varis pel Casal i altres  

03/02/2010 SOUNDER'S Lloguer equip de so, pel teatre els pastorets  

31/01/2010 SERVEIS LIC 1999, SLU Serveis neteja viaria, gener-2010  

02/02/2010 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. enllum. vvdes s. pere 4 - 11 a 3 - 12 - 09  

30/01/2010 ALFAGRAF, arts grafiques Materials varis per l'oficina i altres  

15/01/2010 DESPATX SIMEO MIQUEL Assesoria general setembre a desembre - 2009  

30/01/2010 FERROS ALBERT SOLER Porta forrada galvanitzada per   

13/01/2010 RESTAURANT MODERNO Sopar teatre, data 13 - 1 - 2010  

08/02/2010 GAS NATURAL,Union Fenosa Rebut gas edifici Ajuntament, 5 - 1 a 4 - 2 - 2010  

08/02/2010 GAS NATURAL,Union Fenosa Rebut gas escoles, 5 - 1 a a 4 - 2 - 2010  

04/02/2010 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. enllum. cami Benavent,8 - 1 a 4 - 2 - 2010  

04/02/2010 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. enllum. public, 8 - 1 a 4 - 2 - 2010  

31/01/2010 CORREUS I TELEGRAFS Franqueig correspondencia, gener-2010  

15/02/2010 GRAGO (German Ramirez) Resta 50% Coord. seg. salut escola bressol  

05/02/2010 GRAGO (German Ramirez) Coord. seg. isalut enderroc magatzem c/ Nord  

10/02/2010 LOCALPROM Butlleti local subvencions, febrer-2010  

09/02/2010 SISTEMES DIGITALS CAT.  Facturacio copies 8 - 1 a 9 - 2 - 2010  

13/02/2010 FONTANET, C. B.  Coques i xocolata per festa carnestoltes. 2010  

25/01/2010 WURTH ESPAÑA,S. A.  Lija taco velcro per equipament  

25/01/2010 WURTH ESPAÑA,S. A.  Caixa claus combi per equipament  

05/02/2010 WURTH ESPAÑA,S. A.  Taladro percusor martell per equipament  

13/02/2010 S. INTEGRALS GARRIGUENCS Actuacio grup cremallera, f. carnestoltes, 13 - 2 - 2010  

13/02/2010 S. INTEGRALS GARRIGUENCS Actuacio grup Acuario quintet, f. carnestoltes, 13 - 2 - 2010  

17/02/2010 TORRELSA, SAU Cafe i sucre per l’ajuntament  

04/02/2010 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. enllum. public, 8 - 1 a 4 - 2 - 2010  

04/02/2010 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. enllum. public, 8 - 1 a 4 - 2 - 2010  

04/02/2010 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. edifici ajuntament, 8 - 1 a 4 - 2 - 2010  

04/02/2010 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. Escoles, 8 - 1 a 4 - 2 - 2010  

17/02/2010 CARME, regals 2 plantes, obsequi festa santa agueda  

17/02/2010 PUBL. ABADIA MONTSERRAT Bibblia de montserrat, edicio de luxe  

16/02/2010 JOAN A. URBANO Pintura trafic groga, per vies publiques  

15/02/2010 ESPUBLICO (auloce,SA) Suscripcio Espublico, fins a 1 - 2 - 2011  
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15/02/2010 WURTH ESPAÑA,S. A.  Materials varis per equipament  

22/02/2010 WURTH ESPAÑA,S. A.  Materials varis per manteniment  

29/01/2010 FED. RADIOS LOCALS CAT.  Quota emissora associada exercici 2010  

23/02/2010 MON INFORMATIC reparar servidor emissora municipal  

23/02/2010 TINTORERIA EVEREST Neteja roba festa reis  

15/02/2010 FERRET. ALBERT SOLER Materials varis per manteniment i altres  

24/02/2010 DISTRIBUIDORA BASICA Materials varis per setmana cultural a les escoles  

25/02/2010 INTRACATALONIA Serveis noticies emissora, febrer-2010  

28/02/2010 CIAL ILLA GIRO Sacs de ciment vies publiques  

01/03/2010 TELEFONICA MOVIL Rebut telefon mobils ajuntament, 18 - 1 a 17 - 2 - 2010  

01/03/2010 TELEFONICA MOVIL Rebut telefons mobil metge, 18 - 1 a 17 - 2 - 2010  

25/02/2010 GAS NATURAL, Union Fenosa Contractacio gas pel carrer mestre ramon vives  

28/02/2010 HIDR. Y NEUMAT. LLEIDATANA Respalls maquina neteja carrers  

01/03/2010 LOCALPROM Butlleti local de subvencions, març - 2010  

27/02/2010 LIMPIEZAS PIRINEO, S. L.  Serveis neteja vidres totes dependencies, febrer-2010  

27/02/2010 LIMPIEZAS PIRINEO, S. L.  Serveis neteja vestidors poliesportiu, febrer-2010  

27/02/2010 LIMPIEZAS PIRINEO, S. L.  Serveis neteja totes dependencies, febrer-2010  

28/02/2010 TELEFONICA Facturacio plana empreses, febrer. 2010  

15/02/2010 QUIMICA SERO,S. L.  Serveis desratitzacio, 12 - 2 - 2010  

28/02/2010 EXCAVACIONS CASANOVAS  Terra vegetal per passeig i piscines  

22/02/2010 WOLTERS KLUWER Llibre reglament de bens entitats locals  

28/02/2010 M. N. CATERING Menjars per l’escola bressol, febrer-2010  

31/01/2010 MECANO CAMP,S. A.  Conos de ceramica verds  

31/01/2010 MECANO CAMP,S. A.  Lloguer biotrituradora green, 18 - 1 - a 26 - 1 - 2010  

31/01/2010 MECANO CAMP,S. A.  Lloguer biotrituradora green, 16 - 12 - 09 a 23 - 12 - 09  

31/01/2010 MECANO CAMP,S. A.  Looguer biotrituradora green, diferents dies 2009  

28/02/2010 SERVEIS LIC 1999, SLU.  Serveis neteja viaria, febrer-2010  

26/02/2010 EDITORIAL ARANZADI Suscrip. revista Cunal 2010  

03/03/2010 COMUNICANT, bona premsa Assessoria en comunicacio i premsa, febre - 2010  

01/03/2010 M. ISABEL FARRERO Lloguer magatzem del c/ Major, març - 2010  

05/03/2010 FEDERACIO MUNICIPIS CAT.  Quota associat exercici 2010  

15/02/2010 ABACUS, cooperativa Llibres per la biblioteca de l'escola  

02/03/2010 FUNDACIO DUCTIL BENITO,S. L.  Toilekan i paquet de bosses  

05/02/2010 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. cami colonia, 8 - 1 a 4 - 2 - 2010  

15/01/2010 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. cami colonia, 4 - 12 - 09 a 8 - 1 - 2010  

04/02/2010 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. bombes d'aigua, 8 - 1 a 4 - 2 - 2010  

18/01/2010 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. escoles, 14 - 12 - 09 a 15 - 1 - 2010  

14/01/2010 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. cementiti, 14 - 12 - 09 a 14 - 1 - 2010  

19/01/2010 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. ajunt. vell, 14 - 12 - 09 a 14 - 1 - 2010  

04/02/2010 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. Casal, 8 - 1 a 4 - 2 - 2010  

14/01/2010 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. enllum. vvdes. s. pere, 14 - 12 09 a 14 - 01 - 09  

14/01/2010 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. escorxador, 14 - 12 - 09 a 14 - 1 - 2010  

04/02/2010 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. llar jubilats, 8 - 1 a 4 - 2 - 2010  

04/02/2010 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. zona esportiva, 8 - 1 a 4 - 2 - 2010  

14/01/2010 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. cami alpicat, 14 - 12 - 09 a 14 - 1 - 2010  
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21/01/2010 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. Escoles, 13 - 11 - 09 a 15 - 1 - 2010  

21/01/2010 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. escoles, 13 - 11 - 09 a 15 - 1 - 2010  

04/02/2010 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. enllu. ET 771, 8 - 1 a 4 - 2 - 2010  

04/02/2010 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. enllum. public, 8 - 1 a 4 - 2 - 2010  

04/02/2010 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. enllum. public, 8 - 1 a 4 - 2 - 2010  

19/01/2010 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. local baixos ajunt. vell, 14 - 12 - 09 a 15 - 1 - 10  

27/02/2010 AUTOCARS GRIÑO,S. A.  Viatge a Barcelona, visita museu d'historia, 27 - 2 - 2010  

08/03/2010 HIGIENE PROFESSIONAL Higienic colhogar per les escoles  

28/02/2010 FRU - ROSE, SCCL Sulfats per jardins Municipi  

25/02/2010 LA OFICINA (Jesus Fiuza) Carpetes de gomes per l’ajuntament  

28/02/2010 SEGRE SERVEIS,S. A.  Begudes per l’ajuntament, febrer-2010  

01/03/2010 UNIPRESALUD Activitat tecnica, quota mensual, març - 2010  

04/03/2010 CONSTRUCCIONS GORGUES Treballs varis magatzem c/ Major  

28/02/2010 GUERIN LLEIDA Materials varis per manteniment electricista  

01/03/2010 WURTH ESPAÑA,S. A.  Pronipae abono microbiano  

28/02/2010 CORREUS I TELEGRAFS Franqueig correspondencia, febrer-2010  

10/03/2010 EXCAVACIONS CASANOVAS  Arranjament camins, tram cami alpicat,reg asfaltic  

10/03/2010 CASA BADIO,S. L.  Cervesses moritz per l'ajuntament  

09/03/2010 SISTEMES DIGITALS CAT.  Facturacio copies, 9 - 2 a 9 - 3 - 2010  

02/03/2010 FERTIPONENT,S. A.  Mezcla gespa, per jardins municipi  

10/03/2010 D&A ABOGADOS, GEST. URB.  Provissio de fons, proposta liquidacio, 1er trimes - 2010  

15/03/2010 AUTO ESCOLA JOVE Curs de conduccio classe BTP, S. Jove i A. Torrelles  

05/03/2010 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. escoles, 4 - 2 a 4 - 3 - 2010  

08/03/2010 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. edifici Ajuntament, 4 - 2 a 4 - 3 - 2010  

08/03/2010 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. enllum. public, 4 - 2 a 4 - 3 - 2010  

08/03/2010 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. enllum. public, 4 - 2 a 4 - 3 - 2010  

08/03/2010 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. cami benavent, 4 - 2 a 4 - 3 - 2010  

08/03/2010 ENDESA ENERGIA XXI,S. L.  Rebut e. electr. enllum. public, 4 - 2 a 4 - 3 - 2010  

09/03/2010 GAS NATURAL, Union Fenosa Rebut gas Casal, 7 - 1 a 5 - 3 - 2010  

08/03/2010 GAS NATURAL, Union Fenosa Rebut gas edifici ajuntament, 6 - 2 a 5 - 3 - 2010  

08/03/2010 GAS NATURAL, Union Fenosa Rebut gas escoles, 6 - 2 a 5 - 3 - 2010  

28/02/2010 VILATEL,SLU Lloguer camio per manteniment enllumenat  

15/03/2010 ALEIX PORTA I ANDREU PORTA Treballs sulfatar camins municipi  

  Membres Corporacio, desembre - 09,Gener-Febrer. 2010 

    

 Pere Joan Vidal Torruella Indemnització membres corporació  

 Lluis Rodrigo Galan Indemnització membres corporació  

 Montse Folguera Bañeres Indemnització membres corporació  

 Antonio Dominguez Nieto Indemnització membres corporació  

 Bertomeu Gorgues Gorgues Indemnització membres corporació  

 Josep A. Gorgues Rius Indemnització membres corporació  

 Elisa Torrelles Tormo Indemnització membres corporació  

 Raul Morlans Monjo Indemnització membres corporació  

 Marta Porta Justribo Indemnització membres corporació  

 Macia Jove Rodes Indemnització membres corporació  
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    TOTAL  256. 637,96 €  

    

 Decret;   

    

 S’aprova la relacio de factures a d’alt detallada que ascendeix a la quantitat de, ,  256. 637,96 €  

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

    

 L'Alcalde      El tresorer     El Secretari  
 
 
XV.- MOCIONS.  
No es presenta cap 
 
XVI.- PRECS I PREGUNTES.  
Intervé el Regidor Sr. Macià Jove i manifesta el incompliment per part de l’equip del govern 
de la periodicitat dels Plens.  
Intervé l’Alcalde i contesta l’Alcalde que te tota la raó.  
L’Alcalde fixa la propera data,i que el proper hauria de ser el Maig.  
El Regidor Sr. Macià Jove diu que es poden fer cada tres mesos, però s’ha de complir el que 
s’acorda.  
L’Alcalde manifesta que assumeix la responsabilitat.  
 
I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les vint i dos 
hores trenta minuts i de tot lo dit s’estén aquesta acta,que com a Secretari, certifico.  

Avgda. Catalunya,2 . Tfn. (973)730001 . Fax (973)730033 . e-mail: ajuntament@rossello.net . 25124 ROSSELLÓ (LLEIDA) . P-2523200-J 24


	ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRAD

