
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 2 DE NOVEMBRE DE 2010 

 
Data: 2 de Novembre de 2010 
Horari: 20,00 a 20,50 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: 
 
Primer.- Lectura i aprovació acta anterior..  
Segon.- Sorteig Meses Electorals Eleccions Parlament de Catalunya, 2011.  
Tercer.- Aprovació Provisional Ordenances Fiscals 2011.  
Quart.- Acceptació Subvenció Departament de Salut per la construcció i equipament de 
Consultori Local.  
Cinquè.- Ratificació Decret d’adhesió a l’acord marc del subministrament d’energia 
elèctrica.  
Sisè.- Proposta d’aprovació Inicial Projectes Reforma Camp de Futbol Municipal i Graderies.  
Setè.- Aprovació Provisional PMU 8 “Escoles”.  
Vuitè.- Factures i Comptes.  
Novè.- Llicències d’obres 
 
Declarat obert l'acte per la Presidència, es procedeix a conèixer els assumptes inclosos a 
l'ordre del dia.  
 
I.- LECTURA I APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.  
Son aprovades les següent actes : Ple ordinari de 28/09/2010 i Extraordinària de 19/10/2010 
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II.- SORTEIG MESES ELECTORALS ELECCIONS PARLAMENT DE 
CATALUNYA, 2011.  
A fi de donar compliment amb allò que s'indica en els articles 25 i 26. 4 de la vigent Llei 
Orgànica 5/1985, del règim electoral general, una vegada complertes totes les formalitats 
legals establertes, es procedeix al sorteig públic per a la formació de la mesa electoral que es 
constituirà el dia 28 de novembre de 2010, per a les eleccions convocades mitjançant Reial 
Decret 100/2004, resultant les persones que s'expressen i per als càrrecs que es detallen.  

SECCIÓ: 1  
MESA: A 

 
TITULARS: 
 
PRESIDENT: FERNANDEZ VICENTE, MARIA DEL 
PILAR 

DNI 40882471V 

1R VOCAL: ARJO HUGUET, FRANCESC XAVIER DNI 78082537K 
2N VOCAL: ALMACELLAS CAMACHO, SONIA DNI 43748032P 
 
SUPLENTS: 
 
DEL PRESIDENT: FERNANDEZ GANDULLO, MARIA 
JOSE 

DNI 43731870S 

DEL PRESIDENT: CUNILLERA SANCHEZ, JOSE LUIS DNI 43721412E 
DEL 1R VOCAL: ALBALAT RIBE, MARTA MARIA DNI 43718687B 
DEL 1R VOCAL: BARADAD MIRO, RAMON DNI 43721270H 
DEL 2N VOCAL: FERNANDEZ FERNANDEZ, MARIA 
TERESA 

DNI 40830262H 

DEL 2N VOCAL: ARROYO GONZALEZ, ANTONIO DNI 80021009F 
 

SECCIÓ: 1  
MESA: B 

 
TITULARS: 
 
PRESIDENT: GODOY GONZALEZ, INMACULADA DNI 43748541B 
1R VOCAL: LORENZO PUJOL, LLATZER DNI 47689862Y 
2N VOCAL: MARSA HERNANDEZ, LAURA DNI 39143667J 
 
SUPLENTS: 
 
DEL PRESIDENT: LASHERAS CAMPOY, MONTSERRAT DNI 40889053K 
DEL PRESIDENT: GILIBETS VILLAR, JAVIER DNI 43736073D 
DEL 1R VOCAL: HUSILLOS VARA, MONICA DNI 43742586J 
DEL 1R VOCAL: JOVE PORTA, JOAN MARC DNI 40869913V 
DEL 2N VOCAL: GARCIA NAVARRO, MARIANO DNI 40839216W 
DEL 2N VOCAL: GARCIA GONZALEZ, EDUARDO DNI 47687650W 
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SECCIÓ: 1  
MESA: C 

 
TITULARS: 
 
PRESIDENT: ROSA LUQUE, MARIA NIEVES DNI 39164683F 
1R VOCAL: SEUMA JOVE, MAYRA DNI 47685084N 
2N VOCAL: VILLAR DOMENE, OSCAR DNI 47901908S 
 
SUPLENTS: 
 
DEL PRESIDENT: ROBLES BRAVO, MONTSERRAT DNI 46781163Z 
DEL PRESIDENT: SANCHEZ CHOLBI, JUAN CARLOS DNI 45276622H 
DEL 1R VOCAL: PESTAÑA VALERO, ALEXANDRE DNI 47675620R 
DEL 1R VOCAL: XALABARDER ANGLI, ALBERT DNI 33908345C 
DEL 2N VOCAL: PORTA TORRELLES, ANDRES DNI 78046785B 
DEL 2N VOCAL: PENA JOVE, GERARD DNI 43723370W 
 
Segon. Comunicar aquest Acord a la Junta Electoral de Zona, mitjançant certificat acreditatiu 
del mateix.  
 
III.- APROVACIÓ PROVISIONAL ORDENANCES FISCALS 2011.  
Per l’alcaldia i Regidoria d’Hisenda, es dona compte de la següent proposta : 
 
Proposta acord de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals 
per l’exercici 2011.  
 
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.  
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16. 1 del text legal 
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels 
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici 
de la seva aplicació.  
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la 
nova redacció dels preceptes afectats.  
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, 
a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina 
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els 
ciutadans.  
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i 
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les 
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Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i 
funcionament propi de cada Entitat.  
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals 
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.  
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la 
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en 
cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.  
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la 
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat 
que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24. 2 del text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals.  
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la 
Comissió d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels següents 

A C O R D S 
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2011 i següents la modificació de les 
ordenances fiscals reguladores dels impostos:  
 
a) Ordenança Fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost de Béns Immobles: 
En concret a l’article 8 s’estableixen els tipus impositius i quota, segons el redactat següent: 
1. La quota íntegra de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base liquidable els tipus 
impositius següents: 

- Béns immobles de naturalesa urbana: 0,57 
 
Segon. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2011 i següents la modificació de les 
ordenances fiscals reguladores de les taxes:  
 
a) Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de la taxa de clavegueram  
En concret a l’article 5 s’estableix la quota tributària, segons el redactat següent: 
1. La quota tributària correspon a la concessió de la llicència o autorització de presa a la 
xarxa de clavegueres s’exigirà una sola vegada i consistirà en la quantitat fixa de 145,35 
euros, per immoble, més 98,90 euros per cada habitatge o local de negoci que integri dit 
immoble.  
2. La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i 
depuració es determinarà en funció de la naturalesa i destí dels immobles. A aquest efecte, 
s’aplicarà la tarifa següent: 
            Euros 
A. Per cada habitatge, destinat a residència familiar ja sigui de caràcter temporal o 
permanent..........................................................    41,35 
B. Per cada local destinat a usos comercials de venda al detall o al por menor, bars, hotels i 
similars............................................................    43,25  
C. Per cada finca o local destinat a ús industrial.............................  71,90 
D. Per cada finca o local destinats a altres usos.............................  27,90 
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b) Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de la taxa per recollida d’escombraries 
En concret a l’article 6 s’estableix la quota tributària, segons el redactat següent: 
2. A tal efecte s’aplicarà la següent tarifa: 

 94,15 
S'entén per habitatge el que es destinada a domicili de caràcter familiar i allotjament que no 
excedeixin de 10 places.  

a) Per cada habitatge 

b).- Establiments dedicats a hotels, fondes, cafès, bars, venda de comestibles, etc 141,80 
c).- Establiments comercials i petits tallers de reparació de maquinària situats 
dins del casc urbà.  

103,35 

d).- Establiments industrials, tallers i oficines.  103,35 
 
3.- Les quotes assenyalades en la tarifa tenen caràcter irreductible i corresponen a 1 any.  
 
4.- El Cànon de deposició controlada de residus municipals: l’import que correspongui 
satisfer per aquest cànon serà repercutit als destinataris del servei de recollida d’escombraries 
d’acord amb la normativa que és d’aplicació. Es faculta a la Comissió de Govern per aprovar 
el padró de contribuents i l’import concret a liquidar. (Llei 16/2003, de 13 de juny, de 
finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la deposició de 
residus).  
 
c) Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la taxa per la prestació del servei de la llar 
d’infants.  
En concret a l’article 5 s’estableix la quota tributària, segons el redactat següent: 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent: 
Matricula.    70 € 
Quota Mensual  100 € 

 
2. L’Escola Bressol presta el servei de menjador. Els preus d’aquest servei són: 
Servei de menjador fix: 130 €/mes 

esporàdic: 8,50 € /dia  
 
3. En situacions d’escassa capacitat econòmica i en cas de families nombroses, les tarifes 
contingudes en el punt primer es reduiran en un 25%.  
 
A efectes d’obtenir aquesta reducció, haurà de complementar-se l’imprès que facilitarà el 
Departament de Serveis Socials, adjuntant còpia de l’última declaració d’IRPF.  
 
4. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes anteriors, es 
prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials.  
 
5. L’horari de l’Escola Bressol és el següent: 
Horari lectiu 9. 00 hores a 12. 30 hores i 15 hores a 17 hores 
Horari acollida optatiu 8. 00 hores a 9. 00 hores i de 17. 00 hores a 18. 00 

hores 
1 hora extraescolar/mes 20 €/mes (matí o tarda) 
2 hores extraescolars/mes 40 €/mes (matí i tarda) 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 

6. Les taxes per la prestació del servei de llar d’infants són les vigents pel curs escolar 2010 - 
2011, i romandran vigents mentre no s’acordi la seva modificació.  
 
d) Ordenança Fiscal núm. 27 reguladora de la Taxa per l’Aula municipal de Música 
En concret a l’annex 1 s’estableixen les taxes de l’Escola Municipal de Música, segons el 
redactat següent: 
Annex I.- Taxes 
Matrícula (un sol pagament a l’inici) 50 €  
Sensibilització  36 €/mes  
Sensibilització 1 36 €/mes 
Sensibilització 2 36 €/mes (opció instrument 8 euros) 
Iniciació 1 44 €/mes  
Iniciació 2 44 €/mes 
Nivell Elemental  
Primer curs: 8 anys  44 €/mes 
Segon curs: 9 anys 44 €/mes 
Tercer curs: 10 anys 52 €/mes 
Quart curs: 11 anys 58 €/mes 
Nivell mitjà 60 €/mes 
Cursos per adults  
Matrícula adults (un sol pagament a l’inici) 25 € 
Llenguatge 8 €/mes 
½ hora setmanal 34 €/mes  
¾ hora setmanal 41 €/mes 
1 hora setmanal 48 €/mes 
2on instrument opcional 19 €/mes 
  
2on germà matriculat 10 % de descompte 
3er germà matriculat 20 % de descompte 
 
Les quanties de les taxes per l’ensenyament a l’aula municipal de música són les vigents pel 
curs escolar 2010 - 2011, i romandran vigents mentre no s’acordi la seva modificació.  
 
Tercer.- Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 
de 2011 i següents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris 
següents: 
 
1) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de 
l’Ajuntament referenciats als acords anteriors i relatius a la fixació d’índexs, tipus tributaris, 
beneficis fiscals de concessió potestativa i altres elements tributaris.  
 
Així mateix, es publicaran tots els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per 
la Diputació de Lleida.  
 
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.  
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Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats.  
Vista la proposta es aprovada per unanimitat.  
 
IV.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DEPARTAMENT DE SALUT PER LA 
CONSTRUCCIÓ I EQUIPAMENT DE CONSULTORI LOCAL.  
Atès que aquest Ajuntament, en data 9 d’Abril de 2010, va presentar sol·licitud de subvenció 
dintre de la Convocatòria de subvencions a la construcció, l’ampliació, la remodelació i 
l’equipament de consultoris locals i centres d’atenció primària de titularitat municipal per 
als exercicis 2008, 2009 i 2010 (Ordre SLT/114/2010, de 24 de febrer, DOGC 5590, pel total 
de l’actuació que ascendia a 318. 763,43 Euros.  
 
Atès que en data 07/10/2010 va ser notificada a través de comunicació del Director dels 
Serveis Territorials del Departament de Salut a Lleida la RESOLUCIÓ de data 14/09/2010 
de la Consellera de Salut, per la qual en relació a l’Ajuntament de Rosselló va ser 
concedida la subvenció per import de 159.381,72 €, dintre de la Convocatòria de 
subvencions a la construcció, l’ampliació, la remodelació i l’equipament de consultoris 
locals i centres d’atenció primària de titularitat municipal per als exercicis 2008, 2009 i 
2010 (Ordre SLT/114/2010, de 24 de febrer, DOGC 5590).  
 
Atès el que disposa l’article 7. 5 de les esmentades bases, quant la quantitat de la subvenció 
concedida segui inferior a la sol·licitud, les entitats beneficiaries han de comunicar 
expressament l’acceptació de la subvenció atorgada a l’òrgan resolutori.  
 
Atès, per altra banda, aquest Ajuntament considera que l’obligació d’acceptar expressament 
la concessió parcial de la subvenció ha de quedar condicionada a l’efectivitat de 
l’autorització de pròrroga sol·licitada, atès que de no autoritzar-se dita pròrroga decaurà 
l’interés de l’Ajuntament a ésser beneficiaria de la subvenció, per impossibilitat de 
justificació.  
 
Per l’exposat, es proposa al Ple l’adopció del següents acords: 
 
Primer.- Acceptar l’atorgament de les subvencions concedides a aquest Ajuntament pel 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, per l’import de 159. 381,72 €, per 
l’actuació, “Reforma i Adequació de Local per a Consultori Local de Rossello i el seu 
equipament“.  
 
Segon.- Condicionar l’acceptació a la prèvia autorització de la pròrroga sol·licitada per la 
justificació.  
 
Tercer.- COMPROMETRE’S a destinar l’import concedit a la finalitat pel qual ha estat 
atorgat i a complir totes les obligacions establertes a les bases de la convocatòria i les 
condicions fixades, si escau, a l’acord de concessió de la subvenció.  
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Quart.- Donar trasllat del present acord al Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya 
 
Sotmès a votació, s’aprova per unanimitat.  
 
V.- RATIFICACIÓ DECRET D’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL 
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA.  
Es dona compte al ple del decret de data 28/10/2010, per la seva ratificació, 
 
DECRET 
Atès que el Consorci Català pel Desenvolupament Local va decidir crear un instrument que 
possibilités la contractació centralitzada del subministrament d’energia elèctrica, aprovant el 
Plec de clàusules administratives particular que regulen l’acord marc el 17 de setembre de 
2009.  
 
Que en el Diari de la Unió Europea de data 9 de febrer de 2010, número S 27 - 038560, va 
fer públic l’anunci pel qual es licitava el dit acord marc.  
 
Que en data 30 de març de 2010 va cloure el termini de presentació d’ofertes, havent estat 
presentades dues proposicions presentades per Unión Fenosa Comercial, SL i Iberdrola.  
 
Que reunida la mesa de contractació en les diferents sessions per a la obertura dels sobres, en 
sessió de 13 de maig de 2010 el Comitè executiu del Consorci Català pel Desenvolupament 
Local ha adjudicat provisionalment la contractació a Unión Fenosa Comercial, SL.  
 
Que d’acord amb la contractació realitzada pel Consorci Català de Desenvolupament Local, 
s’han complert tots els requisits i terminis establerts a la legislació que regeix els Contractes 
del Sector Públic.  
 
En conseqüència, s’acorda formalitzar el present acord d’adhesió entre les parts d’acord amb 
les següents: 
 
S’ACORDA 
Primer.- Que el municipi de Rossello s’adhereix a l’acord marc del subministrament 
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya aprovat pel Consorci 
Català pel Desenvolupament Local.  
Segon.- Notificar el present acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local (c/ 
València 231, 6º, 08007, Barcelona).  
Tercer.- Donar compte al Ple per la seva ratificació en la propera sessió que celebri.  
 
Sotmès a votació s’aprova per unanimitat ratificar el decret d’adhesió a l’acord marc del 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya aprovat 
pel Consorci Català pel Desenvolupament Local.  
 
VI.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL PROJECTES REFORMA CAMP DE 
FUTBOL MUNICIPAL I GRADERIES.  
A proposta de l’Alcaldia i dels portaveus de tots els grups integrants de la Corporació, es 
retira per un proper estudi i debat.  
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 

VII.- APROVACIÓ PROVISIONAL PMU-8 “ESCOLES”.  
Seguidament pel Regidor d’Urbanisme es presenta al Ple per la seva aprovació provisional el 
Pla de Millora Urbana  
Assumpte: Pla de millora urbana PMU - 8 Escoles.  
Expedient:. 2007/02.  
Sol·licitant: Adoración Aventin Huguet, en representació de Desenvolupament Urbanístic 
PMU - 8 SL.  
Data registre entrada: 10/04/2007. Rectificat 14/05/2007 
Emplaçament: Escoles  
 
2. ANTECEDENTS  
2. 1.  
En data 10 d’abril de 2007, va tenir entrada en el registre general d’aquest Ajuntament una 
sol·licitud d’aprovació del Pla de millora urbana PMU - 8 Escoles. presentada pel per la Sra. 
Adoración Aventin Huguet, en representació de Desenvolupament Urbanístic PMU-8 SL, 
esmenada amb data 14 de maig de 2007.  
 
2. 2.  
El tècnic municipal, en data 21 de maig de 2007, va emetre informe, que consta a 
l’expedient, en el qual considera procedent l’aprovació inicial del Pla de millora urbana amb 
les observacions que consten en el mateix.  
  
El secretari municipal, en data 18 de maig de 2007. va emetre informe, que consta a 
l’expedient, sobre el procediment a seguir per tramitar el Pla esmentat.  
 
En data 24 de Maig de 2007, l’alcalde va aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana, 
presentat per la Sra.. Adoración Aventin Huguet. en representació de Desenvolupament 
Urbanístic PMU - 8 SL i es va resoldre sotmetre’l a informació publica pel termini d’un mes 
i es va notificar a les persones afectades.  
Ha estat sotmès a informació publica, mitjançant anunci al BOP de data 21 de Juny de 2007 ; 
Diari la Manyana de 12 de Juny de 2007 i al Tauler d’edictes de l’ajuntament.  
 
Durant el termini d’exposició publica no s’han presentat al·legacions , segons consta en el 
certificat que consta a l’expedient.  
 
En data 1 de Setembre de 2008 el Sr. Josep Martí Jove, presenta al·legació fora de termini 
sol·licitant inclusió pas privat transversal dins del sector.  
 
Consten a l’expedient els informes emesos pels diferents organismes i cias.  
 
En data 4 de Juny de 2010, el Promotor Desenvolupament Urbanístic PMU-8 SL, acompanya 
una Copia del Text Refós del Pla de Millora Urbana del Sector PMU-8 “Escoles“ de Rosselló 
i sol·licita la corresponent aprovació.  
  
El tècnic municipal en data 20 de Setembre de 2010 ha emès informe que consta a 
l’expedient, en el qual considera procedent l’aprovació provisional del Pla, amb les 
observacions i modificacions següents: 
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Informe ACA. Pluvials  
 - Si l’abocament és a una sèquia de reg cal aportar l’autorització per part del 
propietari de la infraestructura 

Per tant, caldrà aportar l’autorització de l’abocament al canal per part de la Comunitat de 
regants del canal de Pinyana 
 
Informe ACA. Hidrologia  

Respecte a les infraestructures associades al sistema de reg, les actuacions del PMU - 
8 no hauran de suposar afeccions negatives sobre les mateixes, havent - ne de disposar 
de la favorabilitat per part de la Comunitat general de regants del Canal de Pinyana.  

Per tant, caldrà aportar l’autorització de l’abocament al canal per part de la Comunitat de 
regants del canal de Pinyana 
 
Informe Comunitat General de Regants del Canal de Pinyana  
Atesa la oposició a qualsevol abocament al canal manifestada per la Comunitat, i amb la 
justificació aportada dels cabals d’abocament del sector al canal, caldrà aportar l’autorització 
de l’abocament al canal per part de la Comunitat de regants del canal de Pinyana 
 
 Normativa urbanística 
Les dues zones 2a. 3 i 4a destinades a habitatges de protecció pública han de tenir una 
regulació específica de l’ús d’habitatge de protecció pública i per tant han de tenir una 
denominació específica.  
 
Compliment de l’article 94. 1. c) de la LU 
Atenent a l’apartat 1. c) de l’article 94 de la LU (modificat per l’article 11 del DL 1/2007, de 
16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística) ”en el cas de modificacions 
d’instruments de planejament general que comportin un increment del sostre edificable, de 
la densitat de l’ús residencial o la transformació global dels usos anteriorment previstos, 
han d’especificar en la memòria la identitat de totes les persones propietàries o titulars de 
drets reals sobre les finques afectades durant els cinc anys anteriors a l’inici del 
procediment de modificació, segons consti en el registre o instrument utilitzat a efectes 
d’identificació de les persones interessades”.  
 
El Secretari Interventor en data octubre de 2010, ha emes informe en el que es constata que 
en tractar-se de un pla de Millora que nomes afecta al terme d’aquest municipi i ha estat 
promogut dins de les determinacions del POUM, l’aprovació provisional del Pla correspon al 
Ple de l’ajuntament d’acord amb l’article 79. 1 b del Decret Legislatiu 1/2005de 26 de Juliol, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.  
 
També es constata que l’aprovació s’ha de notificar individualment a les persones propietaris 
dels terrenys, segons disposa l’article 97. 3 b del Decret Legislatiu 1/2005 
 
En base a l’exposat el Ple per unanimitat acorda : 
 
Primer.-  Resoldre les al·legacions presentades durant el termini de informació pública contra 
l’acord d’aprovació inicial, del Pla de Millora Urbana PMU 8 Escoles, en el sentit que 
s’indica i amb l’abast que es deixa constància en l'informe tècnic subscrit per els Serveis 
Tècnics Municipals, no considerant necessari modificar el límit del sector del PMU, ja que la 
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Junta de Compensació no s’ha manifestat al respecte i atès que es podrà considerar en la 
reparcel·lació del sector com a precisió dels límits del àmbit.  
 
Segon.- Aprovar provisionalment el Pla de Millora Urbana PMU-8 “Escoles“, l’àmbit del 
qual està delimitat per, instrument d’ordenació urbanística que es promou per 
Desenvolupament Urbanístics SL a l’empara de l’article del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 
de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme condicionat al compliment 
dels requisits que s’assenyalen a l’informe tècnic, amb el benentès que els canvis introduïts 
son susceptibles d’esmena i degut alguns a canvis normatius posteriors a l’aprovació inicial.  
 
Tercer.- Donar trasllat de la documentació de l'instrument d’ordenació urbanística més amunt 
esmentat, a la Comissió Territorial d’urbanisme de Lleida de la Generalitat de Catalunya, als 
efectes d’assolir la corresponent aprovació definitiva.  
 
Quart.- Notificar el present acord als interessats que han presentat al·legacions durant el 
tràmit d’informació pública. » 
 
VIII.- FACTURES I COMPTES.  
S’aprova la relació de factures detallada i en poder dels regidors que ascendeix a la quantitat 
de  138.442,06 €  
 
DATA INTERESSAT DESCRIPCIO  IMPORT  

29/09/2010 MERCE AGUARON GASOL Treballs fisioterapeuta per a gen gran  

20/09/2010 QUIMICA SERO,S. L.  Kit quatofix quat per l'ajuntament  

30/09/2010 RESTAURANT MODERNO Aperitiu 11 de setembre - 2010  

30/09/2010 GAMON AUTOCARS Transport alumnes, Rossello a Montsuar, setembre - 2010  

30/09/2010 LIMPIEZAS PIRINEO,S. L.  Serveis neteja vidres totes dependencies, set - 2010  

30/09/2010 LIMPIEZAS PIRINEO,S. L.  Serveis neteja totes dependencies, setembre - 2010  

30/09/2010 BIOLAND Multima sac 50 litres per jardins  

30/09/2010 POINT. P Materials vies publiques  

01/10/2010 QUIMICA SERO,S. L.  Contracte manteniment torre refrigeracio, 4art. trimest - 10  

01/10/2010 M. ISABEL FARRERO PINTAT Lloguer magatzem c/ major, octubre - 2010  

14/09/2010 M. ISABEL FARRERO PINTAT Rebut aqualia, magatzem c/ Major, juliol - set - 2010  

04/10/2010 METAL. RUBINAT Treballs escoles i mosquiteres  

30/09/2010 PAPERERIA JOAN FIGUERA Materials oficina i diari escoles  

30/09/2010 VALERI MAS (arquitecte) Honoraris d'asses. urbanistic 3er trimestre - 2010  

04/10/2010 ÇAVA, comunicacio grafica Targetons diada i revista f. Major octubre - 2010  

30/09/2010 FRU - ROSE,SCCL Pinso per a gossos  

05/10/2010 COMERCIAL 54 Llums de nadal - 2010  

30/09/2010 EDITORIAL CASAL, S. A.  Agenda belluguets, escola bressol  

30/09/2010 GAT, Gabinete Apoyo Tecnico,SL Direccio Obra 1a. certif. millora mobilitat urbana  

30/09/2010 ALEIX PORTA I ANDRES PORTA Treballs picadora camins municipi  

02/10/2010 AMALIA SEUMA (Plus fresc) Despeses varies, festa correllengua 2010  

01/09/2010 C. COMARCAL DEL SEGRIA Recollida escombreries, agost - 2010  
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02/08/2010 C. COMARCAL DEL SEGRIA Recollida escombreries, juliol - 2010  

30/09/2010 ATM. AREA DE LLEIDA Aportacio anual, exercici 2010, consorci trasnp. public  

30/09/2010 SERVEIS LIC 1999, SLU Serveis neteja viaria, setembre - 2010  

30/09/2010 SEGRE SERVEIS,S. A.  Begudes per l'ajuntament, setembre - 2010  

30/09/2010 GUERIN LLEIDA Materials varis per manteniment enllumenat public  

05/10/2010 C. COMARCAL DEL SEGRIA Recollida escombreries, setembre - 2010  

01/10/2010 E. A. D. O. P.  Anunci ordenança muniicpal, protec. animals cia  

01/10/2010 UNIPRESALUD Activitat tecnica, quota mensual, octubre - 2010  

30/09/2010 AMBULANCIES TERRAFERMA Servei preventiu, diada 11 - 9 - 2010 (castellers)  

09/10/2010 AMALIA SEUMA (Plus fresc) Despeses varies, motos octubre - 2010  

07/10/2010 AQUALIA Despeses perllongar canonada fins c/ Raval  

13/10/2010 SERVEIS INTEGRALS GARR.  Actuacio Cobla Contemporania, f. major oct - 2010  

13/10/2010 SERVEIS INTEGRALS GARR.  Animacio infantil f. major oct - 2010  

13/10/2010 SERVEIS INTEGRALS GARR.  Actuacio orquestra Metropol, f. major oct - 2010  

13/10/2010 SERVEIS INTEGRALS GARR.  Lloguer WC quimics, f. major oct - 2010  

05/10/2010 NETEGES CAMARASA Serveis neteja clavegueram c/ escoles  

30/09/2010 EXCAV. CASANOVAS,S. L.  Acopi material, arena i mezcla formigo  

30/09/2010 EXCAV. CASANOVAS,S. L.  Treballs rampa carrer Canal  

08/10/2010 GAS NATURAL SERVICIOS Rebut gas natural edif. ajuntament, 8 - 9 a 7 - 10 - 10  

13/10/2010 CASA BADIO, S. L.  Cava festa major oct - 2010  

30/09/2010 ATLANTIDA DARO,S. A.  Banderes per l’ajuntament (4)   

18/10/2010 SERVICONTROL Serveis vigilancia f. Major oct - 2010  

13/10/2010 PRODILLE ESPECTACLES,S. L.  Servei tren turistic, f. major oct. 2010  

15/10/2010 GESTIO PUBLICITAT SEGRE Anunci festa major octubre - 2010  

09/10/2010 FLORISTERIA L'ESPIRAL Rams i detalls f. Major octubre - 2010  

15/10/2010 FLORISTERIA L'ESPIRAL Obsequi naixement nena Neus  

30/09/2010 CORREUS Franqueig correspondencia, setembre - 2010  

12/10/2010 FONTANET, C. B.  Despeses varies, motos octubre - 2010  

12/10/2010 FONTANET, C. B.  Despeses varies, motos octubre - 2010  

03/10/2010 FONTANET, C. B.  Despeses varies caminada des de Balafia - Rossello  

08/10/2010 FONTANET, C. B.  Despeses varies, tirada bitlles - 2010  

18/10/2010 COALIMENT (D. Puñal) Despeses varies  

18/10/2010 COALIMENT (D. Puñal) Despeses varies, motos octubre - 2010  

05/10/2010 ABACUS Materials varis per escola musica  

07/10/2010 CORREUS (oficina Rossello) Despeses repartir llibres f. major octubre - 2010  

21/09/2010 WURT ESPAÑA,S. A.  Materials varis per equipament i manteniment  

22/09/2010 WURT ESPAÑA,S. A.  Materials varis per equipament i manteniment  

01/10/2010 WURT ESPAÑA,S. A.  Materials varis per equipament i manteniment  

07/10/2010 WURT ESPAÑA,S. A.  Protector Lumbar  

05/10/2010 WURT ESPAÑA,S. A.  Materials varis per equipament i manteniment  

08/10/2010 WURT ESPAÑA,S. A.  Chaleco rev. Visib.   
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11/10/2010 MON INFORMATIC Revisar i reparar avaria emissora rossello  

15/10/2010 AQUALIA Treballs reparacio hidratant a c/ Carrasco i Formiguera  

14/10/2010 INFOUNIO,S. L.  Ordinador i altres complements, ajuntament  

20/10/2010 TORRELSA, SAU Cafe i sucre per l'ajuntament  

30/09/2010 VILATEL,SLU Lloguer plataforma, manteniment enllumenat  

13/10/2010 WURT ESPAÑA,S. A.  Gorro - braga wurt blau  

13/10/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. enllumenat public, 6 - 9 a 5 - 10 - 2010  

13/10/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. enllumenat public,6 - 9 a 5 - 10 - 2010  

13/10/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. cami benavent, 6 - 9 a 5 - 10 - 2010  

13/10/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. enllum. c/ Raval, 6 - 9 a 6 - 10 - 2010  

07/10/2010 HIGIENE PROFESSIONAL Materials varis llar de jubilats  

14/10/2010 JOAN A. URBANO Pintura plastica, vies publiques  

12/10/2010 PASTISSERIA MONRABA Pans per beneir, f. Major octubre - 2010  

15/10/2010 RESTAURANT MODERNO Menu musics, f. major octubre - 2010  

15/10/2010 RESTAURANT MODERNO Aperitiu prego, festa major octubre - 2010  

15/10/2010 RESTAURANT MODERNO Aperitiu, festa major octubre - 2010  

16/09/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. local baixos ajunt. vell, 13 - 8 a 14 - 9 - 2010  

14/09/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. escoles, 13 - 7 a 14 - 9 - 2010  

14/09/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. escoles, 13 - 7 a 14 - 9 - 2010  

14/09/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. magatzem c. alpicat, 13 - 8 a 13 - 9 - 2010  

30/09/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Drets d'enganxament llar jubilats  

14/09/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. escorxador, 13 - 8 a 13 - 9 - 2010  

14/09/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. enllum. vvdes. s. pere, 13 - 8 a 13 - 9 - 2010  

16/09/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. oficines ajunt. vell, 13 - 8 a 14 - 9 - 2010  

14/09/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. cementiri, 13 - 8 a 13 - 9 - 2010  

14/09/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. escoles, 13 - 8 a 14 - 9 - 2010  

07/10/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. bombes d'aigua, 6 - 9 a 5 - 10 - 2010  

15/09/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. rotonda N - 230, 13 - 8 a 14 - 9 - 2010  

30/09/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. llar jubilats, 6 - 9 a 28 - 9 - 2010  

08/10/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. Casal, 6 - 9 a 6 - 10 - 2010  

08/10/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU rebut e. electr. zona esportiva,6 - 9 a 6 - 10 - 2010  

08/10/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. enllum. ET771, 6 - 9 a 5 - 10 - 2010  

11/10/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. enllum. public, 6 - 9 a 6 - 10 - 2010  

11/10/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. enllum. public, av. ponent, 6 - 9 a 6 - 10 - 2010  

25/10/2010 INTRACATALONIA,S. A.  Serveis basic noticies emissora, octubre - 2010  

22/10/2010 INFOUNIO,S. L.  Pantalla ordinador de l'ajuntament  

25/10/2010 GONZALO ADVOCATS Honoraris representacio i gest. laboral, 3er trimestre - 10  

22/10/2010 PREFABRICATS GALANO caseta de reg, per l'escola bressol  

30/09/2010 M. N. CATERING 2003,S. L.  Menjars preparats escola bressol, setembre - 2010  

11/10/2010 NETEGES CAMARASA Serveis neteja clavegueram c/R. Berenguer IV  

19/10/2010 C. COMARCAL DEL SEGRIA Canon de residus, 3er trimestre - 2010  

18/10/2010 QUIMICA SERO,S. L.  Desratitzacio  
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18/10/2010 QUIMICA SERO,S. L.  Desratitzacio i notrc blox  

15/10/2010 GUERIN LLEIDA Materials varis per manteniment electricista  

15/10/2010 Carme, regals Obsequis, boligrafs i plumier  

21/10/2010 Penya Blaugrana Rossello Entrepans ball festa major octubre - 2010  

28/10/2010 TELEFONICA, MOVISTAR Facturacio plana empreses, octubre - 2010  

10/10/2010 FORN DE PA GIRIBET,SCP Entrepans motos - 2010  

17/10/2010 FORN DE PA GIRIBET,SCP Entrepans bitlles - 2010  

05/10/2010 Club Bitlles Rossello Factura Lidl, despeses varies, tirada bitlles oct - 10  

14/10/2010 CONSORCI RESIDUS SEGRIA Recollida residus Form, agost - 2010  

14/10/2010 CONSORCI RESIDUS SEGRIA Recollida residus RSU, agost - 2010  

19/10/2010 CONSORCI RESIDUS SEGRIA Recollida residus Form, setembre - 2010  

18/10/2010 CONSORCI RESIDUS SEGRIA Recollida residus RSU, setembre - 2010  

15/10/2010 ESBART ROSSELLONES Correfoc, festa major octubre - 2010  

18/10/2010 ELIAS, envelats transport i lloguer envelat f. major octubre - 2010  

26/10/2010 NEXICA, COM 2002,S. L.  LNET Hosting mail anual, nov. 2010 a oct. 2011  

29/10/2010 MON INFORMATIC Desactivar xarxa Wifi, emissora municipal  

02/11/2010 ASSOCIACIO LA FOREST Plantada d'arbres a Rossello, 6 - 11 - 2010   

28/10/2010 MARBRES LLUIS SIMO Plaques pel cementiri  

08/10/2010 TROFEUS PUIG PALLAS Trofeus concurs pintura i pubilles i hereus, f. major oct - 10  

05/07/2010 CAPARROS, CELEBRACIONS Sopar Aplec sardanes, 3 - 7 - 2010  

30/10/2010 MICROINFORMATICA SEGRIA Ordinador Punt d'informacio juvenil  

29/10/2010 MICROINFORMATICA SEGRIA Font d'alimentacio i muntatge, emissora municipal  

  Membres Corporacio, setembre - octubre - 2010  

 Pere Joan Vidal Torruella Indemnitzacio membres corporacio  

 Lluis Rodrigo Galan Indemnitzacio membres corporacio  

 Montse Folguera Bañeres Indemnitzacio membres corporacio  

 Antonio Dominguez Nieto Indemnitzacio membres corporacio  

 Bertomeu Gorgues Gorgues Indemnitzacio membres corporacio  

 Jose A. Gorgues Rius Indemnitzacio membres corporacio  

 Elisa Torrelles Tormo Indemnitzacio membres corporacio  

 Raul Morlans Monjo Indemnitzacio membres corporacio  

 Marta Porta Justribo Indemnitzacio membres corporacio  

 Macia Jove Rodes Indemnitzacio membres corporacio  

    TOTAL  138. 442,06 € 

 Decret;   

    

 S’aprova la relacio de factures a d’alt detallada que ascendeix a la quantitat de, ,  138. 442,06 € 

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

    

 L'Alcalde      El tresorer     El Secretari  
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IX.- LLICENCIES D’OBRES.  
Vist els expedients instruïts a l’efecte i els informes emesos per l’arquitecte Municipal i la 
Comissió Municipal d’obres, en el tràmit d’informe previ de la sol·licitud de llicència 
municipal presentades, la Corporació Municipal acorda aprovar i ratificar les següents : 
 
Nº EXPEDIENT 87/2010 
NOM / 
DOMICILI 

ACUAEBRO (Aguas de la Cuenca del Ebro) 
Avda. de la Generalitat, 48 
25300 - TARREGA (Lleida) 

DESCRIPCIÓ Linia Aeria Tensio per UTE Abastament Lleida al Pol. 8 parcel·la 110 del 
Cami d’Alpicat, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Satel Catalunya i Muntatges Electrics Teixido, S. L.  
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 29 - 09 - 2010 
 
Nº EXPEDIENT 88/2010 
NOM / 
DOMICILI 

ACUAEBRO (Aguas de la Cuenca del Ebro) 
Avda. de la Generalitat, 48 
25300 - TARREGA (Lleida) 

DESCRIPCIÓ Linia Aeria Baixa Tensio per UTE Abastament Lleida al Poligon Colonia 
d’Al - kanis, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Satel Catalunya i Muntatges Electrics Teixido, S. L.  
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 29 - 09 - 2010 
 
Nº EXPEDIENT 89/2010 
NOM / 
DOMICILI 

ACUAEBRO (Aguas de la Cuenca del Ebro) 
Avda. Generalitat, 48 
25300 - TARREGA (Lleida) 

DESCRIPCIÓ Nova Linia AeriaSubterrania 25 Kv a Nou CTRP “Hortaros” i Linia 
Subterrania de Baixa Tensio al Cami de Benavent, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Satel Catalunya i Muntatges Electrics Teixido, S. L.  
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 29 - 09 - 2010 
 
Nº EXPEDIENT 84/2010 
NOM / 
DOMICILI 

Comunitat de Propietaris Avda. Ponent, 4 
Avda. Ponent, 4 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Reparacio teules i impermeabilitzacio de coberta inmoble del carrer Avda. 
Ponent, 4 d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Construccions Fernandez Guillaumet, S. L.  
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 05 - 10 - 2010 
 
Nº EXPEDIENT 82/2010 
NOM / JOSEFINA TORRUELLA CASANOVAS 
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DOMICILI Major, 13 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Impermeabilitzacio terrassa vivenda del carrer Major, 40, d’aquest 
Municipi 

CONTRATISTA Construccions Gorgues, SA.  
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 05 - 10 - 2010 
 
Nº EXPEDIENT 81/2010 
NOM / 
DOMICILI 

MARIA TERESA ALDOMA VILLALBA 
c/ Segria, 18 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Reparacio de xemeneia i col·locacio de tub d’acer inoxidable interior, 
vivenda del carrer Segria, 18, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Construccions Fernandez Guillaumet, S. L.  
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 05 - 10 - 2010 
 
Nº EXPEDIENT 80/2010 
NOM / DOMICILI IGNACI ABAD MELE 

Ctra. Vall d’Aran, 6 
25124 - ROSSLLO 

DESCRIPCIÓ Reparacio paviment formigo nau agricola al Pol. 6 parcel·la 1 d’aquest 
Municipi 

CONTRATISTA No consta 
INFORME DESFAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 06 - 10 - 2010 
 
Nº EXPEDIENT 90/2010 
NOM / DOMICILI JOSEP RAMON BERTRAN GOSET 

Plaça Esglesia, 7 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Arranjament puntals de coberta i façana de la vivenda del carrer Plaça 
Esglesia, 7, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Construccions Ramon Ribes 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 06 - 10 - 2010 
 
Nº EXPEDIENT 74/2010 
NOM / DOMICILI ARACELI GALAN SEUMA 

c/ Almogavars, 1 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Nova Obertura en façana de la vivenda del carrer Almogavars, 1, d’aquest 
Municipi 

CONTRATISTA Construccions Zosimo Repiso 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 20 - 10 - 2010 
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Nº EXPEDIENT 93/2010 
NOM / DOMICILI JOSEP TORRELLES ESMET 

c/ Raval, 44 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Arranjament façana, pintar. la i col·locar nou canal desgüas, de la vivenda 
del carrer Raval, 44, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Construccions Gorgues Fernandez 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 21 - 10 - 2010 
 
Nº EXPEDIENT 92/2010 
NOM / DOMICILI TERESINA BAÑERES FERNANDEZ 

c/ Nadal Meroles, 26,3er, 2a.  
25008 - LLEIDA 

DESCRIPCIÓ Reforma façanes, canvi finestres, pintar. la i col·locar nou canal desguas 
en la mateixa, vivenda del carrer Celler,1 d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Construccions Fernandez Guillaumet, S. L.  
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 21 - 10 - 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.  
 
I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les vint 
hores cinquanta minuts i de tot lo dit s’estén aquesta acta,que com a Secretari, certifico.  
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