
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA 
EL DIA 23 DE DESEMBRE DE 2010 
 
Data: 23 de Desembre de 2010 
Horari: 13,00 a 14,45 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.  
Macià Jove Rodes. ((S’incorpora en el punt 7é de l’ordre del dia)  
Marta Porta Justribó.  
Bartomeu Gorgues Gorgues.  
Josep Gorgues Rius.  
Elisa Torrelles Tormo 
Pere Joan Vidal Torruella.  
 
Excusen la seva assistència : 
Raül Morlans Monjo.  
Montserrat Folguera Bañeres 
 
Secretari:  
S. Fèlix Ruiz Martínez 
 
ORDRE DEL DIA 

1. Lectura i aprovació actes anteriors.  
2. Expedient de Modificacions Crèdits 2/2010 
3. Proposta Declaració BCIL Església Parroquial Sant Pere Advincula de Rosselló.  
4. Renovació Pòlissa Tresoreria.  
5. Aprovació Conveni Col·laboració Ajuntaments (Alguaire, Benavent; Torrefarrera, 

Vilanova Segrià i Rosselló amb el Club Esportiu Mig Segrià.  
6. Conveni Delegació Competències al CC Segrià gestió Servei Deixalleria.  
7. Proposta Assignació Fons Supramunicipal 2010.  
8. Ratificació Conveni PMU - 8 Escoles i Ajuntament.  
9. Comptes Piscines Temporada 2010.  
10. Proposta Atorgament Subvencions Entitats Esportives i Culturals 2010.  
11. Gratificacions Personal.  
12. Decrets e Informes Alcaldia i Regidories.  
13. Llicencies d’obres.  
14. Correspondència Oficial i assumptes de tràmit.  
15. Factures i comptes.  
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16. Mocions.  
17. Precs i Preguntes.  
 

Declarat obert l’acte per la Presidència, es procedeix a conèixer els assumptes inclosos a 
l’ordre del dia.  
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR.  
Son aprovades les següent actes : Ple Extraordinari de 02/11/2010.  
 
II.- APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT MODIFICACIONS CRÈDIT NUM 2/2010.  
ANTECEDENTS 
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data Desembre de 2010, s’inicia l’expedient per a l’aprovació 
de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari.  
 
2. Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a continuació, per a les 
quals la consignació és insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari actual, s’ha de 
tramitar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari que cal finançar mitjançant 
romanent de tresoreria per a despeses generals, majors i nous ingressos recaptats i 
anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses, del pressupost vigent de la 
corporació, amb subjecció a les disposicions vigents.  

 
 Despeses a finançar 
1/ Suplements de crèdit: 

PARTIDA CONCEPTE C INICIAL SUPLEMENT CRD. DEFINTIU

   
 A) SUPLEMENTS DE CREDIT  
   
15100 - 60901 Millora Sostenible C/ Vall Aran (FEOSL) 256. 563,61 18. 000,00 274. 563,61

16500 - 22100 Enllumenat Public 55. 000,00 20. 000,00 75. 000,00

16900 - 13100 Laboral Temporal Brigada 82. 000,00 3000,00 85. 000,00

16900 - 16000 S. Social Brigada 23. 583,00 4. 000,00 27. 583,00

16900 - 22199 Altres Subminsitres  20000,00 2100,00 22. 100,00

16900 - 62500 Mobiliari Urba  100,00 7. 000,00 7. 100,00

17100 - 16000 S. S Personal Parcs i Jardins 9. 300,00 2000,00 11. 300,00

17100 - 20300 Lloguer Mquinaria ;instal·lacions i Utillatge 3. 000,00 2. 100,00 5. 100,00

32100 - 22100 Energia Elecrica Llar Infants 2. 200,00 2. 200,00 4. 400,00

32100 - 22200 Comunicacions Escola Bressol 600,00 2. 000,00 2. 600,00

32100 - 22700 Neteja Escola Bressol 6. 500,00 2100,00 8. 600,00

32100 - 62201 Altres Inversions Esc Bressol 5. 000,00 7. 000,00 12. 000,00

32100 - 62300 Accesos i Connexions Esc Bressol 28. 000,00 3. 000,00 31. 000,00

32101 - 22100 Energia Elecrica Ceip  8. 800,00 10. 000,00 18. 800,00

32101 - 48000 Subvencions APA 2. 500,00 3. 000,00 5. 500,00

33400 - 22609 Actes Culturals Diversos 1. 000,00 8. 000,00 9. 000,00

 Aplec Sardanna 3. 000,00 3. 000,00 6. 000,00

 Entitats Culturals 10. 000,00 1. 200,00 11. 200,00

 Diada 2. 000,00 1. 500,00 3. 500,00

33800 - 22609 Festa Major 75. 000,00 2. 000,00 77. 000,00

 Altres Festas 10. 000,00 3. 000,00 13. 000,00
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49100 - 13100 Personal Temporal Emissora 6. 200,00 1. 700,00 7. 900,00

49100 - 16000 S. S. Emissora 1. 915,00 700 2. 615,00

91200 - 22601 Atencions Protocolaries i Repres 18. 000,00 7. 000,00 25. 000,00

91200 - 23100 Locomoció Membres Corproració 1. 000,00 2. 500,00 3. 500,00

92000 - 22100 Energia Electrica Edifici Municipal  14. 000,00 9. 000,00 23. 000,00

92000 - 46600 Localret 300 600 900

93200 - - 22708 Serveis Recaptació 30. 000,00 10. 000,00 40. 000,00

   
 Total  675. 561,61  137. 700,00 813. 261,61

 
Credits Extraordinaris.  
32101 - 62500  Mobiliari Escoles 300,00
32400 - 22300 Tranport Escolar  9. 500,00
33700 - 62600 Equips Informatics PIJ 2. 000,00
33701 - 62900 Bingo Llar Jubilats 400,00
34200 - 63500 Mobiliari Instal·l Espòrtives Mesa Ping Pong 925,00
41200 - 13100 Contractació Personal Temporal Manteniment Serra 6. 000,00
92000 - 15100 Gratificacions Personal Admon General  2. 900,00
94200 - 46500 Transferenies a Entitats Locals Territorials (Fons Supram) 6. 950,00
  
  TOTAL 28. 975,00

 
Finançament : 
Romanent Líquid de Tresoreria disponible. (311. 910,24)........ 166. 675,00 
 
3. El secretari i l'interventor han emès informes corresponents.  
 
4. La Comissió Informativa d’hisenda hi ha dictaminat favorablement.  

FONAMENTS DE DRET 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret 

legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals i als articles 34 a 38 del RD 500/1990.  

2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s’hagi de realitzar 
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l’exercici següent i en el pressupost de la 
corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d’ordenar la 
incoació de l’expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.  
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors 
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions 
o baixes de crèdits de despeses d’altres partides no compromeses del pressupost vigent, les 
dotacions de les quals s’estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.  
 3. Segons l’article 22. 2. e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de 
l’Ajuntament per majoria simple.  

4. De conformitat amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre, general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165. 1 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les entitats 
locals ajustaran els seus pressupostos, en l’àmbit de les seves competències, al compliment 
de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els termes previstos a l’article 19 de la LGEP.  
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L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei estaran obligades a elaborar, en el 
termini dels tres mesos següents a l’aprovació o liquidació del pressupost en situació de 
desequilibri, un pla economico-financer corrector a mitjà termini.  
 
Per tant, 
 
S’ACORDA: 
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari número 2/2010. per 
import de 166. 675,00 €, que cal finançar mitjançant el romanent de tresoreria per a despeses 
generals / majors i/o nous ingressos recaptats, del pressupost vigent de la corporació.  

 
2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es 
presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un 
mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre - les.  
 
3.- Modificar Annex Inversions del Pressupost vigent.  
 
Sotmès el tema a votació, es aprovat.  
 
El Regidor Sr. Bertomeu Gorgues manifesta la necessitat de procedir a aclarir i solventar el 
Transport Escolar dels alumnes de secundaria, per evitar un tracte discriminatori amb la resta 
d’alumnes del municipi i evitar unes despeses que l’Ajuntament no ha d’assumir.  
L’Alcalde, manifesta que durant el mes de gener, una vegada els nous delegats, prenguin 
possessió dels càrrecs s’anirà a parlar amb ells per solventar el problema.  
  
III.- PROPOSTA DECLARACIÓ BCIL ESGLÉSIA PARROQUIAL SANT PERE 
ADVINCULA DE ROSSELLÓ 
Atesa la providència d’alcaldia de 15 de desembre de 2010, instant la declaració com a bé 
cultural d’interès local de l’església parroquial de Sant Pere ad vincula de Rosselló.  
 
Vist l’informe de Secretaria de data 20 de desembre de 2010, i l’informe realitzat per Ximo 
Company, Catedràtic t’historia de l’Art Modern de la Universitat de Lleida i Dr. Isidre Puig, 
professor associat d’història de l’Art Modern de la Universitat de Lleida, tècnic en patrimoni 
cultural, favorable de data 15 de desembre de 2010, i de conformitat amb allò establert en 
l’article 17. 2 de la llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural Català, el Ple de 
l’ajuntament, adopta por unanimitat dels assistents el següent: 
 
ACORD 
Primer-. Demanar al Consell Comarcal del Segrià, d’acord amb el que disposa l’article 17. 2 
de la llei 9/1993, la declaració com a bé cultural d’interès local de l’església parroquial de 
Sant Pere ad vincula de Rosselló.  
Segon - . Donar trasllat de l’expedient al Consell Comarcal del Segrià als efectes oportuns.  
 
IV.- RENOVACIÓ PÒLISSA TRESORERIA 
L’Alcaldia explica que cal de procedir a la Renovació pòlissa de tresoreria a curt termini, 
amb Banc Santander S. A, ja que la mateixa conclou el dia 31 de Desembre de l’any en curs i 
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no sembla factible que la Generalitat, procedeixi a ingressar el import de 410. 000 Euros 
pendents corresponents a la finançament de l’obra “ Construcció Escola Bressol,per la seva 
cancel·lació i així regularitzar la situació. I en previsió a aquest fet considera necessari 
adoptar el acord corresponent :  
 
ANTECEDENTS 
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 20 de desembre de 2010. s’inicia l’expedient per renovar 
una operació de tresoreria o préstec a curt termini.  

2. Amb motiu de les obres de la nova construcció de l’escola Bressol, s’ha produït un 
descompassament en la recaptació dels ingressos i el pagament de les despeses i determina 
una manca de liquiditat a la tresoreria. Aquest Ajuntament gaudeix d’una subvenció de 410. 
000 Euros del Departament d’educació amb motiu de la construcció de la nova Escola 
Bressol, que fins a la data no s’ha fet efectiva, per aital motiu cal renovar l’operació de 
tresoreria concertada amb anterioritat o préstec a curt termini per un import màxim de 410. 
000,00. €. del qual es troba disposat 390. 070,15 Euros a data d’avui.  
 
3. Les condicions financeres de Banco Santander S. A. son les següents :  
 

• Tipus d’interès: Euribor a tres mesos + 2,35 sense arrodoniment 
• Comissions: D’obertura: 0,25 
• Termini: Fins a 30 de juny de 2011, amb renovació tàcita fins a 6 mesos mes.  
• Disposició: plena a la signatura de la pòlissa.  
• Tipus de referència:Euribor trimestral.  
• Diferencial sobre el tipus de referència : 2,35.  
• Revisió:, trimestral, 
• Terminis de pagament: quotes, trimestrals, amortització més interessos)].  
• Intervenció de l’operació fedatari Públic Municipal.  
 

FONAMENTS DE DRET  
1. D’acord amb l’article 51 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per atendre necessitats transitòries 
de tresoreria cal concertar una operació de crèdit a curt termini.  
 
L’Ajuntament té el pressupost vigent aprovat. En aquest cas, d’acord amb l’article 50. a del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, per poder concertar una nova operació de tresoreria s’han 
de reemborsar les operacions de tresoreria vigents, la qual cosa s’ha de justificar en el 
moment de subscriure la nova operació.  
 
Atès que, en relació amb l’operació de tresoreria projectada, s’han fet l’adaptació i la previsió 
oportunes a les bases d’execució del pressupost, segons l’article 52. 1 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, hi és d’aplicació l’article 4. 1. l de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de 
Contractes del Sector Públic i, per tant, l’operació de crèdit no està sotmesa a les normes 
d’aquesta Llei quant a la preparació i adjudicació. La concertació amb una entitat o altra és 
facultat discrecional de l’òrgan competent, en aquest cas el Ple de l’ajuntament, que podrà 
fer-ho directament, sense cap més condicionament que el respecte als principis generals 
d’igualtat, no discriminació i bona administració i economia de mitjans.  
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L’import de la operacions de crèdit a curt termini, és el 21,74 % (calculat sobre l’import dels 
drets reconeguts nets per operacions corrents, llevat les contribucions especials i quotes 
urbanístiques) i, per tant, supera el 15 % dels recursos corrents liquidats en l’exercici 
anterior; per la qual cosa, d’acord amb l’article 52. 2 del TRLLRHL, l’òrgan competent per 
l’aprovació de l’operació de crèdit a curt termini és el Ple de l’Ajuntament.  
 
L’import de l’operació de crèdit a curt termini projectada suposa el 21,74. % dels recursos 
ordinaris del pressupost; per tant, hi és d’aplicació l’article 47. 3 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, que preveu que quan el percentatge assenyalat 
és superior al 10% per aprovar l’operació de crèdit cal el vot favorable de la majoria absoluta 
del nombre legal de membres del Ple de la corporació.  
Per tant, 
 
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent: 
1. Renovar operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini, amb Banc de 
Santander S. A, per un import de 410. 000,00. €, que s’ha de cancel·lar a 30 de Juny de 2011, 
amb possibilitat de prorroga tàcita de sis mesos mes.  
 
2. Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat financera Banc de Santander S. A, el qual 
s’adjunta com a part integrant d’aquest acord, amb les condicions financeres següents: 
 

• Tipus d’interès: Euribor a tres mesos + 2,35 sense arrodoniment 
• Comissions: D’obertura: 0,25 
• Termini: Fins a 30 de Juny de 2011.  
• Disposició: plena a la signatura de la pòlissa.  
• Tipus de referència:Euribor trimestral.  
• Diferencial sobre el tipus de referència : 2,35.  
• Revisió:, trimestral, 
• Terminis de pagament: quotes, trimestrals, amortització més interessos)].  
• Intervenció de l’operació fedatari Públic Municipal.  

 
3. Garantir el pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de tresoreria 
mitjançant:  
El pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de crèdit a curt termini no resta 
garantit específicament.  
 
4. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del Departament 
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, en el termini dels deu primers dies del 
mes següent a la formalització, d’acord amb l’article 5 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 
d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.  
 
5. Facultar al Primer Tinent d’alcalde i Regidor d’Hisenda Pere Joan Vidal Torruella per 
formalitzar l’operació de préstec, en el projecte de contracte aprovat en el segon punt, amb 
l’entitat financera Banc de Santander S. A.  
 
Essent aprovada dita proposta pels nou membres assistents dels onze que de fet i de dret 
formen part de la Corporació.  
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V.- APROVACIÓ CONVENI COL·LABORACIÓ AJUNTAMENTS (ALGUAIRE, 
BENAVENT; TORREFARRERA, VILANOVA SEGRIÀ I ROSSELLÓ AMB EL 
CLUB ESPORTIU MIG SEGRIÀ.  
Atès que els Ajuntaments d’Albesa, Alguaire, Almenar, Corbins i Rosselló de Segrià 
disposen actualment d’un servei de radiodifusió d’àmbit local.  
 
Atès que aquestes Corporacions són conscients dels avantatges que comporta el compartir 
recursos i unir esforços per tal d’impulsar la promoció de l’Esport en les categories dels mes 
petits.  
 
Atès que el que es pretén és dotar de seguretat i autonomia a una entitat amb personalitat 
jurídica pròpia que li permeti assumir drets i obligacions.  
 
Atès que les finalitats que es pretenen aconseguir són la promoció de l’esport, tot produint i 
fomentant les seves activitats i, en general, la promoció en totes les activitats conduents al 
desenvolupament del nen.  
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple municipal,el següent : 
 
Antecedents.  
Atès la proposta de conveni de col·laboració entre els Ajuntaments d’Alguaire, Benavent de 
Segrià, Rosselló, Torrefarrera i Vilanova de Segrià, i el Club Esportiu Mig Segrià, amb 
l’objectiu de potenciar el programa de promoció del futbol base, per a nens/nenes i joves en 
edat escolar, de forma mancomunada, informat favorablement per la Secretaria de 
l’Ajuntament de Rossello de Segrià.  
 
Atès l’aplicació pressupostària 34100 - 48000 Subvenció Entitats Esportives de l’estat de 
despeses del Pressupost de l’Ajuntament de Rossello, amb uns crèdits inicials de 10. 000,00 
euros.  
 
De conformitat amb els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, els articles 53 
a 71 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels 
ens locals de Catalunya, l’article 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i els articles 79 a 88 
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, aquesta Alcaldia proposa al Ple, el següent: 
 
ACORD 
Primer.- Aprovar inicialment la proposta de conveni de col·laboració entre els Ajuntaments 
d’Alguaire, Benavent de Segrià, Rosselló, Torrefarrera, Vilanova de Segrià i el Club Esportiu 
Mig Segrià, en els termes diligenciats per la Secretaria de l’Ajuntament que consten a 
l’expedient.  
 
Segon.- Sotmetre aquesta aprovació inicial a tràmit d’informació pública, per un termini de 
30 dies hàbils, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, perquè 
qualsevol interessat presenti les al·legacions que cregui adients o, per garantir l’adequada 
concurrència i publicitat, faci constar la seva voluntat de prestar aquest servei.  
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Tercer.- Considerar aprovat definitivament la proposta de conveni de col·laboració entre els 
Ajuntaments d’Alguaire, Benavent de Segrià, Rosselló, Torrefarrera, Vilanova de Segrià i el 
Club Esportiu Mig Segrià, si no es presenta cap al·legació.  
 
Quart.- Autoritzar (i disposar en relació amb l’exercici 2010) una despesa plurianual, per als 
exercicis 2010 - 2013, per un import total de 18. 400,00 euros (actualitzat en l’IPC anual per 
als exercicis 2011, 2012 i 2013), per a finançar les subvencions anuals per al 
desenvolupament del Futbol Base del municipi de Rossello de Segrià de conformitat amb la 
clàusula quarta del conveni de col·laboració a que fa referència el primer punt del present 
acord, d’acord amb el següent règim financer periodificat: 
 

Any: 2010.  
Import: 4. 600,00 euros.  
Aplicació del Pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2010: 34100 - 48000 
Subvencions Entitats Esportives, amb una consignació inicial de 10. 000,00 euros.  
Destí: Subvenció Entitats Esportives.  
  
Any: 2011.  
Import: 4. 600,00 euros, incrementat en l’IPC anual.  
Destí: Subvenció Entitats Esportives.  
 
Any: 2012.  
Import: 4. 600,00 euros, incrementat en l’IPC anual.  
Destí :Subvenció Entitats Esportives  
Any: 2013.  
Import: 4. 600,00 euros, incrementat en l’IPC anual.  
Destí: Subvenció Entitats Esportives.  
 

L’autorització i realització de la despesa de caràcter plurianual per als exercicis 2011 a 2013 
resta subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos.  
 
L’autorització i realització de la despesa de caràcter plurianual per als exercicis 2011 a 2013 
es considerarà revocada en el supòsit de denuncia i resolució del conveni per les causes 
previstes a la clàusula cinquena del conveni.  
 
Cinquè.- L’eficàcia de la signatura del conveni, en el cas que aquest sigui aprovat 
definitivament, i de l’autorització de la despesa plurianual queda condicionada (condició 
resolutòria) a la signatura del conveni proposat per tots els Ajuntaments interessats i pel Club 
Esportiu Mig Segrià.  
 
Sisè.- Facultar al Sr. Alcalde o Regidor en qui delegui per tal que formalitzi el conveni 
esmentat en el supòsit que no es presenti cap al·legació.  
 
Setè.- Notificar aquest acord als Ajuntaments d’Alguaire, Rosselló, Torrefarrera i Vilanova 
de Segrià, i al Club Esportiu Mig Segrià, requerint - los, quan es produeixi l’aprovació 
definitiva, per la signatura del conveni.  
 
Vuitè.- Notificar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local, del Departament 
de Governació i Administracions Públiques, de la Generalitat de Catalunya, adjuntant còpia 
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del conveni signat; ambdues qüestions quan es produeixi l’aprovació definitiva d’aquest 
conveni.  
 
Essent aprovada dita proposta per unanimitat.  
 
VI.- CONVENI DELEGACIÓ COMPETÈNCIES AL CC SEGRIÀ GESTIÓ SERVEI 
DEIXALLERIA.  
Ates que el municipi te competències en la protecció del medi ambient i la salubritat publica. 
Ates que el Decret Legislatiu 1/2009 de 21 de Juliol que aprova el Text refós de Llei 
reguladora de residus, estableix que els municipis han de prestar com a mínim el servei de 
recollida selectiva, de transport, de valorització i de disposició de rebuig dels residus 
municipals, independentment o associadament.  
 
Els servei de deixalleria es considerat com un sistema de recollida selectiva. D’acord amb el 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s‘aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus Una deixalleria es un centre de recepció i emmagatzematge, selectius, de 
residus municipals que no són objecte de recollida domiciliària, es a dir, una instal·lació 
que permet fer una recollida selectiva d’aquelles fraccions de residus municipals per a les 
quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer.  
 
Ates que el Consell Comarcal del Segrià pot gestionar competències pròpies dels municipis 
que li deleguin i prestar serveis municipals en virtut de delegació o conveni i Atès que el Ple 
del Consell Comarcal en sessió de data 18 de novembre de 2010, acordà demanar als 
ajuntaments de la comarca la delegació de competències per a la prestació del servei de 
deixalleria.  
Ates que l'Ajuntament de Rossello. està interessat en què el Consell Comarcal del Segrià 
presti aquest servei i amb aquest fi, i a l'empara del que preveu la Llei Municipal i de Regim 
Local a Catalunya,  

Per tot l’exposat es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents: 
 
Primer. Delegar el servei de deixalleria en el Consell Comarcal del Segrià i aprovar el 
Conveni de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal del Segrià i els Ajuntaments 
delegants 
 
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde o Tinent d’alcalde en qui delegui o qui legalment el substitueixi, 
perquè amb l’assistència del Sr. Secretari, si s’escau, signi tots els documents necessaris per a la 
formalització del present acord.  
 
Tercer. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Segrià.  

Es sotmet a votació la proposta, essent aprovada per unanimitat.  
 
VII.- - ASSIGNACIÓ FONS SUPRAMUNICIPAL FCCL ANY 2010.  
Per l’Alcaldia es dona lectura a la següent proposta d’acord : 
Atès que el Departament de Governació i Administracions Públiques, per Resolució 
GAP/730/2010, de 16 DE MARÇ ha aprovat la distribució als municipis de Catalunya de la 
participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de cooperació local de 
Catalunya, any 2010 (DOGC núm. 5592, de data 22 de març de 2010.  
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Atès que l’article 47 de la Llei 25/2009, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2010, disposa que la participació dels municipis en els ingressos de la 
Generalitat finança dos capítols: un primer tram de lliure disposició per als municipis i un segon 
tram destinat al foment de la prestació supramunicipal de serveis (mancomunitat i consell 
comarcal).  
 
Atès que, tal com disposa l’esmentat article, a diferència de com es venia fent en exercicis 
anteriors, enguany serà la Generalitat de Catalunya la que transferirà als ajuntaments l’import 
que correspongui a cada municipi del tram destinat a la prestació supramunicipal de serveis, la 
qual tindrà com a finalitat sufragar les despeses derivades de les activitats o les inversions 
supramunicipals, podent - la destinar els ajuntaments, totalment o en part, a una o diverses 
entitats supramunicipals en les quals pertanyin, es proposa als presents : 
 
Primer.- Distribuir l’assignació del tram destinat a la prestació supramunicipal de serveis dels 
Fons de cooperació local de Catalunya de l’any 2010 de l’Ajuntament de Rosselló entre els 
següents ens supramunicipals: 
 
- Consell Comarcal del Segrià per als serveis de RSU, SS Socials, SSTT, SAT.... 100 %.  
 
Segon.- Rebut l’import de la prestació per part de la Generalitat, es justificarà lliurant el 
corresponents certificat de secretaria - intervenció davant la Direcció General d’Administració 
Local als efectes legals adients.  
 
Tercer.- Facultar l'Alcaldia Presidència per dur a terme tants actes i gestions com calguin per 
a l'execució dels acords anteriors. " 
 
Essent aprovada dita proposta per unanimitat.  
 
VIII.- RATIFICACIÓ CONVENI PMU - 8 ESCOLES ENTRE AJUNTAMENT I 
COMUNITAT GENERAL DE REGANT DEL CANAL DE PINYANA.  
Seguidament per la Regidoria d’urbanisme es comenta que : 
Aquest és un conveni mitjançant el qual la Comunitat General de Regant del Canal de 
Pinyana i el Ajuntament de Rosselló, pretenen solucionar el problema dels abocament 
d’aigües pluvials, el seu càlcul de cabdals i predimensionament de la bassa de laminació 
d’aigües pluvials del PMU - 8 de Rosselló” a la sèquia del Cap, a la altura del seu Pk 3+250, 
a través de la llera denominada “Barranc”. Sobre la importància d’aquest conveni, destaca 
que, "l'Ajuntament de Rosselló ha volgut fer un pas endavant en el tema urbanístic, fins que 
l’agència Catalana de l’aigua realitzi un estudi global de tota la conca.  
 
El conveni recull els diferents aspectes tècnics i econòmics en que es fonamentarà 
l’abocament. Per exemple, vigilància, control y supervisió del correcte funcionament de tota 
l'instal·lació, tant de la balsa de laminació com del sistema limitador del vertit que s’instal·li ; 
costs de la analítica per comprovar la qualitat de les aigües abocades, i sobretot estableix un 
règim de comunicació i coordinació entre ambdues administracions.  
 
Vist l’esborrany del Conveni, l’objecte del qual es establir els compromisos entre els 
Ajuntament i la Comunitat General de Regants del Canal de Pinyana 
  
Es proposa la Ple de l’ajuntament l’adopció dels següents acords: 

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



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Primer.- Aprovar el Conveni entre l’ajuntament de Rosselló i la Comunitat General de 
Regants del Canal de Pinyana del, Pla de millora urbana PMU - 8 Escoles de Rosselló”, que 
preveu l’urbanització de dit àmbit d’actuació situat en el terme municipal de Rosselló.  
 
Segon.- Comunicar el present acord a la COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DEL CANAL 
DE PIÑANA i Junta de Compensació del PMU - 8. a efectes de la seva subrogació en el 
mateix.  
 
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde perquè en nom i representació de l’ajuntament dugui a terme 
tots els actes i gestions que derivin del present acord i en especial a la signatura del Conveni.  
 
Sotmesa la proposta a consideració de la Corporació, s’aprova per unanimitat.  
 
ANNEX.  

 En Rossello, a 3 - de diciembre de 2010 
 
REUNIDOS 

De una parte, D. Ramón Piqué Pujol, como Presidente del Sindicato de Riegos de la COMUNIDAD 
GENERAL DE REGANTES DEL CANAL DE PIÑANA, con domicilio en Lleida, Av. Onze de 
Setembre nº 60 y CIF nº G - 25039447, (en adelante, la COMUNIDAD).  

De otra, D. Jaume Fernández González, como Alcalde del AYUNTAMIENTO DE ROSSELLO, 
con domicilio en Rosselló, Av. Catalunya nº 2 y CIF nº P - 2523200 - J, (en adelante, el 
AYUNTAMIENTO).  

 
Y en la calidad con la que respectivamente intervienen 

 
MANIFIESTAN 

1 - Que el Ayuntamiento de Rosselló está tramitando la “Pla de millora urbana PMU - 8 Escoles de 
Rosselló”, que contempla la urbanización de dicho ámbito de actuación sito en el término municipal de 
Rosselló.  

 
2 - Que en desarrollo de la anterior actuación y “Estudi de càlcul de cabdals i predimensionament de 

la bassa de laminació d’aigües pluvials del PMU - 8 de Rosselló” presentado por dicho Ayuntamiento, 
éste pretende el vertido de las aguas pluviales de dicha actuación urbanística a la acequia del Cap, a la 
altura de su Pk 3+250, a través del cauce denominado “Barranc”.  

 
3 - Que en dicho estudio se contempla un vertido máximo de aguas pluviales prodecentes del referido 

PMU - 8 de 0,861m3/seg. para un período de retorno de 10 años, previa laminación de dichas aguas en 
una balsa que contempla construir en dicha zona con una capacidad de 950m3, siendo el caudal de salida 
de la balsa de 0,10m3/seg.  

 
4 - Que, teniendo en cuenta los aprovechamientos servidos desde la acequia del Cap y las diferentes 

aportaciones exteriores autorizadas hasta este momento, puede resultar viable la aceptación por la 
Comunidad de tal vertido de aguas de lluvia del citado sector, con carácter provisional y en tanto se 
defina una solución integral para los vertidos de toda la zona, dadas las características del cauce receptor 
y caudal máximo de vertido previsto, atendido que dicho vertido se realizará de forma gradual a través 
de balsa de laminación.  

 
5 - Que la admisión del citado vertido comporta la utilización de la infraestructura del canal de Piñana.  
 
6 - Que tratándose de una actuación urbanística de competencia municipal y que, independientemente 

de quien sea el ejecutor material de las citadas obras de urbanización, dichas obras serán entregadas al 
Ayuntamiento de Rosselló, por lo que las partes 
 
CONVIENEN 
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Primero.- La Comunidad General de Regantes del Canal de Piñana autoriza al Ayuntamiento de 
Rosselló a verter las aguas pluviales procedentes del ámbito de actuación del “Pla de millora urbana 
PMU - 8 Escoles”, a la acequia del Cap, a la altura de su Pk 3+250, a través de un cauce denominado 
“Barranc”, siempre que se cumplan las siguientes condiciones técnicas y económicas: 

 
1ª.- A fin de que el vertido de las citadas aguas se realice de forma gradual y controlada, el citado 

PMU - 8 Escoles dispondrá de balsa de laminación con capacidad suficiente para recoger el agua de 
escorrentía de dicha zona de actuación, estimándose que el volumen de dicha balsa, habrá de ser como 
mínimo de 950m3. No obstante, la Comunidad no se responsabiliza del volumen que tal balsa requiera 
para poder laminar las aguas de avenida de la citada zona con las condiciones de vertido que se señalan.  

 
2ª.- El caudal máximo de vertido a la acequia del Cap será de 100 l/seg. por lo que antes de 

producirse el vertido de dichas aguas al citado cauce, a una distancia mínima de 4,00m contados desde el 
borde exterior de su cajero y fuera del camino de servicio, el Ayuntamiento de Rosselló instalará 
previamente un sistema de compuertas o dispositivo que limiten el caudal vertido a la acequia del Cap al 
citado volumen.  

 
3ª.- Antes del punto de conexión del citado vertido, como mínimo a cuatro metros de distancia del 

borde exterior del cajero de la acequia del Cap y fuera del camino de servicio, se construirá una arqueta 
para poder comprobar la calidad y no contaminación de las aguas que verterán a la acequia.  

Los costes de la analítica para comprobar la calidad de las aguas vertidas irá a cargo del 
Ayuntamiento, reservándose la Comunidad el derecho a clausurar dicho vertido si se incumplen los 
parámetros autorizados por la legalidad vigente en cada momento.  

 
4ª.- No se podrá iniciar el vertido hasta que se haya construido y se halle apta para el servicio la balsa 

de laminación, por lo que, caso contrario, quedará automáticamente sin efecto la presente autorización de 
la Comunidad, la cual incluso podrá clausurar el citado vertido con cargo al Ayuntamiento, el cual no 
tendrá derecho a reclamar por ello ningún tipo de compensación a la Comunidad.  

 
5ª.- La balsa de laminación deberá mantenerse siempre vacía, al objeto de que pueda absorver las 

aguas pluviales del indicado ámbito de actuación urbanística y cumplir la función de laminación de su 
vertido a la acequia del Cap, con el límite máximo señalado.  

 
6ª.- El Ayuntamiento de Rosselló asume la vigilancia, control y supervisión del correcto 

funcionamiento de toda la instalación, tanto de la balsa de laminación como del sistema limitador del 
vertido que se instale y de la referida arqueta, siendo así mismo responsable de su conservación, 
mantenimiento y explotación, y de los posibles daños y perjuicios que puedan ocasionarse a la 
Comunidad o a terceros por deficiencias en el funcionamiento del sistema y/o por superar el volumen 
máximo de vertido autorizado.  

 
7ª.- La presente autorización se concede únicamente para el vertido de aguas pluviales de la 

superficie comprendida en el “PMU - 8 Escoles”, no siendo extensiva a otros sectores o ámbitos de 
actuación urbanísticos, ni a las aguas residuales, sean o no depuradas.  

 
8ª.- La interrupción temporal del vertido por motivo de obras en el canal y/o acequia del Cap, o 

cualquier otra circunstancia que venga impuesta por la explotación del servicio que presta la Comunidad 
de Regantes a sus partícipes, será íntegramente asumida por el titular del aprovechamiento y no dará 
derecho al Ayuntamiento ni a terceros a reclamar a la Comunidad por los daños y/o perjuicios que tal 
suspensión pudiera reportar al mismo o terceros.  

 
9ª.- Con efectos del año 2011, y sin perjuicio de la preceptiva aprobación de la Junta General, el 

Ayuntamiento de Rosselló causará alta en los padrones de la Comunidad General de Regantes del Canal 
de Piñana como partícipe de la misma por el referido aprovechamiento, con una equiparación de 6,0498 
Has. que resulta de la aplicación de una equivalencia teórica de vertido de 2. 500m3=1Ha.  

 
10ª.- De acuerdo con tal equiparación, el Ayuntamiento de Rosselló abonará por una sola vez a la 

Comunidad General de Regantes del Canal de Piñana la Cuota de Ingreso, que para el presente año 2010 
se halla fijada en 623,00 euros/ha, según acuerdo adoptado por la Junta General de dicha Comunidad en 
su sesión de 17 de diciembre de 2009.  
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Dicha Cuota de ingreso resultante de 3. 769,03€, será abonada por la citada Corporación en dos 
plazos iguales, el primero - 50% - antes del día 31-03-11, y el segundo - 50% - antes del día 31-07-11, 
mediante ingreso en la cuenta de la Comunidad número 2100 - 4408 - 41 - 0200005316.  

 
11ª.- Así mismo, el Ayuntamiento de Rosselló contribuirá a los gastos comunitarios en proporción a 

dicha equiparación de 6,0498 Has. desde el año 2011, inclusive, y abonará a la Comunidad la derrama 
anual que resulte según el presupuesto de ingresos y gastos aprobado anualmente y que le será liquidada 
por aquélla, de conformidad con lo dispuesto en el art. 11 y concordantes de las Ordenanzas 
comunitarias. La disminución del caudal estimado o ausencia de vertido no le eximirá del pago.  

 
12ª.- El Ayuntamiento de Rosselló se obliga a cumplir cuantas otras disposiciones señalan las 

Ordenanzas y Reglamentos de la Comunidad General, aplicables por razón del vertido que se le autoriza.  
 
13ª.- El incumplimiento de cualquiera de las anteriores condiciones y/u Ordenanzas mencionadas, 

dará derecho a la Comunidad General a suspender el vertido, e incluso anularlo, sin derecho el 
Ayuntamiento a efectuar ningún tipo de reclamación por ello.  

 
14ª.- El Ayuntamiento asume el cumplimiento de las obligaciones y compromisos que se deriven del 

presente convenio, sin perjuicio de la posible repercusión que dicha Corporación, en su caso, pueda 
realizar sobre el promotor o terceros.  

 
15ª.- Previamente al inicio de las obras y vertido, el Ayuntamiento de Rosselló presentará a esta 

Comunidad un estudio del sistema limitador de vertido a instalar, para su aprobación por la Comunidad, 
quien señalará las condiciones de ejecución de las obras que afecten a su infraestructura.  

 
Segundo.- La anterior autorización se concede a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio de 

terceros, e independientemente de los permisos y autorizaciones que el Ayuntamiento de Rosselló deberá 
obtener, con carácter previo al inicio de las obras, de los demás organismos y/o particulares que resulten 
afectados por las obras y vertido que pueda comporta.  

 
IX.- COMPTES PISCINES 2010.  
Finalitzada la temporada estival, el Regidor Sr. Lluis Rodrigo, dona compte dels abonaments, 
entrades, aspectes a millorar, etc. i la liquidació practicada a Josep Gallart i Angels Martinez, 
en virtut del contracte de prestació i arrendament dels serveis, que puja a la quantitat de 4. 
913,25 Euros. més l'import de les factures de trofeus, que ascendeixen a la quantitat de 75,00 
Euros IVA inclòs, essent trobats conforme, acordant - se el pagament amb càrrec del 
pressupost vigent.  
 
X.- - PROPOSTA ATORGAMENT SUBVENCIONS ENTITATS 2010.  
Per la Regidoria de Cultura, es comenta que dins el reconeixement de les activitats que duen 
a terme les diverses entitats del municipi en els àmbits que el son propis, creu oportú 
fomentar aquest tipus d’actuacions mitjançant l’atorgament dels ajuts que permetin les 
disponibilitats pressupostàries i atès les bases d’atorgament de subvenció, proposa al Ple la 
següent distribució per aquest Any 2010, una vegada han estat objecte d’estudi i valoració les 
peticions i activitats dutes a terme, acompanyades de la documentació corresponent, i previ les 
explicacions pertinents i els criteris tinguts en compte, es proposa la següent distribució: 
 
 SOL·LICITAT OTORGAT 
  
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I EMPRESARIS 0 0 
MOTOCLUB TRIBU DESKONTROL 0 0 
PENYA BLAUGRANA 0 0 
AMPA CEIP LA ROSELLA 0 1. 800 
ESBART ROSSELLONÈS 8500 2500 
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CONGREGACIÓ MARIANA 600 600 
ASSOCIACIÓ DONES ALKANÍSSIA 2500 2150 
LLAR JUBILATS SANT ANTOLÍ 2000 1700 
CORAL FLOR D’ESPÍGOL 6347 2250 
  
CLUB CICLISTA ROSSELLÓ 2. 500 1. 000 
CLUB BITLLES ROSSELLÓ 1200 800 
CLUB BITLLES SANT ANTOLÍ 1200 800 
SOCIETAT CAÇADORS SANT PERE 500 500 
 
Essent aprovada dita proposta per unanimitat.  
 En el torn obert d’intervencions, es pregunta sobre el Club de Futbol Mig Segrià i es 
comenta que amb el Futbol Mig Segrià, es signa un Conveni, si be s’imputa en la mateixa 
partida i també es comenta la situació del Club de Veterans, i la necessitat de donar-se d’alta 
en el Registre d’associacions, per gaudir de les ajuts a les Entitats del Municipi.  
 
XI.- GRATIFICACIONS PERSONAL.  
A continuació l’Alcalde, manifesta que el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el 
reglament del personal al servei de les entitats locals, parla de les gratificacions i diu que 
correspon al Ple de la Corporació determinar en el pressupost la quantitat global destinada a 
l'assignació de gratificacions als treballadors, aquestes en cap cas no poden ser fixes en la 
seva quantia ni periòdiques en el seu acreditament, i han de respondre a serveis 
extraordinaris.  
En l’aprovació de la modificació de crèdits 2/2010,s’han destinat al voltant de 3000,00 
Euros,per aital motiu es proposa al Ple aprovar la següent relació de gratificacions 
complementaries i establir que l’esmentada despesa és un import brut i anirà en càrrec a la 
partida pressupostària municipal de l’exercici 2010, i s’inclourà en la nòmina de cada 
treballador.  
 

NOM I COGNOMS RETRIBUCIONS BRUTES PLA PENSIONS 
 S. Felix Ruiz Martinez  1. 500,00  242,54 
Blai Jofre Ruiz  400,00  77,13 
Antonio Torrelles Fernandez  0  78,40 
Sergi Jove 0 69,86 
M. Jesus Moix Segura  500,00 75,06  
Neus Llados Bañeres  275,00 63,57  
M. Jose Ayala Torres  225,00  84,29 
   
Totals 2. 900,00 242,54 

Vista la proposta S’acorda, amb per unanimitat, aprovar la relació de gratificacions 
complementaries i assignar a cada treballador l’import del Pla de Pensions.  
 
XII.- 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 Concessió Gratificacions Personal Brigada i Vigilants.  
• Acceptació Pressupost Absis, compatibilitat versions CGAP.  
• Contractació Serveis Enginyeria Disseny i Qualitat pel assessorament dels 

subministraments energètic del municipi, per un import de 2450,00 Euros anuals.  
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• Designacions Representants Ajuntament en diverses centres educatius, CEIP La 
Rosella, Llar Infants, Escola de Musica i IEIS Montsuar. representació a càrrec del 
Regidor d’educació Sr. Antoni Dominguez.  

• Decret d’Inici Expedient Deficiències Escola Bressol, a l’Empresa UTE Atobi Tiabo, 
amb càrrec a la garantia de l’obra.  

• Aprovació Certificació num 1 Obra del Fondo Estatal, Pont de la Ctra Vall d’Aran i 
continuïtat passeig Lluis Companys.  

• Diversos Decrets de devolució arbitris municipals, exempcions etc.  
• Contractació Treballador Eduardo Garcia Gonzalez, pel Projecte Manteniment de la 

Serra, dintre dels Plans d’ocupació.  
• Delegació Accions Formatives dels treballadors del Programa Impuls Treball al 

Institut Salvador Segui.  
 
Restant assabentats i essent ratificats els mateixos per part de la Corporació.  

 
Informes d’Alcaldia 

 
En el informes comenta: 
Les Eleccions Autonòmiques, realitzades sense vicissituds.  
Informa de l’aprovació definitiva del Pla Parcial SUD i4 i la seva publicació en el DOGC.  
Comenta la Resolució per la que es crea l’agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau de 
Benavent, Torrefarrera i Rosselló, s’està pendent de l’assignació d’efectius personals i de 
d’ubicació en el edifici municipal.  
Comenta la necessitat de procedir a la adequació del Mapa de Capacitat Acústica del 
Municipi i la col·laboració que presta el Departament i l’empresa Debeacustica.  
Informa de sol·licituds de subvenció sol·licitades pel finançament de l’escola Bressol, Escola 
de Musica etc.  
Comenta la Reunió amb representants dels l’agència de Protecció de la Salut pel seguiment 
del Conveni signat.  
També informa que el 20 de Febrer de 2010, haurà eleccions a Cambres Agràries i que 
properament s’hauran de constituir les Meses Electorals.  
Informa de la compra de un desfibril·lador i que els vigilants s’han format al respecte per la 
seva utilització.  
I per últim i com temes de rellevància comenta el Tema de Salut Adequació Consultori i el 
Tema d’educació. Respecte al primer comenta que el dia 21 d’aquest mes es va rebre 
confirmació de subvenció per part de la Diputació de Lleida, en un 50% de l’obra, donat un 
termini de justificació a 1 de Març de 2011, i respecte a la petició de pròrroga del 
Departament no es sap res. Comenta que s’haurà de emprendre els contactes amb el 
responsables del nou govern i negociar una pròrroga amb la Diputació.  
Respecte al Tema d’educació, informa que ja esta encarregat el Projecte de la nova Escola, 
que no es imminent la seva ampliació, ja que manca la previsió pressupostaria i que anant 
despresa es tardaran quatre anys. S’haurà de anar a parlar amb el Conseller per agilitzar els 
tràmits, ja que la situació comença a ser insostenible.  
Un altre tema es el Transport Escolar, manifesta que els Pares son conscients del problema i 
que l’ajuntament es farà càrrec fins al Desembre de 2010, s’està a la espera que entre el 
Departament d’educació i C. C. Segrià i Ajuntaments arribi a una solució consensuada en el 
mes de gener, una vegada es nomeni el nou representant d’educació.  
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Pels regidors assistentes es recorda que l’ajuntament no pot prorrogar aquesta ajuda, mes 
enllà de desembre i que així es va manifestar en d’anterior Ple 
Alcalde demana el mes de gener de marge per tancar de una manera o altre l’assumpte.  
Finalitzat els informes d’Alcaldia, intervé el Regidor Sr. Macià per comentar que si es parla 
amb Educació, es contempli la possibilitat de que el CEIP sigui Institut Escola.  
 
Pren la paraula el Regidor Sr Pere Joan Vidal, e informa dels següents assumptes: 
 
Àrea d’Urbanisme 
 
 - Comenta que a traves dels Serveis Tècnics de la Diputació es procedirà a redactar el 
Projecte de l’Urbanització del C/ Muntaner, al seu càrrec.  
Comenta les obres del Projecte del Canal. la presentació de 1a Certificació d’Obres i els 
petits detalls que falten per donar per finalitzada l’obra, entre altres, les lluminàries, marcar el 
carrer i senyalitzar. L’Alcalde manifesta la serietat de l’Empresa MJ Gruas en la execució de 
dita obra i en la finalització de la mateixa sense cap problema.  
El Regidor Pere Joan Vidal també comenta la intenció de procedir a arranjar camins 
municipals i que ja disposa de pressupost per arreglar els camins. manifesta que tenim un 
pressupost per arreglar-ho de 50. 000 euros. D’aquestos 50. 000 euros ens podem estalviar 
10. 000 euros que ja tenim de l’excedent d’alquitrà sobrant de l’obra del Canal, i en 7 anys 
podràs tenir algun camí sencer acabat.  
També informa que estem pensant en parxejar camins com el del C/ Raval amb alquitrà en 
pot.  
  
Pels Regidors Sr Bertomeu i Sr. Gorgues es comenta que les prioritats son el Camí d’Alpicat 
i en segon lloc el Camí de l’Horta i també es comenta que a Torrefarrera els hi ha donat una 
subvenció per aquestes actuacions.  
El Regidor comenta que aquest ajuts, ho porta el Departament d’Agricultura.  
I per últim informa del Projecte dels Passos elevats,aprovats per la Diputació al mes de 
setembre els passos elevats amb una subvenció de 47. 000 euros. Els veïns de Guillem de 
Rosselló, ens ho han demanat.  
 
Pren la paraula el Regidor Sr Lluis Rodrigo, e informa dels següents assumptes: 
 
Àrea de medi ambient, festes i esports  
 
 - Informa de les gestions per la signatura del Conveni amb el Club Mig Segrià 
 - Informa dels comptes de les Piscines, temporada 2010.  
 - Informa de les Jornades del Compostatge per la Festa Major del Pilar. Es van apuntar 11 
veïns que volien compostadors, ja estan tots repartits.  
I per últim manifesta que el 31 de desembre de 2010, es farà la Revetlla de Cap d’Any, e 
informa que la Barra del Bar no la volen portar el Grup de Joves, i que la tornarà a agafar el 
Sisco del Bar Moderno.  
 
Pren la paraula el Regidor Sr. Antoni Dominguez e informa dels següents assumptes : 
 
Àrea d’Educació, Serveis Socials i immigració 
 
 - Informa que el pati de l’Escola Bressol, ja està arreglat, amb un cost de 6. 000 euros.  
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 - Informa de la Constitució de tres Consells Escolars: el Consell Escolar del CEIP la Rosella, 
el Consell Escolar de l’Escola de Música i el Consell Escolar de l’Escola Bressol.  
 - I comenta que s’ha demanat l’Espai Lúdic a la Diputació, que consta d’un circuït tancat per 
a la gent gran que s’instal·larà a prop del Parc de Salut.  
 
XIII.- 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 50/2010 
NOM / DOMICILI QUIMICA SERO, S. L.  

Camí de Benavent, s/n.  
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Ampliacio oficines i laboratori, al Pol. del Camí de Benavent, d’aquest Municipi 
CONTRATISTA No consta 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 3 - 11 - 2010 
 
Nº EXPEDIENT 101/2010 
NOM / DOMICILI ANTONIA GALI PONSICO 

c/ del Sol, 25 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Canvi rajoles terrassa vivenda del carrer del Sol, 25, d’aquest Municipi 
CONTRATISTA Construccions J. Yegua 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 4 - 11 - 2010 
 
Nº EXPEDIENT 98/2010 
NOM / DOMICILI ELOY JARANA FERNANDEZ 

Av. de la Fruita, 9 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Arrebossat de parts en mal estat i pintat de façana de la vivenda del carrer Av. de la 
Fruita, 9, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Ell mateix 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 9 - 11 - 2010 
 
Nº EXPEDIENT 99/2010 
NOM / DOMICILI FERNANDO NICOLAS ZABALA 

Graver de Baix, 16 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Arranjament coberta, socol façana i nou paviment planta baixa vivenda del carrer Graver 
de Baix, 16, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Sub - con 2012, S. L.  
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 18 - 11 - 2010 
 
Nº EXPEDIENT 100/2010 
NOM / DOMICILI JAUME BOTARGUES SABATE 
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c/ Major, 48 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Arranjament forats façana i despres pintar-la del local de la vivenda del carrer Major, 48, 
d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Construccions Ramon Ribes Fdez 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 18 - 11 - 2010 
 
Nº EXPEDIENT 73/2010 
NOM / DOMICILI XAVIER GORT ANELO 

Rambla Ferran, 2, 5è B 
25007 - LLEIDA.-  

DESCRIPCIÓ Extraccio de fums en façana i col·locacio de badtida a la façana interior de l’edifici situat 
al carrer Carrasco i Formiguera, 77, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA No consta 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 30 - 11 - 2010 
 
Nº EXPEDIENT 104/2010 
NOM / DOMICILI JOSEP TORRELLES ESMET 

Raval, 42 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Col·locacio de comptador d’aigua a la façana i rasa connexio abastament, a la vivenda del 
carrer Raval, 42, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Ell mateix 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 2 - 12 - 2010 
 
Nº EXPEDIENT 106/2010 
NOM / DOMICILI JAUME FERNANDEZ GONZALEZ 

c/ Major, 91 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Obrir rasa per connexio clavegueram a l’edifici del carrer les Basses, 2, d’aquest 
Municipi 

CONTRATISTA No consta 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 2 - 12 - 2010 
 
Nº EXPEDIENT 105/2010 
NOM / DOMICILI JUAN URBANO JUAREZ 

c/ Celler, 5 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Pavimentar magatzem vivenda del carrer Celler, 5, d’aquest Municipi 
CONTRATISTA Paviments Brao 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 2 - 12 - 2010 
 
Nº EXPEDIENT 94/2010 
NOM / DOMICILI ANA MATEO GAMARRO 

c/ del Sol, 44, 2n 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Pavimentar i dividir local baixos de la vivenda del carrer del Sol, 44, d’aquest Municipi 
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CONTRATISTA Francisco Muñoz Mateo 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 7 - 12 - 2010 
 
Nº EXPEDIENT 110/2010 
NOM / DOMICILI DANIEL ANTONIO JOVE BOTARGUES 

c/ Mossen Cinto Verdaguer, 5 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Enderroc vivenda existent, al carrer Mossen Cinto Verdaguer, 5, d’aquest Municipi 
CONTRATISTA No consta 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 14 - 12 - 2010 
 
Nº EXPEDIENT 91/2010 
NOM / DOMICILI FRANCISCO MORRERES GODOY 

c/ Major, 25 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Projecte Basic i d’execucio d’habitatge unifamiliar i local entre mitgeres, al carrer Major, 
27, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA No consta 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 15 - 12 - 2010 
 
Nº EXPEDIENT 107/2010 
NOM / DOMICILI FRANCISCO MUÑOZ MATEO 

c/ del Sol, 44 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Arranjament pati, tanca, porxo i barbacoa a la vivenda del carrer del Sol, 44, d’aquest 
Municipi 

CONTRATISTA Ell mateix 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 16 - 12 - 2010 
 
Nº EXPEDIENT 111/2010 
NOM / DOMICILI GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA.  

Poligon Industrial El Segre, parc. 301 
c/ Enginyer Pau Agusti 
25191 - LLEIDA 

DESCRIPCIÓ Obertura rasa per nou subministrament al carrer Eral, 1 (obertura davant façana Verge del 
Roser), d’quest Municipi 

CONTRATISTA Ells mateixos 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 16 - 12 - 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.  
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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.  
 
XIV.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I ASSUMPTES DE TRÀMIT.  
Es dona compte de la correspondència rebuda essent de destacar per la seva importància 
 

• Departament Política Territorial i Obres Publiques, comunicant la resolució de 
l’autorització de servei discrecional de transport nocturn a Lleida.  

• Aprovació del PUOSC per l’any 2011.  
• Resolució Diputació atorgament subvenció per adequació Consultori Local.  
• Sol·licitud OAGRTL, avenç Liquidació per poder fer front als pagaments.  
• Resolució de subvenció atorgada pel Departament d’acció Social i Ciutadania en el 

Programes de Joventut Fesidesfes i Mourossello per import de 29. 185 Euros.  
• Escrit del Departament d’educació respecte al tema de Transport Escolar.  
• Escrit de Sindicatura de Comptes, donant per rebuda i conforme els Comptes de 

l’exercici 2009.  
• Escrit Departament d’educació comunicant l’assignació d’inspectors als centres 

educatius.  
 
En els assumptes de tràmit es comenta per l’alcaldia la petició del Canvi de parada del Bus 
de l’autocar Gamon, es treu la parada de la Plaça Nova i es trasllada la parada i la marquesina 
a l’Av. Guillem de Rosselló, entre la servitud de pas del Canal i la botiga dels xinos.  
 
El Regidor Sr Pere Joan Vidal, manifesta que el Sr Enrique Herrera Expósito ha denunciat a 
l’ajuntament davant de l’ACA, dient que totes les cases aboquen les clavegueres a aquest 
braçal i comenta el requeriment efectuat per part de l’ACA.  
Aquest senyor té dins d’un magatzem un alberg il·legal.  
 
Alcalde) És un ús no contemplat, dins d’un magatzem ha fet obres, sense demanar cap 
permís i ha fet habitacions, tot il·legal.  
També es comenta la publicació en el DOGC 5754 del Pla Parcial SUD 4 i la seva 
executivitat.  
Es comenta la publicació de la creació de l’agrupació de Secretaries de Jutjat de Pau.  
Es comenta la proposta de millores a realitzar en les Piscines Municipals.  
I per últim es comenta la proposta d’expedient de tarifes per part d’Aqualia.  
 
XV.- FACTURES I COMPTES.  
S'aprova la relació de factures detallada i en poder dels regidors que ascendeix a la quantitat 
de 338.731,31 €  
 
  RELACIO FACTURES PLE 23 DE DESEMBRE DE 2010

DATA INTERESSAT DESCRIPCIO IMPORT 

29/10/2010 PLAMECA,S. A.  Lloguer camio per podar arbres, 15 - 10 al 22 - 10 

29/10/2010 MOBLES L'EBENISTA Baranes safates f. major i base amb rodes 

29/10/2010 GAMON, autocars Servei des de Rossello INS M. Montsuar, octubre - 10 
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31/10/2010 FRU - ROSE, SCCL Pinso per a gossos 

31/10/2010 FRU - ROSE, SCCL Despeses varies, caminata, tirada bitlles i herbecida 

21/09/2010 S. GRAL D'AUTORS Drets d'autors, f. major juny - 2010 

21/09/2010 S. GRAL D'AUTORS Drets d'autors, carnestoltes, revetlla s. joan - 2010 

01/11/2010 M. ISABEL FARRERO Lloguer magatzem c/ Major, 133, novembre - 2010 

02/11/2010 C. COMARCAL SEGRIA Serveis Socials, setembre - octubre - 2010 

02/11/2010 C. COMARCAL SEGRIA Serveis recollida escombreries, octubre - 2010 

30/10/2010 FERRET. ALBERT SOLER Materials varis, arranjament poste de llum 

30/10/2010 EDITORIAL CASALS,S. A.  Contes i agendes per l'escola bressol 

30/10/2010 EXCAV. CASANOVAS,S. L.  Treballs zona penyes, f. major octubre - 2010 

30/10/2010 GABINETE APOYO TECNICO 2a. certif. direcc. obra millora mobilitat urbana 

31/10/2010 GUERIN LLEIDA Materials varis manteniment, escoles, ajunt. casal 

30/10/2010 SERVEIS LIC 1999, S. L. U Serveis neteja viaria, octubre - 2010 

10/11/2010 LABORAT. BOITECNOLOGIA Fixador alcorques  

30/10/2010 ALFAGRAG GRAFIQUES Tiquets cava i entrepans, f. major-2010 

30/10/2010 ALFAGRAG GRAFIQUES Sobres jutjat de pau 

30/10/2010 ALFAGRAG GRAFIQUES Subcarpetes, bosses, talonaris i altres per l'ajunt.  

30/10/2010 ALFAGRAG GRAFIQUES Entrades i abonaments piscines municipals 

30/10/2010 ALFAGRAG GRAFIQUES Futlletons 11 de setembre - 2010 

09/11/2010 INFOUNIO,S. L.  Servei tecnic, i materials dvd. Cd i altres, ajunt.  

09/11/2010 CASA BADIO,S. L.  Cervesses per l'ajuntament 

30/10/2010 FERRET. ALBERT SOLER Materials varis per manteniment i equipament 

31/10/2010 SEGRE SERVEIS,S. A.  Begudes per ajunt. i escola bressol 

31/10/2010 VILATEL, SLU.  Lloguer vehicle per enllumenat public 

02/11/2010 UNIPRESALUD Activitat tecnica, quota mensual, novembre - 2010 

02/11/2010 UNIPRESALUD Examens salut i salut laboral 

11/11/2010 SANIMEDIC (Visolmedic) Desfibrilador per vehicle agents 

05/11/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. enllum. c/ Raval, 6 - 10 a 5 - 11 - 10 

05/11/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. enllum. blocs s. pere, 5 - 10 a 5 - 11 - 10 

0511/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. cami benavent, 5 - 10 a 5 - 11 - 10 

05/11/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. enllum. verge pilar, 5 - 10 a 5 - 11 - 10 

09/11/2010 GAS NATURAL FENOSA Rebut gas natural edif. ajuntament, 7 - 10 a 5 - 11 - 10 

09/11/2010 GAS NATURAL FENOSA Rebut gas natural Casal, 7 - 10 a 5 - 11 - 10 

09/11/2010 GAS NATURAL FENOSA Rebut gas natural, escola bressol, 2 - 9 a 2 - 11 - 10 

09/11/2010 GAS NATURAL FENOSA Rebut gas natural Casal, 2 - 9 a 2 - 11 - 10 

10/05/2010 RAMON FARRE (SOL I LLUM) Muntatge i lloguer material so, fira motos - 2010 

10/11/2010 ARFAVIMA Grup pressio, quadre elec. i altres, escola bressol 

12/11/2010 DESPATX SIMEO MIQUEL Assessorament i consultes, maig a agost - 2010 

15/11/2010 ENGINYERIA, DISSENY,EDQ Honoraris asses. energetic consum electr. de Rossello 

18/10/2010 ARTS BRODATS DELFINA Complements vestits pubilles, 2010 

03/10/2010 FORN DE PA GIRIBET Pans tallats per la festa Correllengua - 2010 

09/11/2010 C. REGANTS CANAL PINYANA Derrama abastament aigua 2010 

15/11/2010 CIAL ILLA GIRO Ciment uniland per vies publiques 
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06/11/2010 EMERGENCY TRAINING,SCP Curs de 8 hores, Antonio i Sergi 

18/11/2010 ROCRISSA Esbrossar camins Municipi 

18/11/2010 LLUIS TORRELLES PIJUAN Poda i retirada de la brossa arbres Municipi 

31/10/2010 EL CELLER D'ESPECTACLES Activitat de teatre, matricula i 2 sessions 

13/10/2010 SER. INTEGRALS GARRIGUENCS Lloguer grups electrogens i serveis bar, f. major oct. 2010 

15/11/2010 GUERIN LLEIDA Materials per manteniment llar jubilats 

16/11/2010 BONET, RETOLS Impressio pancarta, institut M. Montsuar 

23/11/2010 10 DENCEHISPAHARD,S. L.  Venta dominis, fira motos - 2010 

23/11/2010 JOSE M. GONZALEZ SANCHEZ Lloguer Dumper, 15 - 7 a 30 - 11 - 2010 

15/11/2010 LA OFICINA (Jesus Fiuza) Materials varis per l'oficina 

23/11/2010 BENZI SHOP Reparar caldera llar de jubilats 

15/11/2010 FERRET. ALBERT SOLER Materials varis per equipament i manteniment 

15/11/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. enllum. rotonda N - 230, 14 - 10 a 15 - 11 - 10 

15/11/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. Escoles, 14 - 10 a 15 - 11 - 10 

09/11/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. Casal, 6 - 10 a 5 - 11 - 10 

09/11/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. Llar de jubilats, 28 - 9 a 5 - 11 - 10 

09/11/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. zona esportiva, 6 - 10 a 5 - 11 - 10 

05/11/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. enllum. ET771, 5 - 10 a 5 - 11 - 10 

05/11/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. enllum. public, 6 - 10 a 5 - 11 - 10 

05/11/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. enllum. av. ponent, 6 - 10 a 5 - 11 - 10 

14/10/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. local baixos ajunt. vell, 14 - 9 a 14 - 10 - 10 

15/11/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. escoles, 14 - 9 a 15 - 11 - 10 

15/11/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. escoles, 14 - 9 a 15 - 11 - 10 

14/10/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. enllum. c. alpicat, 13 - 9 a 14 - 10 - 10 

14/10/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. escorxador, 13 - 9 a 14 - 10 - 10 

14/10/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. enllum. vvdes s. pere, 13 - 9 a 14 - 10 - 10 

14/10/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. Ajunt. vell, 14 - 9 a 14 - 10 - 10 

14/10/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. cementiri, 13 - 9 a 14 - 10 - 10 

14/10/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. escoles, 14 - 9 a 14 - 10 - 10 

05/11/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. bombes d'aigua, 5 - 10 a 5 - 11 - 10 

14/10/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. enllum. cami colonia, 6 - 9 a 5 - 10 - 10 

10/11/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. enllum. cami colonia, 5 - 10 a 5 - 11 - 10 

14/10/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. enllum. Rotonda N - 230, 14 - 9 a 14 - 10 - 10 

15/11/2010 TALLERS ROSSELLO Reparar vehicle ajuntament 

25/11/2010 INTRACATALONIA Serveis noticies emissora, novembre - 2010 

15/11/2010 ABACUS, Cooperativa Materials d'oficina pel punt jove 

05/11/2010 VIVEROS GABANDE,S. L.  Alsines per jardins Municipi 

30/11/2010 GABINETE APOYO TECNICO 3a. Certif. direccio obra projec. millora urbana 

29/10/2010 MERCE AGUARON GASOL Treballs de fisioterapeuta, per a gent gran, octubre - 10 

29/11/2010 BONET, RETOLS Repeticio retol lona 

30/11/2010 ELENA ROJO ARQUES Tasques Organitzacio actv. juvenils, novembre - 10 

30/11/2010 LLIBRERIA CASELLES,S. A.  Materials per l'escola de musica 

30/11/2010 ADORACION AVENTIN HUGUET Honoraris asses. juridic, 4art trimestre - 2010 
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01/12/2010 COMUNICANT, bona premsa Asses. en comunicacio i servei premsa, octubre - 10 

02/12/2010 COMUNICANT, bona premsa Asses. en comunicacio i servei premsa, novembre - 10 

30/11/2010 BENZI SHOP,S. L.  Reparar caldera llar de jubilats 

30/11/2010 SOCOMOR, S. A.  Atmos taronja - mandarina, per manteniment 

30/11/2010 GAMON, autocars Servei realitzat, Rossello al INS. M. Montsuar, novemb. 10 

30/11/2010 LIMPIEZAS PIRINEO,S. L.  Serveis neteja vidres totes dependencies, novembre - 10 

30/11/2010 LIMPIEZAS PIRINEO,S. L.  Serveis neteja totes dependencies, novembre - 2010 

03/12/2010 INFOUNIO,S. L.  Neteja ordinador de l'escola bressol 

30/11/2010 OFI SERVICE Materials varis per punt juvenil 

03/11/2010 ASSOC. EL CELLER D'ESPECT.  Activitat teatre, octubre - 2010 

08/10/2010 XAVIER LLADONOSA MONTULL Sonoritzacio el dia 8 - 10 - 2010, f. major octubre 

30/11/2010 FRU - ROSE, SCCL Pinso per a gossos 

02/12/2010 SOCIET. ESCOLAR COMPLEM.  Joguines per l'escola bressol 

28/11/2010 AMBROSIA, Restaurant Esmorçar dia eleccions 28 - 11 - 2010 

01/12/2010 M. ISABEL FARRERO Lloguer magatzem c/ Major, 133, desembre - 2010 

01/12/2010 C. COMARCAL SEGRIA Recollida residus escombreries, novembre - 2010 

30/11/2010 GUERIN LLEIDA Materials varis per manteniment i equipament 

09/12/2010 HORTICULTURA BELLMUNT,SL Arbre i planta de nadal 

30/11/2010 FERRET. ALBERT SOLER Materials varis per manteniment i equipament 

30/11/2010 EXCAV. CASANOVAS,S. L.  Treballs vorera carrer Major 

30/11/2010 EXCAV. CASANOVAS,S. L.  Treballs per la plantada d'arbres 

30/11/2010 EXCAV. CASANOVAS,S. L.  Treballs escola bressol 

30/11/2010 EXCAV. CASANOVAS,S. L.  Treballs obra cementiri 

08/11/2010 ALEJANDRO MARTI MIRO Treballs escola bressol 

30/11/2010 MJGRUAS constructora Certif. num1 obra millora mobilitat sostenible 

14/12/2010 SALVADOR TAULES V.  Memoria USB mod. 120, grabacio laser 

13/12/2010 CONSUL. ECONOMIA LOCAL,SL Comptabilitat municipal, 2n semestre - 2010 

09/12/2010 GAS NATURAL SERVICIOS SDG Rebut gas escoles, 5 - 11 a 7 - 12 - 2010 

09/12/2010 GAS NATURAL SERVICIOS SDG Rebut gas edifici ajuntament, 5 - 11 a 7 - 12 - 2010 

01/12/2010 UNIPRESALUD Activitat Tecnica, quota mensual, desembre - 2010 

10/12/2010 ARTESANOS APANDIS Tapiz amb color, escut ajuntament 

15/12/2010 SANIMEDIC (Visolmedic) Botiquin per vehicle i kit de salvament 

30/11/2010 SEGRE SERVEIS,S. A.  Begudes per l'ajuntament i escola bressol, novbr-10 

14/12/2010 C. REGANTS C. ARAGO I CAT.  Quota comunitat regants arago i catalunya, 2010 

09/12/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. enlum. public, 5 - 11 a 9 - 12 - 2010 

09/12/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. enllum. public, 5 - 11 a 9 - 12 - 2010 

14/12/2010 SERVI - NORIA,S. L.  Treballs efectuats al parc, obrir rasa i colocar tuberia 

14/12/2010 MARVI ASCENSORS Treballs realitzats a l'ascensor de l'ajuntament 

30/11/2010 SERVEIS LIC 1999, S. L. U Serveis neteja viaria, novembre - 2010 

13/12/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. enllum. c. benavent, 5 - 11 a 9 - 12 - 2010 

13/12/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. enllum. blocs s. pere, 5 - 11 a 9 - 12 - 2010 

15/12/2010 GRAGO (German Ramirez) Coordinacio seg. i salut, obra millora sostenible urbana 

05/08/2010 GRAVOLLLEIDA Trofeus futbol sala, estiu 2010 
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30/09/2010 ANGELS MARTINEZ FDEZ.  Organitzacio activ. esportives estiu - 2010 

30/09/2010 JOSEP GALLART BANYERES Organitzacio activ. esportives estiu - 2010 

15/12/2010 HIDROLLEIDA,S. A.  Tubs per manteniment 

17/12/2010 MON INFORMATIC Assistencia tecnica emissora  

10/12/2010 BOSCH SERIGRAF Estampar roba treballadors ajuntament 

17/11/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. Cementiri, 14 - 10 a 16 - 11 - 10 

16/11/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. Magatzem c. alpicat, 14 - 10 a 16 - 11 - 10 

09/12/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. Casal, 5 - 11 a 9 - 12 - 10 

09/12/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. llar jubilats, 5 - 11 a 9 - 12 - 2010 

09/12/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. enllum. public, 5 - 11 a 9 - 12 - 10 

09/12/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. enllum. public, 5 - 11 a 9 - 12 - 10 

09/12/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. enllum. public, 5 - 11 a 9 - 12 - 10 

17/11/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. local baixos ajunt. vell, 14 - 10 a 15 - 11 - 10 

10/12/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. local baixos ajunt. vell, 15 - 11 a 8 - 12 - 10 

10/12/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. escoles, 15 - 11 a 8 - 12 - 10 

10/12/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. escoles, 15 - 11 a 8 - 12 - 10 

10/12/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. magatzem c. alpicat, 16 - 11 a 8 - 12 - 10 

16/11/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. escorxador, 14 - 10 a 16 - 11 - 10 

10/12/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. escorxador, 16 - 11 a 8 - 12 - 10 

16/11/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. enllum. vvdes s. pere, 14 - 10 a 16 - 11 - 10 

10/12/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. Enllum. vvdes. s. pere, 16 - 11 a 8 - 12 - 10 

17/11/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. ajunt. vell, 14 - 10 a 15 - 11 - 10 

10/12/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. ajunt. vell, 15 - 11 a 8 - 12 - 10 

10/12/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. cementiri, 16 - 11 a 8 - 12 - 10 

10/12/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. escoles, 15 - 11 a 8 - 12 - 10 

09/12/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. bombes d'aigua, 5 - 11 a 9 - 12 - 10 

09/12/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. cami colonia, 5 - 11 a 9 - 12 - 10 

10/12/2010 ENDESA ENERGIA XXI,SLU Rebut e. electr. enllum. rotonda 15 - 11 a 8 - 12 - 10 

23/12/2010 PAPERERIA JOAN FIGUERA Diari segre, escoles, desembre - 2010 

31/10/2010 PAPERERIA JOAN FIGUERA Diari segre, escoles, octubre - 2010 

30/11/2010 PAPERERIA JOAN FIGUERA Diari segre, escoles, novembre - 2010 

14/12/2010 PLAGUES URBANES,S. L.  Prestacio serveis desratitzacio 1 - 12 - 2010 a 1 - 12 - 2011 

29/11/2010 RESTAURANT MODERNO Menus, dia eleccions Parlament, 28 - 11 - 2010 

20/12/2010 DAVID MANJON PORTA Curs d'informatica, per a dones 

13/12/2010 NLUE ARROW CLIMBING Jocs de preses pel rocodom 

29/11/2010 COMUNICACIO GRAFICA Logotip i carnet pel punt juvenil 

20/12/2010 LA OFICINA (Jesus Fiuza) Materials per l'oficina i enquadernar 

30/08/2010 METALIQUES RUBINAT Subministrament i col·locacio vidre a les piscines 

14/12/2010 C. RESIDUS SEGRIA Recollida residus RSU, octubre - 2010 

14/12/2010 C. RESIDUS SEGRIA Recollida residus FORM, octubre - 2010 

18/11/2010 INST. MUN. D'OCUPACIO LLEIDA Curs formacio persones plans d'ocupacio, 15 - 7 a 30 - 1 - 11 

22/12/2010 HIGIENE PROFESSIONAL Materials per l'escola bressol 

  Membres corporacio, mes de novembre - 2010 
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 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  338. 731,31 € 

 Decret;  

 S’aprova la relacio de factures a d’alt detallada que ascendeix a la quantitat de,,   338. 731,31 € 

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

   

 L'Alcalde El tresorer El Secretari 
 
XVI.- MOCIONS.  
No es presenta cap 
 
XVII.- PRECS I PREGUNTES.  
No es formula cap.  
 
I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les catorze 
hores quaranta cinc minuts i de tot lo dit s’estén aquesta acta,que com a Secretari, certifico.  
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