ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 18 DE MAIG DE 2011
Data: 18 de maig de 2011.
Horari: 13,00 a 14,00 hores.
Lloc: Rosselló. Sala d’actes de la casa consistorial.
Regim : Ordinària.
Hi assisteixen:
Alcalde :
Jaume Fernández González.
Regidors
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
Excusen la seva assistència :
Lluís Rodrigo Galán
Secretari:
S. Fèlix Ruiz Martínez
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació actes anteriors.
2. Donar Compte Liquidació Pressupost Exercici 2010
3. Donar compte Aprovació Definitiva Pressupost 2011 i Annexos.
4. Proposta Acord Aprovació models de declaració d’interessos sobre béns patrimonials
i causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que proporcioni o
pugui proporcionar ingressos econòmics Membres Electes.
5. Expedient Modificació Crèdits 1/2011
6. Decrets e Informes Alcaldia i Regidories.
7. Llicencies d’obres.
8. Correspondència Oficial i assumptes de tràmit.
9. Factures i comptes.
10. Mocions.
11. Precs i Preguntes.
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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 23/03//2011 i Extraordinàries de 29/03/2011
i 26/04/2011
II.- DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2010
Acte seguit i d’acord amb el que disposa l’article 90. 1 del Decret 500/1990, és competència
de l’alcalde, amb l’informe previ de la Intervenció, aprovar la liquidació del pressupost de
l’ajuntament. De la liquidació del pressupost, una vegada aprovada, se n’informarà el Ple en
la primera sessió, per l’exposat dona compte al Ple de la Resolució d’aprovació que es del
tenor literal següent :
RESOLUCIO DE L’ALCALDIA SOBRE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIO DEL
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2010.
En Jaume Fernandez i Gonzalez, Alcalde President de l'Ajuntament de Rosselló, un cop
examinat cada un dels documents que integren l’expedient de la liquidació del Pressupost de
l’exercici econòmic de 2010, vistos els informes de la intervenció municipal i de Secretaria i
comprovat que la seva tramitació s’ajusta a les determinacions que estableix l’article 191 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 altres normes d’aplicació.
Assabentat del resultar de la liquidació, i d’acord amb el que estableix l’article 191. 3 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 l’article 93 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20
d’abril, que regulen l’aprovació de la liquidació del pressupost de la Corporació.
Vist el que disposa l'article 182 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 l’article 48 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril, que regulen la incorporació de crèdits al pressupost de
l’exercici següent.
HE RESOLT:
Primer. Aprovar la liquidació del Pressupost General del Ajuntament, corresponent a
l’exercici de 2010, el qual dona el següent resultat:
Pressupost de l'Ajuntament:
1.- Deutors pendents de cobrament fi exercici
Pres. Ingressos exercici corrent,
Pres, ingressos exercicis tancats.
Altres operacions no pressupostàries.
Menys Saldos de cobrament dubtós.
Menys Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva

2.- Creditors pendents de pago fi exercici
Pres. Despeses exercici corrent.

962. 500,50
281. 019,34
635. 390,41
46. 090,75
88. 351,82
0

- 747. 029,88
229. 749,67
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Pres. Despeses exercicis tancats.
Pressupost d'ingressos
Altres operacions no pressupostàries.
Menys pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

18. 726,25
0
498. 909,23
355,27

Resultat pressupostari a 31-12-2010
a) Drets reconeguts nets. Operc Corrents.
b) Drets reconeguts nets. Altres Operacions no financeres
• Total Operacions no financeres.
• Actius Financers Drets reconeguts nets
• Passius Financers Drets reconeguts nets
1 Total Drets Reconeguts Nets.

2. 135. 392,44
341. 213,56
2. 476. 606,00
0,00
0,00
2. 476. 606,00

A Obligacions reconegudes netes. Operc Corrents
B Obligacions reconegudes netes. Altres Operacions no financeres
• Total Operacions no financeres.
• Passius Financers Obligacions reconegudes netes
• Actius Financers Obligacions reconegudes netes
•

1. 864. 340,61
938. 739,78
2. 803. 080,39
86. 299,62

2 Total Obligacions reconegudes netes
3 Resultat pressupostari (1 - 2)
4 Desviacions + de finançament
5 Desviacions - de finançament
6 Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria.
7 Resultat pressupostari ajustat

2. 889. 380,01
- 412. 774,01
16. 655,62
353. 215,22
480. 262,18
404. 047,77

Romanent de Tresoreria a 31 - 12 - 2010
1.- Deutors pendents de cobrament fi exercici
Pres, ingressos exercici corrent.
Pres, ingressos exercicis tancats.
Altres operacions no pressupostàries.
Menys Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva

962. 500,50
281. 019,34
635. 390,41
46. 090,75
0

2.- Creditors pendents de pago fi exercici
Pres, despeses exercici corrent.
Pres, despeses exercicis tancats.
Pressupost d'ingressos
Altres operacions no pressupostàries.
Menys pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

- 747. 029,88
229. 749,67
18. 726,25
0
498. 909,23
0

3.- Fons líquids tresoreria a fi exercici
4.- Romanent tresoreria afectar a despeses amb finançament finalista
5 - Menys Saldos de cobrament dubtós
6.- Romanent de tresoreria per despeses generals (1 - 2 - 5)

414. 268,75
0
88. 351,82
541. 032,28
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Romanent de tresoreria total

629. 384,10

Segon. Establir el Romanent de Tresoreria disponible en la quantitat de 541. 223,36 Euros.
Tercer. Donar compte de l'esmentada liquidació al Ple del Ajuntament, en la propera sessió
que celebri, trametre copia d'aquest expedient d'aprovació al Departament de Governació de
la Generalitat i a la Delegació del Ministeri d'Economia 1 Hisenda.
III.- DONAR COMPTE APROVACIO DEFINITIVA PRESSUPOST 2011 I
ANNEXOS.
Atès que durant l'exposició al públic del pressupost general de la corporació, no s'han produït
reclamacions, i en virtut del disposat en l'acord d'aprovació inicial i vistos els informes
favorables del Secretari - Interventor i de la Comissió d'Hisenda, RESOLC::
Primer.- Aprovar definitivament el pressupost general per a 2011, amb el següent resum per
capítols:
Pressupost de l'Ajuntament:
PRESSUPOST D'INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol
CONCEPTE
1
Impostos Directes
2
Impostos Indirectes
3
Taxes i altres ingressos
4
Transferències corrents
5
Ingressos patrimonials

Euros
884. 074,00
50. 000,00
440. 265,00
700. 900,00
24. 902,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol
CONCEPTE
6
Alienació d’Inversions Reals
7
Transferències de capital

Euros
1. 000,00
51. 000,00

C) OPERACIONS FINANCERES
Capítol
CONCEPTE
9
Passius financers

Euros
20. 000,00

TOTAL INGRESSOS

2. 172. 141,00

PRESSUPOST DE DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS
Capítol
CONCEPTE
1
Despeses de personal
2
Despeses corrents en béns i serveis
3
Despeses Financeres
4
Transferències corrents

Euros
549. 144,09
1. 086. 600,00
39. 173,79
191. 414,00
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B) OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol
CONCEPTE
6
Inversions reals

Euros
215. 600,39

C) OPERACIONS FINANCERES
Capítol
CONCEPTE
9
Passius financers

Euros
90. 208,73

TOTAL DESPESES

2. 172. 141,00

Segon.- Inserir en el Butlletí Oficial de la Província l'estat del Pressupost General, resumit a
nivell de capítols, així com la plantilla orgànica del personal de la Corporació
IV.- PROPOSTA ACORD APROVACIO MODELS DE DECLARACIÓ
D’INTERESSOS SOBRE BÉNS PATRIMONIALS I CAUSES DE POSSIBLE
INCOMPATIBILITAT I SOBRE QUALSEVOL ACTIVITAT QUE PROPORCIONI
O PUGUI PROPORCIONAR INGRESSOS ECONÒMICS MEMBRES ELECTES
I. Introducció.
El registre d’interessos és un registre que es constitueix en cada corporació, on s’inscriuen les
declaracions efectuades pels subjectes establerts per llei que tenen obligació de fer-ho, sobre
les seves activitats econòmiques, possibles causes de incompatibilitat i béns patrimonials.
II. Règim Jurídic
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (en endavant LBRL),
art. 75. 7, 75. 8 i disposició addicional 15a, segons redacció donada per la modificació
operada per la Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl;
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (en endavant TRLMRLC), article 163;
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat
per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF), articles 30 a 32 i disposició
transitòria primera; i
Llei Orgànica 1/2003, de 10 de març, per a la garantia de la democràcia en els
Ajuntaments i la seguretat dels Regidors.
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal.
Classes de registre.
a) Del Registre d’Interessos en general
Segons regula la LBRL, article 75. 7, les persones obligades formularan declaració sobre
causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pogués
proporcionar ingressos econòmics. Formularan, així mateix, declaració dels seus béns
patrimonials i de la participació en societats de tot tipus, amb informació de les societats
participades i de les liquidacions dels impostos sobre la Renda, Patrimoni i, en el seu cas,
Societats.
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El mateix apartat del referit article de la LBRL, disposa :
“Aquestes declaracions s’inscriuran en els següents Registres d’interessos, que tindran
caràcter públic.
a) La declaració sobre causes de possible incompatibilitat i activitats que proporcionin o
puguin proporcionar ingressos econòmics, s’inscriurà en el Registre d’activitats
constituït en cada Entitat Local.
b) La declaració sobre béns i drets patrimonials s’inscriurà en el Registre de Béns
Patrimonials de cada Entitat local, en els termes que estableixi el seu respectiu estatut.
(…)
Persones obligades a fer la declaració
Segons regula l’art. 75. 7 LBRL, estan obligats a formular les declaracions: “Els
representants locals, així com els membres no electes de la Junta de Govern Local”.
El TRLMRLC (art. 163. 1) i el ROF (art. 30. 2) per la seva part, especifiquen que estan
obligats els membres de la Corporació.
Moment de formalitzar la declaració.
Segons preveuen els articles 75. 7 LBRL, 163. 1 TRLMRLC i 30. 2 ROF, les declaracions es
duran a terme abans de la presa de possessió, amb ocasió del cessament, al final del mandat i
quan es modifiquin les circumstàncies de fet.
Prèviament a la presa de possessió del càrrec de regidor, s’ha de fer la declaració sobre
causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que proporcioni interessos
econòmics o que els pugui proporcionar. També s’ha de fer la declaració dels béns
patrimonials.
Ambdues declaracions s’han de formular en el models prèviament aprovats pel ple de la
corporació i s’han d’inscriure en el registre d’interessos constituït a la corporació.
Per l’exposat i a proposta de l’alcaldia, es sotmet a la consideració ple la següent
PROPOSTA D’ACORD
1r. Aprovar els models de declaració d’interessos sobre béns patrimonials i causes de
possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que proporcioni o pugui proporcionar
ingressos econòmics. Els models es reprodueixen en aquest acord.
2n. Aquests models de declaració inicial i complementària seran vigents mentre no s’adopti
un nou acord plenari que els modifiqui.
Essent aprovat dita proposta per unanimitat dels assistents

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

Models aprovats:
REGISTRE D’INTERESSOS : ACTIVITATS
INCOMPATIBILITATS I ACTIVITATS QUE PROPORCIONEN INGRESSOS ECONÒMICS
MEMBRES ELECTES
Nom i cognoms

DNI

Regidor/a Ajuntament
Mandat representatiu

Partit judicial
Anys: /

Llista electoral

Adreça

CP

Població

Província

Adreça electrònica

Telèfon 1

Telèfon 2

TIPUS DE DECLARACIÓ:
PRESA DE POSSESSIÓ

CESSAMENT

VARIACIONS

En compliment del que disposa l’article 75. 7 de la Llei reguladora de les bases del règim local, i l’article 163 del Text refós
de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, formulo la següent
declaració:
1) Que no estic incurs/a en cap causa d’incompatibilitat de les previstes en la legislació vigent.

2) Que en relació amb els càrrecs i les activitats que desenvolupo i/o les que em poden proporcionar ingressos
econòmics, indico les següents:
2. 1 Càrrecs que exerceix amb caràcter institucional o per als quals ha estat designat/da per la seva condició, amb
caràcter unipersonal i/o en òrgans col·legiats directius o consells d’administració, de qualsevol administració,
organismes i/o empreses de capital públic.
Càrrec:
Organisme:
Retribució:
Dieta/Indemnització:

SI
SI

NO
NO

Càrrec:
Organisme:
Retribució:
Dieta/Indemnització:

SI
SI

NO
NO

Càrrec:
Organisme:
Retribució:
Dieta/Indemnització:

SI
SI

NO
NO

Càrrec:
Organisme:
Retribució:
Dieta/Indemnització:

SI
SI

NO
NO

Res a declarar en aquest epígraf
2. 2 Altres activitats públiques.
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2. 2. 1 Llocs, professions o activitats:
Administració, organisme o
pública:
Localitat:
Denominació lloc o professió:
Forma de retribució:

empresa

Res a declarar en aquest epígraf
2. 2. 2 Càrrecs en cambres o col·legis professionals:
Corporació:
Localitat:
Càrrec:
Retribució:
SI
Dieta/Indemnització: SI

NO
NO

Res a declarar en aquest epígraf
2. 2. 3 Percepció de pensions de drets passius o de la Seguretat Social:
Organisme Pagador:
Concepte:
Res a declarar en aquest epígraf
2. 2. 4 Altres càrrecs institucionals
Òrgan:
Càrrec:
Retribució:
SI
Dieta/Indemnització: SI

NO
NO

Res a declarar en aquest epígraf
2. 3 Activitats privades.
2. 3. 1 Activitats per compte propi:
Empresa:
Domicili Social:
Localitat:
Descripció activitat:
NIF:
Res a declarar en aquest epígraf
2. 3. 2 Activitats per compte d’altri:
Empresa:
Domicili Social:
Localitat:
Descripció activitat:
NIF:
Res a declarar en aquest epígraf
2. 3. 3 Exercici de càrrecs amb funcions de direcció, representació o assessorament de societats mercantils i civils,
fundacions i consorcis amb finalitat lucrativa:
Societat o fundació o consorci:
Domicili social:
Activitat privada de la societat:
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Càrrec desenvolupat:
Res a declarar en aquest epígraf
2. 3. 4 Càrrecs i/o participació superior al 10% en el capital del/de la declarant, cònjuge o persona vinculada amb
anàloga relació de convivència afectiva i descendents sobre els que s’exerceixi la representació legal, en empreses
d’obres, serveis o subministraments, qualsevol que sigui la seva naturalesa, concertades amb el sector públic estatal,
autonòmic o local:
Empresa:
Participació:
NIF:
Titular:
Parentiu:
Res a declarar en aquest epígraf
2. 4 Qualsevol altra remuneració amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques, els seus organismes
o empreses:
3) Observacions, aclariments o ampliació de dades
Rosselló, a ___ de _____________ de ______
El/La Declarant,

REGISTRE D’INTERESSOS BÉNS PATRIMONIALS

MEMBRES ELECTES
Nom i cognoms

DNI

Regidor/a Ajuntament
Mandat representatiu

Partit judicial
Anys: /

Llista electoral

Adreça

CP

Població

Província

Adreça electrònica

Telèfon 1

Telèfon 2

TIPUS DE DECLARACIÓ:
PRESA DE POSSESSIÓ

CESSAMENT

VARIACIONS

En compliment del que disposa l’article 75. 7 de la Llei reguladora de les bases del règim local, i l’article 163 del Text refós de la llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, formulo la següent declaració:

A. BÉNS IMMOBLES: (Pisos, cases, locals, aparcaments, terrenys, sòl agrícola, i anàlegs)
Tipus de bé

Ubicació
(població/adreça)

Càrregues
gravàmens

o

Coeficient
propietat

Data/any
adquisició

Títol
adquisició

Valor
cadastral/
escripturat

Res a declarar en aquest epígraf
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B. BÉNS MOBLES:
B. 1 VEHICLES
Marca i model

Matrícula

Data adquisició

Res a declarar en aquest epígraf
B. 2 VALORS REPRESENTATIUS DE LA CESSIÓ A TERCERS DE CAPITALS PROPIS
(Deute Públic, obligacions, bons, certificats de dipòsits, pagarés i altres valors equivalents)
Descripció

Entitat

Valoració mitja any anterior

Res a declarar en aquest epígraf
B. 3 VALORS REPRESENTATIUS DE LA PARTICIPACIÓ EN FONS PROPIS DE QUALSEVOL TIPUS
D’ENTITAT (accions i participacions)
Descripció

Entitat

Valor nominal

Res a declarar en aquest epígraf
B. 4 DIPÒSITS EN COMPTE CORRENT O D’ESTALVI, A LA VISTA O A TERMINI, COMPTES FINANCERS I
ALTRES IMPOSICIONS EN COMPTE
Entitat dipositària / núm. compte

Percentatge de titularitat

Saldo mitjà any anterior

Res a declarar en aquest epígraf
B. 5 ALTRES BÉNS I DRETS DE VALOR UNITARI SUPERIOR A 18. 000 EUROS
(embarcacions, aeronaus, joies, objectes d’art, antiguitats, drets de propietat intel·lectual o industrial, etc. )
Res a declarar en aquest epígraf
C. ALTRES MANIFESTACIONS RELATIVES A LA MEVA SITUACIÓ PATRIMONIAL
REFERÈNCIA A LA LIQUIDACIÓ DELS IMPOSTOS SOBRE LA RENDA, DEL PATRIMONI I SOCIETATS 1
Als efectes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, declaro
haver procedit a la liquidació per l’impost sobre la Renda de les persones físiques corresponent al passat
exercici, cosa que acredito mitjançant fotocòpia del document d’ingrés o devolució (model 100 o document
anàleg) o certificació expedida per l’Agència Tributària.
no haver presentat la declaració corresponent al darrer exercici per no estar obligat/da a fer-ho.

1

Si la declaració és conjunta dissociar la informació del cònjuge de manera que només siguin llegibles les dades de la
persona responsable de fer la declaració.
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Als efectes de l’Impost sobre Societats
aporto comprovant del document d’ingrés o devolució (model 200 o document anàleg) de l’Impost
corresponent al passat exercici, respecte de les societats on posseeixo més del 50% del capital o tinc majoria de vot
en la presa de decisions.
declaro que no tinc participació en societats que ultrapassi el 50% del capital social, ni tinc majoria de vot en la
presa de decisions en cap societat.
Altres declaracions d’impostos exigibles sobre la Renda i/o Patrimoni:

Rossello, a ___ de _____________ de ______
El/La Declarant,
D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer del registre d’interessos, el responsable
del qual és l’Ajuntament de Rossello, i seran tractades amb la finalitat de mantenir actualitzat el registre d’interessos
d’activitats i béns patrimonials dels membres electes i el personal directiu.
Igualment s’informa a les persones titulars de les dades que podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició en els termes i amb les condicions establertes a la llei, dirigint un escrit adreçat a la presidència de l’Ajuntament de
Rossello amb indicació expressa de les actuacions a realitzar.

V.- EXPEDIENT MODIFICACIO CREDITS 1/2011.
ANTECEDENTS

1. Pel Decret de l’Alcaldia de data Maig de 2011. 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

Transport Escolar Secundaria

10. 000,00

5. 000,00

15. 000,00

17100 - 60900

Ampliació Parc Infantil

12. 000,00

1. 000,00

13. 000,00

33400 - 64002

Redacció Llibre Historia de Rossello

6. 000,00

1. 000,00

7. 000,00

92000 - 24000

Despeses Publicació Butlletí (Memòria Gestió Municipal)

2. 500,00

5. 000,00

7. 500,00

16100 - 21000

Reparació i manteniment servei d’aigues

1. 000,00

2. 000,00

3. 000,00

31. 500,00

14. 000,00

45. 500,00

A) SUPLEMENTS DE CREDIT
32400 - 22300

Total

Crèdits Extraordinaris.
32100 - 62500

Toldos Pati Escola Bressol

32100 - 21300

Reparacions Bombes Escola Bressol

24100 - 13100

Plans Ocupació. Contractació Personal Peons

8. 000,00
1. 700,00
10. 000,00
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24100 - 16000

S. Social Plans Ocupació
TOTAL

4. 000,00
23. 700,00

Finançament :
Subvenció Departament de Treballs............................
11.700,00
Rom Líquid de Tresoreria disponible. (541. 032,28).. Utilitzat...... 26.000,00
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.
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,es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari número 1/2011, per
import de 37. 700,00 €, 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.
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3.- Modificar Annex Inversions del Pressupost vigent.
En el torn obert d’intervencions, L’Alcaldia comenta les partides a suplementar i manifesta
que el transport escolar s’ha tingut que fer, que es tracta de un servei a extingir, i que el
proper curs el Departament d’Educació i els Pares han de sufragar la despesa, l’Ajuntament
ha fet mes del que podia fer-hi.
Igualment comenta la despesa del butlletí i la necessitat dels crèdits extraordinaris dels
tendals de l’escola Bressol i la Contractació de nou personal dins del programa Impuls
Treball, subvencionat per el Departament de Treball.
Al respecte s’obre un debat sobre les partides que es suplementen,
Intervé el Portaveu del Grup IpR, Raul Morlans, manifestant el posicionament del seu Grup,
respecte al vot negatiu en la seva aprovació, manifestant que:
No estant d’acord amb l’expedient que es sotmet a l’aprovació principalment per que
s’inclou el Suplement de la Partida “ Transport Escolar “, qüestió que al desembre de l’any
passat, es va acordar i pactar donar un marge a l’Alcaldia, per la solució de dita problemàtica,
establint com a màxim el mes de Gener de 2011 i ens troben a final del curs escolar i es
continua amb la mateixa situació.
Igualment comenta la despesa originada amb l’edició del Butlletí de la memòria de la Gestió
Municipal. despesa que considera innecessària i desmesurada.
En esta línea argumental intervé també el Regidor Sr. Macià i comenta que al Desembre
l’alcaldia es va comprometre davant el Ple, per dona solució al tema del Transport Escolar i
que els compromisos davant el Ple, s’han de complir, comenta que l’errada es de inici al
prendre unilateralment una decisió que en bona lògica ha de decidir el Ple, perquè es
comprometen unes despeses no pressupostades, ja que en el Ple esta la Sobirania del poble,
entenent que a vegades i en el dia a dia s’han de prendre decisions que desprès s’han de
validar per el Ple. Comenta que es practica la política de fets consumats.
Respecte al Butlletí, manifesta que si existeix una consignació establerta, s’ha de intentar
ajustar-se al pressupost aprovat i que si be l’ajuntament ha de informar de la seva gestió als
ciutadans del poble, sembla que amb aquest butlletí mes aviat te una voluntat electoralista , ja
que amb anterioritat es van editar tres Butlletins i que aquest últim es un resum dels tres i
amb un cost innecessari i si be s’’ha de fer una balanç de la seva gestió no es pot finançar
amb fons públics i menys treure el últim dia que es podia enviar documentació electoral.
considerant no es una practica correcta.
L’alcalde, manifesta respecte al Transport Escolar, que amb motiu del Canvi de govern
autonòmic i la tardança en les designacions del nous delegats, no va tenir cap resposta clara i
per això no es va actuar, acceptant la seva responsabilitat.
Intervé el Regidors Sr. Bertomeu Gorgues com a Portaveu i en nom del Grup de CiU i
manifesta que s’abstindran en la votació de dit acord, argumentant que moralment estant
d’acord amb l’exposat per els Regidors de IpR, però també entenen que si s’ha prestat el
servei, s’ha de pagar, i comenta que l’alcaldia ha de reflexionar sobre aquest aspectes, el
compromís amb el Ple s’ha de complir.
Igualment intervé la Regidora Elisa Torrelles i comenta que s’hauria de haver suprimit el
servei, que la desviació es important i que es tenia que haver reunit als pares perquè es fessin
càrrec del transport.
Intervé novament l’alcalde i manifesta que suprimir el servei era l’últim i que no es tracta de
una falta de respecte al Ple i Regidors, es tracta de falta de temps. No es una excusa es un fet.
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Sotmès el tema a votació, i amb el vot en contra de IpR, que son tres regidors i l’abstenció
del grup de CiU, s’aprova per majoria simple.
VI,- 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 Aprovació Comptes Gestor 1T/2011, amb un saldo deutor de 1911,95 Euros.
Honoraris Redacció Projecte construcció Ressalts C/ Major i altres 3. 762. 65 +IVA
Aprovació Junta Compensació SUD 1, condicionada a l’executivitat del planejament
de referència.
Decrets diversos amb motiu de les Eleccions Locals 2011: Nomenament
Representants Admon, Espais Electorals etc
Decret d’adjudicació obra Passos Elevats C/ major i altres de Rosselló, a l’empresa
Excavacions Casanovas SL, per un import de 42. 000,00 Euros +IVA.
Decret d’adjudicació obra Asfaltat Camí d’Alpicat a l’empresa MJ Grues, per un
import de 48. 022,51 Euros.
Resolució Expedients Llicencies Ambientals : Solumec i Transmissió Llicencia
Granja Lluís Salse Casanovas
Decrets de ocupació via publica amb taules i cadires
Decrets concedint exempcions vehicles amb persones amb minusvalies.
Decrets d’acceptació pressupostos diversos.

Restant assabentats i essent ratificats els mateixos per part de la Corporació.
INFORMES ALCALDIA
Seguidament l’Alcaldia informa dels següents assumptes :
- Informa de les Eleccions Municipals i gestions portades a terme en l’àmbit de
col·laboració entre l’administració Electoral i l’ajuntament.
- Comenta la Interposició de un recurs de Reposició contra la liquidació del cànon
d’abocament girada por la Confederació Hidrogràfica del Ebro, ja que l’Ajuntament
ja compleix les seves obligacions amb l’agencia Catalana de l’Aigua. i així evitar la
doble imposició.
- També informa l’estat en que es troba la tramitació de les retirades de les grues del C/
Sol.
- I per últim comenta l’estimació de la sol·licitud de prorroga demanada a la Diputació
per l’execució de l’obra Adequació i Reforma Local Consultori, així com la
subvenció addicional a dita obra que permetrà l’execució amb un mínim cost per
l’ajuntament.
Pren la paraula el Regidor Sr Pere Joan Vidal, e informa dels següents assumptes:
Informa de que aquesta setmana l’empresa Romero Polo, iniciarà l’execució dels treballs per
realitzar el soteig amb doble reg del Camí de l’Horta.
Comenta igualment la finalització de les obres de millora d’esplanada on es troba ubicada la
guarderia.
Comenta la finalització dels treballs de l’asfaltat del Camí d’Alpicat i del C/ Sol, restant
pendent, el tram final del Carrer La Llum. treballs realitzats per l’Empresa MJ Gruas.
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També comenta el inici de l’execució dels treballs del Projecte de Passos Elevats del C/
Major, i altres. subvencionats per la Diputació de Lleida. informant de alguna modificació
que es preveu respecte al projecte inicial.
Comenta igualment el requeriment efectuat per l’ACA, en relació a la denuncia
d’abocaments a braçal,i les denuncies presentades als veïns afectats i la resta de
urbanitzacions del terme, manifestant el propòsit de redactar un projecte per sol·lucionar part
de la problemàtica generada.
I per últim comenta les diverses Assemblees Generals Ordinàries dels sectors del SUD 1,
SUD 4 PMU 1B. etc
Pren la paraula la Regidora Montse Folguera e informa dels següents assumptes :
Area de Cultura,
Informa que el Llibre es troba a l’impremta i que la presentació del mateix esta prevista per la
setmana que be.
Informa igualment que atès que Sant Pere, coincideix amb els dies de celebració de l’aplec de
la Sardana i per tal de optimitzar recursos, es faran les oportunes celebracions els dies 1,2, i 3
de Juliol conjuntament.
Area de Joventut.
Informa que el dia de la revetlla de Sant Joan el Grup de Joves te previst organitzar un
espectacles de foc amb la mascota de el Sorro i que l’ajuntament es farà càrrec de la pólvora,
pirotècnia i samarretes, així com de la copra de vasos reutilitzables.
Informa que dins del cicle de Segrià Corals, el 12 de Juny diumenge es farà una trobada i
cantada a l’església S. Pere Advincula.
També informa que enguany el Festival E - Music es realitzarà a Corbins, al mes de Juliol.
També comenta de la realització del Casal d’estiu que es realitzarà conjuntament amb
l’Esbart Rossellones, i que enguany l’Ajuntament es farà càrrec de les inscripcions i
contractació dels monitors i l’Esbart del material.
Area de Comunicació.
Informa igualment que l’ajuntament te l’oportunitat de realitzar cursos de Internet per
comerciants,aturats i autònoms durant el mes de Juliol i pel personal a cost zero, únicament
s’ha de homologar com a centre col·laborador.
Comenta igualment la subvenció concedida oficiosament per la adequació i reforma del nou
consultori, complementaria de la ja concedida i que ascendeix al voltant dels 148. 000, Euros,
afegint-se a quest informe el Regidor Sr. Pere Joan per agrair al Diputat Enric Colom les
seves gestions en l’atorgament de la mateixa.
I per últim la regidora Montse Folguera dona les gracies i agraeix públicament als regidors la
seva predisposició i col·laboració prestada en la gestió municipal.
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Pren la paraula el Regidor Sr. Antoni Dominguez e informa dels següents assumptes :
Àrea d’Educació, Serveis Socials i immigració
Informa de l’ampliació del Parc de Salut i la intenció de contractar una Fisioterapeuta per
l’aprenentatge en la seva utilització.
Area d’Educació
Informa de la visita amb el Departament d’Educació del dia 12 d’abril, per desencallar els
temes pendents de l’escola i transport escolar.
I per últim comenta l’encàrrec realitzat per instal·lar tendals a l’escola Bressol, que ascendeix
a uns 7500 Euros.
VII.- 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

16/2011

NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ

ANA MATEO GAMARRO
c/ del Sol, 44
25124 - ROSSELLO (Lleida)
Adequacio d’un local per futura oficina al baixos de la vivenda del carrer del Sol, 44, d’aquest Municipi

CONTRATISTA

Carlos Ramon Arago

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’Alcaldia 29 - 3 - 2011

Nº EXPEDIENT

20/2011

NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ

GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG,S. A.
c/ Enginyer Pau Agusti, Pol. Industrial El Segre, parc. 301
25191 - LLEIDA.Obertura rasa per a nou subministrament al carrer Eral, 4, d’aquest Municipi

CONTRATISTA

Ells mateixos

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’Alcaldia 30 - 03 - 2011

Nº EXPEDIENT

5/2011

NOM / DOMICILI

CONTRATISTA

BESA ENERGIA, S. L. (Ramon Besa Serra)
c/ Grao Park 50
25110 - ALPICAT (Lleida)
Adequacio de nau existent per taller i oficines, instal·lacions electriques al Pol. Industrial Camí de Benavent,
d’aquest Municipi
No consta

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’Alcaldia 06 - 04 - 2011

Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

19/2011
FELIPE GARCIA MARTINEZ
c/ Sant Antoni, 3
25124 - ROSSELLO (Lleida)

DESCRIPCIÓ
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DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA

Reparació de terrassa existent a la vivenda del carrer Sant Antoni, 3, d’aquest Municipi
Construccions Fernandez Guillaumet,SL

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Descret d’Alcaldia 07 - 04 - 2011

Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ

18/2011
DAMIA TORRELLES TORMO
c/ Carrasco i Formiguera, 35
25124 - ROSSELLO
Arranjament pati (paviment) de la vivenda del carrer Carrasco i Formiguera, 35, d’aquest Municipi

CONTRATISTA

Ell mateix

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’Alcaldia 07 - 04 - 2011

Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

CONTRATISTA

22/2011
FORN DE PA GIRIBET
C/ Major, 74
25124 - ROSSELLO (Lleida)
Aixecar paviment del local (parcial) per instal·lacio de nou forn al carrer Major, 74, d’aquest
Municipi
Ell mateix

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’Alcaldia 13 - 04 - 2011

Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

CONTRATISTA

23/2011
JOSEP FERNANDEZ PLA
c/ Verge del Roser, 7
25124 - ROSSELLO (Lleida)
Col·locació de tanca metal·lica al pati posterior de la finca situada al carrer Verge del Roser, 7,
d’aquest Municipi
Ell mateix

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’Alcaldia 20 - 04 - 2011

Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

CONTRATISTA

24/2011
JOSE OLLER FLORES
C/ Nord, 16
25124 - ROSSELLO
Aplacat pedra façana interior i pintar façana lateral de la vivenda del carrer Nord, 16, d’aquest
Municipi
Ell mateix

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’Alcaldia 05 - 05 - 2011

Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ

27/2011
GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG,S. A.
Pol. Industrial El Segre, Enginyer Pau Agusti, parc. 301
25191 - LLEIDA.Obertura de rasa, per anul·lar escomesa existent al carrer verge del Roser, 6, d’aquest Municipi

CONTRATISTA

Ells mateixos

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’Alcaldia 03 - 05 - 2011

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ
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DESCRIPCIÓ

26/2011
GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG,S. A.
Pol. Industrial El Segre, Enginyer Pau Agusti, parc. 301
25191 - LLEIDA.Obertura de rasa, per anul·lar escomesa existent al carrer Socos, 14 i 20 d’aquest Municipi

CONTRATISTA

Ells mateixos

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’Alcaldia 03 - 05 - 2011

Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ

25/2011
GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S. A.
Pol. Industrial, El Segre, Enginyer Pau Agusti, parc. 301
25191 - LLEIDA.Obertura de rasa per anul·lar escomesa existent al carrer Unió, 35, d’aquest Municipi

CONTRATISTA

Ells mateixos

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’Alcaldia 03 - 05 - 2011

Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

CONTRATISTA

15/2011
PATRIAUTO 24 H. S. L.
c/ Tarragona, 15
25005 - LLEIDA.Canvi fusteries façana i reparació goteres de la vivenda del carrer verge del Roser, 6, d’aquest
Municipi
Genis Romero

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’Alcaldia 03 - 05 - 2011

Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

CONTRATISTA

11/2011
COMUNITAT PROPIETARIS CARRASCO I FORMIGUERA, 57 - 77
I AV. GUILLEM DE ROSSELLO, 13 - 19 de ROSSELLO
Tancament pati posterior finques situades al carrer Carrasco i Formiguera, 57 - 77 i carrer Av.
Guillem de Rossello, 13 - 19, part posterior cami Canal, d’aquest Municipi
Construccions Enric Ribes Fernandez

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’Alcaldia 6 - 4 - 2011

Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ

29/2011
PERE VIDAL DENCAUSA
c/ Major, 13
25124 - ROSSELLO
Arranjament desperfectes façana de la vivenda del carrer Major, 13 d’aquest Municipi

CONTRATISTA

Construccions Gorgues, SA

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’Alcaldia 05 - 05 - 2011

Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

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.

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

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.
VIII.- CORRESPONDENCIA OFICIAL I ASSUMPTES DE TRÀMIT.
Es dona compte de la correspondència rebuda essent de destacar per la seva importància:
• Escrit de la Confederació Hidrogràfica del Ebro, suspenent l’execució de la liquidació
en concepte del Cànon de Controls Abocaments, anualitat 2010 i donar trasllat als
serveis competents de la Confederació.
• Escrit de l’agencia Catalana de l’Aigua, requerint a l’Ajuntament de Rosselló, per tal
que connecti els habitatges desconnectats del sector situat al costat oest de la N - 230 i
els nuclis de la Tossa, La Noguera i Costa dels Carros a la xarxa de clavegueram
municipal o be instal·li sistemes de sanejament autònoms tot sol·licitant la
corresponent autorització, donant un termini de tres mesos al respecte.
En els assumptes de tràmit es comenta principalment el requeriment de l’ACA i la seva
política de preeminència i poca col·laboració, ja que essent sabedors de la problemàtica, que
ja existeix des de un temps considerable i havent subvencionat l’execució del col·lector
general al voltant dels anys 88/90, no van actuar en conseqüència.
IX.- FACTURES I COMPTES.
S'aprova la relació de factures detallada i en poder dels regidors que ascendeix a la quantitat
de 211.785,74 €
DATA

INTERESSAT

DESCRIPCIO

23/03/2011

CONFEDERACIO HIDROGRAFICA DEL EBRO

Canon control de vertidos, any 2010

24/03/2011

GAS NATURAL FENOSA

Rebut e. electr. llarde jubilats, 4 - 2 a 4 - 3 - 11

24/03/2011

GAS NATURAL FENOSA

Rebut e. electr. enllum. public, 4 - 2 a 4 - 3 - 2011

24/03/2011

GAS NATURAL FENOSA

Rebut e. electr. enllum. public, 4 - 2 a 4 - 3 - 2011

24/03/2011

GAS NATURAL FENOSA

Rebut e. electr. enllum. public, 18 - 1 a 10 - 3 - 11

24/03/2011

GAS NATURAL FENOSA

Rebut e. electr. escorxador, 18 - 1 a 10 - 3 - 11

24/03/2011

GAS NATURAL FENOSA

Rebut e. electr. enllum. public, 4 - 2 a 4 - 3 - 2011

24/03/2011

GAS NATURAL FENOSA

Rebut e. electr. Casal, 4 - 2 a 4 - 3 - 11

24/03/2011

GAS NATURAL FENOSA

Rebut e. electr. enllumenat rotonda N - 230, 9 - 12 - 10 a 17 - 1 - 11

24/03/2011

GAS NATURAL FENOSA

Rebut e. electr. enllum. public, 4 - 2 a 4 - 3 - 2011

24/03/2011

GAS NATURAL FENOSA

Rebut enllum. cami alpicat, 18 - 1 a 10 - 3 - 11

24/03/2011

GAS NATURAL FENOSA

Rebut e. elect. cami alpicat, 18 - 1 - a 10 - 3 - 11

24/03/2011

GAS NATURAL FENOSA

Rebut e. electr. edif. ajuntament, 4 - 2 a 4 - 3 - 11

24/03/2011

GAS NATURAL FENOSA

Rebut e. electr. enllum. blocs s. pere, 4 - 2 a 4 - 3 - 11

24/03/2011

GAS NATURAL FENOSA

Rebut e. electr. escoles, 4 - 2 a 4 - 3 - 11

24/03/2011

GAS NATURAL FENOSA

Rebut e. electr. escola bressol, 4 - 2 a 4 - 3 - 11

24/03/2011

GAS NATURAL FENOSA

Rebut e. electr. enllum. public, 4 - 2 a 4 - 3 - 2011

24/03/2011

GAS NATURAL FENOSA

Rebut e. electr. zona esportiva, 4 - 2 a 4 - 3 - 11

24/03/2011

GAS NATURAL FENOSA

Rebut e. electr. enllum. public, 31 - 1 a 28 - 2 - 11

24/03/2011

GAS NATURAL FENOSA

Rebut e. electr. bombes d'aigua, 4 - 2 a 4 - 3 - 11
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25/03/2011

GAS NATURAL FENOSA

Rebut e. electr. escoles, 17 - 1 a 14 - 3 - 11

25/03/2011

GAS NATURAL FENOSA

Rebut e. eelctr. enllum. rotonsda N - 230, 17 - 1 a 10 - 3 - 11

25/03/2011

GAS NATURAL FENOSA

Rebut e. electr. ajunt. vell, 17 - 1 a 14 - 3 - 11

25/03/2011

GAS NATURAL FENOSA

Rebut e. electr. baixos ajunt. vell, 17 - 1 a 14 - 3 - 11

25/03/2011

GAS NATURAL FENOSA

Rebut e. electr. escoles, 17 - 1 a 14 - 3 - 11

25/03/2011

GAS NATURAL FENOSA

Rebut e. electr. enllum. public, 10 - 12 - 10 a 10 - 1 - 11

25/03/2011

IVIVA

Caixes per contrapesos, basquet

25/03/2011

CELLERET DEL SEGRE, S. L.

2 Menus, data 8 - 3 - 2011

25/03/2011

ECA

Taxa inspeccio Generalitat, ascensors, edif. ajunt. i escoles

25/03/2011

INFOUNIO, S. L.

Ratoli optic negre i CD per l'ajuntament

28/03/2011

IPIC, STANDS

Stand de 40 m2. fira motos - 2011

28/03/2011

SERVI CONTROL

Servei control fira motos - 2011

28/03/2011

GAS NATURAL FENOSA

Rebut e. electr. enllum. public, 4 - 2 a 4 - 3 - 2011

28/03/2011

GONZALO ADVOCATS

Assesoria Juridica 1er trimestre - 2011

28/03/2011

GAS NATURAL FENOSA

Rebut e. electr. enllum. public, 17 - 1 a 14 - 3 - 11

28/03/2011

GUERIN LLEIDA

Materials varis per enllumenat esglesia

28/03/2011

FERRETERIA ALBERT SOLER

Materials varis per manteniment e. bressol i vies publiques

28/03/2011

QUIMICA SERO, SL

Serveis desratitzacio, 18 - 3 - 11

28/03/2011

AQUALIA

Canon d'aigua Casal, 17 - 11 - 10 a 15 - 2 - 11

28/03/2011

ALERTA SEGURETAT PONENT, S. L.

Revissio anual extintors magatzem municipal

29/03/2011

PRODUCCIONS DELICIOSES,S. L.

8 dinars, 26 - 3 - 2011, fira motos - 2011

29/03/2011

METAL·LIQUES RUBINAT

Substitucio vidre i marcs metalics amb mosquitera, escoles

29/03/2011

AQUALIA

Canon d'aigua escola bressol, 17 - 11 - 10 a 16 - 2 - 11

29/03/2011

AQUALIA

Canon d'aigua escorxador, 18 - 11 - 10 a 21 - 2 - 11

29/03/2011

AQUALIA

Canon d'aigua zona esportiva, 16 - 11 - 10 a 15 - 2 - 11

29/03/2011

AQUALIA

Canon d'aigua local baixos ajunt. vell, 17 - 11 - 10 a 17 - 2 - 11

29/03/2011

AQUALIA

Canon d'aigua magatzem c. alpicat, 18 - 11 - 10 a 21 - 2 - 11

29/03/2011

AQUALIA

Canon d'aigua e. bresol c/ Graver, 16 - 11 - 10 a 15 - 2 - 11

29/03/2011

AQUALIA

Canon d'aigua edif. ajunt. 17 - 11 - 10 a 17 - 2 - 11

29/03/2011

INSTAL. i PROJECTES DE VANGUARDIA

Materials varis per enllum. carrer Rambla de Girona

29/03/2011

HORTICULTURA BELLMUNT

Centro i plantes per la fira motos - 2011

29/03/2011

AGENDAS COMUNES

Disseny i maquetacio, fira motos - 2011

29/03/2011

JORDI V. POU, FOTOGRAF SCP

Realitzacio fotografies inauguracio fira motos - 2011

30/03/2011

ECOBROADCAST

Reparar MHR 102 de l'emissora municipal

30/03/2011

ESTEL, RETOLS

Retols per la fira motos - 2011

31/03/2011

ESTUDI MARIONA

Seccio fotografica f. major octubre - 10 i escola bressol

31/03/2011

JOSEP M. GONZALEZ SANCHEZ

Lloguer Dumper i maquinaria, 1 - 3 a 31 - 3 - 11

31/03/2011

L'ESPIRAL FLORISTERIA

Ram de roses, fira motos - 2011

01/04/2011

MOBLES L'EBENISTA

Prestatgeries per llibres, despatx secretari

01/04/2011

LIMPIEZAS PIRINEO,S. L.

Serveis neteja vidres totes dependencies, març - 2011

01/04/2011

LIMPIEZAS PIRINEO,S. L.

Serveis neteja totes dependencies, març - 2011

01/04/2011

SERVEIS INTEGRALS GARRIGUENCS

Per l'actuacio del dia 2 - 4 - 2011, festa proxima fm

01/04/2011

DOM ARQUITECTES ASSOCIATS SLP

Honoraris projecte urbanit. carrer unio tram c/ Major i V. Pilar
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04/04/2011

ABS INFORMATICA,SL.

Introduccio d'informacio oficines ajuntament

04/04/2011

GAMON AUTOCARS

Transport de Rossello a INS Montsuar, març - 2011

04/04/2011

QUIMICA SERO, SL

Contracte manteniment torre refrigeracio, 2n trimestre - 11

04/04/2011

SERVI CONTROL

Servei control pavello firal, abril - 2011

04/04/2011

ANUNTIS SEGUNDAMANO ESPAÑA,S. L.

Anunci fira motos - 2011

05/04/2011

PA I PASTISSERIA MARQUES,S. L.

Pica pica fira motos - 2011

05/04/2011

SUBMINISTRAMENTS CODINA

Copes de cava, fira motos - 2011

05/04/2011

HORTICULTURA CARMEN PAREJA

Plantes jardins Municipi

06/04/2011

BONDIALLEIDA,S. L.

Publicitat fira motos, data 25 - 3 - 2011

06/04/2011

PIE ELECTRICITAT,S. L.

Montar tomes de corrent, lloguer grup, fira motos - 2011

06/04/2011

COPE LLEIDA, radio Popular,SA

Anuncis fira motos - 2011

06/04/2011

CONSTRUCCIONS GORGUES,S. A.

Treballs cami font de la cabreta

06/04/2011

EXCAV. CASANOVAS,SL.

Treballs varis vies publiques

06/04/2011

EXCAV. CASANOVAS,SL.

Gasoil grup electrogen fira motos - 2011

07/04/2011

POINT. P materials construccio

Materials varis per manteniment clavegueram

07/04/2011

RAMON SAROBE HUESCA

Redacció volum 1 historia de Rossello, 2n pagament

08/04/2011

RADIO ESPAÑA DE BARCELONA,SER

Publicitat fira motos - 2011

08/04/2011

FRU - ROSE SCCP

Pinso per a gossos

08/04/2011

FRU - ROSE SCCP

Sulfats per jardins Municipi

08/04/2011

VISOLMEDIC (Sanimedic)

Paper electro per consultori metge

08/04/2011

FERRETERIA ALBERT SOLER

Materials varis per jardins, parcs infantils, ajunt.

08/04/2011

VIVEROS GABANDE,S. L.

Plantes per jardins Municipi

08/04/2011

VIVEROS GABANDE,S. L.

Plantes per jardi escola bressol

06/04/2011

COMUNICACIO GRAFICA (ÇAVA)

Memòria de gestio 2011 (ajuntament rossello)

08/04/2011

BALNI, S. A.

Formigo per manteniment vies publiques

08/04/2011

CONSORCI RESIDUS DEL SEGRIA

Serveis recolida Form, gener-2011

08/04/2011

CONSORCI RESIDUS DEL SEGRIA

Serveis recollida residus RSU, gener-2011

08/04/2011

EXCAV. CASANOVAS,SL.

Treballs varis, fira motos - 2011

11/04/2011

SEGRE SERVEIS,S. A.

Begudes ajuntament, mes de març - 2011

11/04/2011

CONSORCI RESIDUS DEL SEGRIA

Serveis recollida residus Form, febrer-2011

11/04/2011

CONSORCI RESIDUS DEL SEGRIA

Serveis recollida residus RSU, febrer-2011

11/04/2011

AUSA CENTER, SLU

Treballs manteniment vehicle ajuntament

12/04/2011

UNIPRESALUD

Activitat tecnica, quota mensual, abril - 2011

12/04/2011

GAS NATURAL FENOSA

Rebut gas escoles, 8 - 3 a 5 - 4 - 11

12/04/2011

GAS NATURAL FENOSA

Rebut gas edifici ajuntament, 8 - 3 a 5 - 4 - 11

13/04/2011

LOCAL PROM

Butlletí local de subvencions, abril - 2011

13/04/2011

SERVEIS LIC 1999,SLU

Serveis neteja viaria, mes de març - 2011

13/04/2011

ALCO

Plantxa per compactar, vies publiques

13/04/2011

CMVOCENTO

Anuncis fira motos - 2011

13/04/2011

MARIA ISABEL FARRERO

Lloguer magatzem c/ major, 133, abril - 2011

13/04/2011

MARIA ISABEL FARRERO

Rebut d'aqualia, canon d'aigua, magatzem, gener-març - 2011

13/04/2011

AKIARA (Pilar Sancho Sanchis)

Subvencio curs gimnastica, gener-febrer-març - 2011

14/04/2011

TALLERS ROSSELLO

Reparar frenos vehicle ajuntament
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15/04/2011

INFOUNIO, S. L.

Reparar ordinador escola bressol

15/04/2011

CONSELL COMARCAL SEGRIA

Serveis recollida d'escombreries, març - 2011

15/04/2011

CAT CERT

Certificat personal d'identificacio i signatura

18/04/2011

ALFAGRAF, ARTS GRAFIQUES

Llibrets memoria de gestio municipal - 2011

18/04/2011

J. C. U. A. PLA PARCIAL SUD - 1 ROSSELLO

Import corresponent a la quota de l'exercici 2011

18/04/2011

GAS NATURAL FENOSA

Rebut e. electr. enllum. blocs. s. pere, 4 - 2 a 4 - 3 - 11

18/04/2011

GAS NATURAL FENOSA

rebut e. electr. enllum. c. benavent, 4 - 2 a 3 - 3 - 11

19/04/2011

EL CELLER D'ESPECTACLES

Activitat de teatre, desembre - 2010

19/04/2011

EL CELLER D'ESPECTACLES

Activitat de teatre, gener-2011

19/04/2011

EL CELLER D'ESPECTACLES

Activitat de teatre, febrer-2011

19/04/2011

EL CELLER D'ESPECTACLES

Activitat de teatre,març - 2011 i segona part matricula

19/04/2011

GUERIN LLEIDA

Materials varis per manteniment enllumenat

19/04/2011

GONZALO ADVOCATS

Gestió laboral, nomines i seg. social, desembre - 2010

19/04/2011

GONZALO ADVOCATS

Gestió laboral, nomines i seg. social, gener-2011

19/04/2011

GONZALO ADVOCATS

Gestió laboral, nomines i seg. social, febrer-2011

19/04/2011

GONZALO ADVOCATS

Honoraris representacio 1er trimestre - 2011

20/04/2011

MARVI ELEVADORS

Inspeccio periodica reglamentaria, ascensor edif. ajunt.

20/04/2011

HIGIENE PROFESSIONAL

Materials varis per les escoles (paper higienic)

21/04/2011

WOLTERS KLUWER

Llibre la nova llei de contractes sector public

21/04/2011

AB LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA

Netejador acid per manteniment

26/04/2011

ELIAS ENVELATS

lloguer i muntatge envelat, fira motos - 2011

26/04/2011

INTRACATALONIA,S. A.

Serveis noticies emissora, abril - 2011

26/04/2011

ALEIX PORTA I ANDRES PORTA, SCP

Sulfatar camins Municipi i zona penyes

26/04/2011

SERVEIS INTEGRALS GARRIGUENCS

Contractació grup electrogen i altres festa Proxima FM

26/04/2011

SERVEIS INTEGRALS GARRIGUENCS

Contractació seguretat festa jove, 16 - 4 - 11

26/04/2011

CARME, REGALS

Roses de Sant Jordi - 2011

27/04/2011

SEMIC

Allotjamen, apli. contract. carpeta ciutadana

27/04/2011

ELENA ROJO ARQUES

Punt jove, honoraris mes d'abril - 2011

27/04/2011

AQUALIA

Treballs reparacio hidrant trencat davant Celsum, s/pressup.

28/04/2011

TELEFONICA DE ESPAÑA

facturacio plana empreses, mes d'abril - 2011

28/04/2011

FERRETERIA ALBERT SOLER

Materials varis per jardins

28/04/2011

MECANOCAMP

Conjunt parc infantil Municipi

28/04/2011

WURT ESPAÑA,S. A.

Pavitrafic per manteniment

28/04/2011

WURT ESPAÑA,S. A.

Soplete turbojet, per manteniment

28/04/2011

JOSEP R. RALUY SUAREZ (pintor)

Treballs pintura esglesia

28/04/2011

INFOUNIO, S. L.

Tinta, toner i altres, revisar ordinador agents

29/04/2011

CORREUS, oficina de Rossello

Despeses per repartir memoria 2011

29/04/2011

GUERIN LLEIDA

Materials varis per manteniment enllumenat

29/04/2011

INFOUNIO, S. L.

Sai per l'ajuntament

02/05/2011

MN CATERING 2003,S. L.

Menjars preparats per l'escola bressol, abril - 2011

03/05/2011

TELEFONICA DE ESPAÑA

Rebut telefons mobils ajunt. 18 - 3 a 17 - 4 - 11

03/05/2011

TREN MAGIC MADU,SLU

Prestacio serveis escola bressol, 2011

03/05/2011

COM 2002, S. L.

Ampliacio espai disc hosting, maig - 2011 a abril - 2012
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03/05/2011

CONSELL COMARCAL SEGRIA

Assistencia tecnica, gener-febrer-març - 2011

04/05/2011

ZAIDA PEREZ RODRIGUEZ

Honoraris redaccio projecte construccio ressalt Municipi

04/05/2011

EL CELLER D'ESPECTACLES

Activitat de teatre, mes d'abril - 2011

05/05/2011

CONSELL COMARCAL SEGRIA

Canon d'escombreries 1er trimestre - 2011

05/05/2011

LIMPIEZAS PIRINEO,S. L.

Serveis neteja totes dependencies, abril - 2011

05/05/2011

LIMPIEZAS PIRINEO,S. L.

Serveis neteja vidres totes dependencies, abril - 2011

05/05/2011

EXCAV. CASANOVAS,SL.

Treballs varis, escola bressol i escoles

05/05/2011

EXCAV. CASANOVAS,SL.

Netejar runa magatzem cementiri carrer del Sol

05/05/2011

EXCAV. CASANOVAS,SL.

Treballs varis, fira motos - 2011

06/05/2011

MARIA ISABEL FARRERO PINTAT

Lloguer magatzem c/ Major, 133, maig - 2011

06/05/2011

POLY. KLYN

Lloguer cabina sanitaria, fira motos - 2011 i festa fm

06/05/2011

GUERIN LLEIDA

Materials per manteniment,

06/05/2011

FRU - ROSE SCCP

Pinso per a gossos

06/05/2011

FRU - ROSE SCCP

Sulfats per jardins Municipi

06/05/2011

GAMON AUTOCARS

Transport alumnes Rossello a M. Montsuar, abril - 2011

06/05/2011

CONSORCI RESIDUS DEL SEGRIA

Serveis recollida residus RSU, març - 2011

06/05/2011

CONSORCI RESIDUS DEL SEGRIA

Serveis recollida residus FORM, març - 2011

09/05/2011

SISTEMES DIGITALS CATALUNYA

Facturacio fotocopies, 8 - 4 a 8 - 5 - 11

09/05/2011

SEGRE SERVEIS,S. A.

Begudes ajuntament, mes d'abril - 2011

09/05/2011

ABACUS, Cooperativa

Llibres de Sant Jordi - 2011

10/05/2011

CORREUS I TELEGRAFS

Franqueig correspondencia, abril - 2011

10/05/2011

TALLERS ROSSELLO

treballs varis vehicle ajuntament

10/05/2011

MARVI ELEVADORS

Inspeccio periodica reglamentaria, ascensor escoles

10/05/2011

LOCAL PROM

Butlletí local de subvencions, maig - 2011

10/05/2011

ALFAGRAF, ARTS GRAFIQUES

paperetes eleccions municipals 2011

10/05/2011

NURIA BOTE SALVIA

Redacció i edicio memoria gestio 2007 - 2011 ajuntament

12/05/2011

UNIPRESALUD

Examen salut u salut laboral, 1 - 5 - 11 a 31 - 7 - 11

11/05/2011

SERVEIS LIC 1999, SLU

Serveis neteja viaria, mes d'abril - 2011

13/05/2011

VIVEROS GABANDE,S. L.

Plantes diverses per jardins municipi

16/05/2011

WURT ESPAÑA,S. A.

Materials varis per equipament i manteniment

16/05/2011

UNIPRESALUD

Activitat Tecnica, quota mensual, 1 - 5 a 31 - 5 - 2011

17/05/2011

QUIOSC JOAN FIGUERA

Segre catala, per l'escola, març - 2011

17/05/2011

QUIOSC JOAN FIGUERA

Segre catala, per l'escola, abril - 2011

17/05/2011

CORREUS (oficina Rossello)

Repartir futlletons, escola musica i conferencia historia esglesia

17/05/2011

GAS NATURAL FENOSA

Rebut gas escoles, 5 - 4 a 9 - 5 - 2011

17/05/2011

GAS NATURAL FENOSA

Rebut gas edifici ajuntament, 5 - 4 a 9 - 5 - 2011

17/05/2011

TALLERS ROSSELLO

Comprovar i canviar bateria vehicle vigilants
TOTAL

211. 785,74

Decret;
S’aprova la relacio de factures a dalt detallada que ascendeix a la quantitat de, ,
d'acord amb les atribucions contemplades a la legislació vigent.
L'Alcalde

El tresorer

El Secretari
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211. 785,74 €

X.- MOCIONS.
No es presenta cap
XI.- PRECS I PREGUNTES.No es realitza cap.

I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les catorze
hores i de tot lo dit s’estén aquesta acta,que com a Secretari, certifico.
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