
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 28 DE SETEMBRE DE  2011 
 
Data: 28 de setembre de  2011 
Horari: 17,00 a 19,30 hores.  
Lloc: Rosselló. Sala d’Actes de la casa consistorial.  
Regim : Ordinària  
 
Hi assisteixen: 
Alcalde : 
Josep Abad i Fernandez.         
Regidors : 
Elisa Torrelles Tormo. 
Jaume Borrero Montijano. 
Manel Plana Farran. 
Joan Fontova Vilaró. 
Silvia Olmo Pareja. 
Jaume Fernandez Gonzalez. 
Lluis Rodrigo Galan. 
Sara Merce Vila Galan. 
Maria Carme Vidal Torruella. 
Pasquale Musicco. 
 
Secretari:  
S. Fèlix Ruiz Martínez 
 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Proposta nomenament representants Comissió Delimitació terme municipal. 
3. Proposta Aprovació Inicial Projecte Urbanització C/ Unió. 
4. Proposta acceptació Subvenció Escola de Musica curs 2010/2011 .  
5. Aprovació Conveni Adquisició Terrenys Zona Verda Jaume Borrero . 
6.- Expedient Modificació Crèdits 2/2011. 
7.- Decrets e Informes Alcaldia i Regidories . 
8.- Llicencies Obres . 
9.- Factures i Comptes. 
10.- Correspondència Oficial i Assumptes tramita. 
11. Mocions 
12.-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 .  
Es aprovada  la següent acta : Ple  extraordinari de 13 de Juliol de 2011. 
 
II.- PROPOSTA NOMENAMENT REPRESENTANTS COMISSIÓ 
DELIMITACIÓ TERME MUNICIPAL. DE ROSSELLO AMB ELS MUNICIPIS 
LIMÍTROFES QUE S’ESTÀ TRAMITANT EN EL MARC DE L’ELABORACIÓ 
DEL MAPA MUNICIPAL DE CATALUNYA 

Antecedents. 

El Sr. Alcalde dona compte de l’escrit rebut de la Direcció General d’Administració 
Local, en relació a l’expedient de delimitació entre el Municipi de Rosselló i el de 
Vilanova de Segrià, iniciat per acord del Ple de l'Ajuntament de Vilanova de Segrià de 
data 17 de Febrer de 2006, en el quals es sol·licita de l’Ajuntament de Rosselló, el 
nomenament d’una comissió per personar-se davant l'operació de delimitació del terme 
municipal de Vilanova de Segrià. Ates que per acord plenari de l’Ajuntament de 
Rosselló de data 28/03/2006 es va nomenar una comissió i atès els temps transcorregut 
dins del qual s’han constituït nous consistoris amb motiu de les Eleccions Locals, es 
procedent designar de bell nou la Comissió de delimitació i al respecte el Secretari 
llegeix la següent proposta d’acord en la forma que es transcriu a continuació :  

" Atesa la necessitat de l’Ajuntament de Vilanova de Segrià de dur a terme la 
delimitació del seu terme municipal a conseqüència de l’acord del Ple de data 17 de 
Febrer de 2006, conforme el Decret 140/1988 de 24 de maig pel qual s’aprova el 
Reglament de Demarcació Territorial i Població dels Ens Locals  

Atès el que estableix l’article 33 del Decret 140/1988 de 24 de maig pel qual s’aprova el 
Reglament de Demarcació Territorial i Població dels Ens Locals que estableix : 

“. L'expedient de delimitació s'inicia per acord de l'ajuntament en ple. En aquest acord 
s'ha de reflectir el motiu i l'objectiu de la delimitació i s'ha de nomenar una comissió 
constituïda per l'alcalde, dos regidors, el secretari de la corporació i un tècnic.  
2. Aquest acord s'ha de comunicar al municipi o municipis afectats, els quals, han de 
nomenar, per acord plenari, en el termini de dos mesos a comptar des de la data de 
recepció de la comunicació, una comissió igual que l'esmentada al punt anterior

Atès el que estableix l’article 30. 1 del Decret 244/2007 de 6 de Novembre, pel qual es 
regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, 
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En data 27 de juny de 2011, amb num 712, va tenir entrada al Registre General de 
l’ajuntament de Rosselló,escrit presentat per la Direcció General de Administració 
Local, del Departament de Governació Relacions Institucionals  de la Generalitat de 
Catalunya , del següent tenor literal << En relació amb els expedient de delimitació del 
vostre terme municipal amb els municipis limítrofes que s’està tramitant en el marc de 
l’elaboració del mapa municipal de Catalunya , us informo que per poder prosseguir-ne 
la tramitació (...), una vegada constituïts els nous consistoris resultants de les darreres 
eleccions locals , cal que ratifiqueu i si s’escau designeu de nou, els representants de la 
vostra comissió de delimitació (...)>>  

Atès el que estableix l’article 28.4  1 del Decret 244/2007 de 6 de Novembre,, abans 
esmentat que diu : 

Si durant la tramitació de l'expedient de delimitació es produeix la renovació del consistori 
degut a un procés d'eleccions municipals, s'ha de ratificar la comissió de delimitació 
territorial que ja hi ha o bé nomenar una nova comissió de delimitació municipal per 
decret d'alcaldia, que amb posterioritat ha de ser ratificada pel ple, d'acord amb el que 
estableixen els apartats anteriors. Aquests acords s'han de comunicar al Departament de 
Governació i Administracions Públiques, en el termini de quinze dies a comptar de 
l'endemà de la seva aprovació. 

Per Decret de l’Alcaldia de data  Setembre de 2011, i atès el que  estableix l’article 28.4  
1 del Decret 244/2007 de 6 de Novembres va resoldre la seva Composició 

Per tot l’exposat és pel que es proposa al Plenari municipal la ratificació i l’adopció dels 
següents ACORDS:  

PRIMER : CONSTITUIR la Comissió que ha de representar aquest Ajuntament de 
Rosselló, en les operacions de delimitació del terme municipal AMB ELS 
MUNICIPIS LIMÍTROFES QUE S’ESTÀ TRAMITANT EN EL MARC DE 
L’ELABORACIÓ DEL MAPA MUNICIPAL DE CATALUNYA,  formada per :  

Sr.  Josep Abad Fernandez - President.  

Sr. Joan Fontova Vilaro, Regidor d’urbanisme. 

Sr. Elisa Torrelles Tormo, Primer Tinent d’alcalde.  

Sr. Montse Pascual , arquitecte municipal 

Sr. Segundo Felix Ruiz Martinez, Secretari.  

SEGON : FACULTAR a l’Alcalde - President, Sr. Josep Abad Fernandez perquè dugui 
a terme les actuacions necessàries en relació a aquests acords.  
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TERCER.- COMUNICAR el present acord al Departament de Governació i 
Administracions Publiques de la Generalitat de Catalunya, , i als municipis limítrofes  a 
fi i efectes oportuns ".  

Essent aprovada i  ratificada  per unanimitat dels assistents que son onze regidors que de 
fet i de dret composen la Corporació Municipal. 
En el torn obert d’intervencions pren la paraula la Regidora Sra. Maria Carme Vidal 
Torruella, manifesta que es gran   coneixedora del terme municipal i ofereix  la seva 
col·laboració 
Al respecte i pel Regidor Sr. Manel Plana , agraeix l’oferiment.  
 
III.- PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL PROJECTE URBANITZACIÓ 
CÀRRER  UNIÓ, TRAM C/ MAJOR I CARRER MARE DE DEU DEL PILAR. 
1. ANTECEDENTS 
1.1. El present Projecte d'urbanització té per objecte la definició a nivell constructiu de 
les obres d’urbanització del carrer Unió, en el tram entre el carrer Major i el carrer Mare 
de Déu del Pilar. 
El projecte preveu l’execució de les obres següents: 
- Renovació del paviment. 
- Renovació de la xarxa de sanejament d’aigües residuals. 
- Nova xarxa de sanejament d’aigües pluvials. 
- Renovació de la xarxa d’aigua del costat est. 
- Canalització de baixa tensió i retirada de línies aèries que creuen el carrer. 
- Renovació de l’enllumenat públic i retirada de línies aèries. 
- Canalització de telefonia del costat est i retirada de línies aèries que creuen el 
carrer. 
- Completar la xarxa de gas del costat est del carrer. 
 
1.2. El Projecte d'urbanització desenvolupa les determinacions del Pla d'ordenació 
urbanística municipal, aprovat definitivament el 24 de novembre de 2004 i  publicat al 
DOGC num 4341 d’11 de març de 2005. 
El present Projecte d'urbanització es redacta per iniciativa de l'Ajuntament de Rosselló. 
La urbanització d’aquest tram del carrer Unió és una obra necessària pel mal estat en el 
que es troba actualment el paviment i els serveis urbans, a conseqüència del propi 
envelliment i sobretot per les obres de construcció del nou edifici del costat oest del 
carrer que l’ha malmès de forma acusada. 
 
1.3 . Dom Arquitectes Associats , Valeri Mas i Boldu i Pasqual Mas han  elaborat el 
Projecte,  amb un pressupost d’execució per contracte de  103.077,34 € . 
1.4.- L’ajuntament de Rosselló , en període d’al·legacions en el PUOSC , ha presentat 
sol·licitud d’inclusió d’aquesta obra per l’any 2012,, titulada Proj Urbanització C/ Unió, 
Tram C/ Major i Carrer Mare de Deu del Pilar,i ha demanat subvencionar dita obra amb 
un 70 % 
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2. FONAMENTS DE DRET 
2.1. Legislació aplicable 
- Article 173 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals. 
 
- Article 54 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text refós 
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
 
- Articles 36 a 41 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant, ROAS). 
 
- Article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local (en endavant, 
LRBRL) i la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic (en endavant, LCSP). 
 
- Articles 13 i 50 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú (en endavant, LPA). 
 
2.2. El projecte redactat per Dom arquitectes Associats, es un   projectes d’obres 
ordinàries de primer establiment, reforma o gran reparació d’acord amb l’article 106 de 
la LCSP. 
 
El tècnic municipal ha examinat el projecte i ha emès un informe segons el qual aquest 
compleix amb la normativa i les prescripcions que regulen la matèria. 
 
2.3. El secretari interventor/a ha emès un informe sobre la tramitació de l’aprovació del 
projecte, el qual consta a l’expedient. 
 
Per tot això, es proposa  al Ple : 
 
1r. Aprovar inicialment el Projecte següent : 
 
Projecte d’Urbanització Carrer Unió, tram entre C/ Major i carrer Mare de Déu del Pilar 
de Rossello, amb un pressupost de 103.077,34 euros.   
 
2on. Sotmetre els projectes aprovats a informació pública per un termini de un mes , 
mitjançant anunci a inserir en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el tauler 
d’anuncis perquè els interessats presentin, si s’escau, les al·legacions que considerin 
pertinents. 
 
3er.. Contra aquesta resolució/ aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de 
tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
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Essent aprovada dita proposta per unanimitat. 
 
En el torn obert d’intervencions , el Regidor Sr  Pasquale Musicco, comenta que com es 
va manifestar en la Junta de Portaveus , la Constructora Llimos es la principal 
responsable de l’estat del carrer i del seu deteriorament i per aixo considera que en el 
finançament de la seva execució, els veïns no es vegin afectats o si es veuen afectats , el 
menys possible. 
Intervé  l’Alcalde i manifesta  que es tindrà en compte.   
 
IV.-PROPOSTA ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ ESCOLA DE MUSICA CURS 
2010/2011 
Atès que per Resolució de la  Consellera d’Ensenyament de data 20 de Juliol de 2011 , 
s’han atorgat les subvencions a les Corporacions Locals titulars d’Escoles de Musica i 
de dansa  corresponent a l’any 2010 -2011 i que aquest Ajuntament figura com a 
beneficiari de una subvenció de 10.500,00, ampliable segons disponibilitats 
pressupostaries,..Atès que d’acord amb el article 5 de l'esmentada resolució i per tal de 
tramitar el pagament de la subvenció les corporacions beneficiaries han de trametre 
certificat de l’acord del ple acceptant la subvenció , abans del 30 d’octubre  de l’any en 
curs . 
A proposta de l’alcaldia i per unanimitat , s’acorda: 
 
1. Acceptar la subvenció de 10.500,00 € concedida pel Departament d’ensenyament 
mitjançant Resolució de la Consellera d’Ensenyament de data 20 de Juliol de 2011  , per 
al funcionament de la Escola de Musica  pel curs 2010-2011. 
 
2. Comunicar-ho al Departament d’educació trametent-li la resta de documentació 
exigida per la normativa reguladora de la subvenció 
 
3.- Autoritzar a l’alcaldia per la seva gestió. 
 
MOCCIO INCLUSIÓ.  
Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia (art. 82. 3 del ROF):, per 
l’Alcaldia presenta una moció sobre la necessitat de incloure a l’ordre del dia 
l’autorització necessària per l’acceptació de la subvenció de la llar d’infants de titularitat 
municipal any 2010/2011, defensant la seva urgència, en base a que el Conveni per 
gaudir  de dita Subvenció va tenir entrada en aquest Ajuntament una vegada entregat la 
convocatòria del Ple i previ les corresponents explicacions ,sotmet a votació dita moció, 
que es aprovada per unanimitat : 
 
V.-  ACCEPTACIÓ  SUBVENCIÓ. LLAR INFANTS CURS 2010/2011 
Atès l’escrit adreçat pel Departament d’Ensenyament de data setembre 2011 i  Conveni 
subscrit,   per la qual s’atorguen subvencions a les Corporacions Locals titulars de llar 
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d’infants per al Curs 2010/2011 i que aquest Ajuntament figura com a beneficiari de 
una subvenció de 89.600,,00 Euros, .Atès que d’acord amb l’escrit de referència i 
clàusula tercera del Conveni ,per tal de tramitar el pagament de la resta de la subvenció,  
les corporacions beneficiaries han de trametre certificat de l'acord del ple acceptant la 
subvenció , abans del  7 de novembre de  l’any 2011, en curs . 
A proposta de l'alcaldia i per unanimitat , s'acorda: 
 
ACORDA: 
1. Acceptar la subvenció de 89.600,00 € concedida d’acord amb el Conveni Subscrit, 
per a la formalització de la subvenció per al funcionament  de l’Escola Bressol “Pas a 
Pas ” Codi 25009940 , pel curs 2010-2011, a raó de 1600 Euros per alumne. 
 
2. Comunicar-ho al Departament d’Ensenyament trametent-li la resta de documentació 
exigida per la normativa reguladora de la subvenció 
 
3.- Autoritzar a l’alcaldia per la seva gestió. 
 
VI.- APROVACIÓ CONVENI ADQUISICIÓ TERRENYS ENTRE 
’AJUNTAMENT DE ROSSELLO I JAUME BORRERO I  BEATRIZ PEDROSA 
MONTILLA. 
Vists els  documents incorporats a l’expedient de referència; allò que disposa l’article 
104 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, i 25 i 26 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, 
de 18 de juliol; i en virtut de les competències que atribueix a aquest òrgan municipal 
l’article 52.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de  Catalunya,aprovat 
per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, es proposa l’adopció del següent acord : 
 
PRIMER: Aprovar el Conveni Urbanístic per a la cessió d’una  porció de 46 m2 de la 
finca Referència cadastral: 9989341CG9199S0001MY, amb una superfície de 290 m2. 
propietat de J. Borrero i Beatriz Pedrosa, que  es troba qualificada urbanísticament com 
a zona verda pública segons ordenació contemplada al seu dia en les Normes 
Subsidiàries de Planejament de Rosselló (aprovades definitivament per la Comissió 
Provincial d’Urbanisme de Lleida el 20/07/1994) i ara mantinguda en la ordenació del 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Rosselló (aprovat definitivament 
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida ) 
 
El conveni urbanístic té per objecte l’articulació dels mecanismes tècnics, jurídics i 
administratius escaients per  regularitzar i resoldre conveni subscrit en data 04/02/2003 
entre l’Ajuntament de Rosselló i el senyor Jaume Borrero Montijano a través del qual 
van determinar la forma en què s’havia de dur a terme en un futur la cessió de la porció 
qualificada com a zona verda i en compliment dels citats compromisos, resoldre  una 
sèrie de diferències d’interpretació que dificulten la seva aplicació i la culminació del 
procés d’adquisició, 
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SEGON.-Sotmetre el Conveni, un cop aprovat, a informació pública durant el termini 
d’un mes, perquè es puguin formular les al·legacions i/o reclamacions que es considerin 
oportunes. Cas que no es formuli cap reclamació, l’acord d’aprovació es considerarà 
aprovat definitivament. 
 
TERCER.- Facultar expressament al senyor alcalde per a la signatura del conveni 
esmentat així com per la realització de tots aquells tràmits que siguin necessaris.  
 
Sotmès a votació s’aprova per cinc vots a favor, quatre abstencions i un vot en contra..  
amb el següent resultat: 
Grup de CIU : 5 Vots a favor, corresponents a l’alcalde Josep Abad Fernandez i 
Regidors Elisa Torrelles Tormo,Manel Plana Farran.,Joan Fontova Vilaró i Silvia Olmo 
Pareja. 
Grup Endavant Rosselló : 2 Abstencions, corresponents als Regidors Jaume Fernandez 
Gonzalez i Lluís Rodrigo Galan. 
Grup IpR : 1Abstenció., , corresponents a la Regidora Sara Vila  
Grup PSC-PM , 1 Vot en contra. , corresponents a la Regidora Maria Carme Vidal 
Torruella.  
Grup ERC/AM: 1 Abstenció. Una , corresponents als Regidors Pasquale Musicco. 
 
En el torn obert d’intervencions, pren la paraula el Portaveu de  CiU , Manel  Plana i 
comenta que aquest conveni es la continuació del procés iniciat per l’anterior consistori 
i que la valoració ha estar realitzada pels tècnics municipals. 
Seguidament intervé el Regidor Sr. Jaume Fernandez i Gonzalez com a Portaveu del 
Grup Endavant Rosselló i manifesta que el seu grup no s’oposarà, ja que van esser 
partícips en el mateix,si be volem deixar clar que la historia arranca a l’any 2003 i que 
com a conseqüència de l’execució de l’obra inclosa en els Fons Estatals ,de Millora de 
la Serra  , el Projecte incloïa els 46 m2, objecte del Conveni, que els nostres tècnics 
consideraven de domini públic , i  desprès va aparèixer el Conveni. Es va solucionar 
d’aquesta forma per sortir del pas i no es va poder finalitzar abans , per motius de 
carregues hipotecaries en dita porció. 
També manifesta perquè consti en Acta que aquest acord signar entre l'anterior alcalde 
Genis Casanovas i Jaume Borrero , l’any 2003, no era just per la resta de veïns 
d’aquesta zona verda, era un tracte de favor i crec que no es la forma de fer les coses 
quan un es Regidor.. Això ja es historia, ens Abstenim , perquè s’ha d’acabar. Entenen 
es una mala conducta. 
A continuació intervé la Regidora Sara Vila Galan i manifesta que s’absté., perquè 
sembla que no hi ha res clar. Considera que no era un conveni just i que si n’havia 
diferencies no es tenia que solucionar així, sinó anar-hi als tribunals per solventar-ho. 
Al mateix temps aprofita per comentar que segon cadastre les finques no consten 
edificades /urbanitzades i no es correspon a la realitat ,concretament els num 7 i 9, i 
prega que es clarifiquen les edificacions noves , mitjançant inspecció cadastral , 
conjuntament amb certificats finals d’obra , perquè figurin en els padrons corresponents. 
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Conclou, manifestant que s’absté, perquè les diferencies es tendrien que resoldre sota 
judici. 
 
A continuació intervé Maria del Carme Vidal, manifesta que es troba sorpresa , de les 
paraules comentades per l’alcalde el dia de la Junta de Portaveus, en que va dir que 
aquestes coses “Sempre s’han fet, es fan i es faran “ i considera que s’han de clarificar 
les coses. 
Intervé l’alcalde i comenta que el tema que es tracta es el Conveni, que aquest 
comentari no toca. 
Es produeix  un intercanvi de comentaris entre la Regidora Sr Maria Carmen i el Sr. 
Alcalde., el qual  finalitza manifestant el que s’ha comentat pel Portaveu Sr Manel 
Plana,  que es tracta de donar sortida a un tema , ja iniciat per l’anterior consistori   i que 
la seva valoració ha estat realitzada per un  tècnic. 
Reprèn la seva intervenció la Regidora Maria Carme Vidal  i manifesta que votarà en 
contra, argumentant que era coneixedora de l’existència d’aquest document des de el 
2003 i ja considerava que no era ètic, considera que crea precedent , que el preu es alt i 
que no es manera d’actuar i considera que el Consistori ha de ser legal, preguntant-se si 
la gent del carrer era coneixedora del mateix. 
Intervé l’alcalde i torna a explicar el procés, manifestant que això es transparència i que 
no esta aquí per criticar actuacions d’altres consistoris , si no de solucionar problemes  i 
aquest era un acord del Consistori anterior. 
 
Torna a intervenir la Regidora Maria Carme Vidal  i reitera valor excessiu i que crea 
precedent , si l’ajuntament necessita els terrenys , estarà hipotecat. 
Intervé novament l’alcalde per acabar i manifesta que el que es excessiu es tornar a 
enjardinar la serreta , tinc pressupostos que ascendeixen a 15.000, i tot per  abandó. 
 
Finalment intervé Pasquale Musicco, i comenta que per ser el primer Ple , s’ha 
començat amb molta crispació i considera que per respecte a la gent assistent s’hauria 
de mantenir les formes. 
Manifesta que respecte a l’assumpte tractat s’abstindrà , per no estar d’acord, i 
considera que al ser Regidor abans i ara , adquireix certa rellevància el  tema. 
El tema ja estava finalitzat anteriorment, i proposa que la solució es ficar-ho a la Web i 
que la gent es posicioni al respecte. 
 
VII- EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDITS 2/2011. 
ANTECEDENTS 
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data Setembre 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 
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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: 

SUPLEMENTS DE CREDIT    
     

PARTIDA CONCEPTE C INICIAL SUPLEMENT CRD.DEFINTIU

        

  A) SUPLEMENTS DE CREDIT     

        
16900-60000 Badens i resalts c/ Major i altres 55.000,00 1.300,00 56.300,00
16910-22699 Despeses diverses altres edificis 500,00 2.000,00 2.500,00
15100-60001 Urb. C/ Sol restitució ferm 15.000,00 700,00 15.700,00
17100-22609 Despeses diverses Parcs i Jardins 5.000,00 6.000,00 11.000,00
17100-60900 Ampliació Parc 12.000,00 3.500,00 15.500,00
32100-22102 Subministrament gas Escola Bressol 3.500,00 3.500,00 7.000,00
32100-22700 Cte. Prestacions de serveis Escola Bressol 160.000,00 22.500,00 182.500,00
32100-22710 Manteniment ordinadors Escola Bressol 300,00 500,00 800,00
32101-21200 Manteniment CEIP 2.000,00 2.000,00 4.000,00
33000-22700 Servei neteja casal 1.000,00 3.000,00 4.000,00
33400-22609 Actes culturals diversos 2.000,00 2.000,00 4.000,00
33400-22612 Aplec de les Sardanes 3.000,00 3.000,00 6.000,00
33400-64002 Redacció llibre Historia Catalunya 6.000,00 300,00 6.300,00
34100-48000 Subvenció entitats esportives 10.000,00 5.000,00 15.000,00
45400-21000 Manteniment camins municipals 15.000,00 10.000,00 25.000,00
45400-60101 Conservació i Asfaltat camins municipals 50.000,00 4.500,00 54.500,00
91200-23100 Locomoció membres corporació 1.000,00 1.500,00 2.500,00
92000-21200 Manteniment edificis municipals 12.000,00 5.000,00 17.000,00
92000-22001 Premsa; revistes, llibres secretaria 1.000,00 4.000,00 5.000,00
92000-22102 Gas, oficines i pisos Ajuntament 12.000,00 6.000,00 18.000,00
92000-22000 Serveis de telecomunicacions 10.000,00 11.000,00 21.000,00
92000-22400 Assegurances 17.000,00 2.000,00 19.000,00
92000-22711 Manteniment ABS 10.000,00 3.000,00 13.000,00
92000-24000 Publicacions Butlleti (gestió municipal) 7.500,00 1.800,00 9.300,00
          
  Total 410.800,00 104.100,00 514.900,00
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Crèdits Extraordinaris. 
 
  Adquisició Remolc 3.500,00
  Pintura casal 8.000,00
  A. C. Escola Bressol 5.000,00
  Pavimentació c/ Llum 8.700,00
  Mobiliari Punt Edu i Escoles 1.600,00

  
Ajuts Escola Bressol 0-3 anys families 
desfavorides 3.908,00

  Personal temporal Casal Estiu 3.000,00
  Seguretat Social personal Casal Estiu 900,00
  

  
                                                             
TOTAL 34.608,00

 
Finançament : 
Rom Liquid de Tresoreria disponible..( 541.032,28)...Utilitzat .138.708,00 Euros..            
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 

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

11



 

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 2/2011, 
per import de .138.708,00 €,  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. 
S’aprova per unanimitat. 
En el torn obert d’intervencions pren la paraula la Regidora Sara Vila i pregunta si el 
import de l’indemnització del Conveni es preveu en aquesta modificació , essent 
contestada que no , que amb l’aprovació inicial del pressupost de l’exercici 2011 , ja 
s’havia previst aquesta despesa. 
Intervé el Regidor Sr Lluís Rodrigo i pregunta si els 5.000 Euros que es suplementen en 
la partida  Subvenció entitats esportives ,   son pel Club de Futbol, i si  son per tot l’any, 
( fins a 31/12/2011) o per tota la temporada i també pregunta que si demà es crea un 
club de basquet , també rebrà ajudes.? 
 
Essent contestat per l’alcalde , manifestant que son per tota la temporada, i que inclou 
les despeses de les fitxes, reconeixements mèdics, fiança etc i respecte  al Basquet , 
manifesta que al igual que al Futbol s’intentarà ajudar. 
 
El Regidor Sr Jaume Fernandez , pregunta si el suplement de la partida de 
Telecomunicacions , inclou el canvi de centraleta o no , essent contestat que no, que es 
una previsió fins a finals d’any. 
 
Intervé novament la Regidora Sara Vila i pregunta , respecte a la modificació de 
manteniment d’edificis municipals, que es tracta de despeses que s’haurien de sapiguer , 
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i que per adoptar u opinar amb criteri , s’hauria de detallar;  i considera la informació 
insuficient , perquè el marge de temps entre la convocatòria del Ple i el Ple es molt curt i 
manca temps per estudiar els assumptes. 
 
Intervé l’alcalde i comenta que en aquest temps que porten a l’ajuntament , el que si 
s’ha fet t es ficar-nos en contacte amb les Empreses que presten serveis a l’ajuntament,  
i controlar  hores ,serveis que es realitzen  i costos. 
 
Intervé el Regidor Pasquale Musicco i comenta i pregunta respecte al tema de 
telecomunicacions , telèfons del Regidors, como esta el Tema . 
 
Al respecte contesta l’alcalde i diu que els Regidors tenien telèfon mòbil igual que 
nosaltres i que els seus contractes es va donar de baixa , quedant-se el aparell, ja que son 
gratuïts, l’equip de govern nou ha contractat els serveis bàsics. 
 
Intervé la Regidora Maria Carme Vidal i manifesta que esta d’acord amb la Sara , els 
comptes han de ser mes clars. També pregunta respecte a Ajuts a famílies desfavorides, 
essent informada  que es tracta d’una línea d’ajuts de la Generalitat i que la Resolució 
correspon a la mateixa previ estudi de les peticions per part dels Serveis Socials del 
Consell Comarcal. 
 
VIII..- 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 ocupació via publica amb taules i cadires. Bar Lo Cau del 
Sorro. 

• Decret Devolució Aval a Excavacions Casanovas Obres d’ Urbanització Plaça 
de l’església. 

• Decret Devolució Aval a Excavacions Casanovas S.L. i Lluís Puigdevall SA, 
obres d’urbanització Carrer Canal ,Trams Nord i Central. 

• Resolució Llicencia Activitats de Venda de Productes Hortofruticoles al C/ 
Major 61 a favor de Beatriz Brugues Clua. 

• Resolució Llicencia Activitats de Bar el Retoc  al C/ Carrasco i Formiguera 77, a 
favor de Delgado Fernandez SCP. 

• Decret Concessió Llicencia Primera Ocupació a Promocions Rosselló 
Residencial SL, Edifici situat a C/ Carrasco i Formiguera num 55. 

• Decret Acceptació i  recepció de la urbanització del Carrer Graver de Baix i 
carrer posterior de Rosselló portada a terme per Brao Habitatges i promocions 
SL i devolució de garantia. 

• Resolució Desestimant escrit d’al·legacions presentat per l’ Administració 
Concursal de les societats de FERCABER ; Constru 2005 Scai SL i 
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Construccions Sierra, referent a la retirada de Grues , confirmant l’ordre 
d’execució dictada en data Maig de 2011. 

• Decret autoritzant retirada Grua de Dilesa en C/ Raval. 
• Resolució Aprovació Definitiva Projecte Urbanització Pla Parcial SUD 1. 
• Resolució Aprovació inicial el projecte d’estatuts i bases d’actuació, en la 

modalitat de compensació bàsica, del sistema de reparcel·lació, presentats per 
Joan Aparicio Marsol, com a President de la Junta de Compensació Urbanística 
del Pla de Millora Urbana num 3 de Rosselló “La Noguera “. 

• Resolució Llicencia Activitats de Farmàcia  a l’Avd Guillem de Rosselló s/n., a 
favor de Nuria Goma Roca. 

• Decret Nomenament Assessor Local , Cens de Població i Vivenda, a Maria 
Jesús Moix . 

• Resolució Llicencia Activitats de Fru-Rose, Modificació : Incorporar 
explícitament  a la llicència ambiental concedida per Resolució de l’alcaldia en 
data 9  de gener de 2006, Ref.  -LL20050192-l’activitat de venda de 
fitosanitaris.. 

• Decret resolució expedient activitat ramadera de M Teresa Camacho Bonilla, 
situada al terme municipal de Rosselló (Segrià), (annex ii.1, codi 11.1 
d).emplaçament de l’explotació: pda. mossèn hugol. polígon 7, parcel·les 84 i 
100, Rosselló  

• Decret Aprovació Comptes Gestor 2T/2011. 
• Resolució sol·licitant prorroga contractació obres incloses PUOS 2011.de les 

següents obres : Projecte Reforma Camp de Futbol Municipal i Graderies , amb 
un pressupost de 744.757,,94 Euros i Projecte de Rehabilitació de façanes de 
l’antiga església de la colònia Alcanis, amb un pressupost de 86.609,25 Euros . 

• Resolució Designació Representants  Consell Propietat Immobiliària 
Corporacions Locals, Cadastre a efectes de la seva renovació. 

• Decret Al·legacions PUOS 2012, sol·licitant inclusió de les següents obres: 
Projecte Col·lector Aigües Residuals Sector Est i Projecte Urbanització Carrer 
Unió . 

 
Restant assabentats i essent ratificats els  mateixos per part de la Corporació. 
 
Informes alcaldia 
Seguidament l’Alcaldia informa dels següents assumptes : 
 

• Informa del Canvi de Marquesina, i així millorar la fluïdesa en el transit de la 
Plaça Nova. . 

• Informa de les obres d’acondicionament realitzades en el Cementiri Municipal , 
voreres i accés a minusvàlids. 

• Comenta l’instal.lació d’aire condicionat a l’Escola Bressol. 
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• Informa de les obres d’adecentament Casal Municipal , pintura i neteja.  , 
acceptació Pressupost 

• Informa de la reunió mantinguda amb l’empresa LIC per potenciar els serveis de 
neteja , realitzant mes hores ,pel mateix preu. 

• Comenta l’obra del Camp de Futbol. 
• Comenta inversió del Consultori Local. 
• També comenta l’obra dels Badens o ressalts i la seva finalització 
• Comenta la resolució de la problemàtica del transport escolar , gracies a l’esforç 

del Regidor  esforç Manel Plana . 
• Visita ACA,  Assumpte Col·lector i denuncies presentades a Carrosseries 

Ilerdenses i Marbres Lluís Simó. 
• Informa de Diverses visites realitzades , per tractar temes d’interès pel municipi, 

Diputació , Consell Comarcal del Segrià, Visita Departament de Salut,etc 
• Visita a Demarcació de Carreteres de l’estat a Catalunya, assumptes 

senyalització i cessió obres realitzades. 
• Comenta l’entrevista mantinguda amb Responsables de l’Empresa  Autocars 

Gamon Transport Escolar. 
• Visita Delegació Govern , Director PUOSC Sr. Souto a efectes de cercar 

finançament noves obres. 
• Comenta e Informa del Cessament de l’arquitecte Zaida Perez i dels contactes 

realitzats per contractar nou Arquitecte 
• Comenta Desestimació Recurs Cànon Control Abocaments, per part de la 

Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. 
• Informa de la visita del Responsable del Departament de Justícia a Lleida, a 

efectes de la posada en funcionament l’agrupació de Secretaries de Jutjats de 
Pau. 

• Assumpte Pintura Casal , acceptació Pressupost .  
• I per últim informa de la Liquidació Definitiva Participació Tributs Estat 

exercici 2009.i de la quantitat que pertoca retornar al municipi 
 
Seguidament pren  la paraula la Regidora Sr Elisa Torrelles  , e informa dels següents  
assumptes respecte a les àrees de la seva regidoria: 

• Informa de l’aposta  realitzada per promoure l’esport i la vida sana . 
• Comenta la xerrada de Marta Ferrusola i la seva incidència en el Curs de 

Gimnàstica que es realitza per la Gent Gran,(60 a 80 anys ) n’hi ha mes de 40 
inscrits , i la duració del mateix es igual que un Curs Escolar amb els seus 
corresponents períodes vacacionals. 

• També informa de que es té previst promoure aquesta activitat entre el tram de 
població de 40 a 60 anys. 

• Informa de la realització de un Curs de ioga o tai-txi pels professors de l’escola, 
el seu inici serà al  novembre amb una duració de quatre setmanes, considerant 
que el mateix potser profitós pel tracte amb els alumnes. 
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• També comenta el tema de voluntariat per tirar endavant actuacions de caire 

humà i social., e intentarà implicar a la ciutadania . 
  
IX.-LLICENCIES D’OBRES.- 
Vist els expedients instruïts a l’efecte i els informes emesos per l’arquitecte Municipal i 
la Comissió Municipal d’obres, en el tràmit d’informe previ de la sol·licitud de llicència 
municipal presentades, la Corporació Municipal acorda aprovar i ratificar les següents : 
       
Nº EXPEDIENT 37/2011 
NOM / DOMICILI SILVIA DELGADO GARCIA 

Av.dels Esports, 9, 2n 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Treballs realització de nova connexio de local a la xarxa de clavegueram al local del carrer Carrasco i 
Formiguera, 77, baixos, d’aquest municipi 

CONTRATISTA No consta 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 14-06-2011 

 

Nº EXPEDIENT 33/2011 
NOM / DOMICILI JAUME FERNANDEZ PLA 

Celler, 9 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Canvi de banyera per plat de dutxa a l’habitatge del carrer Celler, 9 d’aquest municipi 

CONTRATISTA Ell mateix 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 16-6-2011 
 
 

Nº EXPEDIENT 36/2011 
NOM / DOMICILI FRANCISCO MUÑOZ MATEO 

c/ Del Sol, 44 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Tanca pati (planta baixa) de la vivenda del carrer del Sol, 44, d’aquest municipi 

CONTRATISTA Ell mateix 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 16-06-2011 

 
Nº EXPEDIENT 39/2011 
NOM / DOMICILI ANTONIA RAYA JIMENEZ 

Av.Ponent, 4, baixos 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Col.locació de tendal a la faána del local planta baixa de l’ Av.Ponent, 4 (bar), d’aquest municipi 

CONTRATISTA No consta 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 28-6-2011 
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Nº EXPEDIENT 41/2011 
NOM / DOMICILI AMADEU BOTARGUES CASANOVAS 

Ramon Berenguer IV, 5 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Arranjament habitatge, paviment i bany petit de la vivenda situada  al carrer R.Berenguer IV, 5, d’ aquest 
municipi 

CONTRATISTA Joan Marc Jove 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 07-07-2011 

 
 
 
Nº EXPEDIENT 

34/2011 

NOM / DOMICILI ALBERT MIR ALVIRA 
Raval, 73 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Treballs neteja i reparacio de la canal de la coberta de la vivenda situada al carrer Magisteri,1, d’aquest 
municipi 

CONTRATISTA No consta 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’Alcaldia 16-06-2011 

 

Nº EXPEDIENT 42/2011 
NOM / DOMICILI BEATRIZ BURGUES CLUA 

Av. Catalunya, 9 
25135-ALBESA (Lleida) 

DESCRIPCIÓ Adequació local per l’activitat, venda de productes hortofruticoles al carrer Major, 61, d’aquest municipi 

CONTRATISTA No consta 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 20-07-2011 

 
Nº EXPEDIENT 40/2011 
NOM / DOMICILI BLAI JOFRE RUIZ 

c/ del Sol, 31 
25124-ROSSELLO.- 

DESCRIPCIÓ Paviment pati interior, arrebossat i pintat tanca de la vivenda del carrer del Sol, 31, d’aquest municipi 

CONTRATISTA Construccions Enric Ribes 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 07-07-2011 

 
Nº EXPEDIENT 103/2010 
NOM / DOMICILI EXCAVACIONS CASANOVAS, S.L. 

Cami de Benavent, s/n. 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Rasa per connexió aigua soterrada (558m) al Cami del Calvari, pol.506 paarc.16, d’aquest municipi 

CONTRATISTA Ells mateixos 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 14-6-2011 
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Nº EXPEDIENT 38/2011  
NOM / DOMICILI ISABEL SOLE ARANS 

c/ Bellaterra, 2, 4art, 2a 
08173-Sant Cugat del Valles (Barcelona) 

DESCRIPCIÓ Enderroc  habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Mossen Cinto Verdaguer, 7, d’aquest municipi 

CONTRATISTA No consta 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 05-07-2011 

 
Nº EXPEDIENT 00/2011 
NOM / DOMICILI NELI REÑE MOLET 

Av.dels Esports, 4 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Pintar façana vivenda existent al carrer Av.dels Esports,4 , d’aquest municipi 

CONTRATISTA No consta 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’Alcaldia 26-07-2011 

 
Nº EXPEDIENT 50/2011 
NOM / DOMICILI JAUME GORGUES MAYENCH 

Sant Antoni, 1, 1er. 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Arranjament desperfectes balcons vivenda existent al carrer Sant Antoni, 1, 1er, d’aquest municipi 

CONTRATISTA Ell mateix 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 01-09-2011 

 
Nº EXPEDIENT 51/2011 
NOM / DOMICILI JOSEP M.SEUMA BOTARGUES 

Plaça Esglesia, 2 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Arranjament  cuina i d’una paret interior, enrajolar i pintar, a la vivenda del carrer Plaça Esgleisa, 2, d’aquest 
municipi 

CONTRATISTA Ell mateix 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 31-08-2011 

 
Nº EXPEDIENT 44/2011 
NOM / DOMICILI JOSEFINA TORRUELLA CASANOVAS 

c/ Major, 13 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Canvi rajoles de la vivenda del carrer Major, 40, d’aquest municipi 

CONTRATISTA No consta 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 31-8-2011 
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Nº EXPEDIENT 55/2011 
NOM / DOMICILI JOAQUIN PALLEJA HERNANDEZ 

Cami d’ Almacelles, 8 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Fer caseta  de fusta porxo i tanca a la vivenda del carrer Francesc Macià , 7 ( Cami d’ Almacelles, 8), d’aquest 
municipi 

CONTRATISTA No consta 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 16-09-2011 

 
Nº EXPEDIENT 54/2011 
NOM / DOMICILI JUANA BORRERO MONTIJANO 

c/ Graver de Dalt, 2 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Arranjament façana vivenda del carrer Graver de Dalt, 2, d’aquest municipi 

CONTRATISTA Construccions Fdez. Guillaumet, SL. 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 15-09-2011 

 
Nº EXPEDIENT 53/2011 
NOM / DOMICILI JOSEP JORDANA CASANOVAS 

C/ Major, 51 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Pintar façana de la vivenda del carrer Major, 51, d’aquest municipi 

CONTRATISTA Construccions Ramon Ribes 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 15-09-2011 

 
Nº EXPEDIENT 00/2011 
NOM / DOMICILI JOSEP MARTI JOVE 

c/ Nord, 4 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Pintar façana de la vivenda del carrer Nord, 4, d’aquest municipi 

CONTRATISTA No consta 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia  15-09-2011 

 
Nº EXPEDIENT 52/2011 
NOM / DOMICILI RAMON TEIXINE PLA 

Ctra. Vall d’ Aran, 18 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Adaptar bany existent, substitucio de banyera per dutxa a l’ habitatge del carrer Ctra. Vall d’Aran, 18, d’aquest 
municipi 

CONTRATISTA No consta 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 14-09-2011 

 
Nº EXPEDIENT 43/2011 
NOM / DOMICILI MONTSERRAT RIUS SOLE 

Plaça Major, 3 
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25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Pavimentacio interior vivenda del carrer Plaça Major, 3, d’aquest municipi 

CONTRATISTA Decara constructora 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 26-07-2011 

 
Nº EXPEDIENT 49/2011 
NOM / DOMICILI SEBASTIA BALDOMA JOVELL 

C/ Nou, 4 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Pintar façana vivenda existent, al carrer Nou, 4 d’aquest municipi 

CONTRATISTA Ell mateix 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’Alcaldia 01-09-2011 

 
Nº EXPEDIENT 46/2011 
NOM / DOMICILI GAS NATURAL DISTRIBUCION ,SDG 

c/ Enginyer Pau Agusti  
Pol.Industrial El segre, parc.301 
25191-LLEIDA 

DESCRIPCIÓ Obertura de cata per subministrament a nous clients al carrer Eral, 2, d’aquest municipi 

CONTRATISTA Ells mateixos 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’Alcaldia 01-09-2011 

 
Nº EXPEDIENT 45/2011 
NOM / DOMICILI GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG 

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

DESCRIPCIÓ Obertura de cata per subministrament a nous clients al carrer Verge del Roser, 10, d’aquest municipi 

CONTRATISTA Ells mateixos 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 01-09-2011 

 
Nº EXPEDIENT 47/2011 
NOM / DOMICILI GAS  NATURAL DISTRIBUCION SDG 

c/ Enginyer Pau Agusti 
Pol.Industrial El segre, parc.301 
25191-LLEIDA 

DESCRIPCIÓ Obertura de rasa per escomesa de subministre a nous clients al carrer Carrasco i Formiguera, 77 baixos, 
d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Ells mateixos 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 07-09-2011 

 
Nº EXPEDIENT 48/2011 
NOM / DOMICILI BERNARDO OLLER TORRENT 

c/ Josep Moragues, 2, 2n. 
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25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Enrajolar paviment magatzem de la vivenda del carrer Josep Moragues, 2 baixos, d’aquest municipi 

CONTRATISTA Ell mateix 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 14-09-2011 

 
Primer. – 
a) Concedir i Ratificar  les llicències d’obres sol·licitades, condicionades al 
compliment dels requisits que s’estableixen a continuació: 
Condicions generals: segons annex d’aquest escrit.  
Condicions particulars: Les que consten en els respectius informes tècnics. Així mateix 
es fa constar que aquestes autoritzacions s’han d’entendre atorgades sens perjudici de 
tercers i amb independència de qualsevol altra que sigui necessària per a la seva 
realització.  
 
Segon.- Un cop acabada l’obra s’haurà demanar la corresponent llicència de primera 
ocupació, sense la qual no es podrà fer ús de l’edificació, si és el cas.  
Essent ratificades les mateixes.  
X.- FACTURES I COMPTES. 
S'aprova la relació de factures detallada i en poder dels regidors que ascendeix a la 
quantitat de  209.157,44 €    
 

DATA INTERESSAT DESCRIPCIO  IMPORT  

02/06/2011 GAMON AUTOCARS 
Transport escolar Rossello a INS Montsuar, maig-
2011 

06/06/2011 ROMERO POLO,SAU 
Arranjament cami de l'horta, soteig i tractament 
superficial 

14/06/2011 MJGRUAS, CONSTRUCTORA Treballs pavimentacio carrer del sol 

14/06/2011 MJGRUAS, CONSTRUCTORA Treballs pavimentacio carrer de la Llum 

08/07/2011 EXCAVACIONS CASANOVAS; SL. Treballs clavegueram carrer major 

08/07/2011 EXCAVACIONS CASANOVAS; SL. Materials varis per manteniment vies publiques 

08/07/2011 EXCAVACIONS CASANOVAS; SL. Treballs parc infantil c/ Carrasco i Formiguera 

12/07/2011 QUIMICA SERO, SL Sal especial per torre refrigeracio 

21/07/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.escoles, 6-6 a 6-7-11 

21/07/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.enllum.public, 31-5 a 30-6-11 

21/07/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.jubilats, 6-6 a 6-7-11 

21/07/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.zona esportiva, 6-6 a 5-7-11 

21/07/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.casal, 6-6 a 6-7-11 

21/07/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.escola bressol, 6-6 a 6-7-11 

21/07/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.enllumenat public, 6-6 a 6-7-11 

25/07/2011 QUIMICA SERO, SL Sal especial per torre refrigeracio 

28/07/2011 WURT ESPAÑA,S.A. Dest.Zebra antides.plano 
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02/08/2011 LIMPIEZAS PIRINEO,S.L. Serveis neteja vidres totes  dependencies, juliol-11 

02/08/2011 LIMPIEZAS PIRINEO,S.L. Serveis neteja totes depedencies, juliol-2011 

04/08/2011 HORTICULTURA C.PAREJA Plantes per jardins municipi 

04/08/2011 FRU-ROSE SCCP Serveis carretilla entra palets al magatzem 

04/08/2011 FRU-ROSE SCCP Fitxes rentador vehicles, fru-rose 

04/08/2011 FRU-ROSE SCCP Sulfats municipi 

04/08/2011 JUNTA COMPENSACIO MIRALBO Derrama junta compensacio miralbo 

05/08/2011 ABSORSISTEM,S.L. Reparar maquina absorcio ajuntament 

08/08/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electrica escorxador, 12-5 a 12-7-11 

08/08/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electrica enllum.public, 6-6 a 6-7-11 

08/08/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electrica enllum.public, 6-6 a 6-7-11 

08/08/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electrica edif.ajunt.6-6 a 6-7-11 

08/08/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electrrica enllum.public, 6-6 a 6-7-11 

08/08/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electrica cementiri, 12-5 a 12-7-11 

08/08/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electrica consultori vell, 13-5 a 13-7-11 

08/08/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electrica ajuntament vell, 13-5 a 13-7-11 

08/08/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.eelctrica enllum.public, 12-5 a 12-7-11 

08/08/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electrica enllum.public, 13-5 a 13-7-11 

08/08/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electrica, magatzem c.alpicat, 12-5 a 12-7-11 

10/08/2011 SERVEIS LIC 1999, SLU Serveis neteja viaria, juliol-2011 

11/08/2011 TALLERS ROSSELLO Revisar vehicle ajuntament 

16/08/2011 GAS NATURAL FENOSA Rebut gas   natural, edifici ajuntament, 6-7 a 5-8-11 

16/08/2011 GAS NATURAL FENOSA Rebut gas natural, escoles, 6-7 a 5-8-11 

17/08/2011 MERCADE, SERVEI TECNIC Treballs emissora municipal 

18/08/2011 SEGRE SERVEIS,S.A. Begudes per l'ajuntament, mes de juliol-2011 

18/08/2011 FUNDICIO DUCTIL BENITO Columpio doble per parc infantil 

19/08/2011 FUNDICIO DUCTIL BENITO Materials per parc infantil 

22/08/2011 CONSORCI RESIDUS DEL SEGRIA Serveis recollida residus RSU, juny-2011 

22/08/2011 CONSORCI RESIDUS DEL SEGRIA Serveis recollida residus FORM, juny-2011 

22/08/2011 CONSORCI RESIDUS DEL SEGRIA Serveis recollida residus RSU, maig-2011 

22/08/2011 CONSORCI RESIDUS DEL SEGRIA Serveis recollida residus FORM, maig-2011 

24/08/2011 
ALEIX PORTA I ANDRES PORTA 
,SCP Sulfatar arbres i camins municipi 

24/08/2011 GUERIN LLEIDA Material electric per manteniment 

29/08/2011 SALTOKI LLEIDA, S.A. Materials varis  per manteniment 

30/08/2011 CONSELL COMARCAL SEGRIA Serveis recollida escombreries, juliol-2011 

30/08/2011 INTRACATALONIA,S.A. Serveis noticies emissora, agost-2011 

31/08/2011 CASA BADIO Cava per fira motos-2011 

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

22



 

01/09/2011 ECOFESTES Colors variats, per obsequis 

02/09/2011 SALTOKI LLEIDA, S.A. materials varis per manteniment 

02/09/2011 LA NOVA SCP Plaques conmemoratives, jubilats 

05/09/2011 SALTOKI LLEIDA, S.A. materials varis per manteniment 

06/09/2011 TREN MAGIC MADU,SLU 
Prestacio serveis escola bressol, 1er trimestre crus 
2011-12 

06/09/2011 EXCAVACIONS CASANOVAS; SL. Treballs varis cementiri, camp de futbol 

06/09/2011 EXCAVACIONS CASANOVAS; SL. Treballs  varis escola bressol 

06/09/2011 EXCAVACIONS CASANOVAS; SL. Treballs varis, clavegueram i vies publiques 

06/09/2011 AQUALIA Analisis piscines, temporada 2011 

07/09/2011 MARIA ISABEL FARRERO Rebut lloguer magatzem c/ Major, 133, setembre-2011 

07/09/2011 MOBLES L'EBENISTA Moble negre per sala de juntes 

07/09/2011 ELECTRO-STOCKS Aire acondicionat per l'escola bressol 

07/09/2011 GUERIN LLEIDA materials varis per manteniment  enllumenat 

08/09/2011 FRU-ROSE SCCP Sulfalts per jardins Municipi 

08/09/2011 FRU-ROSE SCCP Servei carretilla, per descargar jardineres i bancs 

09/09/2011 UNIPRESALUD Activitat tecnica, quota mensual, 1-9 a 30-9-2011 

09/09/2011 FONTANET,C.B. Xuxeries pel casal d'estiu-2011 

09/09/2011 FONTANET,C.B. Bombons per obsequis diada 11-9-2011 

12/09/2011 ESBART ROSSELLONES Espectacle pirotecnic, revetlla s.joan-2011 

02/09/2011 SERVEIS LIC 1999, SLU Serveis neteja viaria, agost-2011 

12/09/011 FRANCISCO FLORES GALINDO Treballs  redaccio i direccio obra asfalts cami alpicat 

12/09/2011 FERRETERIA ALBERT SOLER Materials varis per jardins, vies publiques i ajunt. 

12/09/2011 CONSORCI RESIDUS DEL SEGRIA Serveis recollida FORM, juliol-2011 

12/09/2011 CONSORCI RESIDUS DEL SEGRIA Serveis recollida residus RSU, juliol-2011 

13/09/2011 SEGRE SERVEIS,S.A. begudes per l'ajuntament, agost-2011 

13/09/2011 
ADORACION AVENTIN, 
ADVOCAT Assessoria Juridica, 3er trimestre-2011 

13/09/2011 
ADORACION AVENTIN, 
ADVOCAT Honoraris averiguacio registral, r.propietat 4 de Lleida 

13/09/2011 CARME, REGALS Bouquets, rams, festa 11 de setembre-2011 

27/06/2011 WURT ESPAÑA,S.A. Materials varis per equipament i manteniment 

29/06/2011 GAMON AUTOCARS 
Transport escolar Rossello a INS de Montsuar, 1-6 a 
22-6-11 

03/08/2011 MARIA ISABEL FARRERO Lloguer magatzem c/ Major, 133, agost-2011 i atrasos 

14/09/2011 TAPISSERIA VALDIVIA Treballs tapissar cadires ajuntament 

14/09/2011 NETEGES CAMARASA Netejar clavegueram cami de l'horta 

15/09/2011 
EL LLIBRES DE LA SAGRADA 
FAMILIA,S.L. Llibre de la Sagrada Familia 

15/09/2011 GAS NATURAL FENOSA Rebut gas Casal, 5-7 a 2-9-2011 

16/09/2011 AMBIENTAL EIC, S.L. Revissio de la torre refrigeracio 2011 

16/09/2011 VIVEROS GABANDE Sac de terra i plantes per jardins municipi 
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16/09/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.bombes d'aigua, 4-3 a 6-4-11 

16/09/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.bombes d'aigua, 6-4 a 5-5-11 

16/09/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.bombes d'aigua, 6-7 a 4-8-11 

16/09/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.bombes d'aigua, 5-5 a 6-6-11 

16/09/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.bombes d'aigua, 6-6 a 6-7-11 

16/09/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.escoles, 13-5 a 13-7-11 

16/09/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.escoles, 14-3 a 13-5-11 

16/09/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.escoles, 13-5 a 13-7-11 

16/09/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.escoles, 14-3 a 13-5-11 

16/09/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.enllum.blocs s.pere, 4-3 a 6-4-11 

16/09/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.enllum.c.benavent, 3-3 a 5-4-11 

16/09/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.enllum.public, 4-3 a 6-4-11 

16/09/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.enllum.colonia, 4-3 a 6-4-11 

16/09/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.blocs s.pere, 6-4 a 5-5-11 

16/09/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.c.benavent, 5-4 a 4-5-11 

16/09/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.enllum.public, 6-4 a 5-5-11 

16/09/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.enllum.colonia, 6-4 a 5-5-11 

16/09/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.blocs s.pere, 5-5 a 6-6-11 

16/09/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.c.benavent, 4-5 a 3-6-11 

16/09/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.enllum.public, 5-5 a 6-6-11 

16/09/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.colonia, 5-5 a6-6-11 

16/09/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.blocs s.pere, 6-6 a 6-7-11 

16/09/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.c.benavent, 3-6 a 5-7-11 

16/09/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.enllum.public, 6-6 a 6-7-11 

16/09/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.colonia, 6-6 a 6-7-11 

16/09/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.Casal, 6-7 a 4-8-11 

16/09/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.escola bressol, 6-7 a 4-8-11 

16/09/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.enllum.public, 6-7 a 4-8-11 

16/09/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.enllum.public, 6-7 a 4-8-11 

16/09/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.edifici ajunt. 6-7 a 4-8-11 

16/09/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.llar de jubilats, 6-7 a 4-8-11 

16/09/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.zona esportiva, 5-7 a 4-8-11 

16/09/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.blocs s.pere, 6-7 a 3-8-11 

16/09/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.c.benavent, 5-7 a 3-8-11 

16/09/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.escoles, 6-7 a 4-8-11 

16/09/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.enllum.public, 6-7 a 4-8-11 

16/09/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.enllum.public, 30-6 a 31-7-11 

16/09/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.colonia, 6-7 a 4-8-11 
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16/09/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.enllum.public, 6-7 a 4-8-11 

16/09/2011 UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.enllum.public, 6-7 a 4-8-11 

19/09/2011 MERCADE, SERVEI TECNIC Treballs varis emissora municipal 

19/09/2011 MERCADE, SERVEI TECNIC Materials per manteniment gimnastica municipi 

21/09/2011 CARME, REGALS Abrillantador de plantes 

20/09/2011 FOTO LLUM,S.L. Marc de fotos color, f.major oct. 

20/09/2011 GAS NATURAL FENOSA Rebut gas escoles, 5-8 a 7-9-11 

20/09/2011 GAS NATURAL FENOSA Rebut gas escola bressol, 5-7 a 2,9-11 

20/09/2011 GAS NATURAL FENOSA Rebut gas edifici ajuntament, 5-8 a 7-9-11 

20/09/2011 SIGNUM NORDEST Senyal i poste per vies publiques 

20/09/2011 LIMPIEZAS PIRINEO,S.L. Serveis neteja totes dependencies, agost-2011 

20/09/2011 LIMPIEZAS PIRINEO,S.L. Serveis neteja vidres totes dependencies, agost-2011 

20/09/2011 MOBLES L'EBENISTA 
Armari, prestatgeria i altres biblioteca i taula sala 
professors 

21/09/2011 INSTAL.LACIONS ALBIR Reparar bomba torre refrigeracio edif.ajunt. 

21/09/2011 COMERCIAL  ILLA GIRO Sacs ciment  per arranjament vies publiques 

21/09/2011 CARME, REGALS Lots de drogueria 

21/09/2011 GAMON AUTOCARS Diferencia transport escolar a M.Montsuar 

23/09/2011 MARGARITA RIUS HERNANDEZ Activitat clases de gimnastica, setembre-2011 

23/09/2011 GUERIN LLEIDA Materials varis per manteniment enllumenat 

23/09/2011 LA OFICINA Materials varis per l'oficina, separadors,  

23/09/2011 EL CELLER D'ESPECTACLE Activitat teatre , mes de juliol-2011 

23/09/2011 EL CELLER D'ESPECTACLE Activitat teatre, mes d'agost-2011 

27/09/2011 TELEFONICA, MOVISTAR Facturacio plana empreses, setembre-2011 

27/09/2011 ELENA ROJO ARQUES Tasques punt juvenil, setembre-2011 

27/09/2011 TORRELSA Gots, sucre, cafe per tirada bitlles f.major-2011 

27/09/2011 CAPARROS, celebracions Sopar  aplec sardanes-2011 

27/09/2011 NETEGES CAMARASA Serveis neteja clavegueram 

27/09/2011 QUIMICA SERO, SL Sal especial per torre refrigeracio 

27/09/2011 FERRETERIA ALBERT SOLER Materials varis per manteniment i reparacions 

27/09/2011 CARBONIQUES GUIU,SA 2 frigorifics, per llar jubilats i ajuntament 

28/09/2011 EL CABALLITO DE MADERA Agendes babys, per l'escola bressol 

    TOTAL 
         
209.157,44    

 
En el torn obert d’intervencions el Regidors Sr Jaume Fernandez, comenta que manca la 
relació de despeses  de les retribucions dels Regidors, comentant per Secretaria que ha 
estat una omissió involuntària., i que en el proper ple es reflectirà . 
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XI.-CORRESPONDENCIA OFICIAL I ASSUMPTES DE TRÀMIT. 
Es dona compte de la correspondència rebuda essent de destacar per la seva importància 
la següent: 
-Escrit del Consell Comarcal del Segrià, informant de la entrada en vigor del nou 
Reglament de la Llei Orgànica 4/2000 sobre drets i llibertats persones estrangeres i la 
seva integració social i el procediment a seguir . 
-Escrits del Departament de Governació i Relacions Institucionals , respecte a les obres 
que l’Ajuntament té incloses en el PUOS 2011. 
-Escrit del Departament de Territori i Sostenibilitat, t comunicant canvis en el procés 
administratiu( informes urbanístics ) , per la seva simplificació i aconseguir una 
tramitació més àgil. 
-Diversos escrit del Departament de Territori i Sostenibilitat, envers activitats . 
-Escrit del Ministeri de Fomento ,sobre col·locació de senyals d’accés a Rossello i 
modificació cartells. 
-Escrit Sindicatura Comptes , respecte a la documentació tramesa de la Liquidació de 
l’exercici 2010. 
-Escrit Comunitat General de Regants Canal de Pinyana , comunicant derrama any 
2011. 
-Escrit de Miquel Hernandez Callau , sol·licitant intervenció Ajuntament envers el tema 
d’abocaments aigües residuals Sector Est Crtra N-230. 
En els assumptes de tràmit es comenta la petició dins la Convocaria del PUOS 2012 del 
Consell Comarcal de papereres ,bancs i jardineres. 
Igualment es comenta els preparatius de la Festa Major del Pilar i la disposició de 600 
m2 de Carpa de la Diputació de LLeida.   
També es comenta la petició de sol·licitud de prorroga obres incloses en el PUOS, etc... 
Restant assabentats. 
 
XII.-MOCIONS.- 
A l’empara del que preveu l’article 97.3 en relació al 91.4 del Real decret 2568/86 de 28
 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurí
dic de les entitats locals, es presenten al Ple de la Corporació les següents mocions : 
 
A/ Moció del Grup Municipal d’IpR-E de l'Ajuntament de Rosselló, de condemna 
als atemptats terroristes perpetrats a Noruega i denúncia del fanatisme i la 
intolerància 
 
El passat divendres 22 de juliol va ocórrer una tragèdia d’immenses proporcions a 
Noruega. Es va cometre un doble atemptat contra la seu del govern noruec i diversos 
ministeris adjacents i contra el campament d’Estiu de la AUF (Joventut Laborista 
Noruega) a l’illa d’Utoya.  
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Aquest darrer crim va comportar la mort d’una setantena d’adolescents i joves 
convertint els fets en una autèntica tragèdia nacional i un dels majors atacs a la 
democràcia perpetrats a Europa des de la II Guerra Mundial.  
 
Aquests fets venen acompanyats d’un preocupant ressorgiment polític, social i electoral 
de l’extrema dreta i de la intolerància, l’odi i el fanatisme que han servit de pretext per 
realitzar aquests horribles crims.  
 
Atès els fets descrits, el Ple de l’Ajuntament de Rosselló pren els següents acords: 
 
Primer: Expressem la nostra més enèrgica condemna als atemptats terroristes perpetrats 
a Noruega i mostrem les nostres profundes condolences a les víctimes i les seves 
famílies. També volem mostrar el nostre íntim respecte i solidaritat al poble de 
Noruega.  
 
Segon: Reivindiquem la fermesa democràtica com a forma de combat contra la 
intolerància i la violència.  
 
Tercer: Reafirmem la convivència i el respecte com un dels valors suprems del model 
social europeu.  
 
Quart: Denunciem i combatrem el fanatisme, la intolerància, el racisme i el rebuig al 
diferent, així com els ideals provinents de la retòrica de la por i l’odi que abonen el 
terreny a actes violents con els succeïts a Noruega. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
B) MOCIONS PRESENTADES RESPECTE AL MODEL EDUCATIU I DE LA 
LLEI D’EDUCACIÓ DE CATALUNYA  
Per part de l’AcM , amb el següent tenor literal 
 
B-1)MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL EDUCATIU I DE LA LLEI 
D’EDUCACIÓ DE CATALUNYA  
El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el paper del català 
com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, fet que ha estat ratificat per una 
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que estableix un termini 
màxim de dos mesos a la Generalitat per a convertir el castellà en llengua vehicular, 
juntament amb el català, als col·legis de Catalunya.  
Aquestes resolucions requereixen a la Generalitat per a que adapti el sistema d’educació 
català a la situació creada per la declaració de la Sentència 31/2010 del Tribunal 
Constitucional, que considera segons aquesta resolució el castellà com a llengua 
vehicular de l’ensenyament a Catalunya juntament amb el català.  
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En primer terme, considerem incoherents aquestes resolucions amb la pròpia Sentència 
del Tribunal Constitucional a la que fan referència, ja que la STC no declara 
inconstitucional el sistema d’immersió lingüística. És més, hi ha sentències anteriors, de 
1994 i 2010, que avalen el model català.  
En concret segons la STC 31/2010 el caràcter cooficial de les llengües i el principi de 
normalització lingüística de la llengua catalana han de comportar que les dues llengües 
oficials han de ser objecte d’ensenyament i que el català pot ser el centre de gravetat del 
sistema educatiu a Catalunya, sense que això signifiqui l’exclusió del castellà com a 
llengua d’ensenyament.  
A més, el model educatiu català ha garantit la igualtat, la cohesió social, i les 
competències lingüístiques dels diferents estaments de l’administració, tant en català 
com en castellà.  
Pels motius exposats, l’Ajuntament de Rossello i l’ACM , aprova la següent moció, que 
acorda  
Primer.- Donar suport a la Generalitat de Catalunya en totes aquelles actuacions que 
porti a terme per a defensar el català i el model educatiu de la nostra escola.  
Segon.- Donar suport al model educatiu català, en llengua i continguts, així com a tota 
la comunitat educativa, que porta a terme una gran tasca, que ha de continuar sent un 
model d’èxit i cohesió social.  
Tercer.- Donar trasllat d’aquesta moció als Grups Parlamentaris catalans, a la 
Generalitat de Catalunya, i a tots els Ajuntaments de Catalunya 
 
El grup municipal del PSC-PM  de l’Ajuntament de Rosselló presenta la següent  
moció:  
 
B-2 Acord sobre la llengua 
 Davant la darrera resolució adoptada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
sobre el model d’immersió lingüística a les escoles de Catalunya, el Grup Municipal del 
PSC – PM de Rosselló vol expressar el següent: 
  
El model lingüístic de l’escola catalana compta amb un ampli consens social, i ha estat 
un model d’èxit, gràcies al qual la nostra societat gaudeix d’un bon nivell d’educació i 
cohesió social. A més, la comunitat educativa, en la seva majoria, l’avala.  
 
La immersió lingüística, enfront d’altres models, permet un sistema educatiu sense 
separar els nois i les noies per raó de llengua. A més, s’ha demostrat que el model 
d’immersió permet el coneixement de les dues llengües oficials en acabar 
l’ensenyament obligatori, afavorint la cohesió social i la igualtat d’oportunitats.  
 
En aquests primers 32 anys de democràcia, el model lingüístic a les escoles ha 
contribuït, sens dubte, a equilibrar el pes del català i el castellà, força desequilibrat en 
diferents àmbits. 
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Defensem el bilingüisme com una riquesa de la nostra societat, i apostem pel 
trilingüisme com a horitzó desitjable del nostre sistema educatiu.  
 
Per tot això, volem:  
 
1. Donar suport al govern de la Generalitat en les accions que emprengui per defensar el 
model d’immersió lingüística a les escoles de Catalunya.  
 
Al respecte i atès que l’objectiu de les dos mocions tenen la mateixa finalitat , s’aprova 
la presentada por l’ACM, Associació que representa als Ajuntament de Catalunya , amb 
l’afegitó en la seva part expositiva  de Ajuntament de Rossello. 
 

C) MOCIÓ SOBRE LA SITUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA DELS ENS 
LOCALS PRESENTADA PER LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA 

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 16 de setembre de 2011, va aprovar la 
moció presentada pel grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, amb la redacció 
donada al seu punt segon d’acord amb l’esmena aprovada, presentada pels grups de CiU 
i CDA , sobre la situació econòmica i financera dels ens locals, que es transcriu en els 
següents termes: 

La situació econòmica i financera dels ens locals  catalans s’ha anat convertint en els 
darrers anys en insostenible, els consistoris del nostre país travessen una situació que els 
ofega financerament i que els esta limitant, cada vegada més, a l’hora d’oferir serveis 
als ciutadans i ciutadanes del seus municipis. 
 
Avui es fa del tot imprescindible, fer front a la millora del finançament local, que el 
municipalisme fa anys que reclama, especialment si volem mantenir el nivell de 
benestar dels nostres pobles i ciutats i consolidar els avanços socials aconseguits durant 
els trenta anys d’ajuntaments democràtics. Una reforma de la Llei d’Hisendes Locals i 
un finançament municipal adequat, als quals el govern de l’Estat, per part del 
Vicepresident del Govern de Política Territorial, Manuel Chaves, s’hi havia 
compromès. 
 
En nombroses ocasions les corporacions locals han de fer front, com a administració 
més propera al ciutadà, a obligacions per a les quals no tenen competències atribuïdes 
legalment – els anomenats serveis impropis que, segons un estudi recent, representen un 
30% del pressupost anual – i, per tant, tampoc poden comptar amb recursos assignats. A 
més els pressupostos municipals han patit l’impacte financer de nombroses disposicions 
generals de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya en la prestació de serveis propis de 
les entitats locals.  
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En aquesta greu situació, l’Estat reclama als ajuntaments la devolució de les 
transferències de més que va atorgar a compte als municipis els anys 2008 i 2009, degut 
a una mala previsió per part de l’Estat dels seus ingressos. 
 
El reconeixement de l'obligació d’aquesta devolució durant l’exercici pressupostari de 
2012 suposarà una disminució dels ingressos i un desequilibri pressupostari, que 
provocarà als ajuntaments la necessitat de realitzar ajustos superiors als que ja han anat 
realitzant amb especial afectació als serveis impropis que presten els ajuntaments. 
 
D’altra banda, els ajuntament estan rebent notícies de retallades de serveis públics per 
part de la Generalitat i també la reducció de les aportacions que el govern de Catalunya 
farà per al manteniment de serveis municipals. 
 
Per tot l’exposat més amunt,  
 
S’ACORDA 
Primer.- La Diputació de Lleida insta al Govern de l’Estat, a que no exigeixi la 
devolució de les transferències de més, que va atorgar a compte als ens locals durant 
l’exercici 2009, fins que no es modifiqui la llei d’Hisendes Locals i es doti a aquests 
d’un finançament adequat. 
 
Segon.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que dugui a terme els pagaments que 
fan referència als ens locals a la major brevetat possible per tal que l’economia dels 
mateixos pugui acomplir amb el termini de pagaments als diferents proveïdors i 
empreses subministradores de serveis bàsics derivats majoritàriament als serveis dels 
ciutadans.  
 
Demanar a la ACM i FCM que consensuïn i negociïn una proposta amb la Generalitat 
de Catalunya per tal de millorar els pagaments dels ens locals, com en d’altres temes 
han consensuat en representació del món local de Catalunya. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord per tal que en tinguin coneixement al Govern de 
l’Estat, a la Generalitat de Catalunya, a tots els ajuntaments de la demarcació de Lleida, 
a la Mesa i a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya, a la Mesa i a tots els 
grups polítics del congrés de Diputats i del Senat a l’Associació de Municipis de 
Catalunya i a la Federació de Municipis de Catalunya.” 
 
En compliment de la moció aprovada pel Ple d’aquesta Diputació, us en dono trasllat 
per al seu coneixement i efectes. 
Aquest Ajuntament al respecte mostra la seva conformitat , adherint-se a la mateixa. 
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XIII.-PRECS I PREGUNTES. 
Intervé primerament el Regidor Sr. Jaume Fernandez i comenta novament els horaris 
dels Plens, manifesta  que aquest horari trenca la jornada laboral , essent el seu parer de 
convocar-les en horaris mes adient per facilitar l’assistència de públic. 
 
També comenta la seva preocupació pel Tema del Consultori Mèdic, els comentaris 
contradictoris que escolta , comenta les vicissituds del tema en la època que va estar 
d’alcalde i atès la proximitat de l’institució de la Diputació , demana que es faci tot el 
necessari per tenir el nou Consultori, per considera-ho de cabdal importància pel 
Municipi. 
 
Igualment comenta que observa certa laxitud en les actuacions dels Vigilants Municipal 
respecte als temes de aparcaments i sanció i pregunta el perquè , ja que considera que en 
aquest temes s’ha de ser contundent . 
 
També comenta el Projecte del Camp de Futbol, fa un breu resum de les actuacions i les 
idees sobre dit Projecte , per arribar finalment a disposar d’aquest 555.000 de subvenció 
del PUOS. 
Considera que respecta les moltes idees que es puguin presentar, el Projecte que es va 
subvencionar responia a les necessitats del Municipi e implicava un cost pel Municipi al 
voltant dels 200.000 Euros, si es realitza el nou Camp de Futbol , l’aportació de fons 
propis es molt superior ,i es pot acostar als 600.000 euros i si per això s’han de destinar 
els esforços del proper PUOS no considero que sigui la solució . 
 
I per últim el seu Grup i el personalment agraeix a l’arquitecte Municipal Zaida Perez , 
que ha cessat en la prestació de serveis a l’ajuntament , els seu treball com exemple de 
professionalitat i escrupolós respecte a la Llei d’urbanisme. 
 
Pren la paraula el Alcalde , i comenta respecte a l’intervenció del Sr. Jaume Fernandez  
el següent : 
 
Respecte a l’actuació dels Vigilants , Si, es va demanar mes permissibilitat, sense 
pertorbar el compliment de les obligacions com a ciutadans, considero que s’ha de 
conscienciar a la Gent , primer s’avisa i es porta un control dels mateixos ; la 
reincidència es sanciona. 
 
Respecte al Camp de Futbol comenta que si el Camp de Futbol ha de tenir un cost de 
1.200.000 Euros , no es farà., es inviable., avui dia en les contractacions n’hi ha baixes 
molt importants 
Gastar diner en el Camp actual no es la solució, ja s’han gastat molts, la nostra idea i la 
de l’equip de Govern es crear una nova zona esportiva . 
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Al respecte intervé el Sr Jaume Fernandez i realitza l’observació que les Admons 
Publiques , estant sotmeses a uns procediments contractuals estrictes de transparència, 
suficiència crèdit etc  i que l’actuació no es igual que entre particulars . 
El Sr. Alcalde torna a manifestar que si el Cost es de 1.200.000 euros no es farà, o es 
farà en fases, amb una visió de futur per disposar de una zona esportiva adient. 
 
Respecte als Consultori , manifesta que la promesa de la resta de subvenció via 
telefònica esta molt be, però no garanteix res , ha d’estar per escrit. 
Pren la paraula el Regidor Sr. Manel Plana i comenta que s’ha fet un seguiment de 
l’actuació i s’està treballant per aconseguir que els 150 mil euros restant promesos , 
siguin una realitat ferma . No es pot dir que si es perd la culpa serà nostra , s’ha de tenir 
mes cura , la voràgine electoral no acredita cap constància  de la concessió. Nosaltres 
estem treballant per que sigui una realitat, desprès ja comentaren si es el millor lloc o 
no. 
 
A continuació intervé la Regidora Sara Vila Galan com a representat del Grup IpR, i 
comenta els següent assumptes: 
 
Contractació Noia Neteja Viaria: Considera que es una mala praxis aquesta actuació, ja 
que implica unes condicions més precàries pel treballador , que si es contractes 
directament per l’ajuntament i a mes es crearia una nova plaça , que en aquests moment 
de precarietat laboral fora interessant. 
Així mateix aprofita la qüestió i comenta que tot el nou personal que es contracte , s’ha 
de fer per Concurs públic, per respectar els principis constitucionals de igualtat, mèrit i 
capacitat. 
 
Respecte al Camp de Futbol , considera que es comet un nou error, argumenta que s’ha 
de valorar les nostres necessitats , capacitat econòmica i altres  criteris i que considera 
que una Consulta popular sobres aquest temes , seria molt útil per prendre la decisió 
encertada.  
A mes el nou Camp requerirà una despeses quantioses de manteniment , ja ens consta la 
quantitat de instal·lacions municipals, que no funcionen i considera que es tracta el tema 
des de un punt de vista molt masculí , i l’esport Femení que ? 
 
Respecte a l’obra dels Ressalts , comenta que tot l’esforç realitzat per  aturar el 
problema de les curses, es continua produint-se, i manifesta que proposaria vigilància 
nocturna si es necessari. Es tracta de un problema de seguretat ciutadana. 
 
I per últim felicitar al Regidor Sr. Manel Plana per la solució trobada respecte al 
transport escolar, el qual agraeix la mateixa. 
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Intervé el Alcalde i manifesta que respecte a la . Noia Neteja Viaria, que nosaltres son 
Gestors dels diners de poble. El tenir personal propi, maquina etc signifiquen un cost 
molt elevat per la tresoreria municipal i a tots ens agradaria. 
Si bé aquest  tema porta la condició de que l’empresa tria a la persona , amb la condició 
de que sigui del poble, això resol una mica el tema  de l’atur. 
 
Respecte al Camp de Futbol,el Alcalde  contesta  que el Camp de Futbol actual també 
necessita un manteniment. Es tracta de que si tens una instal·lació s’ha de gestionar be, 
es poden obtenir ingressos de les instal·lacions. L’equip de Govern té l'intenció de crear 
una zona esportiva nova adient e incorporar noves instal·lacions , com pistes de pàdel, 
de tenis etc. 
A nivell d’esport tenint molt per fer-hi. 
 
I per últim l’alcalde comenta que lo masculí/femení es molt superficial , es mes les 
dones no juguen perquè diuen que el camp no es de gespa. 
 
A continuació intervé la Regidora Maria del Carme Vidal Torruella i comenta que el seu 
oferiment s’ha mal interpretat. 
Pregunta a la Regidora Elisa Torrelles, que qui es la persona que realitza la gimnàstica a 
la gent gran del poble ?. Si té formació ? Quin tipus de Contracte ?, ja que la Gent Gran 
té patologies  i s’ha d’actuar amb coneixements per dur-lo a terme. 
 
Contesta la Regidora Elisa Torrelles , que es una persona del poble , que disposa del seu 
currículum, però no té titulació oficial , si cursos al respecte. Així mateix contesta que 
treballa com autònoma , mitjançant presentació de factura a raó de 150 euros mensuals. 
 
Pren la paraula la Regidora Maria Carme Vidal i manifesta que l’ajuntament ha de 
contractar persones formades , i que s’ha de donar publicitat per promoure la 
concurrència i evitar el intrusisme professional. 
 
Intervé la Regidora Elisa Torrelles i manifesta que no es fisioterapeuta, però esta 
capacitada per impartir aquests cursos, i comenta que també està en contra del  
intrusisme . 
 
També pregunta respecte a les obres del Cementiri , i pregunta si compleixen amb la 
normativa sobre barreres arquitectòniques i si hi ha informe de l’arquitecte. 
 
Contesta l’alcalde i diu que no hi ha informe , l’Arquitecta si va inspeccionar l’obra i 
comenta que ara es pot accedir amb cadires de rodes i les voreres son transitables pels 
vianants . 
 
Intervé novament María Carme Vidal i afirma  que no compleix la normativa de 
barreres arquitectòniques. 
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Contesta l’alcalde que es tracta de solucionar una problemàtica, i que no s’ha plantejat 
si compleix la legalitat. 
 
Continuant en el seu torn la Regidora Maria Carme Vidal manifesta que la Senyera es 
un símbol que s’ha de respectar i que considera inadequat la inscripció del nom de un 
regidor en la bandera que ondeja en un mastil i edifici públic.     
 
Respecte al Ensenyament a l’escola , ,pregunta directament al Regidor Sr. Manel Plana , 
si creu en l’ensenyament Públic , ? el perquè de la pregunta ,es pels barracons, solució a 
precari., però preocupant,i que  no dubta de la capacitat dels docents.. 
Essent contestat pel Regidor Sr. Manel Plana , que el seu fill va a l’escola Publica. 
S’ha parlat amb la Conselleria,amb  Irene Rigau per tirar endavant el Projecte de 
l’escola. 
Nosaltres hem actuat ,S’ha pintat el Pavelló, s’ha millorat el sorral, s’ha ficat sostres, 
reparació rajoles, pintura menjador , splits  escola bressol, en l’escola de musica s’ha 
adquirit  nous instruments., per tant nosaltres estem treballant per l’ensenyament públic. 
 
També el Regidor Manel Plana manifesta que aquí estic com a Regidor , intento esser 
els mes objectiu possible,  mi esfera privada  es una qüestió meva. 
Acte seguit la Regidora Maria Carmen Vidal, Pregunta a Silvia Olmo  com a Regidora 
de Joventut, si existeix planificació per la gent jove de 12/16 anys. ? ,per considerar  que 
son el que es troben mes perduts. 
 
Contesta la Regidora Silvia Olmo que s’està estudiant. Es faran curses d’informàtica pel 
nens de  12 anys, fotografia, balls dirigits a la Joventut,etc.  
 
Intervé al respecte Manuel Plana, i comenta que s’ha modificat l’horari del Punt Edu, 
per compaginar  la lectura amb els deures del jovent. 
 
Torna a intervindre la Regidora Maria Carme Vidal ,i proposa a l’equip de govern 
iniciar una revisió cadastral., atès la situació actual de dificultats econòmiques. 
 
I per últim Pregunta a l’Alcalde Sr.  Josep Abad que si  com Alcalde ha dit que al 
Montsuar hi ha droga a punta pala ?. 
 
El Sr Alcalde manifesta que no contestarà, perquè hi havia testimonis,   contestarà el 
testimoni.  
  
Pren la paraula  el Regidor Sr Manel Plana i diu que es va tenir la reunió,mares,pares 
,director, es van fer consideracions respecte als punts de vista i res mes, considerant que 
es una línea l’adoptada per la Regidora Maria Carme , per la que no tendria que seguir . 
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Intervé la Regidora Sara Vila i comenta que les anècdotes, el que diuen etc, no s’ha de 
comentar en el Ple, sinó seran interminables. 
 
Per últim intervé el Regidor Sr. Musicco Pasquale i comenta que respecte al Consultori i 
Camp Futbol , realitzaria una consulta Popular ,per refrendar la decisió , perquè creu en 
les coses  ben fetes. 
 
Intervé l’alcalde i comenta que son temes importants pel municipi 
 
Respecte al Tema Camp de Futbol,el Regidor Mussico Pasquale, posa de manifest que  
primer partit amistós  , èxit de participació S’ha de tenir en compte. 
 
Respecte a  l’obra inclosa en el PUOS de l’església Alkanis, pregunta si es troba 
totalment subvencionada o si l’ajuntament haurà d’afegir diners, essent contestat per 
Secretaria. 
 
També comenta el tema Gual , tema conflictiu, s’ha d’estudiar, 
 
Dona les gracies per la solució del tema de Transport Escolar i així finalitzar una 
situació injusta per la resta d’alumnes.  
També pregunta sobre el tema dels pilons des de Rescat i tot el c/Major, la vorera es un 
problema. 
 
També comenta  el tema del horari dels Plens , i la necessitat de modificar el seu horari. 
 
I per últim informa de la petició de un col·lectiu de persones envers  les campanes del 
diumenge , i proposa retardar el diumenge l’horari per facilitar el descans als veïns 
afectats. 
 
Intervé el Regidor Sr Jaume Fernandez, i diu que l’església de la Colònia es de propietat 
municipal i  l’ajuntament s’ha de fer càrrec. 
El Regidor Musicco Pasquale , diu que no era coneixedor i que demana perdó , si ha dit 
alguna cosa equivocada.  
 
Intervé l’Alcalde i contesta respecte a  les voreres des de Retcat  fins al Pont del Morè , 
que la seva intenció es realitzar carrer de direcció única , i això es podrà executar quan 
tinguem la cessió del vial del PMU 1B, abans treure els pilons es un perill. 
 
I no havent - hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les 
dinou hores  i trenta  minuts i de tot lo dit s’estén aquesta acta,que com a Secretari, 
certifico. 
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