
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 30 DE DESEMBRE DE  2011 
 
Data: 30 de desembre de   2011 
Horari: 13,00 a 14,50 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. 
 
 
Excusen la seva asistencia Jaume Fernandez Gonzalez. i Lluis Rodrigo Galan. 
 
 
Secretari:  
S. Fèlix Ruiz Martínez 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
1. Proposta Sol·licitud Canvi Actuació PUOS 2011 
2. Proposta Aprovació Inicial Projecte Executiu Camp de Futbol i Vestidors a 

Rosselló 1ª Fase. 
3. Proposta Aprovació inicial Projecte Bàsic i d’execució de Rehabilitació Façanes 

de l’antiga Església de la Colònia d’Alkanis. 
4. Ratificació Decret  acceptació Subvenció complementaria Escola de Musica curs 

2010/2011 .  
5. Proposta Aprovació Inicial Modificació Puntual POUM de Rosselló , en el 

Sector del PMU-8 Escoles. 
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6. Proposta Aprovació  Verificació Text Refós Modificació Puntual POUM, Sector 
Graver de Baix. Canvi Qualificació. 

7. Proposta Aprovació Provisional  Pla Especial Abocador Industrial Alier S.A  
8. Proposta Subvencions Associacions Culturals i Esportives. 
9. Renovació Adhesió Acord marc subministrament elèctric  amb Unió Fenosa 

Comercial SL. 
10. Expedient Modificació Crèdits 4/2011. 
11. Decrets e Informes Alcaldia i Regidories . 
12. Llicencies Obres . 
13. Factures i Comptes e Informe de Morositat . 
14. Correspondència Oficial i Assumptes tràmits. 
15. Mocions 
16. Precs i Preguntes. 

 
Declarat obert l’acte per la Presidència, i donant l’enhorabona al nou Senador Manel 
Plana,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  09 de novembre de  2011. 
 
II.-PROPOSTA  SOLICITUD  CANVI ACTUACIO PUOS 2011. 
Pel Regidor Portaveu del Grup de Convergència i Unió Sr Manel Plana Farran es 
comenta que : 
Aquest Ajuntament es troba inclòs en el Pla Únic d’obres i Serveis de Catalunya , any 
2011, amb  l’obra titulada “ Reforma del Camp de Futbol : Graderies , Actuació amb el 
num 2011/946, amb un pressupost de 744.757,94 Euros i amb una subvenció de 
382.905,15 Euros del Programa General i una subvenció de  182.876,,38 Euros del 
Programa DL, aprovat mitjançant acord de 19 d’octubre de 2010 del Govern de la 
Generalitat 
 
Atès que amb motiu de les eleccions municipals, es va produir un canvi a l’equip de 
govern. Aquest nou equip una vegada analitzat el cost del projecte  i les necessitats a 
satisfer , estudiades les inversions incloses  i considerant  que el Municipi ha de 
disposar de uns  equipaments adients i replantejat l’assumpte es considera que  Rosselló 
ha de disposar de un nou camp de futbol en els terrenys inclosos en el Sector del Pla 
Parcial SUD 1 destinats a l’efecte i consolidar un espai esportiu amb condicions per la 
seva expansió i així alliberar el espai necessari per dotar al municipi de noves 
instal·lacions esportives , com ara pistes de pàdel , tenis etc 
 
Les característiques de la  població de Rosselló, fan palesa la necessitat de crear aquest 
servei i una de les  prioritats d’aquest Ajuntament es disposar de aquest equipament  i 
que el mateix reuneixi un mínim de condicions para la practica del futbol infantil, 
escolar i Sènior en considerar aquest servei una necessitat bàsica.. 
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Aquest Ajuntament  va sol·licitar una prorroga en la seva adjudicació , que va estar 
concedida mitjançant resolució de data 4 d’agost de 2011, pel Director General 
d’administració Local , establint un nou termini de la seva adjudicació de les obres fins 
al 29 d’abril de 2012.. 
 
 Pels Serveis Tècnics Municipals del Consell Comarcal del Segrià ha estat redactat a el 
nou Projecte del nou Camp de Futbol  i Vestidors ( 1ª Fase ), que ascendeix a la 
quantitat de 795.373,17 Euros  
 
Tenint en compte les anteriors consideracions,es proposa al Ple  
 
Primer .- Sol·licitar el canvi de l’obra inclosa en el Pla Únic d’obres i Serveis de 
Catalunya , any 2011, titulada “ Reforma del Camp de Futbol : Graderies , Actuació 
amb el num 2011/946, amb un pressupost de 744.757,94 Euros, per l’obra  “ Projecte 
Executiu de Camp de Futbol i Vestidors a Rosselló ( 1ª Fase ) que ascendeix a la 
quantitat de 795.373,17 Euros   i el manteniment de  la subvenció atorgada ,  per a la 
execució de l’obra. 
 
Segon :- Presentar  la documentació a la Generalitat de Catalunya  i autoritzar a 
l’alcaldia  per la gestió de dit acord.,  
 
En el torn obert d’intervencions pren la paraula la Regidora Sara Vila , i comenta que 
votarà en contra del punt 1 i 2. per considerar que  no es moment de fer el camp de 
futbol. El pressupost és molt més alt de 700.000 euros, i comportarà despesa i 
endeutament. Es podria pressionar a les empreses constructores a la baixa i fer-ho amb 
un cost més baix del que té ara. 
 
Intervé la Regidora M. Carme Vidal i diu que també esta en contra de la nova ubicació. 
Manifesta que  el faria, al mateix lloc on està ara  i anar a la baixa en la seva 
contractació. El camp de Futbol actual adequat és suficient per les necessitats dels 
municipi i  mes endavant ja pensarem en fer una nova zona esportiva 
A mes manifesta que en el Projecte nou ,  quedem moltes coses encara per contemplar. 
 
Intervé l’Alcalde i diu que el cost es el  mateix ,i l’obra es la mateixa  i que la nova 
ubicació del camp ,te una previsió de futur. 
  
Intervé novament la Regidora Maria Carmen Vidal i comenta que es el l vostre projecte 
el del equip de govern i el portareu a terme perquè teniu la majoria absoluta, però crec 
que el pressupost aniria a la baixa amb els temps que corren. i que la millor opció ara 
per ara es  el camp de futbol al mateix lloc que abans. Zona esportiva nova ,si, en un 
altre lloc, però mes endavant. 
 
Intervé la Regidora Sara Vila i diu que no es una mala ubicació i  que amb la nova 
proposta s’encarirà molt més  l’actuació. i pujarà molt més. 
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El Regidor Sr Musicco Pasquale-,pregunta a quin import ascendeix  l’aportació 
econòmica de l’´Ajuntament de Rosselló 
 
Essent contestat per l’alcaldia , que la subvenció es de 555.000 i la resta 240.000 els 
haurà d’aportar  l’ajuntament. 
  
També comenta el Regidor Sr. Musicco Pasquale que el termini màxim per procedir a la 
seva adjudicació es el mes d’abril de 2012, i si no es perdrà  tot això. 
 
Intervé novament la Regidora Sara Vila i pregunta si s’ha fet estudi de viabilitat 
econòmica? Jo sol·licitaria un estudi de viabilitat econòmica a data d’avui. 
 
Intervé el Regidor Sr. Manel Plana i comenta que es tracta de continuar un projecte que 
d’anterior Consistori no va voler fer., amb una visió diferent , en un indret nou i visió de 
futur; la ubicació prevista anteriorment  es limitar la planificació de futur, i afegeix que 
també ens hem trobat amb el Consultori, que tot i que no estem d’acord amb la 
ubicació, si no el fem, es perd la subvenció, volem fer constar això , perquè ningú vol 
perdre aquests diners per  la gent de Rosselló. 
 
Respon la Regidora Sara Vila i comenta que no sempre hem d’aprofitar totes les 
subvencions perquè poden ser regals enverinats, ja que el mateix poble o el mateix 
Ajuntament igual no podrà fer front a la despesa de més, que demana la  infraestructura 
en si, ni al seu manteniment, per això es important l’estudi de viabilitat i les 
planificacions. 
 
El Regidor Sr. Manel, es pregunta son presumpcions o són certeses? Demanaria que 
donessis confiança al nou Govern, perquè ens hem caracteritzat per fer la millor gestió i 
la millor cura dels diners. 
 
Intervé la Regidora M.Carme Vidal i comenta que estem barrejant els dos primers punts 
i demana que anem punt per punt, i ara estem parlant de la Sol·licitud del Canvi d’obra 
en el  PUOS 2011. 
 
Finalment intervé l’alcalde i diu que l’equip de govern vol el camp de futbol i la nova 
ubicació. Els diners es gastaran en un lloc amb cara i ulls i amb perspectiva de futur. 
Per mi, és més bona inversió aquest camp aquí que un camp de voleï platja en un lloc 
que no ha anat ningú. 
 
Sotmès a votació s’aprova per majoria absoluta ,  amb dos  vots en contra, el  de Sara 
Vila Galan i Maria Carmen Vidal Torruella dels Grups IpR-E i PSC –PM  i set s vots a 
favor dels Grup de CIU i d’Esquerra -AM 
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III.- PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL PROJECTE EXECUTIU CAMP DE 
FUTBOL I VESTIDORS A ROSSELLÓ. ( 1º FASE ) 
Pel Regidor Portaveu del Grup de Convergència i Unió Sr Manel Plana Farran es dona 
compte de la proposta del següent tenor : 
 
1. ANTECEDENTS 
1.1. El present Projecte  té per objecte la definició a nivell constructiu de les obres el 
nou Camp de Futbol en els terrenys inclosos en el Sector SUD 1 de Rosselló,. 
El projecte preveu l’execució de les obres següents: 
- Adequació terreny. 
- Construcció Camp de Futbol de gespa artificial, amb l’equipament necessari, 
sistema de reg i il·luminació ( reinstal·lació ) 
- Construcció Vestidors Prefabricats . 
- Tanca Perimetral de tot el recinte. 
 
1.2. El Projecte d’execució 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  es redacta per iniciativa de l'Ajuntament de Rosselló. 
Una de les preocupacions d’aquest Ajuntament es disposar de aquest equipament  i que 
el mateix reuneixi un mínim de condicions para la practica del futbol infantil, escolar i 
Sènior en considerar aquest servei una necessitat bàsica.. 
 
1.3 . Els Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Segrià han  elaborat el Projecte,  amb 
un pressupost d’execució per contracte de  795.373,17 € . 
1.4.- L’ajuntament de Rosselló ,  vol sol·licitar el canvi d’obra en el PUOS 2011. 
 
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). 
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2.2. El projecte redactat per els Serveis Tècnics del CC Segrià, 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 Executiu de Camp de Futbol i Vestidors a Rosselló ( 1ª Fase ), amb un 
pressupost de  795.373,17 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. 
 
En el torn obert d’intervencions : 
Intervé la regidora  M. Carme Vidal i pregunta respecte al Projecte del Nou Camp de 
Futbol ,  si està previst tot , l’adequació dels terrenys puja 795.000 euros, i està previst 
la llum, el clavegueram i tot això? 
Contesta l’alcalde i diu que esta tot  contemplat. 
 
Intervé el Regidor d’urbanisme  Sr. Joan Fontova i comenta que es troba contemplat 
respecte a la  Llum, el trasllat de les  lluminàries del camp vell al nou, i els vestidors  
amb caràcter provisional que poden durar molts anys, perquè compleixen amb els 
requisits necessaris i la seva tipologia fa que siguin més barats. En la seva contractació 
es proposaran unes millores al contracte i entre d’altres seran el trasllat de les 
lluminàries de dalt a baix i altres necessàries per la seva operativitat. 
  
La Regidora M. Carme Vidal pregunta - Tot el projecte del camp de futbol, quin cost té?  
 
Intervé l’Alcalde i diu que el preu total no el tenim, els 795.000 euros són de la 1a Fase.  
 
Sotmès a votació s’aprova per majoria absoluta , amb els vots en contra de Sara Vila 
Galan i Maria Carmen Vidal Torruella dels Grups IpR-E i PSC –PM   i amb els vots a 
favor del Grup de CIU i d’Esquerra -AM. 
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IV.-PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL PROJECTE BASIC I D’EXECUCIÓ 
DE REHABILITACIÓ DE FAÇANES DE L’ANTIGA ESGLESIA DE LA 
COLONIA D’ALKANIS. 
Pel Regidor Portaveu del Grup de Convergència i Unió Sr Manel Plana Farran es dona 
compte de la proposta d’acord que diu:  
 
1. ANTECEDENTS 
1.1. El present Projecte  té per objecte la definició a nivell constructiu PER PORTAR A 
TERME LES OBRES  DE REHABILITACIÓ DE FAÇANES DE L’ANTIGA 
ESGLESIA DE LA COLONIA D’ALKANIS de Rosselló,. 
El projecte preveu l’execució de les obres següents: 
- Repicat revestiments paraments exteriors.. 
- Tractament humitats de les façanes. 
- Reparació Esquerdes i fissures . 
- Restauració i reparació de motllures existents. 
-           Arrebossat i pintat. 
-           Reparacions puntuals de ràfecs i teules. 
-           Recuperació de fusteries i tancaments d’obertura de façana.. 
 
1.2. El Projecte d’execució 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  es redacta per iniciativa de l'Ajuntament de Rosselló. 
Aquest Ajuntament te la voluntat de  que atès que dita església  es troba catalogada  
com be cultural de interès local  i atès que es necessari  evitar  el seu  deteriorament  
progressiu., es considera de vital importància aquesta primera actuació. 
 
1.3 . Els Arquitectes Zaida Perez i Marta Estalella han  elaborat el Projecte,  amb un 
pressupost d’execució  de 74.688,24 mas el IVA corresponent. . 
1.4.- L’ajuntament de Rosselló ,  es troba inclòs  amb aquesta  obra en el PUOS 2011. 
 
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). 
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- 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 Zaida Perez i Marta Estalella , 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 basic i d’execució de rehabilitació de façanes de l’antiga església de la 
colònia d’alkanis., amb un pressupost de  74.688,24 més  l’ iva corresponent.  .   
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. 
 
En el torn obert d’intervencions la regidora Sara Vila , manifesta no estar  en contra,del 
projecte , s’ha d’arreglar, però proposa que es faci una planificació sobre el que es vol 
fer amb l’església i amb la Casa del Director. 
 
Sotmès a votació es aprovada dita proposta per unanimitat dels assistents . 
 
V.- RATIFICACIÓ DECRET  ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ 
COMPLEMENTARIA ESCOLA DE MUSICA CURS 2010/2011 .  
Seguidament per l’Alcaldia dona compte  de l’escrit rebut en novembre  concedint 
import addicional  de escola de musica curs 2010-2011 i que en el mateix es deia que 
s’havia d’acceptar abans del  30 de novembre i davant l’impossibilita’t de convocar un 
nou Ple , va dictar el  següent : 
 
DECRET  

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

8



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acceptació de l’ import addicional  de la  subvenció relativa al funcionament de les 
escoles de música de titularitat de les Corporacions Locals. Curs 2010/2011.  
 
Vist el contingut de l’escrit de data 8 de novembre de  2011, rebut  per l’Ajuntament en 
data 15 de novembre de 2011 (RE núm. 1179), per mitjà del qual es dona trasllat de la 
Resolució de la Consellera d’ensenyament de 10 d’octubre de  2011, per la qual 
s’atorguen subvencions per import fins a 50000 euros a determinades corporacions local 
titulars d’escoles de música i de dansa per al curs 2010-2011,  l’ import addicional de 
5.600,00 euros. 
Atès que per resolució de 20 de juliol de 2011, es va atorgar subvencions per import fins 
a 50000 euros a determinades corporacions locals titulars d’escoles de música i de dansa 
per al curs 2010-2011, essent el mòdul de subvenció per cada alumne d’edat compresa 
entre 4 i 18 anys escolaritzat en escola de música de 300 euros, la possibilitat que 
aquesta subvenció fos ampliable en funció de la disponibilitat pressupostaria.   
Ates que d’acord amb la resolució complementària de 10 d’octubre de 2011,  s’atorga 
un increment del mòdul d’escola de música de 300 euros alumne per curs a 460 euros 
alumne per curs escolaritzat en escola de música. 
Atès que per acord del Ple de l’ajuntament celebrat el dia 28 de setembre de 2011 es va 
acceptar la subvenció atorgada per resolució de 20 de juliol de 2011 per un import total 
de 10.500,00 euros  
Atès que, d’acord amb la Resolució de data 10 d’octubre es preveu que per tal de 
procedir al pagament de la subvenció esmentada, la Corporació Local haurà de trametre 
a la Direcció General de Centres Públics, abans del 30 de novembre  de 2011, la 
documentació següent:  
 

• Acord del ple de la Corporació o Junta de Govern pel qual s’accepta la 
subvenció.  

• Certificat del secretari/a o interventor/a de la Corporació sobre la despesa del 
servei del curs escolar 2010-2011, desglossat per despeses de personal docent i 
despeses de funcionament.  

• Declaració relativa a les subvencions rebudes per mateix concepte, concedides 
per altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals,  

 
Atès que en data 5 d’octubre de 2011, es va trametre al Departament la documentació 
esmentada i en aquest supòsit només cal acreditar l’acord d’acceptació de la subvenció 
complementaria. 
Atès que el proper ple esta previst pel Desembre de 2011, per aital motiu i Vistos els 
antecedents exposats, el Sr Alcalde, 
 
RESOLC 
 Primer.- Acceptar la subvenció addicional corresponent al mòdul d’escola de música 
de 300,00 euros alumne/a per curs a 460,00 euros per alumne per curs,  escolaritzat en 
escola de música, d’edat compresa entre 4 i 18 anys,  atorgada  pel Departament 
d’Ensenyament, d’acord amb el contingut de la Resolució de la Consellera 
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d’Ensenyament de 10 d’octubre  de 2011, per al curs 2010-2011, segons la qual 
s’assigna, a aquesta Corporació,  la quantitat addicional de 5.600,00 euros  pel 
funcionament de l’Escola de Música Municipal. Codi centre: c 5009629. 
 
Segon.- Autoritzar, de forma expressa, al  Sr. alcalde per tal que procedeixi a la 
signatura de tots els documents que, en el seu cas, siguin necessaris per a la 
formalització d’aquests acords.  
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord així com de la resta de documentació sol·licitada 
pel Departament d’Ensenyament, per tal d’acreditar les despeses totals del servei i la 
obtenció o no d’altres subvencions pel mateix concepte.  
 
Quart.- Ratificar aquet Decret en el proper Ple que es celebri. 
 
Així ho mana i signa el Sr. Alcalde , en  Rosselló, 28 de Novembre de 2011. 
 
Essent ratificat el mateix per unanimitat. 
 
VI.-PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM DE 
ROSSELLO , EN EL SECTOR DEL PMU-8 ESCOLES 
Pel Regidor Portaveu del Grup de Convergència i Unió Sr Manel Plana Farran es dona 
compte de la següent proposta : 
 
I.- Vista la proposta de Modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament 
urbanístic del municipi de  Rosselló. redactada per Dom Arquitectes Associats , relativa 
a la reordenació dels sistemes viari,equipaments escolars i espais lliures en el sector del 
Pla de Millora Urbana num 8 “ Escoles “.. 
II.- Atès que, com es fa constar a la Memòria justificativa de la proposta, la modificació  
pretén donar compliment a l’acord de la Comissió Territorial d’urbanisme de Lleida de 
14 d’Abril de 2011., que va suspendre el Pla de Millora Urbana del Sector 8 “ Escoles., 
amb la finalitat de donar resposta als incompliments de les previsions del planejament 
vigent en relació al sistema viari i al sistema d’espais lliures i per l’alteració del 
paràmetre de densitat fixat en el POUM. E incorporar com a pròpia del POUM aquesta 
Modificació 
III.- Vist l’informe emès pel secretari de la Corporació . 
IV.- Atès que la normativa aplicable està constituïda per: articles 85 a 100 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i 
articles 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’urbanisme; arts. 22.2, apartat c) i 47.2, ll), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, aquest últim amb les modificacions introduïdes 
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la modernització del govern 
local.  
 
Es  proposa ala Ple de l’Ajuntament  l’adopció del següent acord: 
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Primer.- APROVAR INICIALMENT la proposta de modificació puntual del POUM  
del municipi de Rosselló  relativa a la reordenació dels sistemes viari,equipaments 
escolars i espais lliures en el sector del Pla de Millora Urbana num 8 “ Escoles “, i que 
es concreta de la següent manera:  
Continguda en document annex. 
Segon.-  Sotmetre l’esmentada proposta de modificació del POUM a exposició pública 
per termini d'un mes,  mitjançant  anuncis  en el  Butlletí  Oficial  de  la Província, a  un 
dels  diaris  de major divulgació al municipi i a la pàgina web de l’Ajuntament de  
Rosselló.. 
 
Durant   aquest  temps  l'expedient  romandrà  a  disposició   de qualsevol  persona que 
vulgui examinar-lo, a fi i efecte  que  es puguin formular les reclamacions i al·legacions 
procedents. 
 
Tercer.- Simultàniament al tràmit d’informació pública es sol·licitarà informe als 
següents organismes: Els que la Comissió Territorial d’urbanisme de Lleida consideri 
adients ja que per tal de simplificar aquesta tramitació, i amb la clara vocació 
d’aconseguir que aquesta sigui més àgil i eficaç, el Departament posa a disposició dels 
ajuntaments de Catalunya un nou servei, que consisteix en la sol·licitud unificada dels 
informes urbanístics que han d’emetre els òrgans del Departament o els seus organismes 
adscrits. 

 
Tanmateix, es donarà audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confina 
amb el municipi de .Rosselló, si s’escau.. 
 
Quart.- Traslladar el present acord als serveis tècnics municipals, per al seu 
coneixement i als efectes procedents. 
 
Essent aprovada dita proposta per nou regidors dels onze que de dret composen la 
Corporació. 
 
En el torn  obert d’intervencions la Regidora Sara Vila , comenta i pregunta si havia 
o no projecte, de l’ampliació del Col.legi, però sembla que si, que es va redactar el 
projecte de l’escola de Primària de Rosselló. 
 
Essent contestat per Secretaria ,manifestant  que el Projecte no esta redactat , el 
Departament tan sol,  va comunicar que havien encomanat la redacció a un arquitecte de 
Barcelona 
 
VII.-PROPOSTA APROVACIÓ  VERIFICACIÓ TEXT REFOS MODIFICACIÓ 
POUM PER CANVI DE QUALIFICACIÓ DE ZONA D’EDIFICACIÓ AILLADA 
,SUBZONA ALTA DENSITAT PER LA ZONA DE CASC ANTIC CLAU 1 EN 
L’AMBIT DEL CARRER GRAVER DE BAIX,DE ROSSELLÓ 
A continuació es dona compte de l’expedient, relatiu a LA MODIFICACIÓ POUM 
PER CANVI DE QUALIFICACIÓ DE ZONA D’EDIFICACIÓ AILLADA 
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,SUBZONA ALTA DENSITAT PER LA ZONA DE CASC ANTIC CLAU 1 EN 
L’ÀMBIT DEL CARRER GRAVER DE BAIX ", promogut  i formulat  per aquest 
mateix Ajuntament , que   té per objecte el  canvi de qualificació de tres habitatges en el 
Carrer Graver de Dalt ( actualment Graver de Baix)”, , previst en el Pla d’ordenació 
urbanística municipal de Rosselló., amb els següents antecedents : 
 
1- ANTECEDENTS 

El  Ple de la Corporació Municipal de Rosselló de data 26 de Setembre de 2006  va  
aprovar inicialment  la MODIFICACIÓ POUM PER CANVI DE QUALIFICACIÓ DE 
ZONA D’EDIFICACIÓ AILLADA ,SUBZONA ALTA DENSITAT PER LA ZONA 
DE CASC ANTIC CLAU 1 EN L’ÀMBIT DEL CARRER GRAVER DE BAIX,DE 
ROSSELLÓ  i  en data 28 de Desembre de 2006, va acordar la aprovació provisional , 
d’acord amb la següent transcripció: 

1 - ANTECEDENTS 
El Ple de la Corporació Municipal de Rosselló de data 26 de setembre de 2006 va 
aprovar inicialment la modificació puntual del POUM de Rosselló, referent a la 
qualificació en zona de casc antic Clau 1 de tres edificis existents en carrer Graver de 
Dalt Clau 3b.  
L’esmentada modificació té per objecte el reconeixement de tres edificis existents en el 
costat nord del carrer Graver de Dalt, mitjançant la qualificació de zona de casc antic Clau 1, 
aplicant la mateixa qualificació dels edificis de característiques similars existent el tram 
immediat del carrer Graver.  
La modificació es sotmetre al tràmit d’informació pública, mitjançant anunci al BOP 
núm. 149 de 2 de novembre de 2006 , en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
núm. 4754 de data 6 de novembre i en el Diari La Manyana de data 27 d’octubre del 
mateix any, finalitzant el període de la mateixa el 6 de desembre de 2006.  
  
En dit termini no s’ha presentat cap al·legació.  
Atès allò que disposa l’article 68 i 83 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, s’acorda per unanimitat  
 
S’ACORDA:  
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM de Rosselló, 
referent a la qualificació en zona de casc antic Clau 1 de tres edificis existents en carrer 
Graver de Dalt Clau 3b.  
 
Segon.- Trametre la modificació puntual del POUM de Rosselló, referent a la 
qualificació en zona de casc antic Clau 1 de tres edificis existents en carrer Graver de 
Dalt Clau 3b,a la comissió territorial d’urbanisme a fi d’aprovar-lo definitivament.  
 
Atès que rebut escrit del Servei  Territorial de Urbanisme de Lleida  de data 05 d’abril 
de 2007, sortida 843, Assumpte "Exp 2007/026190/L. Acord Comissió Territorial d’ 
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Urbanisme de Lleida; sessió de 2 d’abril de  2007 en relació a la Modificació del 
POUM  plantejada ,va adoptar la següent resolució: 
 
Primer.-“Suspendre l’aprovació definitiva de la modificació del POUM per canvi de 
qualificació de zona  D’EDIFICACIÓ AILLADA ,SUBZONA ALTA DENSITAT PER 
LA ZONA DE CASC ANTIC CLAU 1 EN L’ÀMBIT DEL CARRER GRAVER DE 
DALT (actualment Graver de Baix )DE ROSSELLÓ, promogut i tramès per 
l’Ajuntament, fins que no s’aporti un text refós, per duplicat, verificat per l’òrgan que 
ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que 
incorpori les prescripcions següents: 
 
L’ambit i la parcel.la confrontant pel nord-est s’ha de qualificar de zona en tipologia 
unifamiliar en filera, subzona 2a1,formant un grup d’edificacions que garanteixi la 
integració amb l’entorn,d’acord amb l’esquema indicatiu annex. 
 
Segon. Indicar a l’Ajuntament que el Text refós inclourà el text de les normes 
urbanístiques i els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament de 
textos, en compliment de l’article 18 del Decret 305/2006, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei  d’urbanisme 
 
I atès que dit text refós ha estat redactat en el que s’incorporen les prescripcions 
assenyalades per la Comissió Territorial  d’urbanisme de Lleida,;  aquest Ajuntament 
acorda per unanimitat dels nou membres assistents dels onze que composen la 
Corporació el següent : 
 
Primer.- Ratificar l’aprovació provisional i donar- se per assabentat de les modificacions 
introduïdes, verificant les mateixes,  
 
Segon.- Remetre dit Text refós diligenciat a la Comissió Territorial d’urbanisme de 
Lleida per a la seva aprovació definitiva i publicació al Diari Oficial de la Generalitat i 
consegüentment la seva executivitat, en suport paper e informàtic en compliment del 
que determina l’article 18 del Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei  d’urbanisme 
Essent aprovada la proposta pels nous membres assistents dels onze que composen la 
Corporació. 
 
VIII.-PROPOSTA APROVACIÓ PROVISIONAL  PLA ESPECIAL 
ABOCADOR INDUSTRIAL ALIER S.A  
Pel Regidor Sr Manel dona lectura de la proposta que diu : 
 
Aprovat inicialment el Pla Especial Urbanístic relatiu a LA SEGONA AMPLIACIÓ DE 
L’ABOCADOR INDUSTRIAL ALIER S.A.,  per Resolució d’alcaldia de data 31 
d’agost de 2010, s’ha sotmès a informació pública durant el termini d’un mes, 
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida  nº 124 de  data 7 de 
Setembre de 2010; Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya num 5710 de data 8 de 
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setembre de 2010, i en el periòdic la Manyana de data 4 de setembre de 2010. 

Atès que durant el termini d’informació pública, no s’han presentat al·legacions. 

Atès que , es va sol·licitar informe a Direcció General de Qualitat Ambiental del 
Departament de Territori i Sostenibilitat; Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació; Demarcació de Carreteres de l’Estat en Catalunya, Unitat de Lleida; 
Agencia Catalana de l’Aigua; Departament d’Agricultura Alimentació i Acció Rural; 
Informe d’Impacte i integració paisatgística del Departament de Territori i Sostenibilitat 
e Informe de l’institut Geològic de Catalunya , havent-ne rebut els mateixos amb les 
determinacions que consten en l’expedient. 
 
Atès que la Ponència Ambiental en la sessió de data 8 de novembre de 2011, va aprovar 
la proposta de resolució per la qual s’atorga a l’empresa Alier , l’autorització ambiental 
per al projecte de segona ampliació dels dipòsit controlat de residus no perillosos i 
formula la Declaració d’Impacte Ambiental amb caràcter favorable 

Atès l’Informe de Secretaria i dels Serveis Tècnics Municipals de data 27 de desembre 
de 2011_ i de conformitat amb allò que estableix l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,  

Es proposa al Ple el següent  ACORD : 

Primer. Aprovar Provisionalment  el Pla Especial Urbanístic de l’àmbit relatiu a LA 
SEGONA AMPLIACIÓ DE L’ABOCADOR INDUSTRIAL ALIER S.A.,, la finalitat 
del qual és la modificació de la qualificació urbanística dels terrenys destinats a 
l’ampliació de l’abocador existent des de l’any 1996, que actualment es de zona de 
protecció agrícola de secà , CLAU NU2 , per qualificar-lo de sistemes de serveis tècnics 
CLAU T, en sol no urbanitzable amb els condicionants que consten en els informes 
respectius. 
 
Segon :- Condicionar  la seva efectivitat a la Resolució Definitiva de l’expedient amb  
Referència U11/148 , atès que s’ha rebut en data 21/12/2011,  Proposta de Resolució  
amb caràcter favorable de l’expedient amb  referència LA20100124 Annex 1 Apartat 10 
Subapartat 6a “ Autorització Ambiental amb Declaració d’impacte ambiental. de 
l’activitat Dipòsits Controlats de residus no perillosos   i que d’acord amb el article 34.3 
del Decret 136/1999 de 18 de maig , es disposa de un termini de deu dies per fer 
al·legacions. 

Tercer.- Trametre el pla especial a la comissió territorial d’urbanisme de Lleida  a fi 
d’aprovar-lo definitivament. 

Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb vuit vots a favor i l’abstenció de la 
Regidora Sara Vila Galan. 
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En el torn obert d’intervencions el  Regidor Sr. Manel Plana comenta que per poder 
procedir a l’aprovació provisional del Pla Especial era requisit imprescindible la 
Declaració d’impacte Ambiental , la qual es favorable. 
 
Intervé la Regidora M. Carme Vidal i comenta que es un informe medio-ambiental, i no 
tots tenim la mateixa percepció, per tant hem de ser el més curosos possible. 
 
El Regidor Sr Musicco Pasquale intervé i diu que el regidor amb competència en medi 
ambient , es faci càrrec de mirar i controlar que  s’aboca.. 
 
Intervé el Regidor Sr Joan Fontova i comenta que es el  Departament de Medi Ambient 
a través de inspeccions , els encarregats de la seva vigilància i control ,a part de 
l’ajuntament . 
  
El Regidor Sr. Musicco Pasquale pregunta : Té periodicitat el control de medi ambient? 
 
Contesta el Regidor Sr Joan Fontova que n’hi controls previstos i uns altres  són quan 
són, en els moments menys pensats. 
 
Intervé la Regidora Sara Vila i fonamenta la seva abstenció i comenta que te les seves 
reticències a les llicències que dóna la Direcció General de Medi Ambient. 
 

IX.-PROPOSTA SUBVENCIONS ASSOCIACIONS CULTURALS I 
ESPORTIVES. 
Vista la proposta de la Regidoria de Joventut i  Associacions ,d’atorgament de 
subvencions  amb càrrec al Pressupost General de la Corporació,  exercici 2011 de 
conformitat amb la Llei  General de Subvencions, el Reglament d’obres, activitats, i 
serveis, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i les normes generals per a 
subvencions establertes en les Bases d’execució del Pressupost Municipal, i amb 
voluntat de regular la política d’ajuts i col·laboració amb els clubs i entitats esportives i 
culturals  del municipi, proposa atorgar les següents subvencions, ., indicant que les 
mateixa són lliurement revocables i reduïbles en tot moment, no generen cap dret a 
l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a 
precedent.: 
 

ENTITAT 
 

SUBVENCIÓ  
AMPA CEIP LA ROSELLA   1.800,00 €  
ESBART ROSSELLONÉS   2.450,00 €  
CONGREGACIÓ MARIANA      600,00 €  
ASSOCIACIÓ DE DONES AL-KANISIA   2.000,00 €  
LLAR DE JUBILATS SANT ANTOLÍ   1.700,00 €  
CORAL FLOR D’ESPÍGOL   2.200,00 €  
CLUB DE BITLLES ROSSELLÓ      800,00 €  
SOCIETAT DE CAÇADORS SANT PERE      500,00 €  
CLUB CICLISTA DE ROSSELLÓ   1.000,00 €  
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CLUB DE BITLLES SANT ANTOLÍ      800,00 €  
MIG SEGRIÀ   2.300,00 €  

Essent  aprovada per  dita proposta per unanimitat . 

En el tron obert d’intervencions la Regidora Silvia Olmo , comenta que el Grup de 
Teatre de Joves  per contribuir a  la Marató, els va proposar que  l’ajuntament pagaria , 
l’equip de so al Grup de Teatre del Jovent,  i ells donarien el cost d l’equip de so, de 400 
euros a la Marató, en nom de l’ajuntament i el mateix Grup. 
 
També comenta que s’han fet petites retallades . La retallada ha estat a l’associació de 
Dones d´Al-Kanisia, perquè aquest any no han fer l´escala en hi fi , i no han tingut 
aquesta despesa. 
 
El Sr. Alcalde , manifesta que no  són retallades,ni penalitzacions, se’ls hi dona pel que 
fan, i no es pot donar si no ho fan. 
 
El Regidor Sr Musicco Pasquale ,pregunta :Si les Associacions presenten un pressupost 
de les activitats i se’ls hi dona després la subvenció? 
 
La Regidora de l’àrea Silvia Olmo, contesta que  presenten el que tenen programat i el 
que faran durant l’any .  
El Regidor Sr Musicco Pasquale pregunta : L´escala en hi fi com funciona, perquè fan 
pagar una entrada . 
Contesta la Regidora : Es per ells s’ho queden tot ells, el preu de l’entrada també. 
 
Intervé el Regidor Sr. Jaume Borrero i comenta que els jubilats també fan un esmorzar i 
també paguen un tant cadascú. 
 
Por la Regidora Silvia Olmo fa un aclariment i comenta que  el que se’ls hi havia dit, és 
que si feien l’esca-la en hi fi, l’ajuntament els hi pagaria l’equip de so, igual que al grup 
de teatre. 
 
El Regidor Sr Musicco Pasquale ,pregunta ,Totes les associacions són sense ànim de 
lucre. Correcte? 
 
Pren la Paraula la Regidora Sara Vila i diu que encara  que siguin sense ànim de lucre, 
poden fer activitats que generin ingressos, això no està penalitzat per la Llei. 
 
El Regidor Sr Musicco Pasquale ,comenta que properament tindrem una Associació 
nosaltres. 
 
La Regidora M. Carme Vidal intervé i manifesta que les subvencions em semblen bé, 
les Associacions presenten factures després o no cal ? 
 

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

16



 
 
 
 
 
 
 
 
Contesta la Regidora Silvia Olmo i diu que “ Ho justifiquen “. 
 
X.-RENOVACIÓ ADHESIÓ ACORD MARC SUBMINSITRAMENT 
ELECTRIC  AMB UNIÓ FENOSA COMERCIAL SL. 
Per l’Alcaldia es comenta que l’any passat l’Ajuntament de Rosselló, es va adherir al 
Acord Marc pel subministrament d’energia elèctrica subscrit i promogut per l’ACM, i 
que el mateix finalitza en desembre de 2011, essent necessari procedir a la seva 
renovació per aital motiu es proposa la Ple el següent Acord:  

ACORD DE RENOVACIÓ D’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT 
D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA  

Atès que el Consorci Català pel Desenvolupament Local va decidir crear un instrument 
que possibilités la contractació centralitzada del subministrament d’energia elèctrica, 
aprovant el Plec de clàusules administratives particular que regulen l’acord marc el 17 
de setembre de 2009. 

Que reunida la mesa de contractació en les diferents sessions per a la obertura dels 
sobres, valorades les propostes presentades, en sessió de 16 de juny de 2010 el Comitè 
executiu del Consorci Català pel Desenvolupament Local va adjudicar definitivament la 
contractació a Unió Fenosa Comercial, SL. 

Que d’acord amb la contractació realitzada pel Consorci Català de Desenvolupament 
Local, s’han complert tots els requisits i terminis establerts a la legislació que regeix els 
Contractes del Sector Públic. 

Que tal i com es contempla en el plec de clàusules, i examinada la proposta presentada 
per Unió Fenosa Comercial, SL, vistos els informes emesos, el Comitè Executiu en 
sessió de 25 d’octubre de 2011 ha acordat al renovació de l’acord marc per al 
subministrament elèctric, per un termini de 12 mesos. 

En conseqüència, s’acorda formalitzar el present acord de renovació de l’adhesió 
acordada en sessió de 25 d’octubre de 2011 , entre les parts d’acord amb les següents: 

S’ACORDA 

Primer.- Que el municipi de Rosselló ( Lleida) renova l’adhesió a l’acord marc del 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
aprovat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local. 

Segon.- Notificar el present acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local (c/ 
València 231, 6º, 08007, Barcelona). 
 
Essent aprovat per unanimitat. 
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XI.-EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDITS 4/2011. 
ANTECEDENTS 
1. Pel Decret de l’alcaldia de data Desembre 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 

        

   SUPLEMENTS DE CREDITS      

 01100-31001   BCL PRESTEC         2.961,72 €               700,00 €            3.661,72 € 

 15100-22706   ESTUDIS I TREBALLS TECNICS       20.000,00 €          13.000,00 €          33.000,00 € 

 16100-21004   MANTENIMENT SERVEI CLAVEGUERAM         1.500,00 €            3.000,00 €            4.500,00 € 

 16400-21200   REPARACIO MANTENIMENT CEMENTIRI         5.000,00 €            2.000,00 €            7.000,00 € 

 16900-16000   SEG. SOCIAL BRIGADA       26.669,02 €            5.400,00 €          32.069,02 € 

 17100-22799   PODA ARBRAT MUNICIPI       16.500,00 €            2.500,00 €          19.000,00 € 

 31200-22700   NETEJA CONSULTORI         3.800,00 €               500,00 €            4.300,00 € 

 32100-21200   REPARACIO I MANT. ESCOLA BRESSOL         1.000,00 €            3.000,00 €            4.000,00 € 

 32100-22700   NETEJA ESCOLA BRESSOL       16.000,00 €               500,00 €          16.500,00 € 

 32100-22709   SERVEI CATERING ESCOLA BRESSOL       10.000,00 €            2.000,00 €          12.000,00 € 

 32101-22700   NETEJA CEIP       42.000,00 €            5.500,00 €          47.500,00 € 

 33000-22700   NETEJA CASAL         4.000,00 €               400,00 €            4.400,00 € 

 33400-22609   ACTES CULTURALS DIVERSOS         4.000,00 €               300,00 €            4.300,00 € 

 33400-22610   CAVALCADA DE REIS         1.000,00 €            1.000,00 €            2.000,00 € 

 33400-22612   APLEC SARDANES         6.000,00 €            1.000,00 €            7.000,00 € 

 33400-22611   ACTES DE NADAL         1.600,00 €            7.000,00 €            8.600,00 € 

 33400-22613   DIADA 11 SETEMBRE         1.000,00 €               500,00 €            1.500,00 € 

 33700-13000   PERSONAL TEMPORAL CASAL ESTIU         3.000,00 €            1.200,00 €            4.200,00 € 

 33700-16000   S.S. PERSONAL TEMPORAL CASAL ESTIU            900,00 €               550,00 €            1.450,00 € 

 34100-13100   LABORAL TEMPORAL ESPORTS         5.200,00 €            1.000,00 €            6.200,00 € 

 49100-13100   PERSONAL EMISSORA         7.000,00 €            1.400,00 €            8.400,00 € 

 91200-22601   ATENCIONS PROTOCOLARIES       18.000,00 €            8.000,00 €          26.000,00 € 

 92000-13100   LABORAL TEMPORAL SECRETARIA       28.100,86 €            5.500,00 €          33.600,86 € 

 92000-22700   NETEJA DEPENDENCIES MNPALS         9.500,00 €            2.100,00 €          11.600,00 € 
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 92000-22702   MANTENIMENT EXTINTORS            600,00 €               350,00 €               950,00 € 

 33701-22700   NETEJA LLAR JUBILATS         4.900,00 €            1.500,00 €            6.400,00 € 

 33800-22609   FESTA MAJOR,       84.500,00 €            3.000,00 €          87.500,00 € 

 34100-16000   SS ESPORTS         2.000,00 €               200,00 €            2.200,00 € 

 92000-16000   S.S. PERSONAL SECRETARIA       44.528,52 €            1.500,00 €          46.028,52 € 

 92000-22500   IMPOSTOS TRIBUTS I TAXES         3.000,00 €            1.000,00 €            4.000,00 € 

 92000-22711   MANTENIMENT ABS INFORMATICA       13.000,00 €            1.000,00 €          14.000,00 € 

     TOTAL          76.600,00 €   

   CREDITS EXTRAORDINARIS      

 49100-62600   EQUIPS INFORMATICS EMISSORA   TOTAL            1.000,00 €            1.000,00 € 

        

          
   TOTAL     235.331,60 €          77.600,00 €        291.181,60 € 

  FINANÇAMENT      
87000  ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA   TOTAL  77,600,00   

        
 
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 
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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 4/2011, 
per import de .77.600,00 €,  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. 
 
Essent aprovat per  unanimitat. 
 
Torn obert d’intervencions el Regidor s Sr. Manel Plana . Comenta que  s’ha utilitzat  el 
romanent  líquid de Tresoreria per necessitats ineludibles., per fer front  a les despeses. 
 
La Regidora M. Carme Vidal pregunta que com funciona? Son les  factures que han 
arribat des del darrer Ple, les que es contemplem en aquesta modificació?  
Per Secretaria es comenta que les despeses son previsions i que pressupostàriament es 
fixen tenint en compte la ultima liquidació aprovada i la liquidació del pressupost del 
l’any. 
 
La Regidora Maria Carme , comenta que ni ha modificacions amb desviacions 
importants , que considera tendiran que ser mes ajustades, ja que son previsibles com 
per exemple la Neteja del CEIP  i entenc que altres son fluctuants i mes difícils de 
preveure. 
 
Intervé la Regidora Sara Vila i pregunta per la partida dels  estudis i treballs tècnics? 
 
Per Secretaria es contesta que n’hi ha quantitats previsibles com son els Honoraris dels 
Tècnics , i altres que depenen dels encàrrecs , com ara el de la realització de una 
Auditoria Energètica. 
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La Regidora Sara , pregunta respecte a l’auditoria Energètica , si tan sol es de 
l’enllumenat .? 
 
Contesta els Regidor Sr, Joan Fontova i diu que es d’enllumenat i dependencies , fins 
ara s’han anat fent coses , i amb aquest Estudi es disposarà d’un pla director d’actuació , 
i es podrà estalviar  consums i adequar o suprimir potències contractades. 
 
Intervé novament la Regidora M. Carme  Vidal ei diu que vol que conste en acta 
que “- Sort que hi havia diners de l’equip anterior.  Encara disposen a caixa de 
diners i això es bo,  que tal com van les coses, sempre és bo tenir. 
 
Per Secretaria es comenta com funciona i com es genera el Romanent de Tresoreria .  
 
Pren la paraula la Regidora Sara Vila i manifesta que  consti en acta "Que les  despeses 
d’atenció protocol·lària es tindríem que reduir a la mínima expressió. 
 
Intervé el Regidor Manel Plana i manifesta que en despeses protocol·làries han hagut les 
mateixes despeses que abans, ei inclús s’han reduït , sobre tot en despeses de Nadal  i  
que consti en acta  que jo he renunciat als ingressos com a Regidor, per reduir les 
despeses. 
 
Intervé la Regidora Sara Vila i comenta que seguint la  línea exposada ,renuncio a 
l´Aguinaldo de Nadal. 
 
Comenta la Regidora M. Carme Vidal adreçant-se al Regidor Manel Plana “ em sembla 
perfecte i ètic.” 
 
Intervé l’alcalde Sr. Josep Abad i manifesta que els pressupostos  els intentaren tenir  
pel mes que ve, e intentaren seguir un criteris de coherència  i adequats a les 
circumstàncies  i així els suplements pot ser no caldran  o be es reduiran al mínim 
indispensable. Comenta que el nou equip de govern es va trobar amb el pressupost de 
d’anterior Consistori , no dels pressupostos nostres. 
 
Pren la paraula el Regidor Musicco Pasquale i manifesta que  Demanaré a l’equip de 
Govern que faci públiques les quanties dels regidors de l´anterior Consistori i de 
l´actual. 
 
Contesta l’alcaldia i diu que les percepcions del nou equip  figuren en cada ple, i l’altre 
es pot mirar. Els números i les coses clares. La nostra intenció es reduir costos per 
exemple aquest any l’arbre ha estat cedit per una empresa, aquest any s’han fet targetes 
per a tot el municipi, no s’ha fet dinar de Nadal  
 
Intervé la Regidors Silvia Olmo i comenta que enguany , No s’ha fet dinar de Nadal, i a 
les Entitats se’ls hi ha donat uns detalls i han estat molt agraïdes. 
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Per últim intervé el  Regidor Manel Plana  i  manifesta que  Apel·lem a la 
responsabilitat de cada Regidor, perquè tots som nous, però tenim una persona que és 
servicial i a la nostra disposició, però també som nosaltres que un cop demanat  està a 
tots els arxius. La proactivitat ens ha de caracteritzar com a regidors i responsables de la 
democràcia i de la gent. 
 
Sotmès a votació s’aprova per unanimitat . 
 
XII.- DECRETS E INFORMES ALCALDIA I REGIDORIES . 
Seguidament per l’alcalde es dona compte dels següents decrets a fi de donar 
compliment al precepte legal que obliga a l’alcalde de donar compte d’aquestes 
resolucions a la Corporació (art. 42 del R.O.F.) 
 

• Sol·licitud Subvenció per la realització Plans d’ocupació . 
• Decret Devolució Fiança Josep Maria Bañeres Vidal, obres Avd Esports 6 de 

Rosselló. 
• Decret Devolució Aval a Promociones Bejoan SL, edifici plurifamiliar situat a 

C/ Josep Moragues,2. 
• Decret Contractació Personal Brigada Obres i Manteniment . Jacob Suarez i 

Onofre Brao i Decret Contractació Salvador Brao dins del Pla d’ocupació. 
• Decret , exercici activitat Acadèmia de Ball , ubicada a C/ Major 29 a favor de 

Margarida Rius Hernandez. 
• Decret , concedint permís per ocupació via publica amb taules i cadires fora de 

temporada a Dorina Nicoleta Olaeriu a l’emplaçament de Plaça Nova 9. 
• Signatura Acord de Col·laboració entre el Consorci per la Normalització 

Lingüística i l’Ajuntamen5t per promoure el programa Voluntariat per la 
Llengua. 

• Decret d’elevació a definitiu  l’acord de aprovació Ordenances Fiscals per l’any 
20012. 

• Contractació del Servei d’auditoria Energètica de l’enllumenat públic exterior 
del municipi. 

• Sol·licitud Subvenció al ICAEN , per subvencionar l’auditoria Energètica 
enllumenat exterior. 

• Decret de Modificació Llicencia Primera Ocupació a Oscar Seuma Jove, pel 
compliment de la condició imposada. 

• Decret declarant l’incompliment de les societats Fercaber ,Constru 2005 SCAI 
SL i Obres i Construccions Sierra, de l’ordre d’execució de la retirada de les 
Grues en el C/ Sol e iniciar els tràmits d’execució forçosa i comunicar-ho als 
Administradors Concursals de les societats esmentades. 

• Proposta de Resolució Expedient LL20090150 a Subministres Cel·lulòsics, 
Activitat Annex II.I, Apartat 9, Subapartat 5 elaboració de caixes , manipulació 
de paper i cartró, emplaçada a Crtra N-230 KM 10, actualment en Camí de 
Benavent s/n.  
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• Resolució Aprovació Definitiva d’estatuts i Bases d’actuació Junta 
Compensació Urbanística PMU-3 i aprovar-ne la seva constitució. 

• Decret Renovació Rènting Maquines Fotocopiadores  Ajuntament i Cessió de 
dos maquines Consultori i Escola Bressol.  

• Sol·licitud Bestreta a Diputació respecte a les despeses de manteniment 
Consultori Local 2011. 

• Acceptació Pressupost Fosa Sèptica , denuncia ACA, a Miguel Hernandez 
Callau.. 

• Aprovació Projecte Reparcel·lació Sud 1 
. 

INFORMES: 
Seguidament l’Alcaldia informa dels següents assumptes : 

• Signatura Conveni Urbanístic amb Jaume Borrero ,esposa e Ibercaixa. 
• Aprovació Definitiva Pla Parcial SUD 1 de Rosselló, per la Comissió 

d’urbanisme de Lleida . 
• Eleccions Generals 2011. 
• Denuncia presentada contra l’ajuntament de Rosselló i l’agrupació Emissores 

EMUN.. 
• Targes Nadal i altres actuacions.. 
• Concessió Subvenció Consultori i Prorroga . 
• Col·locació Badens en C/ Raval, Lateral C/ N-230 (Restaurant Ambrosia)  i C/ 

Major en dos trams  i senyalitzacions. 
• Llums Nadal , Contracte 3 Anys. 
• Visita a Carreteres per la Cessió dels vials laterals  , rotondes etc. 
• Convocatòria Assemblea Comunitat Propietaris , local Consultori. 
• Cistelles Nadal. 
• Campanya Donació Sang el dia 28 de novembre de 2011. 
• Compensació Cooperatives 2011. 
• Renovació Xifra Població  a 1 de Gener de 2011., resultant 3.030 Habitants. 

 
En aquest punt s’obre un petit debat envers els Decrets e Informes, essent de destacar 
entre altres intervencions les següents   
Intervé el Regidors SR. Joan Fontova  i comenta  el tema de la retirada de les grues,i 
manifesta que  l’ajuntament acabarà retirant-les e intentarà el cobrament subsidiari a qui 
es pugui, ja que tots estan en situació concursal. 
 
Per la Regidora Sara Vila es comenta que  bé per la iniciativa de retirada de grues, i 
respecte els edificis que no s’han acabat de fer, podria l’ajuntament  estudiar la 
possibilitat de quedar-se amb aquestos edificis i reconvertir-los en vivenda social.  
 
Intervé novament el Regidor d’urbanisme Sr. Joan Fontova i manifesta que dites 
construccions es troben sota tutela judicial, i fins que es resolgui, l’ajuntament no pot 
fer res. 
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La Regidora Sara Vila comenta que  es pot cobrar un manteniment, una mena de lloguer 
del sol. Alguna cosa es pot fer dins del teu terme., s’ha de trobar la manera . 
 
Intervé la Regidora Maria Carme Vidal i manifesta que valdria la pena fer alguna cosa. 
Jo voldria comentar que quan s´obri un establiment, que no ho faci sense permís, 
perseguiu el frau. 
 
Intervé l’alcalde i comenta que s’ha de perseguir el frau en tots els aspectes. A vegades 
et trobes amb situacions contradictòries , i  després encara hi ha qui porta 400 i pico 
firmes, i resulta que tu estàs perseguint aquest frau, i et diuen que no ho facis. O tots o 
ningú. 
 
Intervé novament la Regidora Maria Carme Vidal manifestant que l’ajuntament ha de 
fer complir la Llei i amb aquest tema tens tot el nostre suport.. 
 
Intervé novament l’alcalde i torna a manifestar que es queda  molt sorprès quan intentes 
anar amb la Llei i que la gent ho compleixi,  que vinguin amb 400 firmes i que et diguin 
que som nosaltres els que ho fem malament. 
 
Intervé la Regidora Sara Vila i pregunta si  es tracta d’ordenança fiscal o de Llei de  la 
Generalitat? Entenc que aquesta Llei es fa des de l’ajuntament. 
Per Secretaria es comenta la potestat normativa de l’ajuntament i el principi de 
subsidiarietat de la normativa municipal a una  Llei que la habiliti. 
Intervé la Regidora Maria Carme Vidal i adreçant-se a l’alcalde li manifesta que  a 
l’hora de complir la Llei sempre em tindràs al teu costat. 
 
Respecte als Informes el Alcalde comenta respecte a la visita a Carreteres, ja disposen 
d’ autorització signada per les rotondes centrals a Rosselló i posar al lateral de 
l´Ambrosia. 
 
Comenta igualment la interposició de una  denúncia contra l’ajuntament i el Grup 
d’emissores d´EMUN referent a la propietat intel·lectual  que també s’està estudiant per 
la seva solució.. 
 
XIII.-LLICENCIES 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 63/2011 
NOM / DOMICILI NURIA GARCIA GARCIA 

Major, 68, 1er.3a 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Col·locació d’una pèrgola desmuntable, vivenda del carrer Major, 68, 1er 3a, d’aquest 
Municipi 
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CONTRATISTA No consta 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 07-11-2011 
 
Nº EXPEDIENT 67/2011 
NOM / DOMICILI ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU 

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

DESCRIPCIÓ Instal·lació nova línia subt.baixa tensio, per nou subministrament e.electrica, carrer 
Major, Av.dels Esports i Cami d’Albelda, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Ells mateixos 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 17-11-2011 
 
Nº EXPEDIENT 66/2011 
NOM / DOMICILI TELEFONICA DE ESPAÑA SAU 

Av.Ramon y  Cajal, 47, 1a.planta 
43005-TARRAGONA.- 

DESCRIPCIÓ Canvi de 4 suports fusta, linia aeria existent al carrer Av.dels Esports, s/n., d’aquest 
Municipi 

CONTRATISTA Ells mateixos 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 17-11-2011 

 
Nº EXPEDIENT 64/2011 
NOM / DOMICILI MARIA JESUS MOIX SEGURA 

c/ Major, 14 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Reparació de goteres de coberta a la vivenda del carrer Major, 14, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Construccions Ramon Ribes 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 22-11-2011 
 
Nº EXPEDIENT 65/2011 
NOM / DOMICILI ANTONIA FERNANDEZ BOIRA 

c Major, 65 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Reparació d’una gotera de coberta a la vivenda del carrer Mjaor, 65, d’aquest Municipi 
CONTRATISTA No consta 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret  d’ Alcaldia 22-11-2011 
 
Nº EXPEDIENT 00/2011 
NOM / DOMICILI JOSEP GUARDIA JOVE 

c/ Major, 79 

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

25



 
 
 
 
 
 
 
 

25124-ROSSELLO 
DESCRIPCIÓ Pintar façana vivenda del carrer Major, 79, d’aquest Municipi 
CONTRATISTA No consta 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 29-11-2011 
 
Nº EXPEDIENT 68/2011 
NOM / DOMICILI GAS NATURAL DISTRIBUCION 

Pol.Industrial El segre, parc.301 
25191-LLEIDA 

DESCRIPCIÓ Obertura rasa subministrament nou client al carrer Major, 3 d’aquest Municipi 
CONTRATISTA Ell mateix 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 29-11-2011 
 
Nº EXPEDIENT 71/2011 
NOM / DOMICILI FRANCISCO GORGUES  FERNANDEZ 

c/ Carrasco i Formiguera, 80 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Canvi de paviment de magatzem existent, a la vivenda  del carrer Major, 97, d’aquest 
Municipi 

CONTRATISTA Ell mateix 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 01-12-2011 
 
Nº EXPEDIENT 70/2011 
NOM / DOMICILI MONTSERRAT FOLGUERA BAÑERES 

c/ Major, 60 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Arranjament façana vivenda del carrer Major, 60, d’aquest Municipi 
CONTRATISTA Construccions Ramon Ribes 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 01-12-2011 
 
Nº EXPEDIENT 69/2011 
NOM / DOMICILI EPIFANIO BENAVENTE PAÑO 

C/ Carrasco i Formiguera, 49 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Rebaix de gual en vorera per pas de vehicle al parquing de la vivenda del carrer Carrasco 
i Formiguera, 49, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Joan Ramon Cuadrat Cabiscol 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 01-12-2011 
 
Nº EXPEDIENT 72/2011 
NOM / DOMICILI TERESA BAÑERES BALAGUER 
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c/ Unio, 6 
25124-ROSSELLO 

DISCRIPCIÓ Canvi de 2 portes  (magatzem i porta vianants) a la vivenda del carrer Unio, 6, d’aquest 
Municipi 

CONTRATISTA Ells mateixos 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 01-12-2011 
 
Nº EXPEDIENT 00/2011 
NOM / DOMICILI NATI BALDOMA JOVELL 

C/ Graver de Baix, 6 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Pintar façana darrera vivenda del carrer graver de Baix, 6 (Graver de Dalt, s/n.), d’aquest 
Municipi 

CONTRATISTA No consta 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 15-12-2011 
 
Nº EXPEDIENT 75/2011 
NOM / DOMICILI OSCAR SEUMA JOVE 

c/ Moli del Botta, 16 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Arrebossar parets mitgeres vivenda del carrer Moli del Botta, 16, d’aquest Municipi 
CONTRATISTA Ell mateix 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 13-12-2011 
 
Nº EXPEDIENT 00/2011 
NOM / DOMICILI PROMOCIONS 25001 S.L. ( en representacio Felipe Justicia Castro) 

c/ Jaume II, 7 bis entresol 3a 
25001-LLEIDA 

DESCRIPCIÓ Instal.lacio de grua automontante en via publica al carrer Av.del Roser, cantonada amb el 
carrer del Pla, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Ells mateixos 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 15-12-2011 
 
Nº EXPEDIENT 76/2011 
NOM / DOMICILI LLUIS ROMAN ALOS 

c/ Moli del Botta, 4 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Reformes bany, canvi rajoles i sanitaris a l’habitatge del carrer Moli del Botta, 4, 
d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Servei Integral de Reforma, SL 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’ Alcaldia 27-12-2011 
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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.  

 
XIV.- FACTURES I COMPTES E INFORME DE MOROSITAT . 
S'aprova i dona compte de la relació de factures detallada i en poder dels regidors que 
ascendeix a la quantitat de        172.494,24 €    

 
INTERESSAT DESCRIPCIO  IMPORT  

JOSEP ABAD FERNANDEZ Indemnit.membres corporació, novbre i desembre-2011 

MANEL PLANA FARRAN Indemnit.membres corporació, novbre i desembre-2011 

JOAN FONTOVA VILARO Indemnit.membres corporació, novbre i desembre-2011 

ELISA TORRELLES TORMO Indemnit.membres corporació, novbre i desembre-2011 

JAUME BORRERO MONTIJANO Indemnit.membres corporació, novbre i desembre-2011 

SILVIA OLMO PAREJA Indemnit.membres corporació, novbre i desembre-2011 

LLUIS RODRIGO GALAN Indemnitzacio membres corporacio, novembre-2011 

JAUME FERNANDEZ GONZALEZ Indemnitzacio membres corporacio, novembre-2011 

SARA M. VILA GALAN Indemnitzacio membres corporacio, novembre-2011 

PASQUALE MUSICCO Indemnitzacio membres corporacio, novembre-2011 

MARIA CARME VIDAL TORRUELLA Indemnitzacio membres corporacio, novembre-2011 

ECOBROADCAST, SL. Moduls mesa de mezclas, per emissora 

UNIPRESALUD Activitat Tecnica, quota mensual, 1-11 a 30-11-11 

UNIPRESALUD Examens salut u salut laboral, 1-11-11 a 31-1-2012 

ELECTRO-STOCKS Materials vris per manteniment enllum.casal i altres 

FERRETERIA ALBERT SOLER Materials varis per cementiri, escoles, jardins i altres 

SERVEIS LIC 1999, SLU Serveis neteja viaria, mes d'octubre-2011 

EXCAVACIONS CASANOVAS; SL. Treballs neteja runa cami calvari 

EXCAVACIONS CASANOVAS; SL. Arranjament recinte firal, gas-oil grups electrogens 

SEGRE SERVEIS,S.A. Begudes varies per l'ajuntament i f.major-2011 

CAJEBEL,S.L. Transport poda arbres municipi 

GERMANS RIBES, C.B. Pa de pessic , festa major octubre-11 

AQUALIA Reparació desguas diposit  aigua Rossello 
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CONSTRUCCIONS E.RIBES FDEZ. Treballs reparacio entrada parquing c/ la llum 

CONSTRUCCIONS E.RIBES FDEZ. Treballs posar retol de ferro, Rossello, av.guillem 

CONSTRUCCIONS E.RIBES FDEZ. Treballs rampa acces al casal  

CONSTRUCCIONS E.RIBES FDEZ. Treballs fer regates posar tubs, costat rotonda R.Berenguer 

CONSTRUCCIONS E.RIBES FDEZ. Reparacio carrer graver i desembossar tub c/ nou 

CONSTRUCCIONS E.RIBES FDEZ. Tapar forat arbre plaça Nova 

CONSTRUCCIONS E.RIBES FDEZ. Canviar ubicacio tauler publicitat davant casal 

CONSTRUCCIONS E.RIBES FDEZ. Desmuntar marquesina bus i tornar.la a muntar 

CONSTRUCCIONS E.RIBES FDEZ. Treballs varis  cementiri  municipal 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.elec.bombes d'aigua, 6-9 a 6-10-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.elect.casal, 6-9 a 6-10-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.elect.escoles, 6-9 a 6-10-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.elect.enllum.public,6-9 a 6-10-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. rebut e.elect.enllum.public, 6-9 a 6-10-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.elect.llar jubilats, 6-9 a 6-10-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.enlum.public, ET, 6-9 a 6-10-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.zona esportiva, 6-9 a 6-10-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.ajuntament, 6-9 a 6-10-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.enllum.public, 31-8 a 30-9-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.escola bressol, 6-9 a 6-10-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.enllum.public, 6-9 a 6-10-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.escorxador, 12-7 a 14-9-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.bombes d'aigua, 4-8 a 6-9-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.escoles, 4-8 a 6-9-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.casal, 4-8 a 6-9-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.escola bressol, 4-8 a 6-9-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.enllum.public, 4-8 a 6-9-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.enllum.public, 4-8 a 6-9-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.enllum.public ET, 4-8 a 6-9-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.llar de jubilats, 4-8 a 6-9-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.ajuntament, 4-8 a 6-9-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.zona esportiva,4-8 a 6-9-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.enllum.c.benavent, 3-8 a 5-9-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.enllum.colonia, 4-8 a 6-9-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.enllum.public, 4-8 a 6-9-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.enllum.blocs s.pere, 3-8 a 5-9-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.enllum.public, 4-8 a 6-9-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.enllum.public, 12-7 a 14-9-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.enllum.magatzem c.alpicat, 12-7 a 14-9-11 
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UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.cementiri, 12-7 a 14-9-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.ajunt.vell, 13-7 a 13-9-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.enllum.public, 13-7 a 13-9-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.consultori vell, 13-7 a 13-9-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.escoles, 13-7 a 14-9-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.escoles, 13-7 a 14-9-11 

ROBERT CANALES LARIOS Despeses varies trobada motos f.major oct-11 

GAS NATURAL FENOSA Rebut gas natural casal, 2-9 a 2-11-11 

GAS NATURAL FENOSA Rebut gas natural ajuntament, 7-10 a 7-11-11 

GAS NATURAL FENOSA Rebut gas natural escoles, 7-10 a 7-11-11 

ENTORN URBA Tanca de fusta parcs infantils 

QUALITY COLORS, SCP Pintura trafic groga, vies publiques 

QUALITY COLORS, SCP Materials neteja escoles 

QUALITY COLORS, SCP Materials neteja escoles 

CAJEBEL,S.L. Transport poda arbres municipi 

MOBLES L'EBENISTA Arranjament porta bany escoles i canviar pany sala manualitats 

CREU ROJA JOVENTUT Intervencio tipus SOM.NIT, festa major oct. 15-10-11 

LLIBRERIA CASELLES Obsequi Estancia Chic Smartbox,  M.Jesus 

FRU-ROSE SCCP Palot i  palets per carrossa chambelan-2011 

PRODUCCIONS DELICIOSES,S.L. Despeses dinar i esmorzar, eleccions 20-11-11 

ACUSTIELEC Altaveu i microfons 

MUSICAL MOLLURUSSA,SL. Materials varis per l'escola de musica 

GAS NATURAL FENOSA Rebut gas escoles, 2-9 a 2-11-11 

CAJEBEL,S.L. Recollida poda arbres municipi, 16/11/11 

DESPATX SIMEO MIQUEL Honoraris  assess.general, atencio, consultes, maig-agost-11 

ESTUDI MARIONA Acte eleccions pubilles diada-11 i sessio fotogr.regidors 

ESTUDI MARIONA Acte aplec sardanes i ball de bastons-juliol-2011 

FERRETERIA ALBERT SOLER Materials varis per manteniment  i altres 

GUERIN LLEIDA Materials varis per manteniment 

MARGARITA RIUS HERNANDEZ Activitat clases gimnastica, novembre-2011 

CONSELL COMARCAL SEGRIA Serveis recollida escombreries, octubre-2011 

TALLERS ROSSELLO Reparar rodes i canviar cobertes, maquina netejar carrers 

LIMPIEZAS PIRINEO,S.L. Serveis neteja vidres totes dependencies, octubre-11 

LIMPIEZAS PIRINEO,S.L. Serveis neteja totes dependencies, octubre-2011 

LIMPIEZAS PIRINEO,S.L. Serveis neteja vestidors poliesportiu, octubre-11 

TELEFONICA DE ESPAÑA, MOVISTAR Facturació plana empreses, mes de novembre-2011 

PUBLICIDAD Y GESTION NAVARRO,S.L. Camissetes per la cursa Duatllo , 30-10-11 

INTRACATALONIA,S.A. Serveis noticies emissora, novembre-2011 

DESARROLLOS AGROQUIMICOS,SA Sulfats jardins municipi 
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CONSORCI RESIDUS DEL SEGRIA Serveis recollida residus FORM, octubre-2011 

CONSORCI RESIDUS DEL SEGRIA Serveis recollida residus RSU, octubre-2011 

CONSTRUCCIONS E.RIBES FDEZ. Arranjament goteres edifici ajuntament 

CONSTRUCCIONS E.RIBES FDEZ. Arranjament goteres escola bressol 

MARGARITA RIUS HERNANDEZ Activitat classes gimnastica, octubre-2011 

FONTANET,C.B. Xocolata i coques, caminada  de pinyana 

JOSEP MARIA BAÑERES VIDAL Devolucio aval, obres av.esports 

INFOUNIO,S.L. Toner colors per l'ajuntament 

TALLERS ROSSELLO Treballs varis vehicle ajuntament 

TALLERS ROSSELLO Revisar fallo conector vehicle ajuntament 

TORRELSA Cafe i gots per l'ajuntament 

CAJEBEL,S.L. Viatges recollida poda arbres municipi 

TELEFONICA DE ESPAÑA, MOVISTAR Rebut telefons mobils ajuntament, 18-10 a 17-11-11 

LIMPIEZAS PIRINEO,S.L. Serveis neteja vidres totes entitats, novembre-11 

LIMPIEZAS PIRINEO,S.L. Serveis neteja totes entitats, novembre-2011 

LIMPIEZAS PIRINEO,S.L. Serveis neteja vestidors camp de futbol, novembre-11 

LABORATORIS DE BIOTECNOLOGIA masilla i aplicador, per manteniment 

LLIBRERIA CASELLES Cartulines color, escola de musica 

SISTEMAS DIGITALES CATALUNYA Ampliacio garantia maq. AP830, 29-12-11 a 28-12-12 

TALLERS ROSSELLO Canviar maneta vidre porta esquerra, vehicle ajuntament 

LLUIS TORRELLES PIJUAN Poda i retirada brossa arbres, municipi Rossello 

LLUIS TORRELLES PIJUAN Treballs poda, cementiri, colonia i tractament fitosanitari 

AGENCIA CTALANA  DE CERTIFICACIO Certificat personal d'identificacio i signatura (alcalde) 

PUBLICIDAD Y GESTION NAVARRO,S.L. Pancarta Duatllo Rosselló, 30-10-2011 

COMERCIAL  ILLA GIRO Sacs de guix i maximbrats, per manteniment 

MARIA ISABEL FARRERO Lloguer magatzem c/ Major, 133, desembre-11 

SISTEMAS DIGITALES CATALUNYA Facturacio fotocopies, 8-11-11 a 8-12-11 

CORREUS I TELEGRAFS, LLEIDA Franqueig correspondencia, novembre-2011 

WOLTERS KLUWER Llibre la tramitacio aprovacio plans urb.municipals 

LOCALPROM Butlleti local subvencions, desembre-2011 

HORTICULTURA BELLMUNT Abet de nadal per l'ajuntament 

EXCAVACIONS CASANOVAS; SL. Treballs neteja pou granja Herrera, Cami Benavent 

UNIPRESALUD Activitat tecnica, quota mensual, 1-12 a 31-12-2011 

UNIPRESALUD Examens salut , novembre-2011 

COMPOST SEGRIA,S.A. Transport poda arbres municipi 

FERRETERIA ALBERT SOLER Materials varis per manteniment i reparacions 

ADRIAN MANUALITATS Materials varis per manualitats 

VIVEROS VALLS, S.L. Avet 

SEGRE SERVEIS,S.A. Begudes varies ajuntament, mes de novembre-2011 
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FERROS ALBERT SOLER Tub ferro negre pel cementiri 

QUALITY COLORS, SCP Tovallola tork matic, ajuntament 

AQUALIA Connexio d'una font al Poligon d'alkanis, s/ pressupost 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.bombes aigua, 6-10 a 7-11-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.casal, 6-10 a 7-11-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.escoles, 6-10 a 7-11-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.escoles, 14-9 a 15-11-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.escola bressol, 6-10 a 7-11-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.ajunt.vell baixos, 13-9 a 15-11-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.ajunt.vell, 13--9 a 15-11-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.escorxador, 14-9 a 14-11-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.cementiri, 14-9 a 14-11-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.edif.ajuntament, 6-10 a 7-11-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.zona esportiva, 6-10 a 7-11-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.llar jubilats, 6-10 a 7-11-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.enllum.colonia, 6-10 a 7-11-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.eelctr.enllum.public, 6-10 a 7-11-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.enllum.blocs s.pere, 5-10 a 7-11-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.enllum.public, 6-10 a 7-11-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.enllum.public, 6-10 a 7-11-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.enllum.public, 6-10 a 7-11-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.enllum.public, 6-10 a 7-11-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.enllum.c.benavent, 5-10 a 4-11-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.enllum.c.benavent, 5-9 a 5-10-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.enllum.blocs s.pere, 5-9 a 5-10-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.enllum.public, 30-9 a 31-10-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.enllum.colonia, 6-9 a 6-10-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.enllum.public, 6-9 a 6-10-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.enllum.public, 14-9 a 14-11-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut  e.electr. Magatzem c.alpicat, 14-9 a 14-11-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.enllum.public, 14-9 a 15-11-11 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electr.enllum.public, 13-9 a 15-11-11 

ROCRISSA, S.L. Esbrossar camins municipi 

QUIMICA SERO,S.L. Serveis desratitzacio, 5-12-11 

ESBART ROSSELLONES Correfocs festa major octubre-11 

ARA PRODUCCIONS,S.L. Bosses de caramels, festa reis 2012 

CAJEBEL,S.L. Viatges recollida poda arbres municipi 

CAJEBEL,S.L. Viatge recollida poda arbres municipi 

ENTITAT AUTONOM DIARI OFICIAL P Anunci informacio publica, plec clausules, projec.consultori local 
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SEMAPRIN, S.L. Revissio i recarga extintors totes dependencies 

PREMSA DEL MATI, SLU Edicte aprovació bases gestio PMU3 

MASICH ENGINYERS INDUSTRIALS SLP Honoraris docum.escoles i asses.tecnic carpa 

DISTRIBUCIONS FRANQUET,S.L. Lots de nadal-2011 

SOCIETAT GRAL D'AUTORS Drets d'autors, f.major juliol i octubre-2011 

SOCIETAT GRAL D'AUTORS Drets d'autors, repres.xip-xap,  2-7-2011 

SOCIETAT GRAL D'AUTORS Drets d'autors f.major octubre-2011 

GAS NATURAL FENOSA Fac.gas natural edif.ajuntament, 7-11 a 7-12-11 

GAS NATURAL FENOSA Fac.gas natural escoles, 7-11 a 7-12-11 

FOTO LLUM, S.L. Copies digitals 20x30 

HORTICULTURA BELLMUNT Plantes per jardineres plaçes 

CONSELL COMARCAL SEGRIA Serveis recollida escombreries, novembre-2011 

CONSELL COMARCAL SEGRIA Fons Tram Supramunicipal 2011 

UNION FENOSA CIAL, S.L. Rebut e.electrica enllum.public, 31-7 a 31-8-2011 

JOSEP FERNANDEZ GONZALLEZ Abono escola bressol, adria fdez. 2011 

CONSORCI RESIDUS DEL SEGRIA Serveis recollida residus RSU, novembre-2011 

CONSORCI RESIDUS DEL SEGRIA Serveis recollida residus FORM, novembre-2011 

CARME, REGALS Baietes i plats per manualitats 

CARME, REGALS Plantes nadal per musica, cantada coral i llaminadures 

SEMIC Manteniment carpeta ciutadana i gestio interna 

FONTANET,C.B. Despeses varies turrons, per obsequis nadal 

METAL.LIQUES RUBINAT Treballs soldar barilles pilars vies publiques 

MN CATERING 2003,S.L. Menjars preparats escola bressol, desembre-2011 

MN CATERING 2003,S.L. Menjars preparats escola bressol, novembre-2011 

FRU-ROSE SCCP Servei carretilla trasllat jardineres plaça esglesia 

FERRETERIA ALBERT SOLER Despeses varies par manteniment 

BUFETE GONZALO ADVOCATS Assessoria juridica  trimestre-2011 

TELEFONICA DE ESPAÑA Facturacio plana empreses, desembre-2011 

TELEFONICA DE ESPAÑA Facturacio plana empreses, desembre-2011 

INTRACATALONIA,S.A. Servei basic noticies emissora, desembre-2011 

MARGARITA RIUS HERNANDEZ Activitat classes gimnastica, desembre-2011 

INFOUNIO,S.L. Destructores paper per l'ajuntament 

JOSEP ABAD FDEZ Dietes i parking, diferents dates 2011 

EVA MARIA VILLALBA BENAVENTE berenar i refrescos i cafes, taller manualitats 

ADORACION AVENTIN HUGUET Assessorament juridic 4art trimestre-2011 

DOM ARQUITECTES ASSOCIATS Honoraris modificacio puntual POUM ROSSELLO 

VALERI MAS BOLDU Honoraris d'assessorament urbanistic, 4art trimestre-11 

C.REGANTS ARAGO I CATALUNYA, ROSSELLO Rebut comunitat regants canal Arago i Catalunya de Rossello 

JOSEP GALLART BANYERES Planificacio i organit.activitats esportives, estiu-2011, piscines 
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ANGELS MARTINEZ FERNANDEZ Planificacio i organit.activitats esportives, estiu-2011, piscines 

LA OFICINA (Jesus Fiuza) Materials per l'oficina 

AQUALIA Rebut canon d'aigua, zona esportiva, 18-8 a 16-11-11 

AQUALIA Rebut canon d'aigua, escorxador, 24-8 a 17-11-11 

AQUALIA Rebut canon d'aigua, e.bressol vella, 18-8 a 16-11-11 

AQUALIA Rebut canon d'aigua edif.ajunt.22-8 a 16-11-11 

AQUALIA Rebut canon d'aigua escola bressol, 18-8 a 16-11-11 

AQUALIA Rebut canon d'aigua magatzem c.alpicat, 24-8 a 17-11-11 

AQUALIA Rebut canon d'aigua local social dones, 22-8 a 17-11-11 

AQUALIA Rebut  canon d'aigua casal, 18-8 a 16-11-11 

INFOUNIO,S.L. Lector targetes i ventilador, per l'ajuntament 

CASA BADIO Lots de nadal-2011 

JOSEP M.GONZALEZ SANCHEZ Lloguer maquina Dumper, 21-11 al 30-12-11 

  TOTAL          172.494,24   
 

En el torn obert d’intervencions es comenta la duplicitat d’alguna factura en la relació. 
 
La Regidora Sara Vila pregunta si l’Alcalde ha cobrat aquest mes 3.434 euros, i com 
s´organitza la retribució? 
 
Per Secretaria s’aclareix que ha cobrat  la mensualitat , en la relació hi figura novembre 
i desembre ..  
 
La Regidora M. Carme Vidal comenta i sugereix si la neteja de vidres, de 1.900 euros 
no es pot retallar? Hi ha una factura de l´octubre i una altra del desembre., es pregunta si 
n’hi ha despeses que es poden retallar.? 
  
També pregunta si el menjador de l´Escola Bressol, li suposa a l´Ajuntament alguna 
despesa?  
 
Contesta el Regidor Sr. Manel  Plana que tot el contrari, sort del menjador de l´Escola 
Bressol, que ens equilibra les despeses, ja que aquest curs no s’aplica la diferencia entre 
la subvenció i el cost del servei. 
 
Intervé novament la Regidora Maria Carme Vidal i  Pregunta  el   cost de col·locació del 
rètol de l’entrada al Municipi, ,afegeix que l’Alcalde va dir que  ha costat 1.500 euros i 
per claredat considera s’ha de fer constar totes les despeses que implica i no tant sol la 
seva elaboració, també les despeses connexes.. 
 
Contesta l’alcalde i diu que “ La col·locació del rètol  i els dos llums, ha costat 1.500 
euros, compara-ho amb una estàtua que costava 19.000 euros. 
A continuació a pregunta directa del l’Alcalde es pregunta al Regidors “Que penseu del 
lletrero de l´entrada de Rosselló?   I que  consti en acta.  
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La Regidora Sara Vila contesta i diu que  No l´agrada. 
 
El Regidor Mussico Pasquales diu que és molt original, encara que no sap si es el mes 
adient o pega gaire., afegint que a contrallum, no es llegeix  bé  “Benvingut a Rosselló”. 
 
La Regidora M. Carme.-Vidal també diu que no l’agrada. No es treu profit, ja que per la 
seva ubicació,  no es veu massa. 
 
Intervé la Regidora Silvia Olmo i diu que es l´enveja de tots els pobles, pregunteu.. 
 
Tambè es pregunta per la Regidora Maria Carme Vidal en relació a la factura del detall 
entregat amb motiu del  casament de la Maria Jesus treballadora de l’Ajuntament i 
manifesta  que no em sembla bé, els regals es fan entre la gent que treballa amb ella, no 
l´Ajuntament, no és per la quantitat si no pel fet. 
 
La Regidora Sara Vila també comenta que mai a vist que cap Administració ho faci. 

 
B) INFORMES DE MOROSITAT. 
Vist el contingut de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’apliquen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials,  
Vist, igualment, el contingut de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, 
de 29 de desembre,  
Atès que a l’empara d’aquestes disposicions normatives es preveu que els Tresorers o, en el seu 
defecte, els Interventors de les Corporacions Locals elaboraran, trimestralment, un informe 
sobre el compliment dels terminis previst en la Llei per al pagament de les obligacions de cada 
Entitat local, que inclourà necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents 
en què s’estigui incomplint el termini,  
Atès, tanmateix, que també es preveu que se’ns perjudici de la seva possible presentació i debat 
en el si del ple de la Corporació, aquest informe s’haurà de trametre - en tot cas -  als òrgans 
competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial als de les 
Comunitats Autònomes que, de conformitat amb els seus respectius Estatuts d’Autonomia, 
tinguin atribuïda la tutela financera de les Entitats Locals (art. 4 de la Llei 15/2010),  
Atès, en definitiva, que fins a 31 de desembre de 2011, el termini de pagament per al sector 
públic és de 50 dies,  
Atès, finalment, que l’ aplicació  informàtica actual que utilitza aquesta Corporació proporcionat 
per ABS Informàtica, S.L. i, d’acord amb el registre de factures, elabora els llistats 
corresponents, tant en quant a factures pendents de tramitació en el termini reglamentàriament 
establert, com en quant a factures pendents de pagament en el termini de 50 dies establert per a 
l’exercici 2011,  
 
Atès, finalment, que examinades les dades corresponents a aquesta Corporació i, dels tres 
trimestres vençuts, es conclou el  següent:  

 1r trimestre 2011: No hi ha dades La aplicació no era operativa.  
 2n trimestre 2011: Obligacions amb incompliment de terminis de pagament: Num de 

Factures 8; Import 66.730,28 
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 3r trimestre 2011: Obligacions amb incompliment de terminis de pagament: Num de 
factures 109; Import 184.826,18 

 4r trimestre 2011: Obligacions amb incompliment de terminis de pagament: Num de 
Factures 76 Import 160.957,22 ( Subjecte a modificació per no haver finalitzat el 4arft 
trimestre) 

 
A l’empara d’aquests antecedents es conclou que les obligacions pendents de pagament es 
corresponen, a l’empara del volum d’obligacions de la Corporació, en un índex i imports 
limitats Per aquest motiu cal aclarir que el sistema de comptabilització de les factures i la 
vinculació amb el programa establert amb motiu de la Llei de Morositat, fa referència a totes les 
factures  com a impagades quan, en realitat, no es així, ja que algunes factures s’han fet 
entregues a compte , figuren el import total i, per tant, únicament queda pendent de pagament l’ 
import restant . 
Per aquest motiu, doncs, cal concretar que els imports totals que apareixen en la facturació com 
a impagats en el termini de 50 dies, no es correspon amb l’import real “impagat” als 50 dies,.. 
A part d’això els incompliments, llevats de casos puntuals vinculats a situacions concretes, , són 
conceptes i imports poc significatius i el retard experimentat envers els 50 dies preceptius es de 
poca durada,  
Tambè es destaca, pel Sr.. Alcalde, l’elevat nivell de compliment dels terminis de pagament ja 
que, en alguns casos, al marge d’alguna errada u omissió puntual, la majoria dels casos són els 
de subministraments, amb la qual cosa les dades que resulten dels informes no són totalment 
correctes, ja que no tota la facturació es troba impagada sinó una  part, i, en altres casos, les 
desviacions respecte dels 50 dies previstos actualment són molt poc significatives.  
A més el Sr.  Alcalde comenta que, a dia d’avui, totes aquestes factures estan ja pagades  o en 
breu es pagaran  i, per tant, l’ajuntament es troba al corrent amb els seus proveïdors 
Vistos els antecedents exposats, el ple de la Corporació  manifesta  :  
Primer.- Donar-se per assabentats dels informes de morositat lliurats pels serveis d’intervenció 
d’aquesta Corporació corresponents al 2n i 3r i 4art trimestre de 2011; amb els aclariments que 
consten en el cos d’aquesta resolució.  
Segon.- Acordar la tramesa d’aquest acord, amb els informes preceptius en paper i/o per mitjà 
del fitxer XML generat per l’aplicació informàtic al Ministeri de Economia y Hacienda 
(Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autonomas y con las 
Entidades Locales) així com al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya. Secretaria General d’Economia i Coneixement. Direcció General de Política 
Financera, Assegurances i Tresor.  

 
Finalment el  Sr. Alcalde comenta que, a dia d’avui, totes aquestes factures estan ja pagades  o 
en breu es pagaran  i, per tant, l’Ajuntament es troba al corrent amb els seus proveïdors.  

 
XV.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I ASSUMPTES TRÀMITS. 
Seguidament per Secretaria es dona compte de la correspondència rebuda essent 
de destacar per la seva importància la següent : 

• Acta aixecada per la Comissió de seguiment del conveni de col·laboració entre 
Agencia de Protecció de la Salut i l’ajuntament de Rosselló , referent a la 
prestació de serveis de protecció de la salut. 

• Escrit adreçat al  Juzgado Mercantil 1 de LLeida, instant suspensió actuacions 
que es segueixen contra el Consorci EMUN i Ajuntaments que l’integren. 
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• Generalitat de Catalunya ,Direcció General de Politiques Ambientals ,escrit 
adjuntant copia resolució ponència ambiental de data 8/11/2011 respecte al Pla 
Especial per a la segona ampliació del dipòsit controlat de residus no perillosos 
de Alier S.A. 

• Conveni amb Cat Salut ,despeses manteniment any 2011, per import de 4.012,08 
Euros. 

• Escrit Diputació de Lleida, Patronat Promoció Econòmica , inici expedient 
revocació subvencions pel Pla de Desenvolupament Local de Rosselló. 

• Institut Nacional d’estadística ,Delegació Provincial de Lleida ,comunicant  inici 
treballs de camp respecte al Cens de Població i Habitatge 2011. 

• Comunitat General Regant Canal Pinyana ,comunicació tall aigua Canal 
Pinyana, amb la finalitat de realitzar treballs de neteja i reparacions ,dies 
inclosos entre el 6/02/2012 al 24/02/2012. 

• Servei d?ocupació de Catalunya, revocació parcial subvenció socorristes.  
 
En els assumptes de tràmit , es comenta la entrada en vigor de diversos textos legislatius 
amb incidència en la Admon Local, entre d’altres el Text refós de la Llei de Contractes, 
la nova regulació dels horaris dels establiment oberts al públic, i també es comenta la 
publicació definitiva de les ordenances fiscals per a 2012,; baixa de  l’Ajuntament de 
Corbins del consorci EMUN; atorgament de diverses subvencions de la Diputació de 
Lleida etc... 
 
XVI.-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 : 
 
El Regidor Manel. Plana , com a Portaveu del Grup CIU , comenta que - Unió de 
Pagesos, ha presentat una Moció, amb motiu de l’expropiació forçosa Autovies A-14 i 
A-22, perquè la Generalitat faci un acurat seguiment del procés expropiatori i el Govern 
de l´Estat les accions pertinents, i amb el consens de tots els grups de l’Ajuntament es 
presenta la següent Proposta : 
 
PROPOSTA DE MOCIÓ: 
 
PROJECTE.  AUTOVIA  A-14  TRAM: LLEIDA - ROSSELLÓ 
  AUTOVIA  A-14  TRAM: ROSSELLÓ ALMENAR 

AUTOVIA  A-22  TRAM: LLEIDA – LA CERDERA 
  AUTOVIA  A-22  TRAM: LA CERDERA – ALMACELLES 
 
EL PLE DE L’AJUNTAMENT DE Rosselló, Vist que: 
Els projectes de les Autovies A-14 i A-22 van ser presentats com unes infraestructures 
cabdals i bàsiques pel desenvolupament econòmic del nostre Territori, i que la seva 
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posta en marxa era una necessitat i un deure indefugible que s’havia d’assumir amb la 
màxima diligència. 
 
Així doncs, aquesta Infraestructura que es va presentar sota l’empara  de la Llei 
d’expropiació Forçosa, i des de l’any 2007 en què es van iniciar les actes d’ocupació , 
els pagesos i els propietaris  afectats no han pogut veure resolt el procés  tot i que aquest 
va ser declarat d’urgència. 
 
La lenta execució de les dues Autovies ha afectat el desenvolupament personal i 
professional de totes les persones expropiades, perquè es senten desemparades i 
víctimes d’una situació abusiva per part de l’ Administració ja que han perdut les terres 
i els ingressos que els proporcionaven. 
 
L’abandonament de les obres al llarg del recorregut està ocasionant nombroses 
dificultats als pagesos  i  propietaris afectats,  perquè a més d’haver perdut part del seu 
patrimoni i els ingressos que n’obtenien, aquesta paralització ha comportat un 
trinxament a  les finques que agreuja encara més la gestió de les explotacions de la 
zona, per no oblidar la incertesa en què viuen els afectats en no saber ni com ni quan els 
seran reposats els seus béns. 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Rossello ,  acorda: 

1) Instar al Govern de l’Estat 

A pagar les indemnitzacions  pendents i els interessos que l’Estat hagi contret amb cada 
persona expropiada per les obres de les Autovies A -18 i A-22, per no haver efectuat el 
pagament dins del termini legal, i liquidar el tràmit de Mutus Acords amb els propietaris 
en els trams de les Autovies on restin pendents. 
 
Reparar o fer reparar els danys físics ( en els sistemes de reg,  en els camins que les 
obres hagin destruït o obstrueixin encara). 
 
Pal·liar o eliminar  talussos que les obres han creat en alguns trams  perquè en cas de 
pluges poden provocar inundacions en terrenys agrícoles o propietats habitades. 
 
Tenir en compte la demanda dels propietaris de finques ocupades temporalment, no 
expropiades, que reclamen, tenir la garantia que recuperaran la finca tal i com estava 
abans de l’ocupació. 
 

2) Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya 
 
A vetllar perquè és faci un acurat seguiment d’aquest procés expropiatori 
Comunicar l’aprovació d’aquests acords a: 
 

- Gobierno Español. Excm. Sr. Presidente, José Luís Rodríguez  Zapatero. La 
Moncloa.  Avda. Puerta de Hierro, s/n. 28071 Madrid. (España). 
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- Ministerio de Fomento. Sr. Ministro, José Blanco López. Paseo de la 
Castellana (Nuevos Ministerios) 28071 Madrid 

- Generalitat de Catalunya. Molt Hble. President  Sr. Artur Mas Gavarró. Plaça 
Sant Jaume, 4. 08002 Barcelona. 

- Unió de Pagesos de Catalunya. Sr. Joan Caball i Subirana. Avda. Francesc 
Cambó, 14 3er A. 08003-Barcelona. 

 
Aquest Ajuntament al respecte mostra la seva conformitat , adherint-se a la mateixa. 
 
XVII.-PRECS I PREGUNTES. 
Intervé primerament la Regidora M. Carme Vidal, felicitant al Regidor Sr. Manel Plana 
per el nou càrrec de senador i manifesta que considera  perfecte la renuncia a percebre 
indemnització com a Regidor de l’ajuntament. 
 
També pregunta i comenta en quan a la borsa de treball,  que estaria força bé que la gent 
pogués enviar el seu currículum on-line, com un servei més de la pàgina web. 
I comenta  dos coses més, en quant a l’horari d’atenció al públic, de que sigui de matí i 
només el dimarts per la tarda,  i pel que fa a la senyalització, el prohibit aparcar o zones 
prohibides del municipi. 
 
Intervé el Alcalde i contesta : Pel que fa a la borsa de treball, les empreses de Rosselló 
ens diuen que no tenien cap relació del que aquí els hi podíem portar. No servia per a 
res, i ara s’ha fet una crida. Es a dir s’ha revitalitzat i actualitzar per complir la seva 
finalitat . 
 
Comenta que la  responsable de personal d´Alier, va dir que ningú li havia passat res  de 
l’ajuntament i que ara  començarà a funcionar. 
En quant a la senyalització, comenta que una persona que ha viscut sempre en un lloc , 
no li diguis com ha de viure allí..l’exemple el tenim amb el C/ Raval, hi havia un munt 
de queixes sobre la nova senyalització, s’ha tret tot, i ni una queixa més i comenta que 
de la nova senyalització, sinó sobre tota, si la gran majoria. 
I per últim  l’alcalde comenta pel que fa a l’horari, és el mateix que la gran majoria 
d’administracions i d’estaments públics , que el fan intensiu. 
 
Intervé la Regidora Maria Carmen i diu que es tracta de un suggeriment , Podríem 
ajuntar-lo amb el del metge. Se li ha de facilitar a la gent que treballa fora, tot és relatiu 
a l’hora de funcionar. 
 
Per l’alcaldia comenta que troba bé que portis suggeriments de la gent, com a regidora, i 
parlant d’atenció al públic, que parlin directament amb l’alcalde, que hi és cada dia. 
 
Intervé seguidament la Regidora Sara Vila  i comenta que s’afegeix  a la reflexió de la 
senyalització excessiva. Ens agrada la vida rural i de confiança amb els veïns. 
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Intervé el Regidor Sr. Musicco Pasquale i pregunta si es te resposta sobre la Moció de 
les campanes del diumenge? Com està l´asfaltat del C/ del Sol?  Pel que fa al tema de 
l´EMUN FM, ara que l’ajuntament de Corbins ha marxat d´EMUN FM, pujarà la quota 
d’aportació de Rosselló?  
I per últim,comenta  el tema del gual, davant del bar moderno, continua sent un pàrking 
públic sense guals. 
 
Pren la paraula l’alcalde i comenta respecte al  tema guals, és el mateix que les senyals, 
s’han creat precedents injustos. Els guals tindrien que tenir-los tothom, i els que tenen la 
prohibició d’aparcar al seu carrer, se´n riuen dels que tenen que pagar el gual. 
Tenim servei de grua de gestió privada, per retirar els vehicles. 
 
Intervé novament Musicco Pasquale i diu que tot això es degut a que molts nouvinguts 
han arribat amb una xuleria total. Han provocat que es tingui que posar guals a tot el 
poble. Diàriament tenir que anar a buscar la gent perquè et treguin el cotxe, i res de res, 
i els mossos si no tens gual, més del mateix. 
 
Intervé la Regidora Sara Vial i pregunta si  Hi ha alguna possibilitat de fer algun tipus 
d’ordenança que t’emparí i per regular tot això? 
 
Contesta l’alcalde Josep Abad i manifesta que es la cultura  de cadascú. 
La Regidora Maria Carme Vidal comenta que a mi em respecten, i jo no tinc gual. 
 
Pren la paraula el Regidor de ‘Urbanisme Sr. Joan Fontova i comenta respecte els  
guals, amb reserva o sense reserva d´ estacionament, autoritza la utilització de la via 
pública a un particular, per poder passar per sobre la vorera amb el seu vehicle? I s´ 
imposaria el que diu la Sara, regular-lo per Ordenança. 
 
Pren la paraula l’alcalde i comenta que el tema dels guals no és amb aspecte recaptatori. 
Pel que fa la tema de les campanes, es tindria que planificar  un horari. 
 
Torna a intervenir la Regidora M- Carme. Vidal , comentant que em d’utilitzar el sentit 
comú, si tens son dorms. Una altra cosa, es que regulem la potència dels altaveus. 
 
Comenta el Regidor Sr. Musicco Pasquale que quan es van començar a utilitzar les 
campanes, va haver unes crítiques importants. La meva proposta era de dues hores el 
diumenge. 
 
S’obre un  petit canvi d’impressions envers les campanes , intervenint l’alcalde en el 
sentir de canviar la música de les campanes, el Regidor Sr. Joan Fontova demanant  més 
potència que de casa meva no les sento i per últim la Regidora Sara Vial demanant  que 
es suprimeixi la campana dels altaveus. Campana de campanar. 
 
Finalment pren la paraula l’alcalde desitjant a tots “ Bon any nou.” 
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I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les 
catorze hores s  i cinquanta  minuts i de tot lo dit s’estén aquesta acta,que com a 
Secretari, certifico. 
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