
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL 
DIA 30 DE MARÇ DE 2012 

 
Data: 30 de març de 2012 
Horari: 16,,00 a 17,45 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. 
Lluís Rodrigo Galan. 
Sara Mercè Vila Galan. 
Maria Carme Vidal Torruella. 
 
Excusen la seva assistència Pasquale Musicco. 
 
Secretari:  
S. Fèlix Ruiz Martínez 
 
Ordre del dia: 
Lectura i aprovació actes anteriors. 
Aprovació Inicial Pressupost 2012 i Annexos.  
Proposta Aprovació Provisional Pla de Millora Urbana 1b (PMU-1b) 
Proposta Acord Aprovació Inicial Reglament Servei de l’escola Bressol.. 
Proposta Aprovació Conveni Delegació Competències de serveis socials d’atenció primària. 
Proposta Adhesió Conveni per al desenvolupament del Pla Extraordinari d’assistència financera 
Local.  
Ratificació Separació Ajuntament de Corbins i Admissió Ajuntament de Torrefarrera i 
Modificació Annex Estatuts Consorci EMUN Terres de Ponent. 
Proposta Aprovació Període de Cobrança en voluntària. i Aprovació Padrons Arbitris Municipals 
2012.  
Aprovació Definitiva Projectes : Projecte Executiu Camp de Futbol i Vestidors a Rosselló 1ª Fase i 
Projecte Bàsic i d’execució de Rehabilitació Façanes de l’antiga Església de la Colònia d’Alkanis. 
Donar compte aprovació Liquidació Pressupost 2011. 
Donar compte Decret d’incorporació Romanent de Crèdit.  
Decrets  e Informes Alcaldia i Regidories.  
Llicencies d’obres. 
Correspondència Oficial i assumptes de tràmit. 
Factures i comptes. 
Mocions. 
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.  
Per Secretaria es pregunta si algun membre de la Corporació ha de formular alguna observació a 
les actes anteriors, prenent la Paraula la Regidora Maria Carme Vidal Torruella, manifestant que 
en la transcripció de l’acta no es reflecteix el que es va dir en les Intervencions al Ple, 
concretament en la pagina 36,,el Punt 13 de l’ordre del dia FACTURES I COMPTES en el torn 
obert d’intervencions que diu “ 
 “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. 
I ha de dir 
Que no em sembla bé utilitzar diners públics per fer-hi regals als treballadors.  
I també comenta respecte al Punt 16 de Precs i preguntes, que per la Regidora Maria Carme 
Vidal, es va preguntar que quines senyals s’han de respectar i quines no. 
 
Amb aquestes observacions i sotmesa l’ acta a la seva aprovació es aprovada la següent acta : Ple 
ordinari de 30 de Desembre de 2011.  
 
II.- PROPOSTA APROVACIO INICIAL PRESSUPOST DE 2012 I ANNEXOS. 
ANTECEDENTS 
Format el pressupost general d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic 2012, així 
com les seves bases d’execució i la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de treball, de 
conformitat amb l’establer en els articles 168 i 169 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 18 del Reial 
decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del Titulo VI de la Llei 39/1988. 
 
L’interventor i el secretari de l’ajuntament han emès els informes que figuren a l’expedient. 
 
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
El mateix ha estat dictaminat favorablement. 
 
FONAMENTS DE DRET 
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació vigent.. 
 
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171 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; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 3, 19.3 i 22 del RDL 2/2007, 
de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general d’estabilitat pressupostària 
(TRLGEP).  
 
Per tant, i a proposta de l’Alcaldia,  
 
S’ACORDA: 
PRIMER. Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament de Rosselló, per a l’exercici 
econòmic 2012, juntament amb les seves bases d’execució, el resum per capítols del qual és el 
següent: 



 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 
 
              
Operacions corrents       2.175.000,00 Euros 

              

  Capítol Denominació   Import Euros   

  1 Impostos directes.   1.005.414,86   

  2 Impostos indirectes.   35.000,00   

  3 Taxes, preus públics i altres ingressos. 449.874,66   

  4 Transferències corrents.   659.808,48   

  5 Ingressos patrimonials.   24.902,00   

              

Operacions de capital       3.000,00 Euros 

              

  Capítol Denominació   Import Euros   

  6 Alienació d’inversions reals.   1.000,00   

  7 Transferències de capital.   2.000,00   

              

Operacions financeres       1.000,00 Euros 

              

  Capítol Denominació   Import Euros   

  9 Passius financers.   1.000,00   

              

Total pressupost d’ingressos:     2.179.000,00 Euros 

 
OPERACIONS CORRENTS 
 
PRESSUPOST DE DESPESES 
            
             
Operacions corrents      1.998.904,52 Euros 

             

  Capítol Denominació   Import Euros   

  1 DESPESES DE PERSONAL.   624.889,10   

  2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 1.156.174,66   

  3 DESPESES FINANCERES.   30.785,76   

  
4 TRANSFERÈNCIES 

CORRENTS.   
187.055,00

  

             
Operacions de capital      54.554,24 Euros 

             

  Capítol Denominació   Import Euros   
  6 INVERSIONS REALS.   54.554,24   
             
Operacions financeres      125.541,24 Euros 
             
  Capítol Denominació   Import Euros   
  9 PASSIUS FINANCERS.   125.541,24   

             
Total pressupost de despeses:     2.179.000,00 Euros 

 

 
 



 

2. Aprovar la plantilla de personal que s’ha detallat. 
 
3. Aprovar les bases d’execució del pressupost general. 
 
4. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la 
Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el 
qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.  
 
5. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al 
qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 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. 
 
En el torn obert d’intervencions pren la paraula el Regidor Sr. Jaume Fernandez del Grup 
Endavant Rosselló i manifesta que el seu grup s’abstindrà, en base a la següent argumentació : 
 
- Consideran, que l’aprovació del Pressupost es la qüestió mes important de l’ajuntament i que 
aquest pressupost es un pressupost de l’equip de govern; se’ns donen fets i sense demanar la nostra 
opinió, no son participes del mateix. 
 
També comenta, que des de una postura responsable, el seu Grup no vol entorpir l’acció del 
govern i que l’ajuntament ha de disposar de uns pressupostos, però no poden ser solidaris de una 
política de govern de majoria absoluta.  
 
Seguidament intervé la Regidora Sara Vila del Grup de IpR, i manifesta que també s’abstindrà, per 
considerar no tenir informació, ni coneixements dels mateixos, del como i perquè d’aquestos 
números. 
També fa esment a que la C. Informativa dels mateixos es va establir el dia de la vaga general i 
considera s’hauria de haver respectat, manifestant que el mateix Parlament de Catalunya va 
suspendre un ple aquest dia. 
Per això lamenta que no s’hagi tingut en compte un dia tant important. 
 
Finalment conclou que no son participes dels pressupostos i manifesta que la democràcia, no 
significa cap xec en blanc, per fer i desfer, considera que la participació ciutadana i la de resta de 
membres del consistori es molt important. 
 
En el següent torn intervé la Regidora Maria Carme Vidal i també comenta que s’abstindrà. 
Considera que els pressupost estan en la sintonia d’altres anys i manifesta que fora convenient 
establir un debat i comentar els mateixos. 
Manifesta que no esta d’acord en algunes qüestions, i com exemple comenta :. 
-Respecte als ingressos, que s’hauria de perseguir la morositat i cercar ingressos d’on es pugui, a 
títol anecdòtic assenyala la Revisió del Lloguer de l’oficina de correus. 
-Respecte a les despeses i atès la situació actual i per qüestions de país, es de l’opinió que s’hauria 
de congelar els fons de pensions, també comenta i pregunta que inclou la previsió de despeses de 
personal de l’espai jove. 
I per últim manifesta de nou la seva abstenció, tornant a incidir en la persecució de la morositat, 
sobre tot de l’IBI i el IVTM, i en especial dels pisos acabats, i suggereix s’hauria de fer un 
inventari i sapiguer si estant donats d’alta al Cadastre. 
 



 

Finalitzat el torn obert d’intervencions, pel Sr. Alcalde es sotmet a votació l’aprovació inicial del 
pressupost, , amb el següent resultat:  
Sis vots a favor del Grup de CiU i 4 Abstencions dels Grups de Endavant Rosselló, IpR i PSC –
PM. 
 
III.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ PROVISIONAL PLA DE MILLORA 
URBANA PMU 1B.  
El regidor d'urbanisme eleva al Ple la proposta d’acord següent:  
 
1. IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT 
Assumpte: Pla de millora urbana PMU-1B. Aprovació Provisional 
Expedient: 2009/01/Urbanisme. 
Sol·licitant: Sebastià Jordana i Tersa, en representació de Junta de Compensació Provisional del 
Pla de Millora Urbana PMU 1B. 
Data registre entrada: 25/01/2012. 
Emplaçament: Sector Residencial PMU 1B. POUM de Rosselló  
 
2. ANTECEDENTS 
2.1. Per Resolució de l’Alcaldia de data 24 de Juliol de 2009, es va aprovar inicialment el Pla de 
millora urbana, presentat pel Sr. Sebastià Jordana i Tersa, en representació de Junta de 
Compensació Provisional del Pla de Millora Urbana PMU 1B. Amb el següent tenor literal en la 
seva part dispositiva : 
1r. Aprovar inicialment el Pla de millora urbana PMU-1B i l’Informe ambiental que forma part 
del Pla presentat, incorporant les condicions assenyalades en l’informe tècnic,  ja que, d’acord 
amb l’Informe del tècnic municipal, les solucions proposades s’adapten al planejament superior, 
són tècnicament correctes i no es contradiuen amb el que disposa la legislació urbanística. 
 
.2on.- . Sotmetre l’esmentat Pla, així com l’Informe ambiental que s’hi conté, a informació pública, 
pel terminis d’un mes, mitjançant edictes que s’han de publicar al Butlletí Oficial de la Província 
de LLeida i a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal a què es 
refereix el projecte en tramitació i que han d’indicar la informació exigida per l’article 23.3 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
4t. Citar personalment al tràmit d’informació pública del Pla aprovat inicialment les persones 
propietàries dels terrenys que s’hi comprenen. 
 
5è. Sol·licitar, dels organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, que informin 
sobre el Pla aprovat inicialment. 
 
6è. Fer constar que contra la present Resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit 
no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
 
2.2. Durant el termini d’exposició pública s’han presentat les al·legacions següents, que consten al 
certificat que figura a l’expedient: 
 
- Núm. 1,Registre d’entrada 1134 de data 18/09/2009, presentada per Agusti Sobirà Vives en 
representació de Cooperativa Fru Rose.. Al·legació: Sol·licita modificar ubicació de part del sol 
destinat a habitatge protegit en els terrenys que son de la seva propietat, situats al costat oest del 
canal, ja que actualment hi una activitat d’autorentat de cotxes que amb l’aprovació del PMU 
passaria a ser incompatible amb l’ordenació proposada. 



 

 
2.3. Consten a l’expedient els informes emesos per els organismes afectats:, els quals són tots en 
sentit favorable a l’aprovació del Pla, amb determinades prescripcions i observacions. 
 
2.4. El tècnic municipal, en data 26 de març de 2012,  ha emès un informe sobre les al·legacions 
presentades i favorable a l’aprovació provisional del Pla,  amb les observacions que consten en el 
mateix i/o modificacions següents: 
 
 Comunitat General de Regants del Canal de Pinyana. Pluvials  
La proposta de laminació caldrà traslladar-la al projecte d’urbanització i ser autoritzada per la 
Comunitat de Regants per a la seva aprovació i execució, si és el cas. 
 
 Agència Catalana de l’Aigua. Abastament 
En relació a justificar la capacitat d’abastament s’adjuntarà a l’expedient l’informe de la 
Mancomunitat Intermunicipal de l’Abastament d’Aigua de Pinyana, d’ 11 de març de 2010, 
amb registre d’entrada núm.311, en el que es “considera que la Mancomunitat Intermunicipal 
d’Aigües de Pinyana disposa, tècnicament, d’infraestructures en alta amb una capacitat 
suficient per servir la nova demanda d’aigua que es pugui plantejar a Rosselló, així com 
d’una dotació suficient.” 
 
Agència Catalana de l’Aigua. Reg 
Caldrà aportar al llarg de la tramitació del projecte d’urbanització l’informe de la Comunitat de 
Regants autoritzant la concessió d’aigua per al reg de les zones verdes del sector. 
 
Agència Catalana de l’Aigua. Abocament aigües pluvials 
En la tramitació del projecte d’urbanització caldrà aportar l’autorització de l’abocament a la xarxa 
per part de la Comunitat de Regants del Canal de Pinyana. 
 
2.5. El secretari interventor municipal,, ha emès informe al respecte 
 
Les observacions i modificacions assenyalades NO suposen canvis substancials en el document 
presentat inicialment. 
 
Atès allò que disposen els articles 68 i 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, 
de 22 de febrer,i 90 i 91 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei d’urbanisme.  
 
D’acord amb la disposició addicional novena del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl, que modifica l’article 22.2 c) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, es proposa al Ple, l’adopció del següent acord :  
 
ACORDA, 
Primer.- Estimar les al·legacions presentada per Agusti Subira Vives en representació de 
Cooperativa Fru Rose..en el sentit de que als terrenys on s’ubica l’activitat d’autorentat es situï sòl 
destinat a habitatge plurifamiliar no protegit inclòs dins de la zona de casc antic, clau 1. D’aquesta 
manera no estarien afectats per cap termini d’edificació obligatòria, partint dels informes tècnics i 
jurídics que consten en l'expedient i que es donen per reproduïts en aquest acord.  
 



 

Segon.- Aprovar provisionalment el Pla de millora urbana PMU-1B "amb les prescripcions 
esmentades en l’informe tècnic  
 
Tercer.- Trametre el Pla de millora urbana PMU-1B a la comissió territorial d’urbanisme a fi 
d’aprovar-lo definitivament.  
 
Essent aprovat per unanimitat dels deu regidors assistents, dels onze que de dret composen la 
Corporació. 
 
IV.- PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL REGLAMENT DEL SERVEI DE L’ESCOLA 
BRESSOL MUNICIPAL PAS A PAS DE ROSSELLO- 
Per la Regidoria de Relacions Institucionals,Educació i Cultura, es sotmet a consideració del Ple, 
la següent proposta,  
 
ANTECEDENTS 
L’escola Bressol “Pas a Pas ” és un servei de titularitat municipal gestionat de forma indirecta a 
traves de Concessió administrativa per l’empresa Tren Màgic. De conformitat amb l’article 159.3 
del Reglament d’obres i serveis s’ha d’elaborar un reglament regulador del servei i que determini 
l’abast de les prestacions a favor dels ciutadans. 
Els criteris generals d’organització i funcionament de l’escola i els aspectes relacionats amb el 
funcionament intern de l’escola bressol es recolliran en el Reglament de Règim Intern que 
elaborarà l’equip docent amb el recolzament de les famílies a través dels seus òrgans de 
participació. 
Per part de la concessionària l regidoria de l’escola Bressol,  es va elaborar una proposta de 
reglament de funcionament, que ha servit de base a la comissió d’estudi formada per: L’alcalde, la 
regidora d’educació, la directora de l’escola Bressol, assistits per la Secretària municipal, per 
elaborar el reglament quin text s’adjunta i que es proposa per la seva aprovació. 
 
ATÈS que l’aprovació de les ordenances i reglaments municipals és una competència 
atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 
 
ATÈS que, en no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del Reglament orgànic de la 
corporació,aquesta Ordenança només requereix l’aprovació per la majoria simple,sense que 
calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril; 
 
ATÈS que l’article 178.1.c) del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa que les ordenances s’entendran 
aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació 
durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial; 
 
VIST l’informe favorable de la Secretaria  
 
L’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT EL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE 
L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL “PAS A PAS “ segons el text que s’adjunta als presents 
acords. 
 



 

SEGON.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA els presents acords i el text del 
Reglament pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i 
reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la 
província, al diari ”La Manyans i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació 
pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l’Anunci al BOP. 
Sotmès la Proposta a votació es va aprovar per unanimitat dels assistents, que son deu regidors, 
dels onze que de dret composen la Corporació municipal.  
 
V.- PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSSELLO I EL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA 
PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMARIA 
Per la Regidoria d’ Acció Social, Gent gran i Sanitat, es dona compte de la següent proposta : 
 
Atès que l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix en favor dels 
Ajuntaments les següents competències: Estudiar i detectar les necessitats socials en llur àmbit 
territorial; crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per altres 
administracions, d’acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent; elaborar 
plans d’actuació local en matèria de serveis socials i participar, si escau, en el pla d’actuació de 
l’àrea bàsica corresponent; establir els centres i els serveis corresponents a l’àmbit propi dels 
serveis socials bàsics; complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics; promoure la creació 
dels centres i els serveis corresponents a l’àmbit propi dels serveis socials especialitzats i 
gestionar-los, en coordinació amb l'Administració de la Generalitat i l'ens local supramunicipal 
corresponent, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent; col·laborar 
amb l'Administració de la Generalitat en l’exercici de les funcions d’inspecció i control en matèria 
de serveis socials; coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels altres 
sistemes de benestar social, les entitats associatives i les que actuen en l’àmbit dels serveis socials 
locals.  
 
Atès que l’apartat segon d’aquest article estableix que el Consell Comarcal supleix als ajuntaments 
de menys de 20.000 habitants en la titularitat d’aquestes competències quan aquests no estan en 
condicions d’assumir-les directament o mancomunadament. 
 
Atès que l’article 62 de la llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials, estableix el 
cofinançament dels serveis socials bàsics entre els ajuntaments i l’administració de la Generalitat. 
També estableix que el finançament de la infraestructura, dels locals, del material, del 
manteniment del sistema d’informació, del suport administratiu i de les prestacions econòmiques 
d’urgència social és a càrrec de l'ens local gestor de l’àrea bàsica de serveis socials 
Atès que l’article 25.1 lletra c) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, estableix com a 
competències dels Consells Comarcals aquelles que li deleguin els ajuntaments. 
 
Atès que la llei 13/2006, de 27 de juliol de prestacions socials de caràcter econòmic, a la seva 
secció tercera regula les prestacions econòmiques d’urgència social. 
Atès que per acord de Govern de data 11 d’octubre de 2010 es va aprovar la cartera de serveis 
socials 2010-2011 que regula un sistema d’accés universal als serveis socials en el qual no s’ha 
d’excloure ningú dels serveis o prestacions garantits per manca de recursos econòmics. 
Atès que és necessari plantejar la realitat dels serveis socials que son un dret de tots els ciutadans, i 
una obligació dels ens locals. 
Atès que el Consell Comarcal del Segrià, l’any 1989, en el marc de cooperació inter-
administrativa, entre l’ICASS i el propi Consell, va subscriure mitjançant delegació de 



 

competències de l’Ajuntament, un conveni per a la prestació dels serveis socials d’atenció primària 
al municipi de Rosselló 
Atès que des d’aquest conveni inicial s’ha avançat progressivament, amb l’ampliació de l’oferta 
per a noves prestacions dins de l’àrea de benestar social, per donar resposta a les necessitats 
detectades i a la responsabilitat municipal d’atendre-les en la mesura de les seves competències i 
disponibilitat, situació que ha generat noves relacions contractuals entre el Consell i l’Ajuntament 
de Rosselló 
Atès que l’Ajuntament de Rosselló manifesta no estar en disposició d’assumir directament les 
competències que figuren a l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials,motiu 
pel qual és voluntat compartida entre el Consell Comarcal i l‘Ajuntament de Rosselló,establir un 
conveni amb la definició dels serveis que es deleguen al Consell, les prestacions que es 
determinen, la contraprestació econòmica que per cada un d’ells satisfà l’Ajuntament i/o els 
particulars beneficiaris i totes les demés característiques que en l’actualitat els concreten. 
Atès que el Consell Comarcal del Segrià te encomanat la gestió dels serveis socials delegats pels 
municipis de menys de vint mil habitants de la comarca,. 
Vist i trobat conforme el conveni de delegació de competències entre l’Ajuntament de Rosselló, el 
Consell Comarcal del Segrià per a la prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats, les 
clàusules del qual són les següents: 
“1. L’Ajuntament de Rosselló delega al Consell Comarcal del Segrià les següents 
competències en matèria de serveis socials regulades a l’article 31 de la Llei 12/2007: 
a) Crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per altres 
administracions, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent; 
b) Elaborar plans d’actuació local en matèria de serveis socials i participar, si escau, en el pla 
d’actuació de l’àrea bàsica corresponent; establir els centres i els serveis corresponents a l'àmbit 
propi dels serveis socials bàsics; 
c) Complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics; 
d) Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l'àmbit propi dels serveis socials 
especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb l'Administració de la Generalitat i l'ens local 
supramunicipal corresponent, d'acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic 
corresponent; 
e) Col·laborar amb l'Administració de la Generalitat en l'exercici de les funcions d'inspecció i 
control en matèria de serveis socials; 
f) Coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels altres sistemes de 
benestar social, les entitats associatives i les que actuen en l'àmbit dels serveis socials locals. 
1.1.- L’exercici d’aquestes competències implicarà la prestació dels següents serveis amb caràcter 
exclusiu i excloent per part del Consell Comarcal del Segrià: 
Serveis bàsic d’atenció social 
Servei d’atenció domiciliària.  
Programa d’atenció a la dependència. 
Pla Local de serveis socials. 
Atencions de situacions d’urgència social. 
Servei d’intervenció socio educativa no residencial per a infants i adolescents. 
 
2. El Consell Comarcal del Segrià, accepta aquesta delegació executant la prestació material dels 
serveis delegats, incloent la gestió de les fonts de finançament d’aquests serveis (aportacions 
econòmiques de la Generalitat i de l’Ajuntament). 
3. El Consell Comarcal del Segrià adquireix el compromís de prestar aquests serveis amb les 
condicions que es fixen per a cada un d’ells de conformitat amb la normativa reguladora 
expressada als antecedents, i les condicions particulars que consten a l’annex I i II d’aquest 
conveni. 



 

4. L’Ajuntament farà l’aportació econòmica que consta a l’estudi de costos de l’annex II del 
conveni per tal que el Consell pugui desenvolupar els serveis delegats,. 
6. L’Ajuntament de Rosselló es compromet a satisfer al Consell Comarcal del Segrià l’import de 
l’aportació econòmica fixada a l’apartat anterior en quotes bimensuals. A aquest efecte s’estableix 
el següent mitjà de pagament de les quotes: transferència bancària. 
 
Altrament per tal de garantir el funcionament descentralitzat dels equips bàsics al municipi, 
l'ajuntament de Rosselló posa a disposició del Consell Comarcal un local adequat lliure de tota 
despesa en que hi haurà: mobiliari (una taula de despatx i dues cadires, un armari amb clau per 
guardar els expedients que continguin dades de caràcter personal, equips d’ofimàtica, telèfon, la 
possibilitat d’utilitzar fax, un ordinador, una impressora /o accés compartit, una connexió ADSL, 
suport administratiu per gestionar l'agenda de citacions, i altres elements necessaris per la prestació 
d'aquest servei. 
 
7.- En cas d’impagament el Consell Comarcal a l’empara de l’article 109 de la Llei de bases de 
règim local podrà deduir pagaments a favor de l'ajuntament o compensar deutes reconeguts i 
vençuts entre administracions mitjançant transferències quan el Consell Comarcal actuï com a 
entitat col·laboradora. En cas d’incompliment reiterat, el Consell Comarcal podrà retirar els 
serveis del municipi. 
 
8.- L’ampliació de qualsevol servei enumerat en aquest conveni serà formulada per escrit. Una 
vegada especificat el contingut del servei i el seu cost es posarà en coneixement de les parts i es 
requerirà l’acceptació per escrit de l’ajuntament. No es podrà iniciar cap ampliació de serveis 
sense l’acceptació per escrit de l’ajuntament. 
 
9.- L'ajuntament de Rosselló assumeix l’obligació d’incloure en el seu Pla de Seguretat i Salut en 
el Treball, el personal que faci permanències en el municipi. 
 
10.-  Aquest conveni tindrà una durada vinculada al Contracte programa 2012-2015 a partir de la 
seva signatura i es prorrogarà de forma expressa, pels exercicis següents naturals, podent 
modificar-se tant els serveis delegats com l’aportació de l'Ajuntament de Rosselló 
 
11.- Cada una de les parts podrà acordar la recessió d’aquest conveni, amb una antelació mínima 
de 3 mesos a la seva fi, que s’haurà de comunicar a l’altra part pel seu coneixement i efectes 
corresponents La signatura d'aquest conveni deroga l'anterior conveni subscrit, en data 1989, entre 
el Consell Comarcal del Segrià i l'Ajuntament de Rosselló si bé quedaran subsistents les 
obligacions a les quals no s’hagi donat compliment. 
 
Vist l’expedient administratiu de referència i tenint en compte allò que es disposa en els articles 88 
i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, de conformitat amb la proposta de l’alcaldia, 
s’acorda per unanimitat: 
 
Primer. Aprovar el conveni de delegació de competències entre l’Ajuntament de Rosselló i, el 
Consell Comarcal del Segrià per a la prestació dels serveis socials bàsics d’atenció primària. 
Segon. Facultar l’alcalde per signar els documents que siguin necessaris per formalitzar aquest 
acord. 
 



 

En el torn obert d’intervencions, pren la paraula el Regidor Sr. Jaume Fernandez i Gonzalez en 
representació del seu Grup , i manifesta que els Serveis del Consell Comarcal son molt cars,  
S’hauria de mirar.  
 
VI.- PLA D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL 
Pel portaveu del Grup de CiU i Regidor Manel Plana, es dona compte del Pla d’assistència 
Financera local, del següent tenor: 
 
Vist el Conveni en relació amb el Pla d’Assistència Financera Local, subscrit entre la Generalitat 
de Catalunya i les Diputacions Provincials catalanes i Entitats Municipalistes,, en data 8 de març 
de 2012. 
 
Atès que Ajuntament de Rosselló, figura amb la següent Relació de crèdits corresponents que es 
troben inclosos a aquest conveni, d’acord amb la informació facilitada pel Departament 
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya: 
 

Nº 
Doc.Pres 

NºDoc.Fi PosPres C.Gestor Concepte Data Import Net 

3612843073 1000421514 D/460000800/4210/0000 EN0119 
CONSV 
MUSIC 

05.01.2012 5.600,00 € 

3612842983 1000369473 D/460000800/4210/0000 EN0119 
CONSV 
MUSIC 

03.01.2012 10.500,00 € 

650763003 1000331709 D/460000300/7110/0000 GO03 FCL AJNT 11.01.2012 5.747,32 € 

650761838 1000326069 D/460000300/7110/0000 GO03 FCL AJNT 22.11.2011 46.031,17 € 

3612842962 1000354785 D/460000700/421A/0000 EN0119 
LLARS 
INFANTS 

07.12.2011 89.600,00 € 

 
Atès igualment que aquest document s’ha de presentar com més tardar el dia 30 de Març de l’any 
en curs. 
 
En virtut de les facultats que em confereix la Llei de bases de règim local,  
  
Resolc : 
 
Primer.- Que l’Ajuntament s’adhereix al Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i les 
Diputacions Provincials catalanes, amb què s’estableix el Pla d’Assistència Financera Local. 
 
Segon.- Que d’acord amb el que es preveu en l’esmentat Conveni, sol·licita a la Diputació de 
Lleida un pagament per import de 157.478,49 €, per compte dels crèdits que aquest Ajuntament té 
enfront la Generalitat de Catalunya que es relacionen en el document adjunt. 
 
Tercer.- Que, en garantia de la devolució de l’avançament sol·licitat, l’Ajuntament transmet els 
drets de cobrament dels esmentats crèdits a favor de la Diputació de Lleida, de forma que, per 
quedar alliberada del deute, la Generalitat de Catalunya els haurà de fer efectius directament a 
aquesta Diputació. 
 
Quart.- Que en el supòsit que la Generalitat de Catalunya procedeixi a la revocació de la/les 
subvenció/ns que es relacionen en el document adjunt, abans de què aquesta faci el pagament a la 
Diputació de Lleida en els termes del Conveni, l’Ajuntament es compromet a retornar l’import 
d’aquesta/es subvenció/ns percebuda/es a la Diputació de Lleida. 
 



 

Cinquè.- Que l’Ajuntament destinarà les quantitats obtingudes del Pla d’Assistència Financera 
Local exclusivament a satisfer despeses de personal de la Corporació i deutes d’aquesta amb 
contractistes, concessionaris i altres proveïdors. 
 
Sisè:- Donar compte al Ple en la propera sessió que es celebri. 
 
Així ho mana i signa l'Alcalde davant meu, el Secretari, que en dono fe.  
 
Al respecte la Corporació resta assabentada, ratificant les actuacions dutes a terme per l’alcaldia. 
 
VII.- PROPOSTA ACORD MODIFICACIO ANNEX ESTATUTS CONSORCI EMUN 
TERRES DE PONENT ( EMISSORA ).  
Pel Regidor Sr Jaume Borrero, regidor de Festes,Relacions ciutadanes i comunicació, dona compte 
al ple de la següent proposta: 
El Consell General del Consorci Emun Terres de Ponent va adoptar, en sessió de 31 de gener de 
2012, per unanimitat dels seus membres, entre d’altres, els acords següents: 
 
“Primer.- Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci Emun Terres de Ponent d’acord amb 
el text que es transcriu a continuació (...)  
Aprovar inicialment l’admissió de l’Ajuntament de Torrefarrera i la modificació de l’Annex dels 
Estatuts i formalitzar un Conveni d’adhesió. 
Aprovar inicialment la separació de l’Ajuntament de Corbins i la modificació de l’Annex dels 
Estatuts..  
 
Segon.- Sotmetre, un cop hagin estat adoptats per tots els ens consorciats els acords d’aprovació // 
Modificació Annex Estatuts Emissora, a informació publica pel termini de trenta dies mitjançant 
anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el 
tauler d’anuncis de la corporació. Aquest anunci tindrà caràcter col・lectiu i substituirà, si així ho 
acorden les entitats consorciades, els que haurien de publicar separadament cadascuna d’elles. 
 
Tercer.- Donar trasllat a tots els membres del Consorci del present acord de modificació 
dels estatuts del consorci, d’acord amb el text que s’acompanya, per tal que sigui aprovat/ratificat 
en els termes previstos a l’article 322 del ROAS pels respectius òrgans de govern. 
 
Per l’exposat i en base al punt 3er es proposa la ratificació dels presents acords,, en allò que fa 
referència a la competència de l’ajuntament de Rosselló.. 
 
En el torn obert d’intervencions la Regidora Maria Carme Vidal, pregunta si fora possible 
d’incorporació del municipi d’Alfarràs, o altres pobles per reduir despesa. 
El Regidor Sr. Jaume Borrero, manifesta que encara no es ferm, però Alfarràs te ganes, inclús ho 
te previst al pressupost,. la intenció i ganes son de les dues parts i manifesta que quan sigui 
definitiu es donarà compte al Ple.  
 
VIII.- PROPOSTA APROVACIÓ PERÍODE DE COBRANÇA EN VOLUNTÀRIA. I 
APROVACIÓ PADRONS ARBITRIS MUNICIPALS 2012. 
Atès que de l'ordenació tributaria d'aquest Ajuntament es desprèn que s’han de cobrar mitjançant 
rebut els següents impostos, taxes i preus públics.  
-Taxa Cementiri Municipal.  
-Taxa Clavegueram.  
-Taxa Escombraries.  



 

 
Atès que en totes aquestes ordenances es regula el període de cobrament en voluntària mitjançant 
rebuts.  
Atès el que disposa la legislació vigent, correspon als Ajuntaments la recaptació dels impostos, i 
així mateix, serà facultat discrecional dels Ajuntaments l' assenyalament dels terminis de pagament 
i el procediment de recaptació, si a bé a traves de rebuts, be a traves d’ingrés directe, prèvia 
notificació de liquidacions practicades.  
Atès que d' acord amb l'article 60 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària. en 
quant a les modalitats de cobrament, la recaptació de deutes de venciment periòdic i notificació 
col·lectiva es podrà fer, segons s'estableixi en cada cas: 
a) Pels òrgans de recaptació dels Ens que tinguin al seu càrrec la gestió dels recursos.  
b) Mitjançant una o diferents entitats de dipòsit amb les que s'acordi la prestació del servei.  
Atès que d’acord amb l’article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària. el 
termini d’ingrés en període voluntari dels deutes que no tinguin establert en les seves normes 
reguladores un termini específic, serà Únic i comprendrà des del dia 1 de Setembre al 20 de 
Novembre o immediat hàbil posterior. Quan les necessitats del servei ho aconsellin, es podrà 
modificar el termini assenyalat en l’apartat anterior, sempre que l'esmentat termini no sigui inferior 
a dos mesos naturals.  
Atès que l’obertura de la cobrança ha d'anunciar-se en el B. O. P. el tauló d'anuncis i les oficines 
recaptatòries, indicant el local, dies i hores en què haurà de fer-se la cobrança, amb advertiment de 
que transcorregut el termini d’ingrés, els deutes seran exigits pel procediment d'apremi i es 
devengarà el recàrrec d'apremi, interessos de demora i en el seu cas les costes que es produeixin.  
Per l’exposat aquesta Alcaldia proposa que adopti els següents acords:  
 
Primer.- Aprovar el següent calendari de cobrança en període voluntari: 
Durant els mesos de Maig, Juny, i Juliol de 2012 
 
-Taxa del cementiri municipal de l’any 2012.  
-Taxa per la prestació del servei de clavegueram de l’any 2012 
-Taxa per la prestació de recollida d’escombraries de l’any 2012 
 
La Taxa per la prestació dels serveis d’abastament d’aigua de l’any 2012 i el Cànon us domèstic de 
l' aigua de l’any 2012 amb la periodicitat que estableixi la concessionària.  
 
Segon.- Anunciar dit període en el B. O. P. tauló d'anuncis i oficines recaptatòries, indicant locals, 
dies i hores en què haurà de fer-se la cobrança, amb l'advertiment que transcorregut el termini 
d’ingrés, els deutes seran exigits pel procediment d'apremi.  
 
Tercer.- El sistema de recaptació en voluntària es podrà dur a terme, en efectiu, a les dependències 
municipals, situades al carrer Avda. Catalunya 2, en horari d'oficina o a través de les entitats 
col·laboradores que ha fixat l’Ajuntament, que voluntàriament prestin aquest servei. El pagament 
es realitzarà mitjançant la presentació, en qualsevol de les entitats col·laboradores, del document 
cobratori que serà expedit per l’Ajuntament de Rosselló. El document cobratori serà tramés per 
correu al domicili fiscal dels contribuents o podrà ser recollit en l’oficina de recaptació de 
l’Ajuntament. La no recepció per correu del document o la seva recepció fora del període en 
voluntària no eximeix del pagament del rebut dins del període fixat anteriorment.  
El pagament efectuat directament a l’Ajuntament, mitjançant xec bancari, transferència, gir postal 
o qualsevol altre sistema no autoritzat, no alliberarà al deutor de la seva obligació de pagament, 
sense perjudici de les responsabilitats en que incorrien el perceptor indegut.  



 

Aquells contribuents que amb l'anticipació reglamentària hagin sol·licitat la domiciliació bancària 
dels seus rebuts, rebran de la corresponent entitat, amb càrrec al seu compte, el justificant de 
pagament.  
 
Transcorregut el període de pagament en voluntària, s’iniciarà el període executiu, que determina 
la meritació del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora.  
Atesa l'entrada en vigor de la Llei 58/2003, General Tributària, i d'acord amb l’article 28, es 
satisfarà el recàrrec de constrenyiment del 5 per 100 fins que no hagi estat notificada la 
providència de constrenyiment. Després d’aquesta data, s’exigirà el recàrrec del 10 per 100 de 
l’import del deute no ingressat i els interessos de demora. Transcorregut el termini de pagament 
una vegada notificada la providència sense que aquest s'hagi realitzar, el recàrrec serà del 20%.  
 
b) Ratificació Decret Aprovació Padrons 
Es dona compte del Decret dictat per l’Alcaldia que es del tenor literal següent : 
 
Atès que s'ha procedit a la confecció dels padrons fiscals per al cobrament de: 
- Taxa del cementiri municipal de l’any 2012 
- Taxa per la prestació del servei de clavegueram de l’any 2012 
- Taxa per la prestació de recollida d’escombraries de l’any 2012 
 
D'acord amb les atribucions que m’atorga l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les bases de règim local i l'article 53.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya,  
 
RESOLC: 
Primer. Aprovar els següents padrons fiscals : 
- Taxa del cementiri municipal de l’any 2012 
- Taxa per la prestació del servei de clavegueram de l’any 2012 
- Taxa per la prestació de recollida d’escombraries de l’any 2012 
 
Segon. Notificar col·lectivament els rebuts derivats d'aquests padrons, de conformitat amb el que 
disposa l'article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
  
Tercer. Exposar al públic els padrons corresponent/s durant el termini d’un mes, mitjançant edicte 
al Butlletí Oficial de la Província. Els padrons estaran a disposició dels interessats a la Secretaria 
de l'Ajuntament en hores d'oficina. 
 
Quart. Establir el termini de cobrament en període voluntari des del 15 de maig al 15 de Juliol de 
2011. 
 
Cinquè. Contra l’acte d’aprovació del padró i de les seves liquidacions es podrà formular davant 
del mateix òrgan que l'ha dictat, recurs de reposició previ al contenciós administratiu, en el termini 
d’un mes, a comptar des de l’endemà de la finalització del termini d’exposició pública, d'acord 
amb l'establert a l'article 14.2.c) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova 
el text refós de la Llei de les hisendes locals. 
La Corporació es dona per assabentada i ratifica el mateix 
 



 

IX.- APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTES : PROJECTE EXECUTIU CAMP DE 
FUTBOL I VESTIDORS A ROSSELLÓ 1ª FASE I PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ 
DE REHABILITACIÓ FAÇANES DE L’ANTIGA ESGLÉSIA DE LA COLÒNIA 
D’ALKANIS. 
Per la Regidoria d’urbanisme es dona compte al Ple, de la següent proposta : 
 
El Projectes d’obres ordinàries : 
 
Projecte executiu camp de futbol i vestidors a Rosselló. ( 1º fase ) 
Rehabilitació de façanes de l’antiga església de la colònia d’Alkanis de Rosselló,. 
van ser aprovats inicialment per l’Ajuntament Ple en sessió de data 30 de desembre de 2012.  
Durant el període d’informació al públic no s’ha presentat cap al·legació.  
 
Per l’exposat i, s’adopta el següent acord:  
 
Primer.- APROVAR definitivament els Projectes: 
A) PROJECTE EXECUTIU CAMP DE FUTBOL I VESTIDORS A ROSSELLÓ. ( 1º 
FASE ), amb un pressupost total de 795.373,17 Euros 
B) REHABILITACIÓ DE FAÇANES DE L’ANTIGA ESGLESIA DE LA COLONIA 
D’ALKANIS de Rosselló, amb un pressupost total de 86.609,25 Euros..  
 
Segon.- EXPOSAR al públic el present acord, un cop definitiu, amb publicació al B.O.P. i 
exposició al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.  
 
En el torn obert d’intervencions,  
Intervé el Regidor Sr.Jaume Fernandez i manifesta que ja que no van estar en el ple ordinari en 
desembre, ara voldria manifestar que el seu Grup considera que no es necessari la construcció de 
un nou camp de futbol. Havia un projecte per arranjar el camp de futbol existent, , que incloïa 
grades, mes eficient pels recursos del que es disposa, sobre tot per l’escassetat de recursos presents 
i mes el futurs, 
Manifesta que repassant el projecte de la Fase I, van observar que es un camp de gespa artificial, 
amb nova ubicació, que preveu un vestidors prefabricats i una absència de grades i la conclusió es 
que pressupostant mes diners, obtenim menys, executar una obra nova, en un terreny que s’ha de 
modificar acostuma a tenir mes costos. 
El nostre Grup, estem en contra i la pregunta es com es finançarà una vegada descomptada la 
subvenció del PUOS.  
 
Contesta el Alcalde i comenta que respecte a obres noves en indrets no consolidats, la seva 
execució acostuma a tenir mes costos, però a la llarga es mes econòmic, nosaltres varem valorar 
els costos de la instal·lació actual, avui dia obsoleta i mal distribuïda, segons el nostre parer. El fer 
el camp a la nova ubicació suposa un increment de cost, per això ho secciones en dues fases;, però 
si tenim clar que el que farem i anirem a fer, ho farem ben fet i per temps. 
 Com ho pagarem ?, El Pressupost de sortida es de 800.000 euros, la subvenció es de 550.000, però 
a base de negociar i apretar a les empreses,  la primera fase la poden executar pràcticament per 
l’import de la Subvenció, encara negocien i podem baixar el pressupost fins 570.000 euros. 
 
Intervé novament el Regidor Sr. Jaume Fernandez i respecte al últim comentari de l’alcaldia, 
pregunta, que això ha de sortir a Concurs Públic. i que baixar el pressupost més d’un 20 % es 
considera una baixa temerària,? Es respon per part de Secretaria,  que normalment es la mitja 
aritmètica de les ofertes presentades, però en principi si es així,   



 

Continua el Sr Jaume i comenta adreçant-se a l’Alcalde “ tu Josep tens una visió molt empresarial, 
la cosa publica es diferent, parles de un futurible i si no hi ha prou per pagar amb els 550.000 euros, 
com es pensa pagar la diferència? 
I per finalitzar i en un altre ordre manifesta respecte a la licitació del Consultori, que quan van 
governar la legislatura anterior, crec que fèiem una cosa bona, que és, fer participar tots els grups 
en l’obertura dels sobres i demana que es faci el mateix, que es una practica democràtica sana. 
 
Pren la paraula l’Alcalde i comenta que el tema de finançament ja entrarem quant pertoqui. Diu 
que ara es un bon moment per executar obres, i el que fem, fem-ho bé,  en aquell moment 
l´anterior Equip de Govern es va gastar 500.000 euros en comprar el local, i per nosaltres en canvi 
la ubicació del consultori es un error. 
 
Intervé el Sr Jaume Fernandez i comenta que ara no estem realitzant una valoració de la legislatura 
passada, estem parlant del camp`de futbol, els ajuntaments es van succeint i son una continuïtat de 
decisions, encertades o no, amb una finalitat de prestar serveis al municipi. 
 
A continuació intervé la Regidora Sara Vila i diu que s’absté, per considerar que el camp de futbol 
és una despesa innecessària amb els temps que corren. Pel que fa a les façanes de l’església, vaig 
votar a favor. 
 
Intervé Maria Carme Vidal i que aquest tema ja es va debatre anteriorment i comenta que amb el 
camp actual remodelat ja teníem suficient. Pel que fa a l´ Església també va dir que si. 
 
X.- DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2011 
Acte seguit i d’acord amb el que disposa l’article 90. 1 del Decret 500/1990, és competència de 
l’alcalde, amb l’informe previ de la Intervenció, aprovar la liquidació del pressupost de 
l’ajuntament. De la liquidació del pressupost, una vegada aprovada, se n’informarà el Ple en la 
primera sessió, per l’exposat dona compte al Ple de la Resolució d’aprovació que es del tenor 
literal següent : 
RESOLUCIO DE L'ALCALDIA SOBRE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIO DEL 
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2011. 
 
En Josep Abad Fernandez, Alcalde President de l'Ajuntament de Rosselló, un cop examinat cada 
un dels documents que integren l' expedient de la liquidació del Pressupost de l’exercici econòmic 
de 2011, vistos els informes de la intervenció municipal i de Secretaria i comprovat que la seva 
tramitació s’ajusta a les determinacions que estableix l'article 191 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i 
altres normes d’aplicació. 
Assabentat del resultar de la liquidació, i d'acord amb el que estableix l'article 191.3 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals i l'article 93 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, que regulen 
l'aprovació de la liquidació del pressupost de la Corporació.  
 
Vist el que disposa l'article 182 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l'article 48 del Reial Decret 500/1990, 
de 20 d'abril, que regulen la incorporació de crèdits al pressupost de l'exercici següent. 
 
HE RESOLT: 
Primer. Aprovar la liquidació del Pressupost General del Ajuntament, corresponent a l'exercici de 
2011, el qual dona el següent resultat: 



 

 
Pressupost de l'Ajuntament: 
 
1. -Deutors pendents de cobrament fi exercici 845.839,72
Pres. Ingressos exercici corrent,  500.983,45
Pres, ingressos exercicis tancats. 211.269,55
Altres operacions no pressupostàries. 133.760,71
Menys Saldos de cobrament dubtós. 174.787,47
Menys Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva 173,99

 
 
2. -Creditors pendents de pago fi exercici -262.857,78
Pres. Despeses exercici corrent. 161.039,65
Pres. Despeses exercicis tancats. 0
Pressupost d'ingressos 0
Altres operacions no pressupostàries. 101.818,13
Menys pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva  0
 
Resultat pressupostari a 31-12-2011 
 
a) Drets reconeguts nets. Operc Corrents. 
b)  Drets reconeguts nets. Altres Operacions no financeres 

2.632.457,51
47.101,09

Total Operacions no financeres. 
Actius Financers Drets reconeguts nets 
Passius Financers Drets reconeguts nets 
1 Total Drets Reconeguts Nets. 
  
A Obligacions reconegudes netes. Operc Corrents 
B Obligacions reconegudes netes. Altres Operacions no financeres 
Total Operacions no financeres. 
Passius Financers Obligacions reconegudes netes  
Actius Financers Obligacions reconegudes netes 
 

2.679.558,60
0,00
0,00

2.679.558,60

1.933.842,55
218.545,06

2.152.387,61
86.280,69

 
2 Total Obligacions reconegudes netes 2.238.668,30
3 Resultat pressupostari (1-2) 440.890,30
4 Desviacions + de finançament   0
5 Desviacions-de finançament 0
6 Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria. 291.247,64
7 Resultat pressupostari ajustat 732.137,94
 
Resum Resultat pressupostari a 31 -12- 2011 
1 Drets reconeguts nets 2.679.558,60

2 Obligacions reconegudes netes 2.238.668,30
3 Resultat pressupostari (1-2) 440.890,30
4 Desviacions + de finançament   0
5 Desviacions-de finançament 0
6 Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria. 291.247,64
7 Resultat pressupostari ajustat 732.137,94



 

 
Romanent de crèdit a 31-12-2011 
 
Pressupost definitiu  2.891.299,00
Obligacions reconegudes netes  2.238.637,27
Romanent de crèdit  652.661,73
 
Crèdits incorporació obligatòria compromesos. 324.258,36
Total crèdits incorporables 324.258,36
Crèdits no incorporables 328.403,37
 
Romanent de Tresoreria a 31-12-2011 
1. -Deutors pendents de cobrament fi exercici 845.149,28
Pres, ingressos exercici corrent.  501.622,16
Pres, ingressos exercicis tancats.  211.269,55
Altres operacions no pressupostàries.  133.760,71
Menys Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva 1.503,14
 
2. -Creditors pendents de pago fi exercici -262.888,81
Pres, despeses exercici corrent. 161.070,68
Pres, despeses exercicis tancats. 0
Pressupost d'ingressos 0
Altres operacions no pressupostàries.  101.818,13
Menys pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva  0
 
3. –Fons líquids tresoreria a fi exercici  370.053,21
 
4. -Romanent tresoreria afectar a despeses amb finançament finalista  0
5-Menys Saldos de cobrament dubtós  174.787,47
 
6. -Romanent de tresoreria per despeses generals (1-2-5)  777.526,21
 
Romanent de tresoreria total  952.313,68

 
2. D’acord amb l’article 191.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del RD 500/1990, que 
desenvolupa la Llei d’hisendes locals en matèria pressupostària, així com la regla 83.3 de l’Ordre 
EHA 4041/2004 de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de 
Comptabilitat Local i la Regla 71.3 de l’Ordre EHA 4042/2004 de 23 de novembre, per la qual 
s’aprova la Instrucció del Model Simplificat de Comptabilitat Local, es preveu que per quantificar 
el romanent de tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de 
difícil o impossible recaptació. 
 
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de cobrament dubtós, en 174.787,47... €. 
Per determinar aquesta quantia s’ha tingut en compte l’antiguitat i l’import dels deutes, la 
naturalesa dels recursos i els percentatges de recaptació, tant en executiva com en voluntària. En 
qualsevol cas, això no implicaria l’anul·lació del dret reconegut ni en produiria la baixa. 
 



 

Els percentatges que s’han aplicat són superiors al criteri mínim suggerit per la Sindicatura de 
Comptes, degut a la situació econòmica actual i amb un criteri de prudència : 
 
Per als ingressos dels capítols 1, 2 i 3 (tributs i altres ingressos), s’aplicaran els percentatges 
següents: 
 - 15% per a l’exercici en curs 

- 40% per al primer any tancat immediatament anterior a l’exercici en curs 
 - 80% per al segon any tancat anterior a l’exercici en curs 
 - 100% per al tercer any tancat anterior a l’exercici en curs. 
 - 100% per a la resta. 
- Per a les multes es proveirà el 90% de l’import, tant de l’exercici corrent com d’exercicis tancats. 
Criteris e Imports 2011 : 

2011 15 188056,93 28.208,54 

2010 40 89283,05 35.713,22 

2009 80 55603,96 44.483,17 

2008 100 43807,09 43.807,09 

ANTERIORS 100 22.575,45 22.575,45 

 Total    174.787,47 

 
3. S’han considerat com a ingressos afectats els següents: Cap 
 
4. Respecte a l’estabilitat pressupostària:  
 
El pressupost general liquidat s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària 
d’acord amb l’article 19.3 d del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei general d’estabilitat pressupostària (TRLGEP) i l’article 15.1 del Reglament de 
desenvolupament de la LGEP, posant-se de manifest una capacitat de finançament per import de 
527.892,00 €. 
 
5. El secretari i l’interventor han emès els corresponents informes d’acord amb l’article 191.3 del 
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals. 
 
FONAMENTS DE DRET 
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida 
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses 
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats. 
 
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les 
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i 
anul·lats, i la recaptació neta. 
 
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del pressupost, 
s’hauran de determinar: 
 
Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre 



 

 
El resultat pressupostari de l’exercici 
 
Els romanents de crèdit 
 
El romanent de tresoreria 
 
4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà el 
compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos a la LGEP. 
 
Les entitats locals, segons l’article 19 del TRLGEP, ajustaran els seus pressupostos al compliment 
de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
 
L’article 22 del TRLGEP, 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 i aprovar, en 
el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o liquidació del pressupost en situació de 
desequilibri, un pla econòmic financer amb un horitzó temporal màxim de tres anys.  
5. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons el 
qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
 
Per tant,  
RESOLC: 
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2011.,  que en termes consolidats figura a la 
part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall. 
 
2.. Establir el Romanent de Tresoreria disponible en la quantitat de 777.526,21 Euros.  
 
3. Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi. 
 
4. Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern de la 
Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda. 
En el torn obert d’intervencions, 
Intervé el Regidor Sr. Jaume Fernandez i Gonzalez, com a Portaveu del Grup Endavant Rosselló i 
comenta que “Volem congratular-nos del resultat pressupostari 2011, resultat excepcional, ens 
sentim copartíceps, ja que som dels pocs Ajuntaments no controlats en despeses i factures. La 
liquidació del pressupost és reflex d’una bona salut financera. Per la part nostra ens hem de 
congratular ja que queda clar que no el varen arruïnar,  sinó que l’Ajuntament, gaudeix d’una salut 
financera important.  
 
Intervé l’Alcalde i comenta que en el mes de febrer varem acabar de pagar totes les factures de tots 
els proveïdors i ens varem quedar a cero i pregunta al Sr Jaume Fernandez si quan era Alcalde al 
mes de febrer de 2010, s’havia pagat a aquesta data a tots els proveïdors. 
 
Contestant el Regidor Sr. Jaume Fernandez, que no recorda, que la vida econòmica de 
l´Ajuntament és complicada, principalment pels incompliments de les Administracions en els 
pagaments,  per exemple L’escola Bressol ens va costar més diners, perquè la Generalitat no va 
complir amb la seva part. Jo vaig recollir un Ajuntament sanejat i nosaltres, l’hem deixat sanejat, 
en contra dels comentaris que es diuen, a més a més, no som un Ajuntament intervingut. 



 

Intervé novament l¡’Alcalde per manifestar que estem al corrent del pagament, però no tenim caixa 
i que en aquest aspecte son un Ajuntament exemplar, respecte als altres. 
 
Al respecte el Sr. Jaume Fernandez, comenta que son el que s’anomena “Tensions de Tresoreria”, 
molt per cobrar, però cap ingrés o millor dit un descompassament entre pagaments e ingressos. 
 
Finalment l’alcalde manifesta que si, que per molta subvenció que et donin, l´Ajuntament ha de 
finançar el conjunt de l’obra, i procedir al seu pagament i cada vegada tarden més en pagar les 
subvencions, amb un cost financer que ha d’assumir l’Ajuntament. 
 
XI.- DONAR COMPTE DECRET INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDITS. 
Acte seguit es dona compte al Ple de la Resolució d’aprovació que es del tenor literal següent : 
 
DECRET. 
Fent ús de les atribucions que em confereixen els articles 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local, en relació amb l’article 87.3 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, article 29 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril i article 61 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986. 
 
En virtut de l’establert a l’article 47.3 del RD. 500/1990, de 20 d’abril, regulador de la matèria 
pressupostària, el qual disposa que la tramitació dels expedients d’incorporació de crèdits s’haurà de regular 
a les bases d’execució del pressupost; a tal efecte la Base xxxx del pressupost aprovat per a l’actual exercici 
de 2009, en el seu darrer paràgraf, estableix que l’expedient incoat per la incorporació de ròssecs haurà 
d’incloure l’informe d’intervenció sobre la possibilitat de finançament i demés extrems a què s’al·ludeix en 
la legislació aplicable, essent d’immediat execució previ Decret de l’alcaldia. 
 
Vist l’informe d’intervenció emès al respecte que obra a aquest expedient. 
 
DISPOSO: 
Aprovar l’expedient d’incorporació de ròssecs de crèdit del pressupost de 2011 al vigent pressupost 
prorrogat de 2012 del AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ, el qual comporta les següents incorporacions: 
A) Incorporació de Ròssecs de crèdit amb finançament afectat. 
A. a) Crèdits de despeses. 
 
Partida Descripció Import partida
312 00  62200 Adequació Consultori,i Equipament 324.259,36
    
   TOTAL INCORPORACIONS 324.259,36
 
 
A. b) Financiació. 
Concepte Descripció Import Partida 
2010-2011 76100  Diputació de Lleida 308.046,38
   
2011 87000 Romanent Liquida Tresoreria  16.212,98
  TOTAL FINANÇAMENT 324.259,36
 
Aquest expedient que s’aprova és ferm i executiu sense més tràmits, pel que es deurà d’introduir en la 
comptabilitat de l’ajuntament de Rosselló els ajustaments derivats de l’esmentat expedient, sense perjudici 
de les modificacions en les codificacions de les partides a conseqüència de coincidències amb partides 
existents i variacions de la codificació orgànica. 
 
En el torn Obert d’intervencions : 



 

Comenta el Regidor Sr Manel Plana respecte al nou Consultori Local, que tot tenir una visió 
diferent respecte a la ubicació, preu de local, utilitat i les possibles dificultats que es poden trobar 
las persones grans, tiren endavant amb el projecte, s’ha fet un esforç i agraïm la tasca del equip 
anterior i de tots els intervinents per la seva execució, : Hem fet un esforç pel Consultori i com va 
manifestar el Secretari-Interventor, fins que ha hagut consignació pressupostària no s´ha tirat 
endavant. 
 
Intervé Jaume Fernandez i manifesta, que entén que es tinguin reticències al respecte passa en 
totes les administracions, son criteris, nosaltres van creure que era un bon lloc i actualment igual i 
ens congratulem que s’executi malgrat les reserves que es tinguin. Afegeix que el que arriba nou, 
sempre veu coses que no li agraden. Nosaltres continuem pensant que és un bon lloc per fer el 
consultori. 
 
Intervé el Regidor Sr. Manel Plana i comenta que l’equip de govern tenim les nostres reserves al 
respecte,  els veïns han ficat objeccions i s’havia de tenir en compte per la seva ubicació.  
 
Torna a intervenir el Regidor Sr. Jaume Fernandez i diu que quan varem fer l´aparaulament del 
lloc, el Departament de salut va estar a favor i les seves normes son estrictes, però som el País que 
ho vull a prop, però mai al pati de casa meva,  això ho descobrireu en qualsevol actuació; volem 
infraestructures però mai a prop i es tracta d’exercitar el principi de responsabilitat. 
 
Per finalitzar pren la paraula el Regidor Manel Plana i manifesta que “ Ho estem patint en altres 
llocs, això no treu que els veïns ho portin a la via contenciosa, a l’hora de prendre la decisió s’ha 
d’analitzar, per saber en qui lloc i en quin entorn es fiquen les coses, a part de les Questions del 
Departament. 
 
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,) : 
 
Acomiadament del Jardiner Julian Contreras. Per l’Alcadia es comenta les diverses gestions, i 
el procés que a motivat el seu acomiadament, comenta que a l’inicio de la legislatura, se li va 
donar un toc d’atenció, perquè teníem queixes i es veien els Jardins descuidats. Aleshores, li van 
demanar un planin de ruta, per controlar el que feia, va arribar un punt que no es feia la feina. Es 
va tornar a parlar amb ell, i se li va demanar mes implicació, però les plantes es morien.  
Paral·lelament van demanar dos pressuposts, a dos empreses de jardineria (una la Torxa i l’altre 
Ambi Jardins). Aquesta ultima va presentar un pressupost de 16.000 euros l’any, i el cost del 
Julian aproximadament de 37.000 euros. Ens van tornar a reunir i se li va donar l’opció de que es 
passes a autònom i que ens facturés com empresa, amb preferència sobre els altres, encara que fos 
una mica més car, Ell no ho va acceptar i al final s’ha fet l’acomiadament pels motius exposats : 
No fer la feina be i per un important estalvi. 
 
Decret Adjudicació Rènting Subministre Vehicle per la Brigada, a favor de Bancasar. 
 
Decret Contractació Auditoria Energètica,  amb el punt de vista de mancomunar serveis amb altres 
pobles del costat. 
 
Decret Adquisició DUMPER a Makinsa. 
 



 

Acceptació Contracte Manteniment maquina Yazaqui.  
 
Decret Devolució Arbitris municipals :  
Juan de Sarago Botella Escombraries i Clavegueram 2010, titularitat errònia. 
Javier Pretel Mesa IVTM 2010.. 
Maria Antonia Pijuan Llordachs, escombraries i clavegueram 2007 i escombraries 2008, titularitat 
errònia. 
Monica Valverde Escribano, anulació executiva escombraries i clavegueram any 2011, per 
pagaments dels mateixos en l’ajuntament. I altres. 
Denegació Restaurant Ambrosia, llicencia per tancament terrasses. 
Decrets de Prorroga Llicencies d’obres : Macià Jover Rodes; Produccions Delicioses,  Juana 
Borrero Montijano. 
Decret obertura Despatx Professional a favor de Anabel Alejandro Gonzalez en Carrasco i 
Formiguera 62. 
Decrets d’ocupació via publica amb taules i cadires : Pa i Pastisseria Marques SL; Bar Ret.Cat; 
Bar Frankfurt La Plaça; Bar Ca l’Antonia. 
Decret de Canvi de Titularitat Bar Tutam a favor de Jordi Hernandez Marques. 
Decret Devolució Fiança a Nuria Gomà Roca, per obres de Remodelació Interior de una farmàcia.  
Decret considerant extingida la llicencia d’ocupació de la terrassa i ordenar la seva retirada a 
pastisseria Marques. 
Contractació Servei Jardineria amb l’Empresa Ambi Jardi, per un import de 14.400 Euros mes 
l’IVA i d’acord amb el Plec de Clàusules Tècniques particulars que regeixen la contractació.  
Decret Aprovació Inicial Pla de Millora Urbana PMU-3 La Noguera. 
Resolució Alcaldia de Prorroga Pressupost per l’any 2012. 
Decret Adhesió al Pla Agrupat de Formació Continua. ACM FEM. 
Decret Aprovació Comptes Gestor 4/T 2011. 
Decret d’aprovació Padró Vehicles i Guals 2012 i període de cobrament. 
Decrets de retirada de Guals. 
Decrets d’acceptació pressupostos diversos,  Absis, Tancament comptables. 
 
Restant assabentats i essent ratificats els mateixos per part de la Corporació. 
 
INFORMES ALCALDIA 
Seguidament l’alcaldia informa dels següents assumptes : 
 
Aprovació Definitiva Comissió Urbanisme de Lleida 2ª Ampliació Abocador Industrial Alier,  
aprofitant el tema l’alcaidia convoca formalment als regidors el dia 3 d’abril a les 7 de la tarda,  
per una reunió informativa amb responsables de l’empresa. 
Aprovació Definitiva Modificació POUM Graver de Baix. 
PUOS: Prorroga en les contractacions de les obres incloses en el PUOS 2011 i 2012, fins a Juny de 
2013 i Desembre de 2013 respectivament. 
Sol·licitud Ajut a la Diputació per l’obertura vial/camí sector PMU 1B. 
Sol·licitud Ajut Restauració Serra. 
Informe envers R DECRET-LLEI 4/2012, DE 24 DE FEBRER i  R Decret-llei 7/2012, de 9 de 
març, pel que es crea el Fons per la financiació dels pagaments als proveïdors. 
Signatura Contracte per l’execució del Consultori i planificació pel inici de les obres. 
Reunió amb responsables de la Agencia Catalana de l’Aigua, per solucionar definitivament les 
connexions al col·lector dels diversos indrets del municipi. 
Reclamació Patrimonial Alejandro Marti Miró. 
Petició Sal , a Diputació amb motiu de les gelades, 



 

Reunions EMUN. 
Jornada de Portes Obertes a l’Escola dies 28,29 i 30 de Març.. 
Reparacions Piscines,  explica els treballs realitzats i comenta que el desnivell entre la piscina i el 
lloc on es transita estava buit. Fa dos mesos que estan treballant tots els de la brigada. 
Robatoris en el cementiri municipal,  comenta les actuacions a dur a terme, inicialment fem els 
pregons a veure si podem esbrinar qui ho ha fet. En cas contrari, adoptaren altres mesures com el 
tancament, segons quines hores. 
Informa de les gestions amb Carreteres de l’Estat a Catalunya i comenta que ens ha donat permís 
per poder entrar a les rotondes i enjardinar-les. 
 
En aquest punt Intervé el Regidor Jaume Fernandez i comenta que el seu mandat, si no recordo 
malament, Carreteres ( Fomento) es va comprometre a posar 6.000 euros per rotonda,  s’hauria de 
preguntar als pobles veïns amb actuacions similars, al respecte.  
També informa de les gestions dutes a terme amb Telefònica per abaratir costos, La facturació 
telefònica mòbil l’hem rebaixat notablement. Ara estem en la telefonia fitxa,per ajustar costos. 
També comenta el Requeriment per part de l´Ampa de 1.500 euros, que diuen es va comprometre 
l’equip de Govern anterior i es decideix no fer-hi l’aportació, per no trobar-se documentada.  
 
Intervé la Regidora M. Carme Vidal i pregunta respecte a l’actuació de l’apertura del vial/cami del 
PMU 1B, que si la Diputació no el subvenciona, el paga l’ajuntament o els veïns, ? 
Contesta l’alcalde i diu que ho pagaria l’ajuntament, i afegeix que van proposar fer el vial per 
treure el trànsit pesat, sota els criteris de :Afectar els menys possible als propietaris i fer-ho el més 
recte possible. 
 
XIII.- LLICENCIES D’OBRES 
Vist els expedients instruïts a l’efecte i els informes emesos per l’arquitecte Municipal i la 
Comissió Municipal d’obres, en el tràmit d’informe previ de la sol·licitud de llicència municipal 
presentades, la Corporació Municipal acorda aprovar i ratificar les següents : 
 
   Nº EXPEDIENT 78/2011 

NOM / DOMICILI JOSE RAMON BERTRAN GOSET 
Plaça Esglesia, 7 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Arrebossat de paret d’habitatge existent al carrer Plaça Esglesia, 7, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Construccions Enric Ribes 

INFORME Favorable 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 05-01-2012 

 

Nº EXPEDIENT 73/2011 

NOM / DOMICILI FRANCISCO TORRELLES FONT 
Major, 33 
25124-ROSSELLIO 

DESCRIPCIÓ Adequar habitació com a cuina a la vivenda del carrer Major, 33, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Miquel Angel Escobosa Vilches 

INFORME Favorable 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 17-01-2012 

 

Nº EXPEDIENT 77/2011 

NOM / DOMICILI JOSEP FERNANDEZ GONZALEZ 
c/ les Basses, 2 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Nou paviment magatzem, ceramic de 65 m2. a la vivenda situada al carrer Les Basses, 2, d’aquest Municipi 



 

CONTRATISTA Bosch-Batlle Construccions, S.L. 

INFORME Favorable 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 05-01-2012 

 
Nº EXPEDIENT 02/2012 

NOM / DOMICILI MIQUEL PIFARRE BOIX 
Av. Catalunya, 21 
25124-ROSSELLO (Lleida) 

DESCRIPCIÓ Sanejament (manteniment) de construccions existents al Pol.1 parcel.les 34-37, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA No consta 

INFORME Favorable 

APROVACIO Decret d’Alcaldia 19-01-2012 

 

Nº EXPEDIENT 03/2012 

NOM / DOMICILI SERVAT OBRAS Y SERVICIOS, S.L.(en representacio J.Carlos Garrido Martinez) 
c/ Riu Ter, 12 
25001-LLEIDA.-  

DESCRIPCIÓ Reformes bany i cuina existents a la vivenda del carrer Major, 157 d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Servat Promotors 

INFORME Favorable 

APROVACIO Decret d’Alcaldia 19-01-2012 

 

Nº EXPEDIENT 06/2012 

NOM / DOMICILI MARIA DOLORS SANCHEZ LARA 
c/ de la Llum, 15 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Adequacio de magatzem sense ùs especific, al carrer Av. Catalunya, 13-15 baixos, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Construcciones Lunoar 2005, S.L.U. 

INFORME Favorable 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 21-02-2012 

 

Nº EXPEDIENT 07/2012 

NOM / DOMICILI COMUNITAT PROPIETARIS CELLER, 2 ( en representacio Joan Francisco Patiño, President) 
c/ Celler, 2 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Arranjament de façanes, escala comu i pintar-ho tot de nou, edifici del carrer Celler, 2, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Rachid Alaoui Ismaili 

INFORME Favorable 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 01-03-2012 

 
Nº EXPEDIENT 08/2012 

NOM / DOMICILI JOSEP MARIA MORA SABATE 
Graver de Baix, 46 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Arranjament façana vivenda del carrer Graver de Baix, 46, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Pavimentos Brao, S.L. 

INFORME Favorable 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 28-02-2012 

 

Nº EXPEDIENT 04/2012 

NOM / DOMICILI ALIER, S.A. 
Cami de Benavent, s/n. 
25124-ROSSELLO 



 

DESCRIPCIÓ Enderroc vivenda existent al Cami de Benavent, s/n,  d’aquest Municipi 

CONTRATISTA No consta 

INFORME Favorable 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 21-02-2012 

 

Nº EXPEDIENT 01/2012 

NOM / DOMICILI BLANCA CECILIA GUEVARA 
c/ del Pla, 6 
25124-ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Canvi posicio de porta d’accès i pintar façana vivenda de la Colonia d’Al-kanis, 3, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Ell mateix 

INFORME Favorable 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 05-01-2012 

 

Nº EXPEDIENT 00/2012 

NOM / DOMICILI NELI REÑE MOLET 
Av.dels Esports, 4 
25124-ROSSELLO 

DISCRIPCIÓ Pintar façana vivenda existent al carrer Major, 129, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Ells mateixos 

INFORME Favorable 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 05-03-2012 

 

 
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.- CORRESPONDENCIA OFICIAL I ASSUMPTES DE TRÀMIT. 
Es dona compte de la correspondència rebuda essent de destacar per la seva importància: 
 
Escrit del Consorci del Transport Públic de l’àrea de Lleida ( ATM), comunicant aportació anual 
corresponent a l’any 2011 de l’ajuntament de Rosselló, que ascendeix a 2.960,,61 Euros. 
Generalitat, Departament de Territori i Sostenibilitat, escrit referent a la modificació de les 
condicions de prestació del servei de transport nocturn a l’àrea e Lleida. 
Generalitat de Catalunya,Departament de Territori i Sostenibilitat, comunicant diverses assumptes : 
aprovació definitiva Modificació POUM per canvi de qualificació zona edificació aïllada subzona 
d’alta densitat per la zona de nucli antic Clau 1 en l’àmbit del Carrer Graver de Dalt.  
Aprovació Definitiva Pla Especial Urbanístic segona ampliació Abocador industrial Alier S.A, . 
Tramesa Acord Ponència ambiental, Activitat extractives i instal·lacions dels recursos explotats 
emplaçades al Pla de les Tres Fites, Titular Excavacions Casanovas.  
Instancia presentada pels Grups de IpR-E; ERC i PSC-PM, escrit sol·licitant actuacions envers a 
l’abocador industrial de Alier.  
Consell Comarcal del Segrià, diversos escrits comunicant : 



 

Al·legacions presentades a la proposta de resolució Autorització Ambiental dipòsit controlat de 
residus no perillosos a Seròs. 
Revocació acord delegació competències per la prestació del servei de deixalleria. 
Suport línea Lleida La Pobla de Segur i el projecte de millora de la xarxa ferroviària de les 
comarques de Lleida. 
 
Generalitat Departament de Justícia, comunicant incorporació en breu de dues persones per fer-se 
càrrec de l’agrupació de secretaries de Jutjat num 66 ( Rosselló, Torrefarrera i Benavent ) 
Escrit A.CA refent a les connexions a la Xarxa del Clavegueram de diversos indrets del municipi. 
Síndic de Greuges de Catalunya, donant per closes les actuacions en relació a la queixa de Josep 
Jimenez Redondo,. 
Ministeri de Fomento, comunicant l’arxiu de les actuacions del 1% cultural, -Actuació Restauració 
Conjunt Colònia –Tèxtil de Alcanis. 
 
En els assumptes de tràmit es comenta acord del govern d’ampliació dels terminis per 
l’adjudicació de les obres incloses en el PUOS 2011 i 2012, fins a 28 de Juny de 2013 i 31 
desembre de 2013 respectivament.  
Es comenta igualment el RD Llei 4/2012que estableix obligacions d’informació i procediment pel 
pagament als proveïdors. 
I per últim es comenta la negativa de Ibercaixa a formalitzat un Rènting per un vehicle municipal. 
 
També es comenta les novetats legislatives, fent especial ressò a les que afectes a l’àmbit local 
com ara la Llei 3/2012 de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
IX.- FACTURES I COMPTES. 
S’aprova la relació de factures detallada i en poder dels regidors  
 

DATA DESCRIPCIÓ INTERESSAT PAGADES 

09/12/2011 Rebut e.electr.escoles, 7-11 a 7-12-11 UNION FENOSA COMERCIAL,S.L.  per decret 08-03 

09/12/2011 Rebut e.electr.zona esportiva, 7-11 a 7-12-11 UNION FENOSA COMERCIAL,S.L.  per decret 08-03 

09/12/2011 Rebut e.electr.llar jubilats, 7-11 a 7-12-11 UNION FENOSA COMERCIAL,S.L.  per decret 08-03 

09/12/2011 Rebut e.electr.escola bressol, 7-11 a 7-12-11 UNION FENOSA COMERCIAL,S.L.  per decret 08-03 

09/12/2011 Rebut e.electr.casal, 7-11 a 7-12-11 UNION FENOSA COMERCIAL,S.L.  per decret 08-03 

09/12/2011 Rebut e.electr.bombes d'aigua, 7-11 a 7-12-11 UNION FENOSA COMERCIAL,S.L.  per decret 08-03 

09/12/2011 Rebut e.electr.ajuntament, 7-11 a 7-12-11 UNION FENOSA COMERCIAL,S.L.  per decret 08-03 

09/12/2011 Rebut e.electr.enllum.public, 7-11 a 7-12-11 UNION FENOSA COMERCIAL,S.L.  per decret 08-03 

09/12/2011 Rebut e.electr.enllum.public, 7-11 a 7-12-11 UNION FENOSA COMERCIAL,S.L.  per decret 08-03 

09/12/2011 Rebut e.electr.enllum.public, 7-11 a 7-12-11 UNION FENOSA COMERCIAL,S.L.  per decret 08-03 

09/12/2011 Rebut e.electr.enllum.public, 31-10 a 30-11-11 UNION FENOSA COMERCIAL,S.L.  per decret 08-03 

12/12/2011 Rebut e.electr.enllum.b.s.pere, 7-11 a 7-12-11 UNION FENOSA COMERCIAL,S.L.  per decret 08-03 



 

12/12/2011 Rebut e.electr.enllum.public, 4-11 a 5-12-11 UNION FENOSA COMERCIAL,S.L.  per decret 08-03 

12/12/2011 Rebut ee.electr.enllum.public, 7-11 a 7-12-11 UNION FENOSA COMERCIAL,S.L.  per decret 08-03 

12/12/2011 Rebut e.electr.enllum.public, 7-11 a 5-12-11 UNION FENOSA COMERCIAL,S.L.  per decret 08-03 

12/12/2011 Rebut.e.electr.enllum.public, 7-11 a 7-12-11 UNION FENOSA COMERCIAL,S.L.  per decret 08-03 

29/12/2011 Curs catala Nivell B 
JUNLLUBAN CENTRE 
D'ENSENYAMENTS,SL 

 per decret 08-03 

28/12/2011 Prestacio serveis desratitzacio, 1-12-11 al 1-12-12 PLAGUES URBANES,S.L.  per decret 08-03 

28/12/2011 Curs d'angles 2011 GLOBAL TEACHING,S.L.  per decret 08-03 

03/01/2012 
Despeses repartir felicitacions nadal i notif.recoliida 
voluminosos 

CORREOS, oficina Rosselló  per decret 12-03 

21/12/2011 Album digital, obsequi Srta. Geli HOFMANN  per decret 15-02 

  Devolucio escombreries-clavegueram, 2009-2010-2011 JOSEP MORAGUES JOSA  per decret 28-02 

  Devolucio escombreries i clavegueram-2010 INMACULADA CERVANTES DOTOR  per decret 28-02 

  Aportacio Emun, mes de febrer-2012 EMUN FM RADIO  per decret 28-02 

21/02/2012 Classes de salut d'esquena, febrer-2012 COOPERATIVA INTEGRAL CATALANA  per decret 28-02 

31/01/2012 Menjars preparats escola bressol, gener-2012 MN CATERING 2003, S.L.  per decret 28-02 

30/01/2012 Contractacio grup per revetlla fi d'any 2011 SERVEIS INTEGRALS GARRIGUENCS  per decret 28-02 

31/01/2012 Lloguer dumper i maquinaria, vies publiques, gener-2012 JOSEP M.GONZALEZ SANCHEZ  per decret 28-02 

30/01/2012 Cable, adaptador i CD, per l'oficina INFOUNIO,S.L.  per decret 28-02 

25/01/2012 Serveis noticies emissora, gener-2012 INTRACATALONIA,S.A.  per decret 28-02 

18/01/2012 Canon d'escombreries 4art trimestre-2011 CONSELL COMARCAL SEGRIA  per decret 28-02 

26/01/2012 Adhesius renovacio guals 2012 PL 4 SEÑALIZACIONES, S.L.  per decret 28-02 

02/01/2012 Il.luminacio nadal-2011 BLACHERE ILUMINACION  per decret 28-02 

17/01/2012 Serveis recollida residus FORM, desembre-2011 CONSORCI RESIDUS SEGRIA  per decret 28-02 

17/01/2012 Serveis recollida residus RSU, desembre-2011 CONSORCI RESIDUS SEGRIA  per decret 28-02 

26/01/2012 Activitat classes gimnastica, gener-2012 MARGARITA RIUS HERNANDEZ  per decret 28-02 

24/01/2012 Materials per les escoles, sabo sanit 800cc QUALITY COLORS, SCP  per decret 28-02 

15/01/2012 Materials per les escoles, secamans QUAILITY COLORS, SCP  per decret 28-02 

09/01/2012 Aportacio economica exercici 2012 LOCALRET  per decret 28-02 

21/01/2012 Materials instal.lacio maquina ajunt.vell SALTOKI LLEIDA, S.A.  per decret 28-02 



 

18/01/2012 Servei carretilla trasllat jardineres p.esglesia al casal FRU-ROSE SCCL  per decret 28-02 

18/01/2012 Fitxes rentador vehicles FRU-ROSE SCCL  per decret 28-02 

12/01/2012 Materials varis per obsequis PUBLICIDAD NAVARRO,S.L.  per decret 28-02 

11/01/2012 Rebut gas casal, 2-11-11 a 4-1-12 GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.  per decret 28-02 

11/01/2012 Rebut gas escola bressol, 2-11-11 a 4-1-12 GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.  per decret 28-02 

11/01/2012 Rebut gas edif.ajuntament, 7-12-11 a 5-1-12 GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.  per decret 28-02 

11/01/2012 Rebut gas escoles, 7-12-11 a 5-1-12 GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.  per decret 28-02 

16/01/2012 Control vigilancia festa cap d'any 2011 SERVICONTROL  per decret 28-02 

02/01/2012 Lloguer materials per obra teatre, 26-12-11 ODEON SCP  per decret 28-02 

04/01/2012 Suscripcio el Consultor, 01-2012 a 12-2012 WOLTERS KLUWER ESPAÑA,S.A.  per decret 28-02 

14/01/2012 Materials varis per manteniment i reparacions SALTOKI LLEIDA, S.A.  per decret 28-02 

04/01/2012 Quota associat, exercici 2012 ASSOCIACIO CATALANA MUNICIPIS  per decret 28-02 

03/01/2012 Confetti festa reis-2012 TODOCONFETTI.COM  per decret 28-02 

13/01/2012 Manipulacio treballs digitals FOTO LLUM,.SL.  per decret 28-02 

10/01/2012 Materials varis per festa reis 2012 TEIXITS BALCELLS,S.L.  per decret 28-02 

09/01/2012 Tren turistic festa reis 2012 PRODILLE ESPECTACLES,SL.  per decret 28-02 

10/01/2012 Paper regal per obsequis nadal-2011 CARME REGALS  per decret 28-02 

10/01/2012 Treballs pintura cartell entrada municipi PINTURA DECORATIVA JOSEP R.RALUY  per decret 28-02 

01/01/2012 Lloguer magatzem c/ major, 133, gener-2012 MARIA ISABEL FARRERO PINTAT  per decret 28-02 

02/01/2012 Activitat teatre, desembre-2011 ASSOCIACIO EL CELLER ESPECTACLE  per decret 28-02 

21/12/2011 Cadires concert corals, nadal CAPARROS, CELEBRACIONS  per decret 28-02 

30/12/2011 Recital licric a l'esglesia, festa major octubre-2011 
ASSOCIACIO CULTURAL LIRICA DE 
LLEIDA 

 per decret 28-02 

12/09/2011 Actuacio grup habaneres, Veus del segria, 11-9-11 diada SERVEIS INTEGRALS GARRIGUENS,S.L.  per decret 28-02 

03/07/2011 Actuacio grup bastoners del garraf, f.major juliol-11 SERVEIS INTEGRALS GARRIGUENS,S.L.  per decret 28-02 

30/12/2011 Honoraris modif.puntual POUM de Rosselló DOM ARQUITECTES ASSOCIATS SLP  per decret 28-02 

02/11/2011 Servei preventiu, duatlo de Rosselló, 30-10-11 VOLUNTARIS P.CIVIL DE LLEIDA  per decret 28-02 

10/11/2010 Tooq fuente 480W ATX sata i muntatge MICROINFORMATICA SEGRIA,S.L.  per decret 28-02 

30/12/2011 Serveis recollida escombreries, desembre-2011 CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA  per decret 28-02 



 

30/12/2011 Assitencia tecnica, oct-nobre.desembre-11 CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA  per decret 28-02 

30/12/2011 Regularitzacio aportacio serveis socials-2011 CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA  per decret 28-02 

31/12/2011 Pinso per a gossos FRU-ROSE SCCL  per decret 28-02 

30/12/2011 Serveis neteja viaria, desembre-2011 SERVEIS LIC 1999, SLU  per decret 28-02 

30/12/2011 Begudes per l' ajuntament, aigua i llet SEGRE SERVEIS,S.A.  per decret 28-02 

16/12/2011 Rebut aqualia, magatzem c/ major, 133, oct-desem-11 MARIA ISABEL FARRERO PINTAT  per decret 28-02 

13/12/2011 Cava per obsequis de nadal-2011 VINS I CAVES CASTELO DE PEDREGOSA  per decret 28-02 

30/12/2011 Plantes per jardineres HORTICULTURA C.PAREJA TORRES  per decret 28-02 

31/12/2011 Materials per l'obra passeig, reparar tuberia EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L.  per decret 28-02 

31/12/2011 Treure deixalles seca i canon abocador runa EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L.  per decret 28-02 

28/12/2011 Reparar caldera llar de jubilats BENZI SHOP,.SL.  per decret 28-02 

29/12/2011 
Serveis neteja manteniment vestidors c.futbol, desembre-
11 

LIMPIEZAS PIRINEO.S.L.  per decret 28-02 

29/12/2011 Serveis neteja totes dependencies, desembre-2011 LIMPIEZAS PIRINEO.S.L.  per decret 28-02 

29/12/2011 Serveis neteja vidres totes dependencies, desembre-11 LIMPIEZAS PIRINEO.S.L.  per decret 28-02 

31/12/2011 Material tuberia vial carretera HIDROLLEIDA,S.A.  per decret 28-02 

31/12/2011 Treballs sulfatar arbres Municipi ALEIX PORTA I ANDRES PORTA SCP  per decret 28-02 

26/03/2012 Honoraris Projecte d'Urbanitzacio Cami sector PMU-1B DOM ARQUITECTES ASSOCIATS SLP  per decret 28-03 

  Aportacio Emun, mes de març-2012 EMUN FM RADIO  per decret 28-03 

  
Ingres quotes e.bressol, Adria Fdez,  gener-febrer.març-
2012 

JOSEP FERNANDEZ GONZALEZ  per decret 28-03 

  Devolucio import rebut l'IVTM 2010, 2 trimestres JAVIER PRETEL MESA  per decret 28-03 

29/02/2012 Serveis neteja viaria, mes de febrer-2012 SERVEIS LIC 1999, S.L.U.  per decret 28-03 

29/02/2012 Menjars preparats per l'escola bressol, febrer-2012 MN CATERING 2003, S.L.  per decret 28-03 

28/02/2012 Bosses llaminadures i peluxes, carnestoltes-2012 CARME REGALS  per decret 28-03 

25/02/2012 Serveis noticies emissora, febrer-2012 INTRACATALONIA,S.A.  per decret 28-03 

28/02/2012 Activitat classes gimnastica, febrer-2012 MARGARITA RIUS HERNANDEZ  per decret 28-03 

24/02/2012 Pernil i paletilla, festa carnestoltes-2012 FONTANET, C.B.  per decret 28-03 

23/02/2012 1 caixa de Marques de Altillo, festa carnestoltes-2012 CASA BADIO, S.L.  per decret 28-03 

15/02/2012 Materials varis per manteniment i reparacions HIDROLLEIDA,S.A.  per decret 28-03 



 

15/02/2012 Serveis recollida escombreries, gener-2012 CONSELL COMARCAL SEGRIA  per decret 28-03 

15/02/2012 Decapante per manteniment LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA  per decret 28-03 

13/02/2012 Berenar hereus i pubilles 18-1-2012 RESTAURANT MODERNO  per decret 28-03 

13/02/2012 Aperitiu de nadal ajuntament, 22-12-2011 RESTAURANT MODERNO  per decret 28-03 

13/02/2012 menu especial, sopar reis 2012 RESTAURANT MODERNO  per decret 28-03 

15/02/2012 Renovació anual es publico, fins 1-2-2013 ES PUBLICO, AULOCE,S.A.  per decret 28-03 

05/02/2012 Lloguer cadires cant corals nadal-2011 CAPARROS CELEBRACIONS  per decret 28-03 

31/01/2012 Serveis neteja vestidors camp de futbol, gener-2012 LIMPIEZAS PIRINEO,S.L.  per decret 28-03 

31/01/2012 Serveis neteja totes dependencies, gener-2012 LIMPIEZAS PIRINEO,S.L.  per decret 28-03 

31/01/2012 Serveis neteja vidres totes entitats, gener-2012 LIMPIEZAS PIRINEO,S.L.  per decret 28-03 

15/01/2012 Materials varis per manteniment i reparacions GUERIN LLEIDA  per decret 28-03 

31/01/2012 Materials varis per manteniment i reparacions GUERIN LLEIDA  per decret 28-03 

30/01/2012 Plantes reposicio vandelisme, vies publiques HORTICULTURA CARMEN PAREJA  per decret 28-03 

31/01/2012 Notes de premsa i consultes ROSA RUBIO PIQUE  per decret 28-03 

07/02/2012 Liquidacio derrama exercici 2012 COMUNITAT GRAL.REGANTS PINYANA  per decret 28-03 

07/02/2012 Liquidacio derrama exercici 2012 COMUNITAT GRAL.REGANTS PINYANA  per decret 28-03 

31/01/2012 Targetes i blocs encolats grans ALFAGRAF ARTS GRAFIQUES,SCP  per decret 28-03 

31/01/2012 Bosses grans, foli i talonaris exaccions ALFAGRAF ARTS GRAFIQUES,SCP  per decret 28-03 

31/01/2012 Aigua per l'ajuntament, diferents dates SEGRE SERVEIS, S.A.  per decret 28-03 

01/02/2012 Drets d'autors festa fi d'any 2011 SOCIETAT GRAL D'AUTORS  per decret 28-03 

31/01/2012 Materials varis per manteniment i reparacions ELECVTRO-STOCKS  per decret 28-03 

08/02/2012 Planta natural i cistell roba, obsequi festa aguedes-11 CARME REGALS  per decret 28-03 

26/01/2012 Honoraris d'assessorament general, set-desembre-11 DESPATX SIMEO MIQUEL, ADVOCATS  per decret 28-03 

31/01/2012 Arranjament cami de l' horta EXCAVACIONS CASANOVAS, S.L.  per decret 28-03 

31/01/2012 Arranjament vial c/ major davant casal EXCAVACIONS CASANOVAS, S.L.  per decret 28-03 

31/01/2012 Arranjament i soteig camins s/ pressupost EXCAVACIONS CASANOVAS, S.L.  per decret 28-03 

31/01/2012 Serveis neteja diferents cortines TINTORERIES NET/SERVEI  per decret 28-03 

25/01/2012 Reductor velocitat pel municipi ENTORN URBA,S.L.  per decret 28-03 



 

26/01/2012 Revista Admon practica i CD 2012 EDITORIAL ARANZADI, SA  per decret 28-03 

31/01/2012 Confeccio i muntatge toldo, llar jubilats TOLDOS TORRENTE,S.L.  per decret 28-03 

01/02/2012 Lloguer magatzem c/ Major, 133, febrer-2012 MARIA ISABEL FARRERO PINTAT  per decret 28-03 

31/01/2012 Treballs pintura, netejar lletres i escuts rotondes PINTURA DECORATIVA JOSEP R.RALUY  per decret 28-03 

01/02/2012 prestacio serveis escola bressol, febrer-2012 TREN MAGIC MADI, S.L.U.  per decret 28-03 

       136.690,01 € 

 
PENDENTS 
 

DATA DESCRIPCIÓ INTERESSAT  IMPORT  

15/03/2012 Materials varies per manteniment  FERRETERIA ALBERT SOLER  

19/02/2012 
Honoraris tramitació projecte inst. fosa septica, 
carroceries ilerdencs 

MASICH ENGINYERS INDSUTRIALS, SLP  

28/03/2012 facturacio plana empreses, març-2012 TELEFONICA DE ESPAÑA, MOVISTAR  

26/03/2012 Assessoria juridica 1er trimestre-2012 BUFETE GONZALO ADVOCATS  

20/03/2012 Canon d'aigua, escola bressol, 16-11-11 a 15-2-12 AQUALIA, S.A.  

20/03/2012 Canon d'aigua magatzem c.alpicat, 17-11-11 a 16-2-12 AQUALIA, S.A.  

20/03/2012 
Canon d'aigua, local baixos ajunt.vell, 17-11-11 a 15-2-
12 

AQUALIA, S.A.  

20/03/2012 Canon d'aigua, casal, 16-11-11 a 15-2-12 AQUALIA, S.A.  

20/03/2012 Canon d'aigua, zona esportiva, 16-11-11 a 14-2-12 AQUALIA, S.A.  

20/03/2012 Canon d'aigua, escorxador, 17-11-11 a 16-2-12 AQUALIA, S.A.  

20/03/2012 Canon d'aigua, escoles, 16-11-11 a 14-2-12 AQUALIA, S.A.  

20/03/2012 Canon d'aigua, edifici ajuntament, 16-11-11 a 15-2-12 AQUALIA, S.A.  

25/03/2012 Serveis basic noticies, març-2012 INTRACATALONIA,S.A.  

30/01/2012 
Cavalgada reis i despeses material i monitoratge parc 
nadal-11-12 

ESBART ROSSELLONES  

20/03/2012 Materials varis per manteniment piscines POINT.P  

09/03/2012 Despeses transport de 3000 kg de sal ILERDECO  

26/03/2012 
Honoraris prestacio serveis, arquitecta, mes de març-
2012 

MONTSE PASCUAL MORERA  

15/03/2012 Materials varis per equipament HIDROLLEIDA,S.A.  

15/03/2012 Facturacio fotocopies, fins 8-3-12 SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA,SL  



 

19/03/2012 Recarga grapes fotocopiadora SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA,SL  

16/03/2012 Reparar cafetera ajuntament GRUP ANDREU 2000, SL..  

15/03/2012 
Materials varis per manteniment piscines i vies 
publiques 

COMERCIAL ILLA GIRO, S.L.  

29/02/2012 Serveis neteja vidres totes les dependencies, febrer-12 LIMPIEZAS PIRINEO,S.L.  

29/02/2012 Serveis neteja totes dependencies, febrer-12 LIMPIEZAS PIRINEO,S.L.  

29/02/2012 Serveis neteja vestidors camp de futbol, febrer-12 LIMPIEZAS PIRINEO,S.L.  

08/02/2012 Rebut gas edifici ajuntament, 5-1 a 6-2-12 GAS NATURAL FENOSA  

08/02/2012 Rebut gas escoles, 5-1 a 6-2-12 GAS NATURAL FENOSA  

16/03/2012 Revisar ordinador emissora MON INFORMATIC (Ramon Berenguer)  

15/03/2012 Multima sac de 50 litres BIOLAND  

14/03/2012 Prestacio serveis socials, gener-febrer-2012 CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA  

14/03/2012 Serveis recollida d'escombreries, febrer-2012 CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA  

10/03/2012 Materials varis per les piscines POINT.P materials de construccio  

29/02/2012 Materials varis per manteniment, piscines i escoles GUERIN LLEIDA  

06/02/2012 Materials varis per regidoria joventut INFOUNIO,S.L.  

12/03/2012 Materials varis per regidoria joventut INFOUNIO,S.L.  

29/02/2012 Begudes per l' ajuntament, febre-2012 SEGRE SERVEIS, S.A.  

10/03/2012 Materials varis per les piscines SALTOKI LLEIDA, S.A.  

29/02/2012 Materials varis per les piscines FERRETERIA ALBERT SOLER  

29/02/2012 Materials varis per les piscines i vies publiques FERRETERIA ALBERT SOLER  

29/02/2012 Materials varis per les piscines HIDROLLEIDA,S.A.  

01/03/2012 Activitat tecnica, quota mensual, 1-3 a 31-3-2012 UNIPRESALUD  

29/02/2012 Franqueig correspondencia, mes de febrer-2012 
SOCITETAT ESTATAL CORREOS DE 
LLEIDA 

 

05/03/2012 Lloguer fotocopiadora, 5-3 a 4-4-12 BNP PARIBAS LEASE GROUP,S.A.  

29/02/2012 Manteniment camio ajuntament AUSA CENTER, S.L.U.  

04/03/2012 Butlleti local de subvencions, març-2012 SERRA SULLA CONSULTORS,S.L.  

07/03/2012 Despeses varies, festa carnestoltes-2012 AUTOSERVICIO DIEGO PUÑAL BAYONA  

07/03/2012 Despeses varies en diferents dates AUTOSERVICIO DIEGO PUÑAL BAYONA  



 

29/02/2012 Gasoil per vehicle ajunt,  jardineria i paletes RAMELL SCCL  

27/01/2012 Rebut e.electr.ajunt.vell, baixos, 15-11-11 a 16-1-12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.  

27/01/2012 
Rebut e.electr.enllum.public, afores, 14-11-11 a 13-1-
12 

UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.  

26/01/2012 Rebut e.electr. Ajunt.vell, 15-11-11 a 16-1-12 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.  

26/01/2012 
Rebut e,electr.enllum.public av.ponent, 15-11-11 a 16-
1-12 

UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.  

26/01/2012 
Rebut e.electr. Magatzem c.alpicat, 14-11-11- a 13-1-
12 

UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.  

03/01/2012 Rebut e.electr.enllum.public rotonda, 14-9 a 14-11-11 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.  

03/01/2012 Rebut e.electr.enllum.public rotonda, 13-7 a 14-9-11 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.  

02/01/2012 Rebut e.electr.enllum. Public rotonda, 12-5 a 13-7-11 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.  

02/01/2012 Rebut e.electr.enllum.public c/ Raval, 5-5 a 6-6-11 UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.  

29/02/2012 Treballs camio, mezcla i altres magatzem cami alpicat EXCAVACIONS CASANOVAS, S.L.  

29/02/2012 Mezcla, gravilla i altres per les piscines EXCAVACIONS CASANOVAS, S.L.  

29/02/2012 Camio i tractor per treballs vies publiques i parc EXCAVACIONS CASANOVAS, S.L.  

01/03/2012 Manteniment ascensor escoles, març-2012 MARVI ASCENSORS  

01/03/2012 Manteniment ascensor edifici ajuntament, març-2012 MARVI ASCENSORS  

29/02/2012 Sacs ciment i altres per les piscines COMERCIAL ILLA GIRO, S.L.  

29/02/2012 Pantes per reposicio jardins HORTICULTURA CARMEN PAREJA  

28/02/2012 Construccio i col.locacio pantalla metal.lica METAL.LIQUES RUBINAT  

25/02/2012 Coca per festa carnestoltes-2012 FORN DE PA GIRIBET, SCP  

28/02/2012 materials per manteniment POINT.P  

01/03/2012 Contracte prestacio serveis escola bressol, març-2012 TREN MAGIC MADI, S.L.U.  

03/03/2012 Rociador Antivandalic SALTOKI LLEIDA, S.A.  

01/03/2012 Lloguer magatzem c/ major, 133, març-2012 MARIA ISABEL FARRERO PINTAT  

28/02/2012 Inscripcio revista Cunal  EDITORIAL ARANZADI, SA  

01/03/2012 Rebut mobils ajuntament, 18-1 a 17-2-12 TELEFONICA MOVIL  

25/02/2012 Actuacio festa carnestoltes-2012 MONTSE & JOE, SLL.  

29/02/2012 Materials varis, dutxes poliesportiu SALTOKI LLEIDA, S.A.  

24/02/2012 Dumper marca MZ. Matricula E8154BBT 
MAQUINARIA AGRICOLA INDUSTRIAL, 
S.A. 

 



 

02/03/2012 netejar i canviar components, caldera llar jubilats BRECOR SAT  

25/02/2012 Animacio i cercavila, festa carnestoltes-2012 LA CREMALLERA TEATRE  

28/02/2012 Facturacio plana empreses, mes de febrer-2012 TELEFONICA DE ESPAÑA, MOVISTAR  

28/02/2012 facturacio plana empreses, regularitzacio 2011 TELEFONICA DE ESPAÑA, MOVISTAR  

20/02/2012 Contracte manteniment, 1-1-2012 a 31-12-2012 ABS INFORMATICA,S.L.  

20/02/2012 Materials varis per manteniment i reparacions piscines POINT.P  

31/01/2012 Gasoil per vehicle ajuntament i jardineria RAMELL SCCL  

15/02/2012 Materials varis per manteniment i reparacions FERRETERIA ALBERT SOLER  

22/02/2012 cafe, gots i altres per l'ajuntament TORRELSA, SAU  

17/02/2012 peça pel ninxol cementiri MARBRES LLUIS SIMO, S.L.  

15/02/2012 materials per reparar voreres COMERCIAL ILLA GIRO, S.L.  

16/02/2012 Repasar cafetera ajuntament GRUP ANDREU 2000, SL..  

17/02/2012 Clases alut esquena, mes de gener-2012 COOPERATIVA INTEGRAL CATALANA  

15/02/2012 Agua de fuego, per correfocs festa carnestoltes-2012 MANUEL ESTALELLA,S.L.  

07/02/2012 Butlleti local subvencions, febrer-2012 SERRA SULLA CONSULTORS,S.L.  

01/02/2012 Examens salut i salut laboral, 1-2 a 30-4-2012 UNIPRESALUD  

01/02/2012 Activitat tecnica, quota mensual, 1-2 a 29-2-12 UNIPRESALUD  

07/02/2012 Allotjament aplicatiu basic i contratc, 3-2-12 a 2-2-13 SEMIC  

30/01/2012 Carpetes, rotuladors, arxius i altre sper l'oficina LA OFICINA  

10/02/2012 Placa pedra ninxol, pel cementiri MARBRES LLUIS SIMO, S.L.  

31/01/2012 Materials varis per manteniment i reparacions FERRETERIA ALBERT SOLER  

06/02/2012 Serveis desratitzacio QUIMICA SERO,S.L.  

01/02/2012 Manteniment ascensoe escoles, febrer-2012 MARVI ASCENSORS  

01/02/2012 Lloguer fotocopiadora, 5-2 a 4-3-2012 BNP PARIBAS LEASE GROUP,S.A.  

31/01/2012 Franqueig correspondencia, mes de gener-2012 CORREOS Y TELEGRAFOS,S.A.  

01/02/2012 Manteniment ascensor edifici ajuntament, febrer-2012 MARVI ASCENSORS  

31/01/2012 Facturacio copies fotocopiadora, 8-12-11 a 5-1-12 SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA,SL  

01/02/2012 Rebut telefons mobils ajuntament, 18-12-11 a 17-1-12 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA  



 

20/01/2012 Materials per les escoles, ambientador i altres SOCOMOR,S.A.  

28/01/2012 Facturacio plana empreses variable, gene-2012 TELEFONICA DE ESPAÑA,S.A.  

28/01/2012 Facturacio plana empreses, gener-2012 TELEFONICA DE ESPAÑA,S.A.  

19/01/2012 Revissio extintors totes dependencies SIEF-2, S.L.  

14/01/2012 Materials varis per manteniment i reparacions FERRETERIA ALBERT SOLER  

21/01/2012 Butlleti local de subvencions, gener-2012 SERRA SULLA CONSULTORS,S.L.  

01/01/2012 Manteniment ascensor escoles, gener-2012 MARVI ASCENSORS  

01/01/2012 Manteniment ascensor edif.ajuntament, gener-12 MARVI ASCENSORS  

19/01/2012 peces pel cementiri MARBRES LLUIS SIMO, S.L.  

15/01/2012 Materials varis per reparacio i manteniment COMERCIAL ILLA GIRO, S.L.  

18/01/2012 Edicte publicacio aprovar inic.projecte reparc.sud-1 E.A.D.O.P.  

10/01/2012 Materials varis per l'oficina LA OFICINA  

19/01/2012 Llibre codi de dret public de catalunya ATELIER LIBROS,S.A.   

19/01/2012 Revissio vehicle ajuntament APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY,S.L.  

18/01/2012 prestacio serveis escola bressol, febrer-2012 TREN MAGIC MADI, S.L.U.  

05/01/2012 
Lloguer fotocopiadora, 10-12-11 a 4-1-12 / 5-1-12 a 4-
2-12 

BNP PARIBAS LEASE GROUP,S.A.  

02/01/2012 Activitat tecnica, quota mensual, 1-1-12 a 31-01-12 UNIPRESALUD  

09/01/2012 Sobres color vermell, felicitacions nadal-11 COPISTERIA SOLE  

02/01/2012 
Contracte manteniment torre refrigeracio, 1er trimestr-
12 

QUIMICA SERO,S.L.  

31/10/2011 Gest.laboral, nomines, seg.social, setembre-11 BUFETE GONZALO ADVOCATS  

30/11/2011 Gest.laboral, nomines, seg.social, octubre-11 BUFETE GONZALO ADVOCATS  

30/12/2011 Gest.Laboral, nomines, seg.social, novembre-11 BUFETE GONZALO ADVOCATS  

31/12/2011 Honoraris representacio 4art trimestre-2011 BUFETE GONZALO ADVOCATS  

29/12/2011 Examens salut treballadors UNIPRESALUD  

31/12/2011 Xapa negra ferro per manteniment FERROS ALBERT SOLER  

31/12/2011 Materials varis per manteniment i reparacions FERRETERIA ALBERT SOLER  

31/12/2011 Despeses repartir obsequis nadal-11 TRANSPORTS VILAVERT, DHL EXPRESS  

       104.895,20 €  



 

 
 
XVI.- MOCIONS 
El portaveu i Regidors del Equip de Govern, comenta que a la Junta de Portaveus ahir es va 
demanar que les mocions estiguin relacionades amb coses de l’esdevenir del poble de Rosselló, 
perquè el marc d’actuació és la nostra vila i el nostre entorn,  sense perjudici de les interpretació de 
cada un i en base a l’exposa’t es presenten les següents 
 
A) MOCIÓ INICIATIVA PER ROSSELLÓ-E A L’AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ PER 
DONAR SUPORT A LES COOPERATIVES DURANT EL 2012 “ANY INTERNACIONAL 
DE LES COOPERATIVES” 
La resolució 64/136 de l’Assemblea General de les Nacions Unides proclama el 2012 com l'Any 
Internacional de les Cooperatives, i insta als estats membres, com també sol·licita a altres 
institucions públiques i agents socials, a aprofitar el 2012 per promoure el cooperativisme, 
reconèixer la contribució d’aquestes empreses al desenvolupament social i econòmic, i impulsar la 
formació i el creixement de les cooperatives.  
 
El missatge de l’Any Internacional:"Les empreses cooperatives ajuden a construir un món millor”, 
reflecteix la valuosa contribució de les cooperatives a les persones i al seu entorn.  
 
Les cooperatives són empreses sostenibles, basades en principis i propietat dels seus integrants, 
que la gestionen pel benefici mutu dels seus membres, de les persones usuàries i del seu entorn. 
Existeixen cooperatives a tots els lectors de l'economia catalana: l'agricultura, el comerç, la cultura, 
l’energia, l’ensenyament, l’habitatge, l’hostaleria, la indústria, la sanitat, els serveis d’atenció a les 
persones, els serveis a les empreses, el transport, i un llarg etcètera. 
 
Les cooperatives són empreses democràtiques que promouen l’ocupació estable i de qualitat, la 
responsabilitat social, l’arrelament al territori i la màxima implicació en el desenvolupament 
econòmic i social de totes les persones, incloent també els col·lectius més desafavorits.  
 
Al món, més de 1.000 milions de persones estan vinculades d’una forma o altra a una cooperativa, 
i l’activitat econòmica de les 300 cooperatives més grans equival a la desena economia mundial. A 
Catalunya existeixen més de 4.807 cooperatives que, conjuntament, aporten el 4,5% al PIB català. 
Les cooperatives són generadores d’ocupació i, en el període més sever de la crisi econòmica 
actual, entre 2008 i 2011, l’empresa cooperativa ha perdut un 33% menys de llocs de treball que el 
conjunt de l’economia catalana. 
 
En l’actual context econòmic i social, més que mai són necessàries empreses que reuneixin els 
principis i els trets característics que demostren diàriament les cooperatives. 
 
Per tot això, el Ple Municipal acorda: 
 
PRIMER- Donar reconeixement i suport institucional a la resolució 64/136 de l’Assemblea 
General de les Nacions Unides sobre el 2012, Any Internacional de les Cooperatives.  
 
SEGON- Col·laborar amb les empreses cooperatives i les organitzacions representatives del 
cooperativisme per a la divulgació de l’Any Internacional de les Cooperatives a la nostra ciutat. 
 
TERCER- Donar suport a les activitats de promoció del cooperativisme que s’impulsin a la nostra 
ciutat durant el 2012. 



 

 
QUART- Millorar i, si escau, ampliar les eines i recursos a l’abast de l’Ajuntament per donar a 
conèixer la fórmula cooperativa a les persones emprenedores que s’atenen des dels diferents 
dispositius municipals. 
 
B) “MOCIÓ SOBRE ELS REITERATS FURTS EN ZONES RURALS DE LES 
COMARQUES DE LLEIDA 
Es dona compte de la Moció aprovada pel Ple de la Diputació, en sessió ordinària de 17 de 
febrer de 2012, per majoria absoluta, amb el vot a favor dels 13 diputats de CiU, els 7 diputats del 
PSC, els 2 diputats d’ERC i el diputat de CDA i l’abstenció del diputat del PP, la moció presentada 
pels grups polítics de CiU, PSC, ERC i CDA, sobre els reiterats furts en zones rurals de les 
comarques de Lleida, que es transcriu en els següents termes: 
“MOCIÓ SOBRE ELS REITERATS FURTS EN ZONES RURALS DE LES 
COMARQUES DE LLEIDA 
Davant l’alarma social que s’ha produït pels reiterats robatoris i furts en masos i magatzems 
agrícoles a les comarques lleidatanes, amb importants danys al patrimoni i les inversions 
realitzades pels pagesos a les infraestructures agrícoles i ramaderes d’un alt valor econòmic. 
Atès la greu situació que això comporta per als afectats, d’inseguretat i que es troben en que 
continuen i s’incrementen els furts i robatoris, sense que la vigilància policial sigui suficient per 
aturar aquestes fets i, lamentablement, s’observa que els autors que han estat imputats no són 
suficientment penats, fet que els anima a reincidir en aquests actes contra la propietat. 
Davant la situació expressada ha provocat que, des de diferents municipis, s’hagin organitzat grups 
de pagesos per tal d’establir vigilàncies per tal de poder informar a la policia autonòmica i local de 
les persones o vehicles sospitosos que deambulen pels termes municipal i aconseguir que, aquest 
increment de control per part dels pagesos, pugui evitar que es produeixin més atemptats contra la 
propietat. 
Atès que els representants del sector agrícola d’aquests municipis s’han adreçat als seus 
Ajuntaments per tal de demanar el seu recolzament institucional. 
Per tot l’exposat més amunt,  
 
S’ACORDA 
Primer.- La Diputació de Lleida insta al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya 
que el Cos de Mossos d’Esquadra (policia competent en seguretat ciutadana), en el marc del 
programa operatiu mon rural aprovat el març del 2011, intensifiqui la vigilància i la investigació 
policial en les zones rurals de les comarques de Lleida per evitar la proliferació de furts i robatoris 
en les finques, masos, granges i magatzems agrícoles. 
Segon.- La Diputació de Lleida insta al Departament d’Interior a que el Cos de Mossos 
d’Esquadra coordini les actuacions amb ajuntaments i Policia Local als efectes d’aconseguir una 
major implicació, una millor vigilància, informació i localització dels responsables dels furts i 
robatoris. 
Tercer.- Fer arribar als Departaments de Justícia i d’Interior del Govern de la Generalitat, i als 
Ministeris de Justícia i Interior del Govern de l’Estat, la preocupació per la proliferació i la 
reincidència de robatoris i furts en les zones rústiques, i per la sensació d’impunitat que actualment 
tenen els infractors que els anima a reiterar en les seves actuacions delictives. 
Quart.- Traslladar el present acord a la Generalitat de Catalunya a la mesa i als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Govern de l’Estat i als grups parlamentaris del 
Congrés i Senat i a la totalitat dels ajuntaments i consells comarcals de la demarcació de Lleida..” 
 
Aquest Ajuntament al respecte mostra la seva conformitat, adherint-se a les mateixes. 
 



 

 
En el torn obert d’intervencions  
 
La Regidora Sara Vila adreçant-se al Regidor Manel Plana, diu “ Suposo que parles de les altres 
mocions que vaig presentar, es molt subjectiu si afecta o no al poble, per exemple la eficiència 
energètica ens afecta i sobretot a la butxaca. Si que és subjectiva, però podem demostrar com 
també afecta a Rosselló. 
 
Intervé l’Alcalde i al respecte de les Mocions presentades i concretament la que parla dels furt de 
les zones rurals, comenta que l’altre dia es van presentar unes persones com agents de vigilància 
rural, oferint els seus serveis pel preu de 1,36 Euros per hectàrea, però no duien identificació, ni 
carpeta de l’empresa, no es van acreditar en cap moment. 
 
Torna a prendre la paraula la Regidora Sara Vila, respecte al tema de les Mocions, manifestant que 
poden ser de interès estatal o internacionals, però la suma dels Ajuntaments que l’aproven, es té en 
compte per poder canviar una Llei i finalment si que poden afectar a temes municipals.  
 
A continuació intervé la Regidora Maria Carme Vidal i comenta que Donar suport a les diferents 
mocions, és important. Jo vaig presentar una sobre el Tren de la Pobla. Tot és necessari. La Moció 
és per donar suport, es pot decidir entre tots. 
 
Pren la paraula el Regidor Sr. Manel Plana i afegeix que sobre el tema parlava de competències no 
de legitimitats. Ahir es va parlar de la subjectivitat que pot haver en les mocions. 
 
Intervé novament la Regidora Sara Vila, manifestant el seu desacord, afegint que és lícit presentar 
mocions per qualsevol grup polític, l´important és la suma de tots. 
 
Finalment Intervé el Regidor Sr. Jaume Fernandez i diu que el seu grup es va comprometre a 
presentar mocions d´ importància municipal, perquè considera que els Ajuntaments no són el 
Parlament de la ONU, per exemple una moció que ens van presentar dues vegades en la legislatura 
anterior, era la dels transgènics, i nosaltres com Ajuntament no teníem competència per fer-les. El 
nostre grup es compromet a presentar mocions en temes de importància municipal. 
 
XVII. -PRECS I PREGUNTES. 
Intervé primerament el Sr. Jaume:Fernandez i expressa la queixa repetidament pels horaris del 
Plens. Nosaltres no van poder assistir-hi, per la data, al Ple del dia 30 de desembre. Avui és el Ple 
més important de l’any, i es fa a les 4 de la tarda, considero que no és un bon horari, perquè és en 
plena jornada laboral. 
 
Respecte a la retolació del poble. Quan dèiem que el cartell no el posàvem, era perquè volíem que 
ho pagués Carreteres, vull matisar la diferencia entre Cartells en zona de carreteres i dintre del 
poble. Jo penso que si que és important la retolació i que sobretot siguin extremadament clars, ja 
que s’ha tingut que canviar primer els llums i ara posar la part de darrera blanca. 
Ja fa un any que esteu aquí, teniu tot el dret del món en col·locar el cartell, però no em sembla 
procedent que el compareu amb una futurible i no realitzada col·locació d’un monument als 
respecte dels molins, perquè crec que no us fa falta per justificar-lo..Afegeix que el monument va 
ser un projecte que el va portar un ex-regidor del Grup de CiU, cap de files vostre, i que van 
estudiar de realitzar-lo, sempre i quan la Diputació ens ho pagués, i com no ho va fer, ho van 
deixar córrer. Demanaria que la justificació de les coses siguin pel seu fet no per uns altres temes. 
 



 

Intervé l’Alcalde i diu que,es va fer el cartell, per les queixes de gent que venia a Rosselló, i no 
sabia a quin poble era. L’estètica va lligada amb el que posarem a les rotondes i les lletres que hi 
van a les rotondes i per evitar un manteniment.  
 
Torna a intervenir Jaume Fernandez, respecte al Tema de l’Empresa Alier i manifesta 
 El seu Grup no han participa en aquesta missa i ho justifica en que el seu Grup, som conscients de 
la feina que fa l´Agència Catalana de Residus sobre el tema de l´Abocador, per tant, no tenim cap 
ombra de dubte, i no participarem en tot aquest procés. 
 
A continuació pren la paraula la Regidora Sara Vila i diu que te dos precs i dos preguntes.  
1er prec.- Que no es posin més Plens ni més Comissions informatives en dies de Vagues Generals. 
2on prec.- Crec que és molt bona iniciativa la que van tenir a les Borges Blanques, a Juneda i a 
Arbeca, en Mancomunar l´ Escola de Música i demanar que s’estudiï que Rosselló es mancomunés 
amb altres pobles de la zona. 
 
Respecte a les preguntes :1a pregunta.- Sobre la instància de l’abocador, demanem una jornada de 
portes obertes, volíem tota la documentació de l’agència de Residus i una nova analítica. 
 
2a pregunta.- El motiu pel qual no es compleixen els Plens Ordinaris, no s’ha motivat, ni s’ha 
donat cap excusa ni explicació. 
 
Contesta l’Alcalde respecte a la primera pregunta i manifesta que en el seu lloc, valoraria que la 
Direcció de l’empresa ens doni aquests informes, allí personalment us ho donaran. 
La petició de portes obertes cap problema, el dia 3 d’abril se us comunicarà. 
 
Intervé el Regidor Sr. Manel i comenta dues coses. Quan es parlava de mancomunar Escoles de 
música, hi ha diferents situacions als pobles del voltant, per exemple, a Torrefarrera tenen un 
Conveni amb els pobles amb l’orfeó Lleidatà. A Alguaire es podria mirar, està molt bé posar-ho a 
sobre de la taula. L’ajuntament de Rosselló fa una aportació prou bona a l´Escola de Música i a 
l´Escola Bressol.  
El tema dels Plens Ordinaris, la culpa és meva, degut a la nova responsabilitat que se m’ha atorgat, 
fins lligar les agendes, no s’ha pogut fer, us demano disculpes. 
 
Finalment intervé la Regidora M. Carme: Vidal i realitza 2 precs pràctics.  
1er prec.- Que es poguessin posar a la pàgina web, les necrològiques per donar un servei important 
als ciutadans. 
2on prec.- Donat que es poca la gent que ve als Plens, si els tenim gravats, es podríem posar a la 
pàgina web i la gent que els volgués escoltar ho pogués fer, o bé, si canviem d’hora, el proper Ple 
vindrà més gent. 
 
Finalment pren la paraula l’alcalde i aixeca la sessió. 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les disset hores 
quaranta cinc minuts i de tot lo dit s’estén aquesta acta,que com a Secretari, certifico. 
 


