
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 27 DE JUNY DE 2014

Data: 27 de Juny de 2014
Horari: 13,30 a 15,00 hores.
Lloc: Rosselló. Sala d’actes de la casa consistorial.
Regim: Ordinària

Hi assisteixen:
Alcalde:
Josep Abad i Fernàndez.
Regidors:
Elisa Torrelles Tormo.
Manel Plana Farran.
Joan Fontova Vilaró.
Silvia Olmo Pareja.
Jaume Fernàndez Gonzalez.
Lluis Rodrigo Galan
Sara Mercè Vila Galan
Maria Carme Vidal Torruella.
Pasquale Musicco.

Excusa la seva assistència Jaume Borrero Montijano.

Secretari:
S. Fèlix Ruiz Martínez

ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació acta anterior.
2. Aprovació Comptes Municipals 2013.
3. Verificació Text Refós PMU 3 “ La Noguera “.
4. Proposta Aprovació Provisional Modificació Puntual POUM, Zona Casal Municipal
5. Calendari Festes Locals 2015.
6. Adhesió Conveni Recollida Piles.
7. Delegació Competències en el C. Comarcal del Segrià de la Fracció Vegetal.
8. Expedient administratiu per a la creació del servei de taxi a Rosselló i el reglament

regulador del mateix.
9. Decrets e Informes Alcaldia i Regidories.
10. Llicencies d’obres.
11. Correspondència Oficial i assumptes de tràmit.
12. Factures i comptes,
13. Mocions.
14. Precs i Preguntes.

I.- LECTURA I APROVACIÓ ACTE ANTERIOR.
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 s’ha omes una intervenció meva posterior a la intervenció del Regidor
Sr. Manel i no es reflecteix el que es va dir en les Intervencions al Ple, concretament en la pagina



15, Punt VI.- RATIFICACIÓ PROPOSTA SEPARACIÓ CONSORCI EMUN AJUNTAMENT
DE ROSSELLÓ,APROVADA PEL CONSELL GENERAL DEL CONSORCI, que diu:
“Seguidament pren la paraula el Regidor Sr. Manel Plana, com a Portaveu del Grup de CIU i
comenta que quan s’afirma que el consorci anava bé, no es del tot cert, hi va haver un període una
mica complicat per dir-ho d’alguna manera, complicat pel que fa a la referència de la seva gestió.
Després una de les coses que crec que volem ficar valor i és que cada activitat que es fes al poble
de Rosselló que pogués estar reflectida dins la pròpia ràdio, ja que, la mancomunitat que es
demanava, té les parts positives i la part negativa, que és la dilució de l’essència pròpia de ràdio
Rosselló que des de el nostre punt de vista creiem que s’havia de recuperar, i després atès que vam
parlar de la llei de Racionalització (LARSALL) que pot tenir la seva afectació pel que fa als
consorcis que s’haurà de quedar un dels municipis aquest consorci, ja veurem com acabarà de
quedar a nivell legal, atès que el poble de Rosselló era qui s’enduia la pitjor part per que era qui
havia de ficar l’estructura i eren uns costos que per part dels diferents municipis que formaven part
del consorci no es volien fer càrrec i no es visualitzava cap tipus de voluntat de poder arribar a un
punt d’acord i atès a les diferents queixes que abans no podien participar els diferents grups
polítics a el que era l’activitat pròpiament dita de la ràdio, hem cregut oportú que això es pogués
fer, creiem que és el camí que s’havia de fer. El regidor de comunicació Jaume Borrero, que
s’encarrega d’això ha anat a parlar amb la direcció de la xarxa, s’han establert i s’ha fixat els
posicionament i s’ha entès de forma molt entenedora i crec que diàfana el nostre posicionament al
respecte. Evidentment ho hem decidit nosaltres, serem responsables, que vagi en funcionament i
que vagi bé al cap i a la fi serà una responsabilitat pròpiament dita de ràdio Rosselló però creiem
que és una forma d’adaptar-se i apropar-se a totes les activitats que es feien per part de la pròpia
activitat que porta el municipi de Rosselló. “

S’ha d’afegir:
Finalment intervé la Regidora Maria Carme Vidal i comenta el següent:”: esperaré, ja et dic que jo
només l’escolto aquestes estones. És evident que els problemes que poden haver a Emun ens han
vingut a nosaltres, als que estem amb aquesta legislatura d’afegit, per que nosaltres no hi érem.
Potser no era tan culpa d’Emun sinó d’algun dels personatges que hi havia d’algun altre
ajuntament en concret, però això és una altra cosa, però deixarem pas a que vagi funcionant ràdio
Rosselló.

Amb aquestes observacions i sotmesa l’ acta a la seva aprovació es aprovada la següent acta: Ple
ordinari de 28 d’abril de 2014.

II.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA
CORPORACIÓ
ANTECEDENTS
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2013, cal elaborar el compte general de l’entitat local, dels
organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament local.

El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer,
patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària i
annexos.

Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de maig de
l’actual exercici.

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2013 s’han sotmès a l’informe de la
Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 15 de maig de



2014. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 95, de data
20 de maig de 2014, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni
observacions.

FONAMENTS DE DRET
D’acord amb els articles 208 a 212 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, la Instrucció de comptabilitat
per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el
contingut, la Comissió Especial de Comptes proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Compte general de l’Ajuntament de Rosselló:
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2013, integrats pels
següents documents comptables:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 12.836.335,94 €, un passiu de
12.836.335,94 € i un resultat pressupostari de 545.204,83 €.
- Compte de resultat econòmic patrimonial: en tancar l’exercici hi ha un estalvi de 361.516,39 €.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de
995.075,11 €, unes obligacions pendents de pagament de 144.385,88 €, i uns romanents totals de
898.985,48 €.
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al Balanç, en el
Compte de resultat econòmic patrimonial i en l’Estat de liquidació del Pressupost.
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a final d’exercici de la pròpia entitat local i de
cadascun dels seus organismes autònoms.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a favor de
l’entitat local o de l’organisme autònom, a final d’exercici i agrupats per nom o raó social de
l’entitat bancària. en cas de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris s’aportarà
l’oportú estat de conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui
atribuïda la funció de comptabilitat.
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació.
Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici
econòmic 2013, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles
mencionats en la part expositiva.

Essent aprovada per unanimitat dels assistents.

En el torn obert d’intervencions pel Portaveu del Grup de CIU, Manel Plana es comenta els
diferents documents i puntualitza que dins del compte del resultat econòmic en tancar l’exercici hi
ha un estalvi de 361.516 €, el que implica un estalvi del 2,8% del balanç. Afegeix que
l’administració local és una administració que genera superàvit i que fa molt bé la feina. També
comentar-vos que les existències de tresoreria a 31 de maig del 2014 és d’1.075.570,63 € tal i com
es va aprovar.

III.- VERIFICACIÓ TEXT REFÓS PMU 3 “ LA NOGUERA “. VERIFICACIÓ TEXT
REFOS APROVACIÓ PROVISIONAL PLA DE MILLORA URBANA PMU 3 “ LA
NOGUERA “
A continuació es dona compte de l’expedient, relatiu a la APROVACIÓ PROVISIONAL PLA DE
MILLORA URBANA PMU 3 “LA NOGUERA“ de Rosselló que té per objecte únic la concreció
de les infraestructures viàries i dels sistemes generals d’espais lliures, la definició de les intensitats



dels usos i l’ordenació de l’edificació a construir en l’àmbit del PMU-3 de la Urbanització ‘La
Noguera’ en el municipi de Rosselló, amb els següents antecedents:

1- ANTECEDENTS
El Pla de millora urbana del sector núm. PMU 3 La Noguera destinat a usos residencials, aprovat
inicialment per Resolució de l’Alcaldia de data 9 de gener de 2012, i provisionalment en sessió
ordinària de data 26 d’abril de 2013, es va suspendre per acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Lleida, en sessió de 20 de novembre, fins que mitjançant un Text refós que es
presentarà per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i
diligenciat.

L’Ajuntament de Rosselló, en sessió ordinària de data 26 d’abril de 2013 i per unanimitat dels
assistent, que son deu membres dels onze que de dret composen la Corporació, es va adoptar
l’acord següent, que transcrit literalment diu:

APROVACIÓ PROVISIONAL PLA DE MILLORA URBANA PMU 3 “ LA NOGUERA “.
El regidor d'urbanisme eleva al Ple la proposta d'acord següent:
1. IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Assumpte: Pla de millora urbana PMU-3 “ La Noguera”.
Expedient: 2012/01//Urbanisme.
Sol·licitant: Joan Aparicio Marsol, en representació de JUNTA COMPENSACIO PMU-3
ROSSELLO.
Data registre entrada: 29/07/2011/i 27 de novembre de 2012
Emplaçament: La Noguera

2. ANTECEDENTS
2.1. Per Resolució de l’Alcaldia de data 09 DE GENER DE 2012, es va aprovar inicialment el Pla
de millora urbana, presentat pel Sr. Sr. Joan Aparicio Marsol, en representació de JUNTA
COMPENSACIO PMU-3 ROSSELLO. Amb el següent tenor literal en la seva part dispositiva:

DISPOSO
Primer.- Aprovar inicialment el pla de millora urbana del sector del Pla de Millora Urbana num 3
de Rosselló PMU-3 “La Noguera “, redactat per Pampols Arquitectes SLP i formulat per la Junta
de Compensació del sector PMU-3 de Rosselló “La Noguera“, incorporant abans de la seva
aprovació provisional 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.

Segon.- Iniciar el tràmit d’informació pública pel termini 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 pels articles 8.5.a) del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, i 23.3 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, a fi que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i adduir, durant el
termini esmentat, totes les al·legacions o observacions que consideri oportunes.

Tercer.- Citar personalment al tràmit d’informació pública del Pla aprovat inicialment les persones
propietàries dels terrenys que s’hi comprenen



Quart.- Simultàniament al tràmit d'informació pública, sol·licitar un informe als organismes
afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini d'un mes,
llevat que una disposició n'autoritzi un de més llarg.

Cinquè.- Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d'informació pública en els
procediments de planejament i dels acords d'aprovació que s'adoptin en llur tramitació, els quals
podran consultar-se a la web oficial de l’ajuntament (www.rossello.cat)

Sisè.- 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 no s’han presentat al·legacions, segons consta al
certificat que figura a l’expedient:

2.3. Consten a l’expedient els informes emesos per els organismes afectats, amb determinades
prescripcions i observacions.

2.4. En data 27 de novembre de 2012 ha tingut entrada en el registre general d’aquest Ajuntament
documentació per a l’aprovació Provisional del PMU 3 2 La Noguera de Rosselló, presentada per
Pàmpols Arquitectes SLP, redactors del Pla de Millora Urbana PMU 3 de Rosselló, essent
promotors la JUNTA COMPENSACIO PMU-3 ROSSELLO..

2.5. El tècnic municipal, en data 17 d’abril de 2013, 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:

CONCLUSIONS
1. Atenent a les consideracions anteriors s’informa favorablement el Pla de Millora Urbana núm. 3,
PMU-3, urbanització “La Noguera”, per a la seva aprovació provisional, havent-se de
complimentar els requeriments següents:

a) Abastament d’aigua. Per justificar la disponibilitat de recursos per a l’abastament d’aigua del
sector, cal aportar un certificat d’Aqualia.

b) Cost connexió a l’EDAR municipal o cost EDAR pròpia. En l’apartat 9.1.1. del document 9.
Pressupost de les obres i els serveis, no s’ha modificat l’import de connexió a l’EDAR municipal
(28.661 €) pel que s’haurà de substituir pel càlcul aproximat i orientatiu fixat per l’ACA (per a 57
habitatges i 1.200 m de col·lectors) en 132.098 € de repercussió depuració + 5.918 € de
repercussió col·lectors, o bé substituir aquest cost estimat per l’ACA pel cost de construcció de
l’EDAR pròpia.

c) Aigües pluvials. Cal rectificar el plànol núm.37. Xarxa de sanejament d’aigües pluvials, en el
sentit que les aigües pluvials s’han d’abocar directament a la clamor de la Tossa sense entrar a
l’EDAR pròpia.

d) Xarxa de reg. En el projecte d’urbanització caldrà preveure una escomesa diferenciada de la
xarxa de reg al Canal de Pinyana i no a la xarxa d’abastament d’aigua municipal.

e) Regulació zona 3a. Atès que la regulació de la zona 3a dins del PMU-3 és més extensa que la
regulada en el POUM, aquesta zona s’ha d’anomenar zona 3a.1 (sector PMU-3).



f) Clamor de la Tossa. En els plànols d’ordenació del POUM vigent, tant la clamor de la Tossa,
com la resta de les clamors del terme municipal, atès que no són lleres públiques, no estan
qualificades com a sistema hidrogràfic, i només s’identifiquen gràficament com a desguassos
naturals en el plànol O.1c de la xarxa de clavegueram de tot el terme municipal. En conseqüència,
es considera que cal mantenir aquest tractament de les clamors que fa el POUM pel conjunt del
terme municipal, sense incorporar-les al sistema hidrogràfic. En el tram de la clamor de la Tossa
dins del sector del PMU-3, la qualificació de sistema d’espais lliures ja comporta la seva protecció,
i per tant, caldria mantenir la qualificació d’espai lliure, sense incorporar la clamor al sistema
hidrogràfic.

g) Tanques vora clamor de la Tossa. En l’article 59.7 de les Normes urbanístiques, cal incorporar
la prescripció del mur de tancament dels solars en el límit est del sector, vora la clamor de la Tossa.

h) Rasant zona verda. En l’article 50 de les Normes urbanístiques, cal incorporar la prescripció
d’aixecar la rasant de la zona verda, per tal de protegir-se del risc d’inundació, per ser
complimentat en el projecte d’urbanització.

2. Cal fer les esmenes següents en el document del PMU-3:

a) Cessió 10% aprofitament. Els següents apartats de la memòria d’ordenació s’han de rectificar en
el sentit d’ innecessarietat de la cessió del 10% d’aprofitament: Apartats 5.1, paràgrafs 1r i 2n, i
apartat 5.2.1, paràgraf 12è.

b) Cal rectificar l’article 19 de les Normes urbanístiques reflexant el planejament municipal vigent
i el TRLU.

c) En tot el document cal substituir les referències a “pla parcial” per “pla de millora urbana”.

3. Prèviament a l’aprovació provisional, atenent als informes desfavorables de l’Institut Geològic
de Catalunya i de l’Agència Catalana de l’Aigua, cal sol·licitar novament aquests informes amb la
finalitat que es valori la nova documentació incorporada al PMU-3 per a l’aprovació provisional:

a) Informe Institut Geològic de Catalunya

b) Informe ACA.

2.6. 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.-. Aprovar provisionalment el Pla de millora urbana PMU-3 “La noguera”, amb les
prescripcions esmentades en l’informe tècnic i que es donen per reproduïts en aquest acord.

Segon.- Trametre el Pla de millora urbana PMU-3 “La Noguera“ a la comissió territorial
d'urbanisme a fi d'aprovar-lo definitivament.

Essent aprovada dita proposta per 10 regidors dels onze que de dret composen la Corporació.

Atès que rebut escrit del Departament de Territori i Sostenibilitat, Comissió Territorial de
Urbanisme de Lleida de data 26 de novembre de 2013 Assumpte "Exp: 2013 / 051808 / L. Acord
Comissió Territorial d’ Urbanisme de Lleida; sessió de 20 de novembre de 2013 2 en relació al Pla
de millora urbana del sector PMU-3, urbanització La Noguera del terme municipal de Rosselló, va
adoptar la següent

RESOLUCIÓ:
1.- Suspendre l’aprovació definitiva del Pla de millora urbana del sector PMU-3, urbanització “La
Noguera”, de Rosselló, promogut per la Junta Compensació del PMU-3 i tramès per l’ajuntament,
fins que mitjançant un Text refós que es presentarà per duplicat, verificat per l’òrgan que ha
atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat, s’incorporin les prescripcions següents:

1.1 Informe de la Direcció General d’Aviació Civil i s’incorpori al Text refós les
prescripcions que se’n derivin, si s’escau.

1.2 Incorporació de la documentació requerida i justificació del compliment de les
condicions de l’informe de l’Agencia Catalana de l’Aigua de 28.5.2013.

1.3 Incorporar normativament en l’article 23 amb títol “Aprofitament urbanístic” la cessió
del 10% de l’aprofitament mig del sostre de nova implantació.

1.4 S’esmenin les errades materials següents:
 Per coherència, cal adequar l’índex dels articles normatius al contingut definitiu.
 Cal esmenar les incoherències entre els punts 6 i 9 de l’article 59 respecte les

plantacions d’arbres en espai lliure de la parcel·la.
 En la numeració de l’articulat manca l’article 60.
 En el redactat de l’article 50 relatiu a construccions en espais lliures, cal eliminar la

possibilitat d’edificacions per a xarxes de serveis, ja que aquestes poden dificultar la
seva funcionalitat. Només es poden admetre edificacions vinculades a l’ús i
manteniment del mateixos espais lliures.

 Pel que fa la regulació dels usos admesos, cal esmenar la contradicció en el cos de
l’article 59.4 i determinar la proporció dels usos principals i compatibles.

 Cal eliminar de la normativa les al·lusions al terme municipal de Naut Aran.
 Cal substituir en la normativa on diu Pla parcial ha de dir Pla de millora urbana.
 En l’article 19 on diu “illes” ha de dir “parcel·les”.
 En l’article 23 cal eliminar el paràgraf núm. 4 perquè resulta incoherent.
 En l’article 53 es fixa com a obligatòria la coberta de pissarra per les construccions

auxiliars, fet que resulta contradictori amb les cobertes de les construccions principals
que han de ser de teules. Es recomana considerar de nou aquest aspecte.

 Cal esmenar les contradiccions en els terminis fixats del Pla d’etapes.
 Caldria substituir les al· lusions al Decret legislatiu 1/2010, i al Decret 305/2006, pel

terme genèric “legislació urbanística vigent“.



2.- Indicar a l’ajuntament que el Text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els
plànols d’ordenació en suport informàtic i en format editable de tractament de textos, en
compliment de l’article 17.6 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006,
de 18 de juliol, i de l’Ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els
requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de les
figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per a la
seva aprovació definitiva.

I atès que dit text refós ha estat redactat en el que s’incorporen les prescripcions assenyalades per
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, atès que el present text refós es dóna compliment a
les prescripcions anteriors mitjançant les propostes que figuren a la documentació presentada.

Per tot l’exposat es proposa el següent acord:

Primer.- Ratificar l’aprovació provisional del Pla de millora urbana del sector PMU-3,
urbanització La Noguera del terme municipal de Rosselló i donar- se per assabentat de les
modificacions introduïdes, verificant les mateixes.

Segon.- Remetre dit Text refós diligenciat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per a la
seva aprovació definitiva i publicació al Diari Oficial de la Generalitat i consegüentment la seva
executivitat, en suport paper e informàtic en compliment del que determina l’article 17,6 del
Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme i de l’ordre
PTO/343/2005 de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments tècnics de la presentació,
en suport informàtic de les normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als
òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva.

Essent aprovat per unanimitat dels assistents.

En el torn obert d’intervencions es pregunta sobre les zones verdes i altres qüestions relacionades
amb el PMU 3, i es comenta i diferencia entre el Planejament i pròpiament la Gestió i s’aclareix
que el Pla de Millora ha de seguir les determinacions de la figura de planejament superior que es el
POUM i que ve a determinar la concreció del propi POUM en dit àmbit.

IV.- PROPOSTA APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM,
ZONA CASAL MUNICIPAL
Vist l'expedient de tramitació de Modificació puntual del POUM del municipi de Rosselló.
redactada per Valeri i Pasqual Mas i Boldu, Arquitectes, relativa a la Requalificació de l’edifici del
Casal municipal de sistema d’equipaments culturals amb els següent:

1. Antecedents
El Ple de l’Ajuntament de Rosselló en sessió de data 27 de febrer de 2014 va aprovar inicialment
la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE
ROSSELLÓ. “Requalificació de l’edifici del Casal municipal de sistema d’equipaments culturals”,
i va acordar sotmetre’l a informació pública pel termini d’un mes. Aquest acord es va publicar al
BOP núm.52 de 17 de març de 2014, i al diari La Manyana de 13 de març de 2014.

2. Al·legacions
En el termini d’informació pública no s’han presentat al·legacions.



3. Informes organismes afectats
Simultàniament al tràmit d’informació pública es va sol·licitar informe en data 17 de Març de
2014, a Dirección General de Aviación Civil. (Aeroports /Ministeri de Fomento)) a traves de la
Comissió Territorial d’urbanisme de Lleida.

A data d’avui no consta que s’hagi emes o rebut.

La present modificació puntual del POUM, té per objecte la requalificació de l’edifici del Casal
Rossellonès, de propietat municipal, com sistema d’equipaments culturals La proposta de
modificació consisteix en qualificar de sistema d’equipaments tan l’edifici actual com una part de
la placeta triangular, necessària per a completar la reforma de l’edifici. En aquest espai està previst
situar el vestíbul de l’edifici, l’escala d’accés a les llotges de la segona planta, l’escala
d’emergència, els serveis adaptats i el bar i magatzem.

Atès que la modificació no significa cap augment de construcció en alçada ni en les instal·lacions,
i clarament es troben per sota de les servituds aeronàutiques, es considera procedent procedir a la
seva aprovació provisionals sens perjudici de que per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme
en ser preceptiu i vinculant dit informe condicioni la seva aprovació a disposar-ne.

Vistos els informes obrants a l’expedient, i que durant el termini d’exposició publica, no s’han
presentat all. Legacions.

Atès allò que disposa l'article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme.

D’acord amb el que disposa l’article 85.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, Text refós de
la Llei d’urbanisme i, 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, l’òrgan competent per a l’aprovació
provisional de la Modificació del POUM és el Ple municipal.

Es proposa ala Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:

PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la Modificació puntual del POUM, Requalificació
de l’edifici del Casal municipal de sistema d’equipaments culturals“ redactada per Valeri i Pasqual Mas
i Boldu Arquitectes i formulat per aquest Ajuntament, amb les prescripcions assenyalades en
l’informe tècnic.

SEGON.- Remetre la Modificació puntual del POUM a la Comissió territorial d'Urbanisme als
efectes de la seva aprovació definitiva.

S’aprova per unanimitats dels deu regidors assistents.

En el torn obert d’intervencions, es comenta la incidència que ha esdevingut amb motiu de les
servituds aeronàutiques de l’aeroport Lleida/Alguaire, ja que les construccions e instal·lacions
poden influir negativament en la seva utilització, afectant les operacions i atès que aquest
Ajuntament es troba dintre dels municipis amb major afecció per aquestes servituds, i
concretament Rosselló, per disposar part del terme en l’altiplà o Pla de Sas.



Pel Regidor d’Urbanisme es constata aquest problemàtica i la carrega i lentitud administrativa que
suposa, en qualsevol actuació urbanística pel municipi, ja que serà el responsable de cursar, les
sol·licituds de construcció e instal·lació en les zones afectades per servituds aeronàutiques e inclús
de la seva vigilància, i altres obligacions al respecte, com la crema de rostolls.

V.- CALENDARI FESTES LOCALS 2015
Atès el que disposen l'article 170.1.l) de l'Estatut d’autonomia de Catalunya; l'article 37 del Reial
decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de l'Estatut dels
treballadors, i el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener,
pel Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny, i vista l'Ordre
EMO/133/2014 de 14 d’abril del Departament d’Empresa i Ocupació, per la qual s’estableix el
calendari laboral de festes laborals per a l’any 2015 a Catalunya i atès que en el seu article 2 es
determina que a més de les festes esmentades seran fixades dues festes locals, retribuïdes i no
recuperables, a proposta dels municipis respectius i vist l’escrit del Departament d’Empresa i
Ocupació, de data 13 de Maig de 2014, amb registre d'entrada municipal núm.375, de 16 de Maig de
2014; considerant els seus aspectes i previ un canvi d’impressions i punts de vista, a proposta de
l’alcaldia la Corporació acorda:

-Proposar com a Festes Locals per a l’any 2015, retribuïdes i no recuperables el 2 setembre i 9
d’octubre de 2015 i remetre dit acord al Departament d’Empresa i ocupació, als efectes oportuns.

Essent aprovada per majoria absoluta dels assistents..

Intervé la Regidora Sara Vila i diu que s’abstindrà, argumentant que les festes han d’estar triades
per conceptes laics, i els ajuntaments i les administracions públiques han de garantir la laïcitat i
que el concepte religiós no hauria de ser un motiu per escollir una festa.

Seguidament s’obre un petit debat i el Regidor Sr Jaume Fernàndez comenta que de fet el
calendari de festes és un calendari històric.

VI.- ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE ROSSELLO AL CONVENI MARC DE
COL·LABORACIÓ SUBSCRIT ENTRE L'AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA I
LES ENTITATS GESTORES DELS SISTEMES INTEGRATS DE GESTIÓ (SIG) DE
RESIDUS DE PILES I ACUMULADORS
FONAMENTS DE FET
Atès que el 26 de juliol de 2010 es va signar el Conveni Marc de col·laboració entre l’Agència de
Residus de Catalunya i les entitats gestores dels sistemes integrats de gestió (SIG) de residus de
piles i acumuladors. Aquest Conveni té l’objecte de regular les activitats de les entitats gestores
dels SIGS de piles i acumuladors a Catalunya, amb la finalitat d’assegurar el compliment del que
exigeix el Reial Decret 106/208, d’1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió dels seus
residus, així com el PROGEMIC i altres normes legals d’aplicació.

Atès que el Conveni estableix i regula els compromisos de l’Agència de Residus de Catalunya
(ARC), de les entitats locals que voluntàriament s’hi adhereixin i de les entitats gestores dels SIG
piles i acumuladors respecte al funcionament dels SIG signants a la Comunitat Autònoma de
Catalunya.

Atès que els ens locals han de comunicar expressament a l’ARC la voluntat d’adherir-se al
Conveni marc, seguint el model de document que figura a l’annex I de l’esmentat Conveni, deixant
constància per part seva de l’acceptació de tots els pactes i continguts.



Atès que els ens locals adherits han d’escollir una de les modalitats d’adhesió:

Opció A: l’entitat local realitzarà el servei de recollida, transport i emmagatzematge temporal dels
residus de piles i acumuladors en el seu àmbit territorial, rebent per això la compensació
econòmica establerta en l’Annex IV del Conveni Marc.

Opció B: l’entitat local comunica la seva voluntat de traspassar l’execució i finançament
del servei de recollida, transport dels residus de piles i acumuladors en el seu àmbit territorial. En
aquest cas l’entitat local únicament es compromet a rebre i emmagatzemar temporalment les piles i
acumuladors que siguin lliurats als seus punts de recollida i lliurar-los als SIG autoritzats de piles i
acumuladors, rebent per això la compensació econòmica establerta en l’Annex IV del Conveni
Marc.

Atès que les entitats locals seran compensades econòmicament per aquesta recollida, transport i
emmagatzematge de piles i acumuladors, en concepte de cost econòmic d’aquestes operacions,
tenint en compte per la seva quantificació el que estableix l’annex IV del Conveni Marc.

Atès que per a poder rebre aquesta compensació econòmica, els Ens Locals han d’emetre factures
a les entitats gestores dels SIG, mitjançant l’Oficina de Coordinació Ofipiles, fent esment de les
seves característiques, dels conceptes i de la forma prevista a l’annex núm. V del present Conveni.
L’Ens Local ha de rebre les transferències que formalitzaran a les entitats gestores dels SIG al seu
favor, dels imports que corresponguin per les factures lliurades pels mateixos Ens Locals.

Atès que l’aportació econòmica derivada d’aquest Conveni s’haurà d’ingressar a la partida
d’ingressos corresponent del vigent pressupost municipal.

Atès l’informe del Regidor de l'Àrea d'Urbanisme, el que proposa l’adhesió a l’esmentat Conveni,
amb la modalitat de la opció A.

Atesa la conformitat i la fiscalització de l’Interventor Municipal d’aquest Ajuntament.

FONAMENTS DE DRET
D’acord amb el que disposa la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus i el Programa
de gestió de residus municipals de Catalunya (PROGREMIC); el Reial Decret 106/208, d’1 de
febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus; el Conveni Marc de
col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels sistemes integrats
de gestió (SIG) de residus de piles i acumuladors

D’acord amb el que estableix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del
govern local; el RD 2568/1986, de 26 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals; el RD legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local; el 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; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú; el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de Contractes del sector públic.



De conformitat amb les atribucions que em confereix la legislació d’aplicació i vistos el preceptes
legals citats i d’altres de pertinent aplicació.

ES PROPOSA L’ADOPCIÓ DE l’acord següent:
Primer.- Aprovar l’adhesió per part de l’Ajuntament de Rosselló al Conveni Marc de col·laboració
entre l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels sistemes integrats de gestió
(SIG) de residus de piles i acumuladors en data 26 de juliol de 2010, acceptant les condicions i els
continguts que estableix el conveni.

Segon.- Autoritzar que es puguin emetre factures a les entitats gestores dels SIG, mitjançant
l’Oficina de Coordinació Ofipiles, fent esment de les seves característiques, dels conceptes i de la
forma prevista a l’annex núm. V del present conveni.

Tercer.- L’ingrés dels imports corresponents a les esmentades factures es farà a la partida
d’ingressos corresponent del vigent pressupost municipal, en concepte d’aportació econòmica
derivada del compliment del conveni aprovat.

Quart.- Facultar l’Alcalde perquè pugui signar tots els documents pertinents i dictar els actes que
siguin necessaris per a l’efectivitat dels procedents acords, inclosos els de rectificació i/o esmena
per possibles errors materials, si es donés el cas.

Cinquè.- Notificar els acord anteriors a l’Agència de Residus de Catalunya i als Serveis
Econòmics municipals.

S’aprova per unanimitat.

VII.- DELEGACIÓ COMPETÈNCIES EN EL C.COMARCAL DEL SEGRIÀ DE LA
FRACCIÓ VEGETAL
Atesa la conveniència de poder disposar d’un servei de recollida de les restes de poda, sega i de les
de jardineria generades pels habitants i per les entitats del Municipi.

Atès que aquest servei de recollida es farà amb caixes d’una capacitat de 5,5 m3, essent la
freqüència de la recollida setmanal des del mes d’abril fins al mes d’octubre i quinzenal la resta
dels mesos de l’any, destacant que el tractament que rebrà aquesta fracció vegetal a la planta de
compostatge de Montoliu permetrà la seva valorització.

Atès que el Ple del Consell Comarcal del Segrià, en data 25 de novembre de 2009, va adjudicar
definitivament a l’Empresa Fomento de Construcciones y Contratas SA, (FCC,SA) la recollida de
la fracció vegetal a la Comarca del Segrià.

Atesa la competència municipal en matèria de recollida de residus que preveu l’article 25.2.I) de la
Llei 7/1985 de 2 d’Abril, reguladora de les Bases de Regim Local i l’article 66.3.I) del Text refós
de la Llei Municipal i de regim local de Catalunya (en endavant, Llei Municipal) aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’Abril.

Atès que l’article 9.4 de la Llei municipal preveu que les competències municipals poden ser
exercides per les comarques i que l’article 25.1.c) del Text refós de la Llei d’Organització
comarcal de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 4/2003 sobre l’organització comarcal de
Catalunya, estableix que correspon a la Comarca exercir competències municipals per delegació o
encàrrec de gestió.



Atès el que preveuen els articles 22.2.f) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril i 52.2.g) de la Llei
Municipal, es proposa al Ple l’adopció dels següents:

ACORDS:
Primer,- Delegar la prestació del servei de recollida de la fracció vegetal al municipi de Rosselló al
Consell Comarcal del Segrià.

Segon.- Facultar al Sr. Alcalde o regidor en qui delegui, tant com en dret sigui menester, per a la
signatura de tots els documents que calguin per fer efectiu aquest acord.

Tercer.- Comunicar l’adopció d’aquet acord al Consell Comarcal del Segrià.

En el torn obert d’intervencions el Regidor Manel Plana, comenta els motius i la necessitat de
prestar aquest servei, ja que alguns habitatges del nostre poble tenen el seu propi jardí i generen
residus de caire especial i el que es demana és que el consell comarcal faci la recollida
comprometent-nos a que hi hagi la màxima racionalització de la utilització dels contenidors com
de l’ús que poden fer els diferents veïns. Són 49€ per contenidor i 20€ per gestió d’abocador.

Intervé la Regidora Maria Carme Vidal i comenta que es molt important les campanyes de
conscienciació per part de tots plegats, ja que no separar be els residus suposa una despesa
important.

En el mateix sentit el Regidor Manel Plana i la Regidora Sara Vila, comenten el tema de les caixes
de cartró i que la fracció vegetal és molt interessant per que fa pujar molt la qualitat del compost.

Concretament a l’abocador de Montoliu diu la Regidora Sara Vila, ja es genera un compost de més
qualitat que a la resta de Catalunya. Per tant la recollida vegetal és molt interessant.

S’aprova per unanimitat dels assistents.

VIII.- EXPEDIENT ADMINISTRATIU PER A LA CREACIÓ DEL SERVEI DE TAXI A
ROSSELLÓ I EL REGLAMENT REGULADOR DEL MATEIX
Atès l’expedient instat per la creació de llicència d’auto-taxi per la prestació d’aquest servei a la
població de Rosselló per tal de millorar les possibilitats de mobilitat de la població de Rosselló.’ i
fer front a les demandes actuals.

Vista la memòria justificativa de la necessitat de la creació del servei d’autotaxi, així com l’estudi
de determinació del nombre inicial de llicències del nou servei de taxi a Rosselló, i, un cop
redactat el Reglament regulador del servei d’autotaxi de l’Ajuntament de Rosselló, d’acord amb el
que disposa la Llei 19/2003, de 4 de juliol del Taxi.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment la creació del servei de taxi a Rosselló i el reglament regulador del
mateix, així com, l’establiment de Una Llicencia d’autotaxi per a la prestació del servei, amb 1
vehicle de 5 places.

Segon.- Sol·licitar informe al Consell Català del Taxi, per a l’autorització de la llicència d’auto
taxi per transport urbà i interurbà.



Tercer.- Aprovar inicialment el Reglament regulador del servei d’autotaxi, i sotmetre’l a
informació pública al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i Tauler d’anuncis municipal,
durant un termini de trenta dies, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i
presentar-hi les al·legacions que estimin convenients. En cas de no produir-se aquestes, el
reglament es considerarà definitivament aprovat sense la necessitat d’adoptar un nou acord,
publicant-se íntegrament al BOP de Lleida, el qual entrarà en vigor un cop transcorreguts vint dies
naturals des de la última publicació.

En el torn obert d’intervencions el Regidor Manel Plana comenta que es una necessitat que feia
anys s’havia de ficar en funcionament, l’aprovació d’aquest servei i la seva creació, i que ha de
tenir una regulació mitjançant el reglament regulador establint les característiques mínimes que ha
de tenir un servei d’aquest tipus per al nostre poble.

Pren la paraula la Regidora Mª Carme Vidal i diu que el que vam comentar una mica en la junta de
portaveus, si hem de crear i donar una llicencia i que en un principi només hi ha d’haver un vehicle,
que aquest estigui adaptat per a la gent amb cadira de rodes, i contemplar totes aquestes
característiques, ja que tothom pot accedir amb aquests vehicles, en canvi la gent amb cadira de
rodes no pot accedir a tots els vehicles i tenim gent empadronada al municipi amb cadira de rodes.
Hauria de reunir aquestes característiques.

Contesta l’Alcalde i diu que: després de parlar en la junta de portaveus hem estat mirant, i de fet
se’n pot crear varies llicències, el problema és que de moment interessa crear una llicència de taxi
municipal i més endavant en pots crear més, sempre justificant que realment necessites aquest
tipus de vehicle i per una de minusvàlids hauries de poder acreditar que hi ha un % de minusvàlids,
i aquesta sempre la pots crear després.

Replica la Regidora Maria Carme Vidal, i comenta que a Rosselló tenim a dues persones
empadronades al municipi que són dependents que van amb cadira de rodes, sense comptar amb la
gent gran que també pot anar amb cadira de rodes i que potser no són tan dependents com aquests,
per això crec que la plaça, hauria de reunir aquestes característiques.

Intervé l’Alcalde i diu que el que no és pot fer és ficar la llicència condicionada a que el vehicle
hagi d’estar adaptat a minusvàlids. Tu pots tindre aquesta i crear una altra per minusvàlids. No sé
el que pot valer, adequar o adaptar un vehicle per a minusvàlids, però suposo que bastant.

Seguidament pren la paraula el Regidor Mussico Pasquale i com coneixedor del tema del transport
comenta que el problema és que no pots adequar, el vehicle s’ha de demanar ja de fàbrica amb
aquesta característica. Per exemple, un “monovolum” no el pots adequar, ja que, canvia tota la
seva estructura de carrosseria i una sèrie de modificacions, a més a més també és per un tema
d’homologació. Un monovolum de 5 places difícilment es pot modificar a una plaça més de
minusvàlids. Ha de venir pràcticament de fàbrica amb les places de minusvàlids que calgui.
Si fiquem el casal d’avis, pràcticament és implícit que estigui preparat per que hi ha molts avis que
per la seva mobilitat necessiten la cadira de rodes, només per treure’ls de la residència fins a dins
del vehicle necessites una cadira de rodes tot i que no necessites expressament una cadira de rodes
permanentment. A partir d’aquí seria aconsellable demanar a la primera llicència de taxis que ja
tingui com a mínim una plaça de cadira de rodes.

Intervé la Regidora Maria Carme Vidal i diu que crec que és important això i pregunta si llavors
s’ha de crear dos llicencies, i el problema del cotxe serà per a la persona que se li concedeixi, és
per la persona que fa la gestió.



Es contesta que es pot crear una llicencia que doni cobertura a les situacions que es comenten.

Intervé l’Alcalde i diu que ens hauríem de ficar també en el lloc de la gent que vulgui optar a la
plaça de taxi.

Contesta la Regidora que no, que ens hem de posar amb la gent que l’utilitzarà.

Torna a intervenir l’Alcalde i diu que s’ha de ser realista i si adaptar un vehicle o comprar un
vehicle a minusvàlids per fer de taxi a Rosselló que no es guanyaran ni l’arròs del mig dia, no es
presentarà ningú amb llicència de taxi amb un vehicle adaptat.
De moment el que ens interessa és que ja que hi ha hagut aquestes proposicions de que tenen
intenció de fer de taxi, treure una llicència normal, com el 90% de llicències que hi ha a tot arreu i
després es treu una altra llicència d’un vehicle adaptat que et permeti portar a minusvàlids.

Intervé el Regidor Sr Jaume Fernàndez i comenta que són dos visions molt diferents, trieu la que
penseu. Una fórmula és: al poble ens convé un taxi i aquest ja adaptat per que és una mala jugada,
que un dia una persona amb cadira de rodes no hi pugui anar, això és una fórmula. I l’altra és que
la gent que hagi vingut ja tingui el cotxe comprat. Són dos coses molt diferents.

Seguidament per l’Alcaldia, es comenta que el motiu de treure aquesta llicència de taxi és per les
sol·licituds de gent que ha vingut aquí interessats en tindre aquesta llicència, però no una única
llicència condicionada a minusvàlids, fer una norma i després una altra per minusvàlids.

Intervé la Regidors Mara Carme i diu que no és la manera de funcionar, que un s’hagi comprat un
cotxe per fer taxista, discrepo.

Intervé seguidament el Regidor Lluis Rodrigo i afegeix que si un sol no es menjarà l’arròs ara
imagineu-vos dos llicències. Per això val la pena que la primera es demani ja, amb plaça de
minusvàlid. És el problema del que es presenti, no nostre.

Pel Regidor Sr Jaume, es comenta que hi ha dos formes d’actuar, una és me compro un cotxe i me
presento i l’altra és me presento i me compro un cotxe si me la donen.

Intervé el Regidor Mussico Pasquale, el millor es prestar el servei que tingui les places normals
més la plaça per minusvàlids, i així tens el servei a punt. I amb una plaça ja fas. Seria suposo el
més adient.

Pregunta la Regidora si es obligat que el vehicle tingui set places ?

Comenta el Regidor Sr Mussico Pasquale, que no és obligat, és obligat que hi hagi places i una
cadira de rodes, a partir d’aquí el més barat és un monovolum amb dos seients i una cadira de
rodes, evidentment com més places tens més oportunitats tindràs.

Vist els diversos punts de vista i el petit debat obert entre els Regidors assistents, i reconduint el
tema, el Regidor Manel Plana proposa que es pot fer de forma paral·lela, és que es facin les dues,
la primera que surti amb adaptació com creiem, però si això és un impediment tan fort per que no
es presenti ningú, deixem un temps prudencial per que després això es transformi.



Està molt bé que es vulgui donar els màxims serveis amb el màxim de disponibilitats per a totes
aquelles persones siguin quin sigui el seu grau de mobilitat, però si això al final es converteix en
un handicap per que el poble de Rosselló quedi sense servei de taxis, mirem-ho.

Pel Regidor Sr Jaume Fernàndez, comenta que es una bona proposta, a veure si es presenta algú i
sinó ho resolts de l’altra manera, i així pots dir a la gent que no es va presentar ningú.

Per Secretaria s’aclareix que la proposta seria fer una plaça amb vehicle adaptat i fer el concurs, i
si queda desert llavors queda l’opció de la llicència normal.
Al respecte tots els assistents mostren la seva conformitat.

IX.- DECRET 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.):

 Autorització Bar Ret Cat, per tancament terrassa fins a la 1,30 Hores.
 Autorització Bar Ret Cat, de Bar a Bar Musical a precari.
 Signatura Contractes Festa Major Setembre i Octubre.
 Contractació Julian Brao Peñalver en substitució del seu germà Onofre per malaltia.
 Contractació Socorristes.
 Contractacions Casal Estiu.
 Aprovació Certificacions d’Obres i factures: Camp de Futbol num 3 i 4, Addicionals Camí

PMU 1B; Adequació Ferm Tram Pont del Morè -Zona Pati Cooperativa, Addicionals
Camp de Futbol..

 Consell Comarcal del Segrià, signatura modificació Conveni Marc Delegació
Competències i encàrrec gestió prestació serveis socials bàsics i especialitzats.

 Acceptació Pressupost anàlisi control piscines estiu 2014, a Aqualia Lab. Lleida.
 Endesa, acceptació Pressupost per reduir potencies contractades en diversos

subministraments i adquisició bateries.
 Permís Provisional Connexió Subministro d’Aigua a Alier, amb motiu de la neteja i

reparació de la Sèquia..
 Denegació petició ocupació via publica el dia 25/05/2014 Iniciativa Multirefendum
 Assabentat Llicencia apertura oficina de lloguer Jujuma Rental SL
 Judici Verbal, Comunitat Propietaris Avd Guillem Rosselló (Reale) // Ajuntament (Allianz,

danys sobreseïment aigua Consultori.
 Sol·licitud Subvenció Actuació Tricentenari
 Decrets / ordres d’execució Neteja Patis.
 Decrets diversos envers arbitris i taxes, devolucions, liquidacions directes, baixes etc.
 Sol·licitud Subvenció Socorristes a la Diputació Piscines Municipals 2014.
 Justificació Despeses Convocatòria Ajuts utilització Àrids Reciclats i aprovació

Certificació obres (Agencia Residus de Catalunya).
 Sol·licitud Subvenció Ajuts Consultori Mèdic Locals 2014.
 Activitats, Assabentats inici activitat Comerç Detall Centre Estètica i Salut, Avd Pont 4

Baixos.
 Assabentat inici activitat Comerç detall productes Alimentaris, begudes, fruites i verdures

C/ Major 50.



A continua l’alcaldia, informa a la Corporació dels següents assumptes:

INFORMES.
Respecte a Radio Rosselló, comenta, que una vegada s’ha optat des d’aquest consistori en sortir
d’Emun, i diu que la forma operativa de ràdio Rosselló ha de ser diferent a la que es portava fins
ara a Emun i per això vull comentar que aquest ja serà el primer ple on hi haurà la possibilitat de
fer un informatiu a la ràdio, per tal de donar coneixença als veïns dels assumptes que s’han parlat
en aquest ple, d’acord amb els criteris de representació establerts perquè cada Grup pugui dir el
seu punt de vista del temes mes rellevants.

En un altre ordre, també hem de valorar una mica el funcionament de la radio, que podem veure
després d’un temps; a tal d’exemple i a nivell de publicitat hi ha una acceptació a tenir en compte,
probablement en tindrem més de les que teníem a Emun, gràcies a les facilitats i el cost, que ha
baixat molt. També es fa palès una forta participació de gent a nivell de programes que s’estan fent.

També informa de la trobada amb el Conseller delegat de la Generalitat, Francesc Pena i el delegat
de la xarxa, i la possibilitat que per l’any 2015 ràdio Rosselló tingui un ajut directe de 20.000€, el
que representarà el 80% dels costos de ràdio Rosselló, aquest conveni es signa amb la Xarxa i com
a contraprestació demanen que durant els 5 dies de la setmana durant una hora al dia es faci un
programa informatiu. No només una ràdio de música sinó una ràdio propera a la gent, que és el
que volem nosaltres.

Al respecte comenta la Regidora Maria Carme que li sembla molt bé que donin aquesta subvenció,
a més a més que la donin mensualment i no és per fer ràdio fórmula.

Comenta l’Alcalde que: la donen més a més i per avançat.

Al respecte intervé la Regidora Sara Vila i diu que creu que s’ha d’aprofitar aquesta oportunitat,
estic d’acord amb la Mª Carme que deia que és un dels serveis mancomunats i que la tendència a
seguir hauria de ser aquesta, a mancomunar, però ja que ara tenim ràdio pròpia una altra vegada,
intentar-ho aprofitar per donar qualitat informativa i cohesionar el nostre poble, ja que tenim un
poble molt divers, amb la immigració, juntament amb la gent que va venir a viure a les noves
vivendes i la gent del municipi de tota la vida, aquesta diversitat a traves de la radio s’ha de
aprofitar per cohesionar-la a traves de tot tipus de projectes.

Intervé l’Alcalde i diu que i tant, la ràdio està oberta per tothom que vulgui fer poble, una de les
qüestions per les quals vàrem marxar d’emun ja que només pagàvem nosaltres, Emun era ràdio
Rosselló, si tu estàs en una Mancomunitat i a tu et costa 6 i a mi 28, això no és una mancomunitat.
L’altre motiu era fer una ràdio propera, per que tothom que vulgui participar, per fer un programa,
un col·loqui, una xerrada, etc, tingués aquesta oportunitat. Ara ja s’està fent, sé de gent que fa
xerrades i que en vol fer, e intentar que no sigui una ràdio que només fiqui música sinó que doni a
conèixer Rosselló. Encara és aviat i els resultats es veuran d’aquí un temps.

A continuació informa respecte al resultat del concurs per portar el control de taquilla i bar de les
piscines municipals, i la seva adjudicació; de moment les valoracions i l’augment dels abonaments
ens fa pensar que ha estat ben acceptat.

Respecte a l’església d’Alcanis, comenta i mostra unes fotografies on es veu, que s’ha rehabilitat
per part de la brigada i a més a més comenta que ens han d ingressar 35.000€ de la renuncia
d’aquesta obra del PUOSC.



Respecte ala Església de Sant Pere Advincula, comenta s’ha ficat una barana per que la gent que
pugi a dalt, puguin baixar amb una mínima seguretat.

Respecte al Tema del nou Dipòsit d’Aigua Potable, comenta que s’està treballant amb L’Empresa
concessionària, Aqualia, per la seva desinfecció i posar-lo en marxa, una vegada en funcionament
millorarà el tema de pressions dins el municipi.

També comenta respecte a l’eficiència energètica, que s’ha dut a terme l’adequació de potències
contractades de les diverses instal·lacions municipals, que representarà un estalvi important.

També informa de la finalització dels treballs de la 1ª fase de l’enllumenat públic, en l’àmbit de
Pacte d’Alcaldes i eficiència energètica.

Comenta el tema de la col·locació de contenidor de recollida de la fracció vegetal en les
urbanitzacions de la Noguera i la Tossa, indrets on mes s’acusava el tema de la sega de gespa..

Comenta la caminada saludable que es dura a terme, amb la presència de més de 200 persones.

S’han adquirit 450 cadires per canviar-les per les del Casal, ja que aquelles n’hi havia moltes
deteriorades i ja havien fet la funció que havien de fer. No totes estan destinades al Casal algunes
van al rocòdrom i d’altres les guardarem. De 22€ la cadira que ens demanàvem al principi ho hem
tancat a 11€, resistents de PVC bo, i blanques. Les v

Informa de l’arranjament dels camins municipals i de les gestions amb els propietaris de finques
que malmeten els camins, per fuites d’aigua de reg, perquè adoptin les mesures que calguin.

Informa que s’està donant publicitat, per trobar persones interessades en ocupar la plaça del Punt
Edu, degut a que l’Olga Guzman al mes de juliol ho deixa, i prèvia presentació del currículum, es
valorarà. Començarà l’última setmana d’agost per tal que se li pugui ensenyar el tema de política
de dones, joventut i tot això que ens feia l’Olga Guzman.

El dia 23 vàrem rebre la flama del Canigó, un acte gràcies al club ciclista de Rosselló, són ells qui
la van anar a buscar i la van portar fins aquí.

Informa de la finalització de l’enjardinament de la primera rotonda, el triangle que faltava.

Informa de la concessió de una subvenció per part del Consell Català de l’Esport, per arranjar la
pista poliesportiva, per un import que s’atansa als 7.000€

Comenta que el carril bici ja està funcionant i que es va fer una trobada a l’escola per que el
poguessin conèixer i utilitzar-lo de la millor forma possible.

També informa de la celebració coincidint amb el dècim aniversari de l’escola de musica de un
concert i actuacions diverses.

Informa de la festa de cloenda de l’escola bressol i es va aprofitar per consensuar entre pares i
ajuntament que l’any vinent no s’apujaran els preus. Tant de l’aula de música com de la bressol.
Els pares ho van acceptar i així ho farem.

Entrega d’orles i festa final de la Rosella al casal municipal.



Festa del Casal dels nens i nenes del Montsuar de Final de curs.

Tramesa Esforç Fiscal 2012.

Visita Responsable de l’ACA, a efectes de supervisió dels temes pendents.

Eleccions Parlament Europeu.

Autovia Modificació Traçat / Informació Publica.

Informa de la contestació per part d’Emun en referència a la liquidació practicada amb motiu de la
Separació del Consorci, confirmant la inicialment prevista, en l’acord de data 31 de març de 2014.

XIV.- 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 14/2014
NOM / DOMICILI JOSEP MARIA HORTET BELLMUNT

C/ Rosella, 2
25124-ROSSELLO.-

DESCRIPCIO Reformes bany a la vivenda del carrer Escoles, 11, d’aquest Municipi

CONTRATISTA No consta

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 08-05-2014

Nº EXPEDIENT 21/2014

NOM / DOMICILI DAVID FONT DOMINGUEZ
C/ Segrià, 1
25124-ROSSELLO.-

DESCRIPCIÓ Formigonar pati interior de l’ habitatge del carrer Passeig Lluis Companys, 57, d’aquest Municipi

CONTRATISTA Sergi Marquez Saló

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 28-04-2014

Nº EXPEDIENT 22/2014

NOM / DOMICILI TELEFONICA DE ESPAÑA
C/ Alcalde Sol, 7, 1a.planta
25003-LLEIDA.-

DESCRIPCIÓ Instal.lacio de cable de fibra óptica (sobre linea existent), des de el carrer Major fins al carrer Rosella (CEIP la
Rosella)

CONTRATISTA Ells mateixos

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 08-05-2014

Nº EXPEDIENT 23/2014

NOM / DOMICILI FRANCISCO GORGUES SALORT
c/ Major, 103
25124-ROSSELLO.-

DISCRIPCIO Instal.lació plataforma hidraulica, a la vivenda del carrer Major, 103, d’aquest Municipi

CONTRATISTA Ascensores F.Sales, S.L..

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 08-05-2014



Nº EXPEDIENT 25/2014

NOM / DOMICILI RAFAEL PULIDO OSTIO
c/ Isern, 6
25001-LLEIDA.-

DESCRIPCIÓ Reparació coberta d’edificació per problemes d’humitat, a la vivenda de la Urbanització La Noguera, 17,
d’aquest Municipi

CONTRATISTA Construccions Raeco, S.L.

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 22-05-2014

Nº EXPEDIENT 24/2014

NOM / DOMICILI MARIA CARME VIDAL TORRUELLA
c/ Major, 13
25124-ROSSELLO.-

DESCRIPCIÓ Reparació fals sostre, canviar unes plaques del sostre per humitat, a la vivenda del carrer Major, 40, baixos
(oficina Ibercaja), d’aquest Municipi.

CONTRATISTA Construccions Gorgues, SA.

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 22-05-2014

Nº EXPEDIENT 27/2014

NOM / DOMICILI FRANCESC GORGUES FERNANDEZ (en representació de Construccions Gorgues, SA)
c/ Major, 105 baixos
25124-ROSSELLO.-

DESCRIPCIÓ Tancament de pati i cobert provisional, entre carrer del Sol i Av.dels Rosers, d’aquest Municipi

CONTRATISTA Ell mateix

INFORME FAVORABLE

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 5-6-2014

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.

XI.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I ASSUMPTES DE TRÀMIT.
Seguidament es dona compte de la correspondència rebuda, essent de destacar per la seva
importància:

 ATM, Àrea de Lleida, ofici referent a la millora de l’oferta del transport públic existent en
el Municipi i la creació de noves solucions per facilitar la tasca de difusió dels servies a
traves de la Web.

 Generalitat de Catalunya, Departament de la Presidència, comunicant atorgament
subvenció actuacions urgents en equipaments esportius, per un import de 6.918,38 Euros.

 Diputació de Lleida, comunicant atorgament subvenció pel funcionament de la Llar
d’Infants, curs 2012-2013, per un import de 47.250 Euros.



 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, comunicant la finalització del mandat de Jutge
de pau Substitut, per iniciar els tràmits per la seva elecció.

 IEI, ofici comunicant concessió subvenció per import de 1.000,00 euros, dins dels Ajuts
per al catàleg de programació d’oferta cultural.

 Diputació de Lleida, comunicant concessió subvenció dins del Pacta Alcaldes destinades a
la gestió sostenible de l’energia, anualitat 2014, 1er Procés, per un import de 9.360,00
Euros.

LEGISLACIO D’INTERES PLE 27 DE JUNY DE 2014
Decret Llei 3/2014, de 17 de juny, pel qual s'estableixen mesures urgents per a l'aplicació a
Catalunya de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració local
Objecte:
a) Aclarir l'aplicació a Catalunya de les competències locals.
b) Regular el procediment per a l'obtenció per part dels ens locals dels informes previstos a l'article
7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, per a l'exercici de les
competències dels ens locals distintes de les pròpies i de les atribuïdes per delegació.
c) Regular el procediment per adaptar els convenis, els acords i la resta d'instruments de
cooperació ja subscrits, en data 31 de desembre de 2013, entre l'Administració de la Generalitat i
els ens locals de Catalunya, que portin aparellat qualsevol tipus de finançament destinat a satisfer
l'exercici de competències delegades o competències distintes de les pròpies i de les delegades,
que preveu la disposició addicional novena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració local.
Data d'entrada en vigor:
L'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Publicació oficial:
DOGC núm. 6647, de 19 de juny de 2014
...............................................................000......................................................................
DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística
Objecte: Aquest Reglament té per objecte el desplegament dels títols sisè i setè del text refós de la
Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, relatius a la intervenció en
l'edificació i l'ús del sòl i del subsòl i a la protecció de la legalitat urbanística, i dels articles 48, 49,
50 i 54 d'aquest text refós, en els aspectes relatius als procediments d'autorització de determinades
actuacions en sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable no delimitat i d'obres i usos provisionals.
La disposició derogatòria única concreta quines disposicions del Reglament de la Llei d'urbanisme,
aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, queden derogades:
1. Queden derogades les disposicions del Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret
305/2006, de 18 de juliol, següents:
a) Els articles 23.1.b), pel que fa als procediments per a l'aprovació de projectes en sòl no
urbanitzable; 23.1.c); 47.3; 47.4; 48.2; 49.3; 50.5; 52.3; 53; 54; 55.5; 56; 57; 58 i 62.
b) Els títols setè i vuitè.
c) La disposició transitòria vuitena.
2. Queda derogat l'article 75.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Data que entra en vigor: Als 20 dies de la seva publicació al DOGC.
Publicació oficial: DOGC núm. 6623, de 15 de maig de 2014.
...............................................................000......................................................................



Resolució GRI/1178/2014, de 23 de maig, de distribució als municipis de Catalunya de la
participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de
Catalunya, any 2014
Objecte:
Distribuir als municipis de Catalunya la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en
el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2014.
Data d'entrada en vigor:
L'endemà de la seva publicació oficial
Publicació oficial:
DOGC núm. 6634, de 30 de maig de 2014
...............................................................000......................................................................
Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge
Objecte:
Aprovar i desplegar el Pla per al dret a l'habitatge de Catalunya, d'acord amb les previsions del
títol V de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.
Les administracions locals col·laboren a través del programa de mediació mitjançant les borses de
mediació per al lloguer social.
Data d'entrada en vigor:
Al cap de 20 dies des de la seva publicació oficial
Publicació oficial:
DOGC núm. 6633, de 29 de maig de 2014
.........................................................0O0.................................................
Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals
que ha de reunir el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques
Objecte:
Determinar els requisits tècnics i funcionals dels punts generals d'entrades de factures
electròniques que puguin crear les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, en el cas de no
adherir-se al Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de l'Administració General de
l'Estat segons el procediment de l'article 9 d'aquesta Ordre, així com regular tals requisits respecte
del Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de l'Administració General de l'Estat.
Data d'entrada en vigor:
El dia següent de la seva publicació al BOE, és a dir, el 26 de juny de 2014.
Publicació oficial:
BOE núm. 154, de 25 de juny de 2014.
...............................................................000......................................................................

Altre Normativa Estatal
Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.

Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos
del registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27
de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el
Sector Público.
Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.
Real Decreto 228/2014, de 4 de abril, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año
2014.
Real decreto-ley 5/2014, de 4 de abril, por el que se prevé una oferta de empleo público
extraordinaria y adicional para el impulso de la lucha contra el fraude fiscal y la aplicación de las
medidas previstas en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local.



Ley 6/2014, de 7 de abril, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo.
Real decreto 288/2014, de 25 de abril por el que se modifica el Real Decreto 1799/2003, de 26 de
diciembre, por el que se regula el contenido de las listas electorales y de las copias del censo
electoral.

Normativa Catalana
Decret 40/2014, de 25 de març, d’ordenació de les explotacions ramaderes
...............................................................000......................................................................
ORDRE GRI/73/2014, de 17 de març, de modificació de l'Ordre GAP/539/2010, de 16 de
novembre, per la qual es regula la presentació telemàtica dels qüestionaris dels pressupostos, i de
les liquidacions dels pressupostos dels ens locals de Catalunya, dels ens dependents i d'altres
entitats públiques, i es crea l'Inventari públic de control del compliment de les obligacions de
tramesa de la documentació economicofinancera al Departament de Governació i Administracions
Públiques i a la Sindicatura de Comptes.
...............................................................000......................................................................

XII.- FACTURES I COMPTES
S’aprova la relació de factures detallada i en poder dels regidors que ascendeix a la quantitat de
312.636,82 € (s.e.u.o)

D. Factura
Imp.Factura
(Euros) Nom tercer D. Registre D. Pagament

Paga
t

31/01/2014 520,54 BUFETE GONZALO GESTION S.L D** 15/04/2014 15/04/2014 Sí

31/03/2014 901,23 GRUPO ELECTRO STOCKS, SL * 15/04/2014 06/05/2014 Sí

15/04/2014 226,2 GRUPO ELECTRO STOCKS, SL * 15/04/2014 06/05/2014 Sí

31/03/2014 95,02 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 15/04/2014 06/05/2014 Sí

31/03/2014 522,08 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 15/04/2014 06/05/2014 Sí

01/04/2014 600 ARTESEY IBERICA, SL * 16/04/2014 05/06/2014 Sí

14/04/2014 33,81 SOLUCIONES VIALES SEÑALIZACION SLU 16/04/2014 05/06/2014 Sí

24/03/2014 709,44 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/04/2014 05/06/2014 Sí

24/03/2014 1.206,55 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/04/2014 05/06/2014 Sí

24/03/2014 198,8 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/04/2014 05/06/2014 Sí

24/03/2014 559,61 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/04/2014 05/06/2014 Sí

24/03/2014 418,22 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/04/2014 05/06/2014 Sí

24/03/2014 832,29 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/04/2014 05/06/2014 Sí

24/03/2014 1.121,80 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/04/2014 05/06/2014 Sí

24/03/2014 842,22 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/04/2014 05/06/2014 Sí

24/03/2014 435,7 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/04/2014 05/06/2014 Sí

25/03/2014 64,17 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/04/2014 05/06/2014 Sí

25/03/2014 316,54 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/04/2014 05/06/2014 Sí

24/03/2014 166,53 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/04/2014 05/06/2014 Sí

25/03/2014 184,54 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/04/2014 05/06/2014 Sí

25/03/2014 96,34 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/04/2014 05/06/2014 Sí

25/03/2014 118,66 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/04/2014 05/06/2014 Sí

24/03/2014 1.205,44 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/04/2014 05/06/2014 Sí

24/03/2014 503,52 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/04/2014 05/06/2014 Sí



24/03/2014 497,52 ENDESA ENERGIA, SAU * 17/04/2014 05/06/2014 Sí

22/04/2014 288,75 ARUM SERVEIS AMBIENTALS, SCP * 22/04/2014 05/06/2014 Sí

22/04/2014 280 BOTARGUES MIERA, PILAR * 22/04/2014 05/06/2014 Sí

15/04/2014 140,36 ASICAL LLEIDA 2000, SL 22/04/2014 05/06/2014 Sí

22/04/2014 668,15 CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA 22/04/2014 05/06/2014 Sí

25/04/2014 560 ANTON GODIA, RICARO JUAN 25/04/2014 29/04/2014 Sí

25/04/2014 143,38 NOGUERA LAX, WIFREDO 25/04/2014 29/04/2014 Sí

28/04/2014 1.200,00 BAÑERES PORTA, NOEMI * 28/04/2014 29/04/2014 Sí

15/04/2014 246,85 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D 25/04/2014 21/05/2014 Sí

11/04/2014 3.072,58 CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA 25/04/2014 05/06/2014 Sí

15/04/2014 998,1 ECA,ENTITAT COL.LABORADORA ADMON SA 30/04/2014 05/06/2014 Sí

22/04/2014 49,01 SOUNDERS S.A * 28/04/2014 05/06/2014 Sí

25/04/2014 72,6 NEXICA (COM 2002, SL) 28/04/2014 10/05/2014 Sí

26/04/2014 95,92 SALTOKI LLEIDA, SA * 28/04/2014 05/06/2014 Sí

28/04/2014 26,74 QUIMICA SERO SL **D 28/04/2014 06/05/2014 Sí

25/04/2014 70,18 QUALITY COLORS,SCP * 28/04/2014 05/06/2014 Sí

31/03/2014 37,57 SISTEMAS INTEGRALES DE REDES Y
TELECOMUNICACIONES, SL

25/04/2014 05/06/2014 Sí

30/04/2014 200,2 L'HORT DE CA LA BARBARA 29/04/2014 05/06/2014 Sí

28/04/2014 127,05 ACENS TECHNOLOGIES, SL **D 29/04/2014 16/05/2014 Sí

29/04/2014 180 GARCIA SORIANO, CARME * 29/04/2014 05/06/2014 Sí

30/04/2014 150 RIUS HERNANDEZ, MARGARITA * 30/04/2014 05/06/2014 Sí

30/04/2014 150 RIUS HERNANDEZ, MARGARITA * 30/04/2014 05/06/2014 Sí

29/04/2014 931,7 MOBLES L'EBENISTA * 30/04/2014 05/06/2014 Sí

01/05/2014 276,17 TELEFONICA MOVILES, SERVICIO MOVILINE 02/05/2014 02/05/2014 Sí

27/04/2014 2.047,32 AMBI JARDINS SCP * 02/05/2014 No

30/04/2014 877,07 MN CATERING 2003 SL * 02/05/2014 No

02/04/2014 71,57 PLANA FABREGA LLEIDA, SL 02/04/2014 02/04/2014 Sí

03/04/2014 76.643,28 UTE SERVIDEL, SLU 14/04/2014 05/06/2014 Sí

01/05/2014 18.237,97 GRUPO ELECTRO STOCKS, SL * 05/05/2014 No

01/05/2014 11.800,00 TREN MAGIC MADI, SLU 05/05/2014 No

30/04/2014 447,4 ROSA RUBIO COM360, SL 05/05/2014 No

01/05/2014 417 DIARI SEGRE 05/05/2014 05/05/2014 Sí

01/05/2014 660,74 QUIMICA SERO SL **D 05/05/2014 03/06/2014 Sí

02/05/2014 129,89 LOCAL PROM (SERRA-SULLA CONSULTORS, S.L. D** 05/05/2014 07/05/2014 Sí

30/04/2014 314,6 RUBINAT TARRAGONA, JAUME 06/05/2014 No

05/05/2014 24,2 PXJ PIFARRE S.L * 06/05/2014 No

03/05/2014 55,76 L'HORT DE CA LA BARBARA 06/05/2014 No

23/05/2014 46,21 L'HORT DE CA LA BARBARA 23/05/2014 No

01/05/2014 600 ARTESEY IBERICA, SL * 01/05/2014 05/06/2014 Sí

22/04/2014 202,55 CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA 06/05/2014 No

22/04/2014 1.838,57 CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA 06/05/2014 No

17/04/2014 224,98 CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA 06/05/2014 No

17/04/2014 1.861,08 CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA 06/05/2014 No

30/04/2014 60,48 SAINT GOBAIN IDAPLAC, SL **D 06/05/2014 03/06/2014 Sí



30/04/2014 362,26 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 07/05/2014 No

30/04/2014 887,37 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 07/05/2014 No

30/04/2014 203,82 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 07/05/2014 No

30/04/2014 1.070,25 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 07/05/2014 No

06/05/2014 45.294,90 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 06/05/2014 05/06/2014 Sí

30/04/2014 18.126,50 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 08/05/2014 05/06/2014 Sí

30/04/2014 35 GARCIA SORIANO, CARME * 08/05/2014 No

30/04/2014 404,78 COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA 08/05/2014 - Sí

30/04/2014 264,98 COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA 08/05/2014 - Sí

01/05/2014 236,4 VODAFONE ESPAÑA,S.A.U. 08/05/2014 08/05/2014 Sí

30/04/2014 458,37 GRUPO ELECTRO STOCKS, SL * 08/05/2014 No

30/04/2014 246,78 GRUPO ELECTRO STOCKS, SL * 08/05/2014 No

30/04/2014 96,8 FLORENCIO GILI PUJOL * 08/05/2014 No

30/04/2014 59,99 COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA 09/05/2014 - Sí

02/05/2014 169,4 JF. ASCENSORS SCP 12/05/2014 12/05/2014 Sí

09/05/2014 726 EQUIP D'ARQUITECTURA TECNICA, SLP 12/05/2014 No

30/04/2014 209,22 HIDRO LLEIDA,S.A. 12/05/2014 No

30/04/2014 536,83 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D 12/05/2014 06/06/2014 Sí

30/04/2014 57,75 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D 12/05/2014 06/06/2014 Sí

30/04/2014 256,47 SEGRE SERVEIS,S.A. 12/05/2014 No

02/05/2014 100 ANTIGUITATS P. VELASCO 13/05/2014 13/05/2014 Sí

01/05/2014 24,99 ACENS TECHNOLOGIES, SL **D 13/05/2014 15/05/2014 Sí

10/05/2014 80,47 SALTOKI LLEIDA, SA * 13/05/2014 No

05/05/2014 7.234,90 CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA 13/05/2014 No

14/05/2014 106,93 TORRELSA, SA **D 14/05/2014 03/06/2014 Sí

30/04/2014 1.589,41 SERVEIS LIC 1999, SLU * 15/05/2014 No

06/05/2014 26,74 QUIMICA SERO SL **D 15/05/2014 06/06/2014 Sí

21/03/2014 660,91 ENDESA ENERGIA, SAU * 15/05/2014 No

24/04/2014 1.257,17 ENDESA ENERGIA, SAU * 15/05/2014 No

24/04/2014 211,73 ENDESA ENERGIA, SAU * 15/05/2014 No

24/04/2014 625,47 ENDESA ENERGIA, SAU * 15/05/2014 No

24/04/2014 463,39 ENDESA ENERGIA, SAU * 15/05/2014 No

24/04/2014 878,7 ENDESA ENERGIA, SAU * 15/05/2014 No

24/04/2014 1.036,03 ENDESA ENERGIA, SAU * 15/05/2014 No

24/04/2014 608,18 ENDESA ENERGIA, SAU * 15/05/2014 No

24/04/2014 449,54 ENDESA ENERGIA, SAU * 15/05/2014 No

24/04/2014 75,64 ENDESA ENERGIA, SAU * 15/05/2014 No

24/04/2014 337,63 ENDESA ENERGIA, SAU * 15/05/2014 No

23/04/2014 174,94 ENDESA ENERGIA, SAU * 15/05/2014 No

24/04/2014 188,35 ENDESA ENERGIA, SAU * 15/05/2014 No

23/04/2014 92,79 ENDESA ENERGIA, SAU * 15/05/2014 No

24/04/2014 95,67 ENDESA ENERGIA, SAU * 15/05/2014 No

06/05/2014 233,28 ENDESA ENERGIA, SAU * 15/05/2014 No

06/05/2014 175,22 ENDESA ENERGIA, SAU * 15/05/2014 No



07/05/2014 117,31 ENDESA ENERGIA, SAU * 15/05/2014 No

09/05/2014 28,51 ENDESA ENERGIA, SAU * 15/05/2014 No

07/05/2014 282,04 ENDESA ENERGIA, SAU * 15/05/2014 No

09/05/2014 20,35 ENDESA ENERGIA, SAU * 15/05/2014 No

07/05/2014 506,34 ENDESA ENERGIA, SAU * 15/05/2014 No

07/05/2014 639,1 ENDESA ENERGIA, SAU * 15/05/2014 No

09/05/2014 218,34 ENDESA ENERGIA, SAU * 15/05/2014 No

07/05/2014 1.031,72 ENDESA ENERGIA, SAU * 15/05/2014 No

24/04/2014 517,58 ENDESA ENERGIA, SAU * 15/05/2014 No

24/04/2014 511,31 ENDESA ENERGIA, SAU * 15/05/2014 No

15/05/2014 179,3 INFOUNIO, SL * 15/05/2014 No

30/04/2014 150 ESBART ROSSELLO 19/05/2014 No

15/05/2014 620 AMBI JARDINS SCP * 20/05/2014 No

19/05/2014 11,8 INFOUNIO, SL * 20/05/2014 No

19/05/2014 400 PIM PAM DALE MARACA 20/05/2014 No

10/04/2014 1.892,42 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA * 20/05/2014 No

10/04/2014 878 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA * 20/05/2014 No

20/05/2014 70,18 QUALITY COLORS,SCP * 20/05/2014 No

30/04/2014 137,94 QUALITY COLORS,SCP * 20/05/2014 No

15/04/2014 190,84 QUALITY COLORS,SCP * 20/05/2014 No

31/03/2014 334,15 QUALITY COLORS,SCP * 20/05/2014 No

06/05/2014 -1.861,08 CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA 20/05/2014 No

06/05/2014 1.861,08 CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA 20/05/2014 No

06/05/2014 -224,98 CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA 20/05/2014 No

06/05/2014 224,98 CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIA 20/05/2014 No

21/05/2014 154,24 INFOUNIO, SL * 21/05/2014 No

16/05/2014 182,71 SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA D** 21/05/2014 01/06/2014 Sí

30/04/2014 1.380,21 LIMPIEZAS PIRINEO SL * 21/05/2014 No

30/04/2014 8.154,72 LIMPIEZAS PIRINEO SL * 21/05/2014 No

30/04/2014 265,34 LIMPIEZAS PIRINEO SL * 21/05/2014 No

30/04/2014 57,18 UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD **D 21/05/2014 No

15/05/2014 75,58 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D 21/05/2014 21/06/2014 Sí

15/05/2014 925,94 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D 22/05/2014 21/06/2014 Sí

15/05/2014 75,58 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D 22/05/2014 21/06/2014 Sí

20/05/2014 150 RIUS HERNANDEZ, MARGARITA * 22/05/2014 No

20/05/2014 150 RIUS HERNANDEZ, MARGARITA * 22/05/2014 No

15/05/2014 90,37 HIDRO LLEIDA,S.A. 23/05/2014 No

19/05/2014 107,27 ECA,ENTITAT COL.LABORADORA ADMON SA 23/05/2014 No

01/05/2014 103,27 CARNS PUIG-GROS, SL 23/05/2014 No

21/05/2014 260,15 DESPATX SIMEO MIQUEL ADVOCATS ASSOCIATS 26/05/2014 No

28/05/2014 1.028,50 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 28/05/2014 01/06/2014 Sí

28/05/2014 12,31 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 28/05/2014 01/06/2014 Sí

25/05/2014 143,38 NOGUERA LAX, WIFREDO 26/05/2014 05/06/2014 Sí

26/05/2014 560 ANTON GODIA, RICARO JUAN 26/05/2014 02/06/2014 Sí



1.200,00 AVENTIN HUGUET, ADORACION * 01/04/2014 05/06/2014 Sí

28/04/2014 1.535,49 PINTURA DECORATIVA JOSEP RAMON RALUY
SUAREZ *

27/05/2014 No

26/05/2014 35,09 NEXICA (COM 2002, SL) 27/05/2014 06/06/2014 Sí

26/05/2014 1.947,68 VALERI MAS BOLDU 30/05/2014 05/06/2014 Sí

26/05/2014 600 MAS BOLDU, PASQUAL 27/05/2014 05/06/2014 Sí

26/05/2014 600 VALERI MAS BOLDU 27/05/2014 05/06/2014 Sí

27/05/2014 225 PRODUCCIONES DELICIOSAS, SL (AMBROSIA) * 28/05/2014 No

28/05/2014 18,15 FONTOVA MIQUEL, ANTONIO 28/05/2014 No

28/05/2014 127,05 ACENS TECHNOLOGIES, SL **D 28/05/2014 13/06/2014 Sí

28/05/2014 253 FOTO LLUM **D 28/05/2014 No

28/05/2014 23.815,15 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 28/05/2014 No

29/05/2014 25 COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA 29/05/2014 - Sí

27/05/2014 481,69 NOVOQUIMICA ECOLOGICA, SL 29/05/2014 No

05/05/2014 133.850,95 UTE SERVIDEL, SLU 29/05/2014 No

7.234,90 CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA 29/05/2014 No

22/04/2014 3.685,38 CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA 29/05/2014 No

28/04/2014 218,65 ACUSTIELEC SL * 30/05/2014 No

30/05/2014 1.204,30 MN CATERING 2003 SL * 30/05/2014 No

28/05/2014 96,08 FORN DE PA GIRIBET, SCP 02/06/2014 No

04/05/2014 44,72 FORN DE PA GERMANS RIBES * 02/06/2014 No

02/06/2014 11.800,00 TREN MAGIC MADI, SLU 02/06/2014 No

27/05/2014 264,2 SERVICIOS MICROINFORMATICA, SA D** 04/06/2014 16/06/2014 Sí

26/05/2014 44,12 EDITORIAL LUIS VIVES 02/06/2014 No

01/06/2014 275,01 TELEFONICA MOVILES, SERVICIO MOVILINE 02/06/2014 02/06/2014 Sí

05/05/2014 314,6 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA D** 07/05/2014 07/05/2014 Sí

01/04/2014 57,02 UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD **D 01/05/2014 01/05/2014 Sí

02/05/2014 57,18 UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD **D 01/06/2014 01/06/2014 Sí

02/06/2014 57,18 UNIVERSAL PREVENCION Y SALUD **D 03/06/2014 No

30/05/2014 350 MOBLES L'EBENISTA * 03/06/2014 No

01/06/2014 660,74 QUIMICA SERO SL **D 04/06/2014 No

31/05/2014 150,69 LYRECO ESPAÑA, SA * 04/06/2014 No

01/06/2014 600 ARTESEY IBERICA, SL * 04/06/2014 No

28/05/2014 2.047,32 AMBI JARDINS SCP * 05/06/2014 No

04/06/2014 1,21 INFOUNIO, SL * 05/06/2014 No

04/06/2014 295,8 INFOUNIO, SL * 05/06/2014 No

31/05/2014 54,02 COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA 05/06/2014 - Sí

31/05/2014 312 COOPERATIVA FRU ROSE SCL LTDA 05/06/2014 - Sí

02/06/2014 169,4 JF. ASCENSORS SCP 05/06/2014 04/06/2014 Sí

01/06/2014 229,9 SIEF-2 05/06/2014 17/06/2014 Sí

31/05/2014 721,88 GRUPO ELECTRO STOCKS, SL * 05/06/2014 No

31/05/2014 308,36 GRUPO ELECTRO STOCKS, SL * 05/06/2014 No

31/05/2014 740,93 SAINT GOBAIN IDAPLAC, SL **D 05/06/2014 No

30/05/2014 314,6 CAMARASA SACASES, SANTI 06/06/2014 No

02/06/2014 314,6 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA D** 06/06/2014 No



30/05/2014 193,84 SEGRE SERVEIS,S.A. 09/06/2014 No

07/06/2014 149,4 SALTOKI LLEIDA, SA * 09/06/2014 No

07/06/2014 66,36 AGROPIENSO SCCL * 12/06/2014 No

31/05/2014 104,11 HIDRO LLEIDA,S.A. 12/06/2014 No

31/05/2014 165,15 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS I TELEGRAFOS, SA 10/06/2014 11/06/2014 Sí

06/06/2014 129,89 LOCAL PROM (SERRA-SULLA CONSULTORS, S.L. D** 10/06/2014 10/06/2014 Sí

21/05/2014 521,44 GARMAR, CB DISTRIBUIDORA DE LLIBRES * 10/06/2014 No

31/05/2014 358,52 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 10/06/2014 No

31/05/2014 514,69 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 10/06/2014 No

31/05/2014 1.048,69 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 10/06/2014 No

31/05/2014 472,73 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 10/06/2014 No

10/06/2014 123,45 L'HORT DE CA LA BARBARA 10/06/2014 No

31/05/2014 22.385,35 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 10/06/2014 No

30/04/2014 326,7 MASICH ENGINYERS INDUSTRIALS, SLP 11/06/2014 No

11/06/2014 12,68 SCHLECKER, SAU 11/06/2014 No

31/05/2014 1.152,78 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D 11/06/2014 No

31/05/2014 416,84 FERRETERIA ALBERTO SOLER,S.A. **D 11/06/2014 No

483,14 SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA, SL *D 11/06/2014 14/06/2014 Sí

08/06/2014 16,23 SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA, SL *D 11/06/2014 14/06/2014 Sí

10/06/2014 101,92 L'HORT DE CA LA BARBARA 11/06/2014 No

06/06/2014 38,72 SIEF-2 11/06/2014 24/06/2014 Sí

06/06/2014 9,68 SIEF-2 12/06/2014 24/06/2014 Sí

06/06/2014 9,68 SIEF-2 12/06/2014 24/06/2014 Sí

06/06/2014 48,4 SIEF-2 12/06/2014 24/06/2014 Sí

12/06/2014 164,43 SIEF-2 12/06/2014 24/06/2014 Sí

06/06/2014 101,64 SIEF-2 12/06/2014 24/06/2014 Sí

12/06/2014 280,7 SIEF-2 12/06/2014 24/06/2014 Sí

09/06/2014 575,36 SOLUCIONES VIALES SEÑALIZACION SLU 12/06/2014 No

09/06/2014 629,26 SOLUCIONES VIALES SEÑALIZACION SLU 12/06/2014 No

09/05/2014 701,21 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA * 12/06/2014 No

15/05/2014 671,88 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA * 12/06/2014 No

09/05/2014 367,73 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA * 12/06/2014 No

09/05/2014 862,66 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA * 12/06/2014 No

09/06/2014 217,8 ENDESA ENERGIA, SAU * 13/06/2014 No

09/06/2014 217,8 ENDESA ENERGIA, SAU * 13/06/2014 No

09/06/2014 217,8 ENDESA ENERGIA, SAU * 13/06/2014 No

09/06/2014 217,8 ENDESA ENERGIA, SAU * 13/06/2014 No

09/06/2014 217,8 ENDESA ENERGIA, SAU * 13/06/2014 No

09/06/2014 217,8 ENDESA ENERGIA, SAU * 13/06/2014 No

09/06/2014 217,8 ENDESA ENERGIA, SAU * 13/06/2014 No

09/06/2014 217,8 ENDESA ENERGIA, SAU * 13/06/2014 No

09/06/2014 217,8 ENDESA ENERGIA, SAU * 18/06/2014 No

09/06/2014 217,8 ENDESA ENERGIA, SAU * 13/06/2014 No

09/06/2014 217,8 ENDESA ENERGIA, SAU * 13/06/2014 No



09/06/2014 497,87 ESTUDI BONAIRE, ARQ. URB. SLP 13/06/2014 No

31/05/2014 2.316,36 EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L. * 13/06/2014 No

05/06/2014 127.643,76 UTE SERVIDEL, SLU 16/06/2014 No

01/06/2014 600 AVENTIN HUGUET, ADORACION * 16/06/2014 No

45,57 QUALITY COLORS,SCP * 16/06/2014 No

30/05/2014 551,29 JFESPAIS (JESUS M. FIUZA CIBEIRA) 17/06/2014 No

30/05/2014 1.589,41 SERVEIS LIC 1999, SLU * 16/06/2014 No

29/05/2014 557,85 ENDESA ENERGIA, SAU * 18/06/2014 No

29/05/2014 1.009,87 ENDESA ENERGIA, SAU * 18/06/2014 No

29/05/2014 201,68 ENDESA ENERGIA, SAU * 18/06/2014 No

27/05/2014 605,54 ENDESA ENERGIA, SAU * 18/06/2014 No

29/05/2014 573,52 ENDESA ENERGIA, SAU * 18/06/2014 No

30/05/2014 728,27 ENDESA ENERGIA, SAU * 18/06/2014 No

18/06/2014 665,5 ENDESA ENERGIA, SAU * 18/06/2014 No

29/05/2014 425,36 ENDESA ENERGIA, SAU * 18/06/2014 No

29/05/2014 415,68 ENDESA ENERGIA, SAU * 18/06/2014 No

27/05/2014 68,75 ENDESA ENERGIA, SAU * 18/06/2014 No

23/05/2014 137,34 ENDESA ENERGIA, SAU * 18/06/2014 No

27/05/2014 111,94 ENDESA ENERGIA, SAU * 18/06/2014 No

27/05/2014 76,92 ENDESA ENERGIA, SAU * 18/06/2014 No

27/05/2014 75,12 ENDESA ENERGIA, SAU * 18/06/2014 No

06/06/2014 1.479,26 ENDESA ENERGIA, SAU * 18/06/2014 No

29/05/2014 420,4 ENDESA ENERGIA, SAU * 18/06/2014 No

18/06/2014 414,17 ENDESA ENERGIA, SAU * 18/06/2014 No

18/06/2014 150 RIUS HERNANDEZ, MARGARITA * 18/06/2014 No

18/06/2014 150 RIUS HERNANDEZ, MARGARITA * 18/06/2014 No

26/05/2014 259,47 ENDESA ENERGIA, SAU * 18/06/2014 No

16/06/2014 594,53 NOVOQUIMICA ECOLOGICA, SL 19/06/2014 No

30/05/2014 834,54 LIMPIEZAS PIRINEO SL * 19/06/2014 No

30/05/2014 8154,72 LIMPIEZAS PIRINEO SL * 19/06/2014 No

30/05/2014 328,76 LIMPIEZAS PIRINEO SL * 19/06/2014 No

10/06/2014 -72,72 SAINT GOBAIN IDAPLAC, SL **D 19/06/2014 No

01/06/2014 241,49 VODAFONE ESPAÑA,S.A.U. 19/06/2014 No

19/06/2014 1956,01 ESCOLA LA ROSELLA 19/06/2014 No

04/06/2014 1092,39 AMBI JARDINS SCP * 20/06/2014 No

Total Factures Registrade 635.789,40
Factures Liquidades Efectivament 177.055,04
Factures Pendents de Liquidar 458.734,36

En el torn obert d’aclariments la Regidora Maria Carme Vidal, pregunta en relació als 1.900 Euros
de l’escola, de que es tracta.

Essent contestat pel Regidor d’Educació Sr. Manel Plana i diu que es tracta de la instal·lació per
fer operatives les pissarres digitals, que feia anys que s’havien adquirit però no funcionaven.



Comenta la Regidora Maria Carme, que això ho tenia de pagar el departament o la pròpia escola,
no es cosa de l’ajuntament.

Pel Regidor Sr Jaume Fernàndez, es comenta que normalment a qui les compres, ja fa la
instal·lació.

Replica el Regidor Manel Plana que normalment si, però feien 5 anys que no funcionaven. I ara ja
és una qüestió de necessitat. És com quan parlem del principi de subsidiarietat, finalment qui se’n
fa càrrec? Doncs l’administració que està més a prop. Nosaltres parlarem amb el departament
d’ensenyament, li exposarem, no tan sols aquests sinó molts dels que s’han fet, ja que és un dels
centres on l’ajuntament hi fa més inversió entre altres per les característiques de l’escola, per les
inversions que es necessiten.

XIII.- MOCIONS.
No es presenta cap.

XIV.- PRECS I PREGUNTES.
Intervé la Regidora Sara Vila, i pregunta pel tema del multi referèndum, quan es va demanar
autorització per poder muntar la taula, la data concreta i per què es va retirar.

Contesta l’Alcaldia i diu que es va presentar divendres, dia 23 a les 14:50h del mig dia, es va
denegar en base a un informe de la junta electoral. Se’ls hi deixava fer si ho haguessin fet un altre
dia, però el mateix dia de les eleccions no els deixaven.

Torna a prendre la paraula la Regidora Sara Vila i comenta que es coneixedora de la resolució de
la junta electoral central; també sé que la denúncia que es va fer era per part de partits de dreta i
fins hi tot d’ultra dreta, i considera que no haguéssim tingut de fer aquest joc a aquests partits i que
s’hagués tingut de deixar fer per que al final és una decisió política, no es fa cap mal a ningú,
preguntar sobre unes qüestions molt concretes i penso que en properes ocasions si hi ha iniciatives
de ciutadans d’ aquest tipus, de poder fer referèndums al carrer, consultes al carrer, que no són
vinculants i són inofensives; crec que la decisió política hauria de ser recolzar a la gent del poble
que no pas la decisió de la junta electoral, que a més recordo que va ser a través d’una denúncia de
partits de dreta i ultradreta.

Contesta l’Alcalde i diu que la decisió va ser precipitada, van presentar la petició a les 3 menys
deu minuts, si ho haguessin portat abans, es podria valorar i decidir-ho però van portar-ho tard. A
més a més els mossos tenien ordre de desmantellar-les.

Comenta la Regidora Sara Vila que va estar durant el matí en moltes taules multi referèndum
aquell dia, i no es van desmantellar cap taula al mati, no hi havia ordres i a la tarda es va decidir
que si, van deixar meitat i meitat, al matí que la gent es pogués expressar i a la tarda van començar
a desparar taules.
Continua la seva intervenció i diu que s’ha d’aprofitar el dia que la gent es mobilitza, és aprofitar
un dia que la gent ja té la consciència d’anar a votar i saps que molta gent anirà a votar i aprofitar
aquesta mobilització per consultar. És un exercici social i a més a més d’entitats del poble i
associacions i no és un exercici vinculant, no veig on estar el problema per arribar a impedir-ho
d’aquesta manera.



Intervé seguidament el Regidor Sr. Joan Fontova i com a aclariment diu que els mossos aquí al
col·legi electoral es van presentar al matí, a les 10:45 aproximadament, i preguntaven si hi havia
alguna taula de multi referèndum.

Pren la paraula el Regidor i Portaveu del Grup Manel Plana i diu que ha de quedar clar que
nosaltres no hem impedit res, l’únic que s’ha fet per part de l’ajuntament és transmetre una
resolució que ha pres un organisme, no som qui, per impedir, ni violentar la voluntat del poble.

A continuació l’Alcalde comenta que s’ha fet ja altres consultes, i se’ls hi ha facilitat tot i més. I
tan de bo se’n fessin més. Per que penso com tu, que la gent té ganes d’expressar el que pensa i
l’única manera és aquesta. L’ajuntament ja ha facilitat local, taules, etc, per fer altres consultes
amb unes dades importants. Aquesta va vindre denegada per la junta electoral i amb ordres dels
mossos per desmantellar-la; sinó cap problema.

A continuació pren la paraula la Regidora Maria Carme Vidal i diu que te un prec, i es que totes
les ofertes de treball de l’ajuntament es facin públiques, per petites que siguin. Em sembla perfecte
que això del punt EDU s’hagi penjat a la portada de la plana web però hauria d’estar fins a l’últim
dia que es poden presentar el currículums que és el dia 30, ara encara hi és, però a les notícies. Que
es faci públic i es respecti el perfil que es demani, com crear una borsa de treball com portem dient
des de fa temps.
I també volia dir una altra cosa, sé que no és massa popular però algú ho ha de dir, és en quan als
cursets, em sembla perfecte que es facin cursets, però no tots son de la mateixa categoria, i això de
la gratuïtat i que tot estigui pagat al 100% per l’ajuntament, no crec que fem cap favor a ningú, de
vegades és una cosa simbòlica però també és la manera que tots agafen una mica de consciència i
després que sempre que fem un acte acabem sempre amb un refrigeri, això ho hauríem d’anar
reduint, tots plegats, educant a la gent. Amb això dels cursets no crec que sigui bo, de vegades
publiquem més la gratuïtat que el curset en si, encara que sigui una cosa simbòlica.

Contesta l’alcalde a la Regidora, i diu: en primer lloc no els paga l’ajuntament, venen
subvencionats al 100%, tots els cursets que s’estan fent, a traves del Pla de Dones, Pla de Joventut
etc,

Torna a intervenir la Regidora Maria Carme Vidal i manifesta que creu que no es bo, tot gratuït,
encara que sigui de vegades 2€, 3€, el que sigui, entén el que vull dir, no tots els cursets tenen la
mateixa finalitat i categoria, amb el que et pagaran la gent no pagaràs el curset però és una manera
de responsabilitat. Les subvencions arriben fins on arriben.

Torna a respondre l’Alcalde i comenta que és diferent, és un curset subvencionat gratuït per la gent
de Rosselló, aquí l’ajuntament no ho paga, si l’ajuntament hagués de pagar, si que diríem la teva,
per que si nosaltres estem pagant un curset i amb aquesta persona jo la puc afavorir llavors si que
ho estic fent malament, per que l’altra persona també paga impostos com l’altre.

Replica la Regidora i diu, adreçant-se a l’Alcalde: ”No m’estàs entenent, no estic dient que ho
facis malament ni bé, és la dinàmica de la gratuïtat. No sé si m’entén la idea del que vull dir.?

Intervé la Regidora Silvia Olmo i aclareix que no son tots gratuïts, per exemple els cursets
d’esquena de l’Eli, i aquests del zumba, la gent va pagar.



Torna a intervenir la Regidora Maria Carme Vidal e incideix en que l’important es agafar una mica
conscienciació, mentre tu dediques els diners amb això no els dediques a una altra cosa,
consciència de col·lectivitat.

Intervé novament el Regidor Manel Plana i adreçant-se a la Regidora Maria del Carme diu “ Si que
se t’entén, i el rerefons és de fer una certa reflexió, també ens agafen a l’altre costat, potser les
persones que s’estan apuntant en un moment determinat i en una situació com l’actual potser no
tindrien l’oportunitat de fer aquests cursets, i un dels objectius que tenim és ampliar això i crec que
és un rerefons social ampliar al màxim nombre de persones independentment del seu estatus
econòmic. Amb el tema dels cursets o les matèries fetes, el que s’ofereix i degut als resultats i a
l’assistència de la gent poden ser més o menys evolucionats o intel·lectualment hi ha diferents
punts de vista al respecte. El que dedueixo del rerefons, segons el punt de vista, un punt de vista
més enllà.
Amb el tema dels refrigeris i tot això, ara em faig responsable jo, l’últim dia de l’escola de música
que es va fer un refrigeri aquí, què menys que donar-los un petit reconeixement amb aquests petits
músics que estaven aquí, per la tasca que han fet, o per exemple que es pugui arribar a fer, que es
veu que és una tradició als que treballen en les carrosses dels reis. És una mena de correspondre
amb aquesta voluntarietat.

Intervé novament la Regidora Maria Carme i diu que és una qüestió de sensibilitat, no pretenc fer
cap màster, és una cosa que volia dir i no hi ha rerefons ni res de tot això. És una cosa més popular
si vols amb aquest sentit. Hi ha moltes maneres d’agrair, i potser el que hauríem de fer és prendre
consciència que de vegades es fan coses a canvi de res material.

Replica el Regidor Manel Plana i davant aquesta afirmació, diu que nosaltres com equip de govern
tenim tot el dret, nosaltres també fem les explicacions pertinents al respecte, què volem obrir al
màxim de gent de la població els cursets que es fan mitjançant la presentació d’uns plans, que
permet l’autonomia que pugui fer l’ajuntament al respecte d’aquests cursos i en un moment
determinat a part de l’agraïment personal que puguem fer a aquelles persones que s’estan dedicant
de forma desinteressada també creiem que en algun moment determinat un petit reconeixement
també s’ha de donar.

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


