
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

CELEBRADA EL DIA 16 DE JUNY DE 2017 

 

Data: 16 de Juny de 2017 

Horari: 12,30 a 15,00 hores.  

Lloc: Rosselló. Sala d’actes de la casa consistorial.  

Regim: Ordinària  

 

Hi assisteixen: 

Alcalde:  

Josep Abad i Fernàndez.  

Regidors:  

Manel Plana Farran. 

Elisa Torrelles Tormo 

Jaume Borrero Montijano. 

Silvia Olmo Pareja. (S’incorpora al Ple en el punt num. 3 de l’ordre del dia)  

Joan Fontova Vilaró 

Nerea Garcia Gonzalez. 

Joan Andreu Urbano Fernàndez 

Maria Carme Vidal Torruella. 

Antoni Bosch Carabante. 

David Ricart Jordana. 

 

Excusa la seva assistència:  

Secretari:  

S. Fèlix Ruiz Martínez 

 

Ordre del dia: 

1. Lectura i aprovació acta anterior. 

2. Aprovació Compte General Ajuntament 2016 

3. Expedient Modificació Crèdits 2/2017.  

4. Proposta Acord Aprovació Conveni de Delegació de Funcions en matèria de sanció de 

circulació.  

5. Proposta Aprovació Inicial Ordenança General de Circulació. 

6. Aprovació Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Rosselló. 

7. Proposta Adjudicació definitiva de llicència d’auto-taxi de Rosselló 

8. Proposta Aprovació Conveni Urbanístic de Gestió de l’àmbit PMU-3 “ La Noguera “ 

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. 

 



 

Pel Sr. Alcalde es comenta que abans d’iniciar el Ple que s’han d’incloure a l’ordre del dia del 

present ple per sotmetre-la a deliberació per raons d’urgència dos punts, els quals s’hauria de votar 

la seva inclusió en l’Ordre del dia, explica els motius pels quals no s’han pogut incloure pel tràmit 

ordinari i justifica la urgència d’estudiar aquest punt en el fet que s’han de suscitar-se, amb 

posterioritat a la convocatòria, les propostes són les següents: 

 
ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT 2015.05 D1 DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT 

D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUCICAT 

PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU 

(EXP. 2015.05). Queda inclosa com a punt nº9 en l’Ordre del Dia. 

 

RATIFICACIÓ DE L’ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ POUM NORMATIVA 

“AUTORITZACIÓ CONSTRUCCIONS AUXILIARS EN LES ZONES 3B.1 I 3B.2 D’EDIFICACIÓ 

UNIFAMILIAR AÏLLADA I APARELLADA. Queda inclosa com a punt nº 10 en l’Ordre del Dia. 

 

Ateses les consideracions anteriors i en virtut dels articles 82.3 i 126 del Reglament d’organització, 

funcionament i règim jurídic de les corporacions locals i sotmès a votació pel Ple Municipal, per 

unanimitat dels assistents, aprova la inclusió de la present proposta a l’Ordre del dia del present 

Ple la qual sotmetran a debat i votació. 

 

I.- LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS. 

No havent estat finalitzada l’acta per motius aliens a Secretaria, es posposa la seva aprovació.  

  

II.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL AJUNTAMENT 2016 

ANTECEDENTS 

 

Finalitzat l’exercici pressupostari de 2016, 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. 

 

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2016 s’han sotmès a l’informe de la 

Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador.  

 

Amb data 30 de Maig de 2017 s’exposa el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la 

Província núm. 103, per tant, a data 16 de maig, en la que es celebrarà la sessió plenària, el 

Compte General 2016 es trobarà dintre del període reglamentari d’exposició publica.  

 

FONAMENTS DE DRET 

Cal tenir presents 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. 

 

Per tant,  

 

ES PROPOSA 

Primer.- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2016, integrats pels 

següents documents comptables: 



 

- Balanç de situació 

- Compte de resultat econòmic patrimonial 

- Liquidació del pressupost 

- Estat de canvis del patrimoni net 

- Estat de fluxos d’efectiu 

- La memòria 

 

Condicionat a que a la finalització del termini establert en l’article 212.3 del Reial Decret 

Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el TRLRHL, de 15 dies hàbils d’exposició 

publica, i vuit dies més per poder presentar les objeccions i observacions que les persones 

interessades considerin oportunes, el Secretari-Interventor certifiqui que no s’ha presentat cap 

reclamació i per tant el Compte General quedi definitivament aprovat. 

 

Segon.- Aprovar definitivament la documentació complementària següent: 

- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi 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.  

 

Tercer.- Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici 

econòmic 2016, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles 

mencionats en la part expositiva. 

 

En el torn obert d’intervencions pel Regidor Manel Plana, explica amb detall les dades del compte 

general i explica els diferents estats Romanent Tresoreria, Resultat Pressupostari, Resultat 

Econòmic Financer, etc. 

Manifesta que les dades refermen la cura de l’equip de govern en la qüestió econòmica. 

El nivell d’endeutament es menor, es situa en el 4%. Els indicadors econòmics- financers parlem 

de ratis, a tenir en compte, molt positius, Liquidació, endeutament dels mes baixos de la zona, etc..  

Totes aquestes dades es podem comparar en el portal de transparència de Catalunya.cat 

El que aquest equip de govern esta fent dia rere dia, es buscar ingressos per finançar les despeses i 

executar les obres, ja s’ha vist que en l’últim període s’han fet inauguracions de lloc emblemàtics. 

 

Continua la seva intervenció i comenta que la despesa per habitant es de 845,00 euros, inversió 

que creien s’ha de prioritzar per la decantació social que caracteritza els pressuposts. I les 

actuacions que es fan. 

 

També comenta altres indicadors com ara l’autonomia fiscal, execució del pressupost, superàvit, 

anem a buscar al màxim els ingressos on sigui. Diu que totes les inversions que es realitzen han de 

ser viables i això permet que tinguin una salut econòmica financera i patrimonial de les millors 

l’entorn. 

 

Seguidament intervé el Regidor Sr Toni Bosch i manifesta, que ja ho va dir a la Comissió de 

Comptes, el números son correctes, si be comenta que li agradaria que les imputacions a les 

partides fossin mes adients.  

 



 

A continuació pren la paraula la Regidora Maria Carme Vidal, i diu que ja es va parlar, el números 

correctes, i afegeix que el dipòsit de la concessió del la Sala de Vetlla, ha ajudat. 

 

Per últim pren la paraula el Regidor David Ricard i comenta que es ratifica en lo ja comentat i 

torna a dir que en el seu dia es va presentar una moció perquè a traves de un estudi de tarifació 

social els números fossin mes socials i es va rebutjar. 

Sotmès a votació, s’aprova per unanimitat dels regidors assistents que son deu dels onze que de 

dret composen la Corporació.. 

 

III.- EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDITS 2/2017.  

ANTECEDENTS 

1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 7 de juny de 2017, s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la 

modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari. 

 

2. La Regidoria d’Hisenda, en data 8 de juny de 2017, ha proposat les partides i els imports que 

s’han de modificar. 

 

3. El Secretari-Interventor ha emès informes desfavorables. 

 

FONAMENTS DE DRET 

1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu 

2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i 

als articles 34 a 38 del RD 500/1990. 

 

2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna despesa 

que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi 

crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de 

concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit. 

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors 

ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o 

baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions 

de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. 

 

3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim 

local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per 

majoria simple. 

 

4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la Llei 

Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) en 

quant a què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes les actuacions que afectin a 

les despeses i ingressos de les Administracions Públiques i resta d’entitats que formen el sector 

públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària. 

Per tant, 

 

S’ACORDA: 

1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari número 2/2017, per import de 

102.301,07 €, que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals i majors 

ingressos recaptats, d’acord amb el següent detall: 

 
 



 

Despeses a finançar: 

 

1/ Crèdit Extraordinari: 

Partida Nom Proposta de consignació 

2017-1-1532-61901 Guals c/Major 9.500,00 

2017-1-13300-

62600 

Equip gestor avisos 885,00 

2017-1-17100-

62900 

Pipican 6.750,00 

2017-1-1522-61900 Repar. escales Església Rosselló 19.000,00 

2017-1-45400-

61900 

Soteig Camins Mpals. 21.800,00 

2017-1-15100-

61901 

Addicionals Pl. Aviador 22.000,00 

2017-1-45400-

62900 

Senyalització serreta 2.450,00 

2017-1-49100-

62300 

AC Emissora 450,00 

2017-1-92000-

62300 

Bombes maquina Ajunt. 1.950,00 

2017-1-34100-

62900 

Equipam. Esportiu Spining 3.025,00 

2017-1-92000-

62900 

Televisor Sala Plens 1.585,00 

 

2/ Suplement de Crèdit: 

Partida Nom Crèdits 

Inicials 

Proposta de 

consignació 

Crèdit 

Definitiu 

201-1-1532-

62500 

Mobiliari Urbà 4.000,00 1.000,00 5.000,00 

2017-1-

15100-61900 

Obra Pl. Aviador 65.518,93 7.206,07 72.725,00 

2017-1-1522-

21200 

Manteniment altres Edificis 4.000,00 1.400,00 5.400,00 

2017-1-

32600-62500 

Inversió Instruments 

Musicals 

1.000,00 1.500,00 2.500,00 

2017-1-

33000-62500 

Mobiliari i equipaments 

casal 

1.000,00 1.800,00 2.800,00 

 

Total altes crèdits:  102.301,07€ 

 



 

Finançament: 

 

3.1 Altes aplicació pressupostaria d’Ingressos: 

Partida Nom Alta 

2017-1-39800 Indemnització Sinistre Església 

Rosselló 

 

14.106,86 

 

3.2 Anul·lació aplicació pressupostaria Despeses:  

Partida Nom Baixa 

 

3.3/ Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals: 

Partida Nom Proposta de consignació 

2017-1-87000 Romanent de Tresoreria 88.194,21 

 

Total finançament:  102.301,07 € 

 

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 

mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es presenten 

reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat 

des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.  

 

En el torn obert d’intervencions, el Regidor Toni Bosch, comenta que si be hi ha modificacions 

justificades, altres i en referencia als crèdits extraordinaris, concretament a les Bicis de Spining, no 

es justifica la necessitat i s’argumenta que com havia una oferta es compren i després ja veurem el 

que es fa, es una manca de planificació total. 

 

Seguidament pren la paraula la Regidora Maria Carme Vidal i comenta que votarà que no, 

justificant que és el Pressupost de l’equip de Govern i que en el seu dia ja va votar que no per 

manca de sensibilitat social, per això creu que les modificacions també les ha d’aprovar l’equip de 

govern. 

Tanmateix afegeix que el proper ple i de cara a la modificació ordenances fiscals, s’hauria 

d’establir consideracions de tipus social, ara són lineals, a títol d’exemple el IVTM, no es 

contemplen tipus de vehicles, híbrids, elèctrics i s’haurien d’ajustar a les necessitats socio-

econòmiques de les famílies, també fa referència als abonaments de les piscines, per considerar 

que és un espai on els joves es socialitzen, etc. 

 

Finalment intervé el Regidor David Ricart i comenta que els pressupostos és l’instrument que 

sustenta el Programa de l’Equip de Govern, considera que hi ha despeses que no son necessàries, 

no hi ha una base o estudi de les seves necessitats, per exemple el Pipi can i seguint les 

argumentacions d’altres plens votarà en contra. 

 

Contesta l’Alcalde, i manifesta responent globalment a les preguntes manifesta que no es fa cap 

inversió que no sigui viable. 

No compren bicis d’spining, sense més, es va negociar i renegociar i en quest temps es va buscar 

les utilitats, per part dels regidors. A dia d’avui s’han organitzat dos cursets programats i ja estan 

plens, el rendiment serà absolut,  



 

Respecte a la tributació social, és difícil, estem subjectes a molts imprevistos en el pressupost a 

títol d’exemple; la màquina d’aire condicionat està fallant. Nosaltres vam dir que els pressupostos 

anaven lligats amb el Romanent de tresoreria, sempre que fossin inversions sostenibles.  

De cada 4 euros un és per tema social 

Les taxes no s’han pujat  

Més esforç a nivell econòmic creu que no es pot fer. 

Lògicament són els nostres pressupostos i lògicament els aproven nosaltres. 

 

Sotmès a votació, és aprovat amb el següent resultat: 

Vuits vots a favor, dels membres de l’equip de govern; dos vots en contra de la Regidora Maria 

Carme Vidal i David Ricart i una abstenció del Regidors Sr. Toni Bosch. 

 

IV.- PROPOSTA ACORD APROVACIÓ CONVENI DE DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN 

MATÈRIA DE SANCIÓ DE CIRCULACIÓ.  

Vist el conveni regulador de la delegació de facultats de gestió, encàrrec de gestió i recaptació de 

les sancions de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària de l’ajuntament de 

Rosselló a favor de la Diputació de Lleida. 

 

Atès que la Diputació de Lleida, a través de l’Organisme Autònom, de Gestió i Recaptació de 

Tributs Locals, pot realitzar les funcions de gestió, dels ingressos de dret públic municipals de tots 

aquells Ajuntaments que hi estiguin interessats. 

 

Atès que l’Ajuntament de Rosselló. està interessat en què la Diputació de Lleida porti a terme la 

gestió integral dels expedients sancionadors en matèria de trànsit i, amb aquest fi i a l’empara del 

que preveu l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial 

decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant TRLRHL), i l’article 13 de la Llei de 30/1992, 

de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu 

comú, (en endavant LRJAP-PAC),  

 

Es proposa al Ple l’adopció del present acord:  

 

PRIMER.- Delegar en la Diputació de Lleida, per la seva realització a través de l’Organisme 

Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL), les competències municipals 

relatives a la gestió i recaptació de les sancions de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de 

motor i seguretat viària, el text articulat de la qual va aprovar-se pel Reial decret legislatiu 

339/1990, de 2 de març, d’acord amb el que determinen els articles 7.1 del Text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (en 

endavant TRLRHL), i l’article 13 de la Llei de 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 

les administracions públiques i procediment administratiu comú, (en endavant LRJAP-PAC), que a 

continuació es relacionen: 

 

Expedir els documents de notificació de les denúncies formulades o tramitades exclusivament pels 

agents municipals, incloent les formulades per vigilants de les zones d’estacionament amb 

limitació horària, a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament i la consulta dels Registres de la 

Direcció General de Trànsit i la Prefectura Provincial de Trànsit. 

 

Notificar les denúncies esmentades en el punt anterior. 

 

Dictar la provisió de constrenyiment derivada de la manca de pagament en període voluntari de 

l’import de les multes de trànsit. 



 

La recaptació de l’import de les sancions en període voluntari i executiu. 

 

La liquidació dels interessos de demora. 

 

La concessió i denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament. 

 

La resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts 

 

La resolució dels recursos que es puguin interposar contra els actes del procediment de recaptació 

 

Qualsevol altre acte necessari per tal d’assegurar l’efectiva realització de les actuacions 

esmentades. 

 

La defensa jurídica i, en el seu cas, la representació davant Jutjats i Tribunals en els procediments 

que s’originin com a conseqüència d’actuacions derivades d’aquest conveni. 

 

SEGON.- De conformitat amb el que s’estableix a l’article 15 de la LRJACP-PAC, s’encomana a 

la Diputació de Lleida, a través de l’ Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs 

Locals, la realització de les següents activitats de caràcter material, tècnic o de serveis, sense que 

això suposi la cessió de la titularitat de la competència, essent de responsabilitat de l’Ajuntament 

dictar les resolucions de caire jurídic en què s’integra l’activitat concreta encomanada. 

 

La identificació dels titulars dels vehicles denunciats. 

 

L’enregistrament dels butlletins de denúncia. 

 

La instrucció del procediment sancionador i la notificació dels actes administratius que en ell es 

dictin. 

 

Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga i necessària per a la materialització de les activitats 

anteriors. 

 

TERCER.- Procediments i terminis 

Per tal de garantir una coordinació eficaç entre les actuacions que hagin de dur a terme 

l’Ajuntament i l’OAGRTL s’estableix que: 

 

L’Ajuntament utilitzarà els seus propis els impresos dels butlletins de denúncia manuals, butlletins 

que es trobaran numerats de forma correlativa, sense salts de numeració. 

 

L’Ajuntament donarà trasllat dels butlletins de denúncia i, en el seu cas, dels informes de 

ratificació de les denúncies, en el termini de set dies naturals des de la seva formalització o emissió, 

pel procediment que s’acordi conjuntament i en funció dels mitjans tècnics i operatius establerts. 

L’OAGRTL podrà negar-se a tramitar els expedients sancionadors en els quals la demora en la 

tramesa de la documentació anterior superi en un 50 per 100 el termini acordat, quedant alliberat 

L’OAGRTL de qualsevol responsabilitat. 

 

S’entendrà per trasllat dels butlletins de denúncia la gravació de les dades a l’aplicatiu informàtic i 

l’escaneig de la butlleta de denúncia. El trasllat físic de la butlleta de denúncia s’haurà de fer en el 

termini màxim de quinze dies naturals des de la seva formalització o emissió. 

 



 

També es fixa en un termini màxim de set dies naturals, comptadors des de la data de la seva 

presentació, el trasllat a les dependències de l’OAGRTL dels escrits d’al·legacions i recursos que 

puguin presentar els interessats a les oficines de l’ajuntament sancionador, entenent com a trasllat 

l’escaneig del corresponent escrit com a document que formarà part de l’expedient sancionador. El 

trasllat físic dels escrits citats s’hauran de fer en un termini màxim de quinze dies naturals a 

comptar des de la data de la seva presentació. 

 

L’Ajuntament, a proposta de L’OAGRTL o dels Serveis Municipals, resoldrà les al·legacions i 

recursos que facin els interessats per mitja de l’adopció del acords procedents emesos per l’òrgan 

competent, ordenant l’anul·lació i baixa dels expedients, confirmant la sanció proposta o, en cas de 

que aquesta sanció hagués estat imposada amb anterioritat, es procedirà a la seva anul·lació.  

El trasllat de les al·legacions i recursos es farà en el termini fixat al número anterior. 

 

L’OAGRTL procedirà a la successiva implantació d’aquells mitjans tècnics que permetin 

l’agilització dels procediments, com l’escanejat de butlletins, al·legacions, recursos i avisos de 

recepció. 

 

L’OAGRTL presentarà a l’Ajuntament els informes i propostes per tal d’introduir els instruments 

de tecnologia digital que permetin als agents municipals l’optimització de la seva activitat. Així 

mateix, es cercaran les fórmules de finançament que facin possible fer front als costos d’ 

implantació i manteniment d’aquests instruments pel municipi. 

 

L’OAGRTL proporcionarà a l’Ajuntament els mitjans de control per un seguiment eficaç dels 

expedients mitjançant l’oportú seguiment informàtic en línia de cada expedient i mitjançant 

estadístiques mensuals indicatives de la seva evolució i situació.  

 

L’Ajuntament no podrà cobrar directament els imports de les sancions, els quals s’hauran 

d’ingressar necessàriament als comptes restringits de L’OAGRTL. No obstant, a través dels 

mitjans tecnològics implantats, s’estableix expressament la possibilitat de cobrament a través de 

targeta de crèdit i/o dèbit. El cobrament per targeta de crèdit s’haurà de realitzar necessàriament a 

través de les terminals de TPV que facilitarà L’OAGRTL.  

 

QUART.- Atenció al públic.  

L’OAGRTL habilitarà els locals d’atenció al públic necessaris per un funcionament adequat i 

correcte del servei. En aquest sentit, es possibilitarà l’atenció pública en les oficines de 

L’OAGRTL per tal que els ciutadans puguin ser atesos en relació als expedients objecte d’aquest 

conveni. Cada oficina atendrà els expedients dels municipis que tinguin territorialment assignats. 

 

CINQUÈ.- Compensació econòmica. Clàusula de garantia. 

La prestació dels serveis que es derivin de la delegació i tasques encomanades, que recull aquest 

acord, comportarà la compensació de les quantitats que s’indiquen en els apartats següents: 

 

El percentatge establert a l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 11 de la Diputació de Lleida, 

aplicat sobre el principal. 

 

Les despeses variables que suposi la tramitació de l’expedient en via voluntària, les quals hauran 

de quedar degudament acreditades. En concret:  

 

Despeses de notificació.  



 

Despeses derivades del cobrament bancari. S’inclou en aquest apartat com a despesa variable, la 

despesa per cobrament mitjançant TPV, si aquesta modalitat de pagament fos d’interès de 

l’Ajuntament.  

 

Despeses de confecció de les notificacions. 

 

A més de les anteriors compensacions per despeses de gestió, L’OAGRTL rebrà en concepte de 

compensació les costes del procediment repercutides al deutor. És a dir, les costes del procediment 

executiu només es podran exigir al deutor, en cap cas a l’Ajuntament. 

 

SISÉ.- Ingrés de l’import de les sancions. 

 

L’import de les sancions recaptades, a la qual s’aplicarà una minoració pels costos fixes i els 

variables dels expedients tramitats, s’ingressaran per L’OAGRTL a l’Ajuntament en les entregues 

trimestrals. Ajuntament autoritza expressament a L’OAGRTL a practicar l’esmentada minoració.  

 

SETÈ.- Si l’Ajuntament subministra a la Diputació de Lleida la informació de les denuncies en 

format digital, sigui perquè disposa de mitjans de captació electrònica de la informació sigui 

perquè ha cedit aquesta captació a tercers, s’haurà d’adaptar al format que prèviament li haurà 

facilitat la Diputació. 

 

Si l’Ajuntament vol que la Diputació de Lleida adquireixi els dispositius de captació electrònica de 

la informació amb tots els seus accessoris, perquè desprès li siguin cedits per aquesta, 

l’Ajuntament autoritza a la Diputació perquè liquidi l’import d’aquests dispositius dintre dels dos 

mesos següents al lliurament dels mateixos a l’Ajuntament. La liquidació es practicarà mitjançant 

la deducció de l’esmentat import de la liquidació mensual de multes que la Diputació practica a 

l’Ajuntament. Quan en les dues primeres liquidacions de multes següents al lliurament dels 

dispositius, no s’hagi pogut compensar l’import d’aquests, l’Ajuntament autoritza a la Diputació a 

compensar-lo de les liquidacions futures, siguin de multes o de qualsevol altre ingrés municipal del 

qual l’Ajuntament hagi delegat la recaptació en la Diputació de Lleida. 

 

VUITÈ.- L’Ajuntament podrà efectuar suggeriments de caràcter general i demanar, en qualsevol 

moment, informació sobre la gestió del procediments aquí regulats. 

 

NOVÈ.- La Diputació de Lleida durà a terme les funcions delegades d’acord amb el què disposa 

l’ordenament local i la normativa interna dictada per l’entitat de conformitat amb el que determina 

l’article 7.3 del TRLHL i de les pròpies facultats d’organització per a la gestió dels serveis 

atribuïts i, molt especialment, l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció, comprovació i 

recaptació dels ingressos gestionats per L’OAGRTL.  

 

DESÈ.- Entrada en vigor, efectes i durada de la delegació. 

La delegació entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província 

per un període de cinc anys prorrogable per reconducció tàcita anual, excepte si qualsevol de les 

dues parts acorda deixar sense efecte l’esmentada delegació, cosa que s’haurà de notificar en un 

termini no inferior a sis mesos. 

 

ONZÈ.- Aquest acord substituirà qualsevol altre acord anterior en matèria de recaptació executiva 

de Multes de Trànsit. 

 



 

DOTZÈ.- Acceptada la delegació per part de la Diputació de Lleida, publicar el present acord al 

Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a 

general coneixement, d’acord amb el previst a l’article 7.2 del TRLRHL. 

 

TRETZÈ.- Aprovar i incorporar al present acord, com annex I, la proforma del conveni de 

delegació, a signar entre l’Ajuntament i la Diputació de Lleida. 

 

CATORZÈ.- Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Rosselló per a formalitzar el 

corresponent conveni de delegació. 

 

En el torn de paraules i abans d’iniciar les intervencions els Portaveus dels Grups del Consistori la 

Regidora Sra. Maria del Carme Vidal demana tractar conjuntament els punts 4 i 5 de l’ordre del 

dia per estar relacionats ambdós. Petició a la qual accedeixen els assistents. 

 

V.- PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA GENERAL DE CIRCULACIÓ. 

1. ANTECEDENTS 

Aquest Ajuntament pretén aprovar un ordenança que reguli la seguretat, l’ús i el gaudi dels usuaris 

de la via pública, mitjançant la regulació de la circulació dels vehicles, vianants i d’altres mitjans 

de transport per les vies urbanes del municipi de Rosselló 

 

Per aquest motiu es va contactar amb responsables de la Diputació de Lleida encarregada de redactar 

el text de l’avantprojecte de ordenança, el text del qual s’ha donat a conèixer a tots els membres de la 

corporació. 

 

El secretari interventor ha emès un informe relatiu al procediment d’aprovació i a l’adequació del 

contingut del reglament que es proposa a la normativa reguladora de la matèria, concretament a les 

normes següents: 

 
RDL 6/2015, de 30 d’octubre, Text Refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i 

seguretat vial; el Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre pel que s’aprova el Reglament 

general de circulació i el Reial decret 320/1994, de 25 de febrer, que aprova el Reglament de 

procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora en matèria de trànsit i la resta de 

disposicions aplicables. 

 

2. FONAMENTS DE DRET 

Articles 4.1.a), 47, 49 i 70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

Articles 8.1.a) i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 

la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

Article 55 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les 

disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

Articles 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals 

 

Per tot això, proposo al Ple de l'Ajuntament, l'adopció del següent: 

 

ACORD 

1r. Aprovar inicialment l’ordenança general de circulació del municipi de Rosselló. 

 

2n. Aquest acord d’aprovació inicial s’ha de fer públic mitjançant edicte que s’ha de fixar en el tauler 

d’anuncis d’aquest Ajuntament i s’ha de publicar al BOP, i a un diari, per un període de 30 dies des 



 

del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al BOP, dins el qual els interessats podran 

examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions. 

 

3r. Quan no s’hagin presentat reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial esdevindrà d’aprovació 

definitiva del Reglament. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més el text íntegre de 

l’ordenança s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació, al BOP i al butlletí informatiu 

local si procedeix. També s’ha de publicar al DOGC la referència del BOP en què es publica el 

text íntegre. 

 

4t. Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix 

la interposició de cap tipus de recurs. 

 

Intervé el Regidor Manel Plana i respecte al punt 4 i 5, manifesta que es tracta d’ampliar allò 

que ja es fa com a municipi, que és cedir la capacitat recaptatòria per una qüestió d’economia 

processal i de funcionament en matèria de sanció de circulació a l’oficina de recaptació de tributs 

de la diputació de Lleida. Creiem que com els altres impostos d’àmbit municipal el que hem fet és 

deslocalitzar-ho i que siguin ells els que puguin executar, i si algun cop s’ha d’anar per la via 

executiva ells tenen els medis i mitjans per fer-ho el més ràpid possible i per nosaltres sense cap 

tipus de cost. 

 

Pren la paraula el Regidor Sr. Toni Bosch i comenta que considera que existeix un problema 

seriós de circulació al municipi o de mal aparcament sobre tot a la rotonda, davant de Cal Pep, 

sobre tot en alguns moments puntuals del dia i de la setmana on et pots trobar cotxes fins i tot a 

tercera fila. Els agents el cap de setmana no fan servei, podrien vindre els mossos i multar, creu 

que potser es podria fer alguna cosa per que vinguessin i ho fessin, al final diu que la gent l’única 

manera de sensibilitzar-la és tocant-li la butxaca. Si una nit en fiques 5 per mal aparcament, el 

proper cap de setmana la gent s’ho pensarà dos cops abans d’aparcar-hi malament. Hi ha veïns 

amb el gual i pas de vianants i porten bastants caps de setmana que han de trucar als mossos per 

que no poden treure el cotxe del magatzem de casa seva, i aquests triguen a prop de 45 minuts en 

arribar-hi. 

 

Intervé el Sr. Alcalde dient que de vegades per permissiu i per donar la capacitat de la decència de 

cadascú es perden totes les formes.  

Explica que ha arribat un punt, que ja no és tant tema circulatori, ja que ell mai s’ha quedat amb el 

cotxe sense poder passar, però si que amb el tema d’aparcaments a les zones amb més assistència 

de gent, llocs prop dels bars, etc..., realment de vegades és complicat. Explica que el que no volien 

era seguir amb la metodologia que s’emprava ara on es sancionava per mitjà de trànsit, això 

implicava que les nostres sancions eren a través de trànsit, el 100% de la recaptació anava a trànsit. 

Després de parlar amb Diputació, es va acordar que ells fossin els que tramitessin aquestes 

sancions, això permetrà també que els nostres agents tindran més informació sobre els vehicles, ja 

que mitjançant un sistema PDA on introduint la matrícula del vehicle automàticament apareixerà 

tota la informació necessària i podran sancionar directament cap a Diputació i seran ells qui 

directament faran el tràmit i el requeriment pertanyent per cobrar la sanció, amb el pacte que el 80% 

de la quantia de la sanció anirà a parar a l’ajuntament del nostre municipi i el 20% restant es 

quedarà a Diputació pel fet de gestionar-ho, fet que ara el 100% anava a Generalitat. Quan vam 

entrar nosaltres hi havia unes sancions per valor total de 9000€ aproximadament que van anar 

íntegrament a Generalitat. Va ser aquí on vam decidir que no es multaria a la nostra població per 

que els diners acabin en una altra entitat pública, a diferència d’ara que el 80% es quedarà a 

l’Ajuntament.  



 

A més afegeix l’alcalde, que entrarà també tot el tema dels gossos, un tema molt pitjor que el dels 

cotxes, diu que entrarà en vigor totes dues coses, vehicles i gossos. I el que sí que s’ha demanat als 

mossos que en horari que els nostres agents no treballen ens facin la cobertura, són hores puntuals 

i així s’ha sol·licitat, i aquesta és la proposta del punt número 4 i 5.  

Intervé la Sra. Maria del Carme, dient que ja hi havia una ordenança i ara se’n fa una altra, i que 

si tenim una ordenança, en principi, s’ha de complir. 

Explica que s’ha de tenir en compte Diputació però que nosaltres també som Generalitat. I afirma 

que ara estem patint les conseqüències del que s’ha anat fent durant aquests anys. El que s’ha de 

fer és informar a la gent, com bé has dit, i donar suport als agents, ara estan deslegitimats, i ara 

se’ls hi ha de donar legitimació perquè ho puguin portar a terme tot això, necessiten molt 

recolzament per part de l’alcalde. Has aplicat, dirigint-se a l’alcalde, la política que tu has decidit, 

a pobles veïns de tant en tant l’alcalde trucava als mossos per que es passessin pel poble, ja que la 

gent es va relaxant, i ara, donades les circumstàncies d’aquesta arbitrarietat s’ha de posar per que 

estem com estem. Explica que és temps d’estiu i que no ve d’ara però que sempre de cara amb 

aquest temps a la Plaça Aviador la gent fa una mena de curses i un circuit per les nits. Demana 

informació i recolzament als agents ja que creu que serà difícil.  

 

Intervé el Sr. David Ricart i diu que ja que han de vindre els mossos, seria bo que a certes hores 

de la matinada es posessin amb el radar entre rotonda i rotonda de la Nacional, ja que passen 

motos i cotxes a altes velocitats. 

Proposa publicar l’ordenança a la web i que els agents donin el termini d’1 mes a la població i que 

informin de les noves sancions abans d’aplicar-les estrictament, així com un full informatiu 

adreçat a la gent. 

 

Intervé l’Alcalde dient que creu que ningú s’ha quedat amb el cotxe aturat a un carrer sense poder 

passar, qui més qui menys i sobre tot pels carrers més transitats, la situació no és tan caòtica. 

Explica que si algun ajuntament ha fet quelcom per arreglar-ho és aquest ajuntament, doncs ha 

construït dos vials per treure tots el vehicle pesant del centre del municipi, explica que abans era 

mol més caòtica. Sobre tot la zona de l’aviador i explica que ara només és vehicle de turismes. I 

creu que tret d’hores puntuals i molt puntualment no hi ha problemes tant greus. Demana no 

exagerar les coses. 

Explica que no és el mateix ficar una multa a un veí de Rosselló sabent que l’import d’aquesta 

anirà a parar a un altra entitat que sabent que almenys aquesta quantia anirà a les arques de 

l’Ajuntament. No és la motivació però es fa d’una altra manera. 

S’avisarà de tot això i s’avisarà de l’import de les sancions. No és que es faci amb ànim recaptatori 

però com bé ha dit el Toni, al final a la gent li has de tocar una mica la butxaca per que tingui una 

mica més de respecte, les sancions són les més baixes que hem pogut ficar dins del vàrem que 

teníem, per exemple: estacionar malament, 80€ si la pagues ràpid 40€. Tampoc no podem ficar 

unes sancions molt molt baixes, per que llavors la gent s’estimarà més pagar la multa que aparcar 

de forma correcta. No és anar amb ànim recaptatori. 

 

Intervé la Sra. Maria del Carme dient que si s’ha de sancionar tots els carrer han de tenir els 

mateixos criteris.  

L’alcalde li fica un exemple, i diu que a les reunions que es van mantindré amb els veïns dels 

carrers on hi ha problemes, els primers veïns que van dir el que s’havia de fer i com fer-ho són els 

que ara s’estan queixant i s’estan saltant les normes.  

També li expressa que ell com a alcalde o com a ajuntament no són ningú per dir-li a uns veïns que 

porten tota la vida vivint allí com han d’aparcar i com han de circular pel seu carrer i explica que 

el gran error va ser ficar les senyals, a part dels diners que van costar. 

 



 

La Sra. Maria del Carme diu que el problema ha estat que Rosselló s’ha fet gran, quan era petit 

es funcionava d’una altra manera, tothom hem anat a la caixa i hem aparcat allí, ha d’haver uns 

criteris per tot arreu. Informar i penjar a la pàgina web de manera resumida la quantia de les 

sancions. 

També explica que el pipi can està molt bé i la gent que l’utilitza és gent conscienciada però durant 

el trajecte cap al pipi can el gos també pot fer les seves necessitats i s’ha de recollir. 

 

L’alcalde comenta que si es vol solucionar el tema dels gossos primer has de donar una solució 

per que puguin portar a aquell gos a un lloc adequat. Hem de començar per la sensibilització i la 

decència de cadascú, partint d’aquesta base. Un cop tens la solució ja podrem actuar. 

 

La Sra. Maria del Carme explica que tot i que al pipi can pots deixar el gos lliure també s’han de 

recollir els excrements dels gossos. No hi ha l’obligatorietat de que la gent vagi únicament al pipi 

can, es pot passejar amb els gossos pel carrer.  

 

Aprofitant el tema dels vials, comenta el Sr. Ricart que s’hauria d’obligar a girar els camions i que 

passin pel vial nou, ja que molts continuen baixant pel camí d’Almacelles a més velocitat que la 

que pertocaria, a més a més, que no cedeixen el pas, se’l salten. 

 

Manel Plana dona la ordre de votar els punts fins ara esmentat 4 i 5.  

 

Sotmès a votació s’aprova per unanimitat.. 

 

VI.- APROVACIÓ PLA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE ROSSELLO 

Atès que l’article 15.2 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes 

estableix que els ens locals que tenen òrgans específics de representació del personal a llur servei 

han d’aprovar un pla d’igualtat de dones i homes, que s’ha de definir en el conveni col·lectiu o en 

el pacte o acord de condicions de treball, si be l’Ajuntament es troba interessat en la seva 

aprovació. 

 

Atesa la disposició addicional setena de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per Reial 

decret legislatiu 5/2015, sobre l’obligació de disposar d’un pla d’igualtat. 

 

Atesos els articles 21 i 51 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de 

dones i homes. 

 

Atès el Reglament (CE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre 

de 2013, pel qual s’estableixen les disposicions comunes relatives al Fons Europeu de 

Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu 

Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual 

s’estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al 

Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el 

Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell. 

 

Es per l’exposat que es present la següent proposta d’acord:  

 

ACORD: 

Primer.- Aprovar el pla d’igualtat de l’Ajuntament d Rosselló. 

 

Segon.- Donar-ne trasllat a la Generalitat de Catalunya, per al seu registre. 



 

Per part del Regidor, Sr Manel Plana, comenta que tal i com estableixen les normatives i la llei 

del país, així com altres reglaments i demandes que se’ns ha fet per diferents organismes es 

presenta aquest Pla i també per que creuen que és per justícia i que cada institució pública doni 

exemple i tingui el pla en vigor, l’Ajuntament de Rosselló com molts altres ajuntaments plasmem 

amb aquest pla d’igualtat i certificarà allò que ja fem.  

 

Intervé el Sr. Toni Bosch, i diu que aplaudeixen que hi hagi un pla d’igualtat però discrepen en el 

contingut i metodologia en que s’ha emprat. Volen saber qui ha fet aquest pla d’igualtat, 

metodologia per arribar amb aquests conclusions, si hi ha hagut entrevistes tant personals com 

col·lectives dins el grup, creu que en aquest pla hi ha moltes mancances i creu que no s’ha emprat 

la metodologia correcta. 

 

Intervé la Sra. Maria del Carme i diu que en pla d’igualtat de gènere i no només de gènere, sinó 

de sexe, creu que això és un copiar i enganxar i les coses s’han de personalitzar, i pregunta si això 

tal qual es presentarà a Generalitat. Diu que és molt fluix i que és un copiar i enganxar literalment 

d’alguna cosa. Explica que ja que es fa intentem personalitzar una mica les coses, explica que a la 

junta de portaveus encara no s’ho havia llegit però que hi va haver algun que altre rifi rafe amb el 

portaveu de Rosselló per tothom, li diu al Manel, ja que ell està acostumat a llegir treballs que això 

és un copiar i enganxar. Creu que s’hauria de fer una mica millor, i entén les preguntes que li va 

fer el regidor de Rosselló per tothom. Pregunta on són les enquestes i a qui s’ha preguntat. L’únic 

que hi ha aquí de l’Ajuntament són els números, però això quedarà allí, és una cosa de 

l’Ajuntament. Això ho llegiran els tècnics. Vol un pla d’igualtat i que no hi hagi discriminació ni 

de gènere ni de sexe. 

Intervé el Sr. David Ricart preguntant si s’havia pagat amb alguna empresa per haver realitzat 

aquest pla? 

Se li contesta per part del Sr. Alcalde que no. 

Continua la seva intervenció el Sr. David Ricart dient que un pla d’igualtat consisteix d’un 

diagnosi i un pla d’acció. Aquest pla d’igualtat fa referència a les 4 parets de l’Ajuntament, diu que 

no sap si hi ha hagut contacte amb la representació dels treballadors, ni si n’hi ha, si s’ha nomenat 

algun treballador per que sigui el referent, etc. el diagnòstic és fonamental perquè diu que amb 

aquest pla no hi ha cap diagnòstic, diu que això és un “poti poti” de coses i les hem anat posant 

aquí, i a llocs que no hi toca i la diagnosi no està feta. A qualsevol pla d’igualtat hi ha una diagnosi 

i una recollida de dades que és el que jo vaig preguntar, a més no hi consta enlloc com s’ha fet i 

explica que de la diagnosi és fa un pla d’acció amb uns responsables davant, conclou que aquest 

està molt malament.  

Anuncia que votarà en contra d’això, ja que creu que està fet al moment i que creu que afecta al 

que pugui passar en un futur amb el personal de l’ajuntament, no va a terceres persones. Pel que fa 

al tema dels protocols amb la violència de gènere al treball etc..., i diu que s’han barrejat coses de 

seguretat i salut laboral, això no va amb pla d’igualtat, pàgina 17, on hi diu que l’Ajuntament 

realitzarà proves mèdiques, Una altra cosa que creu ell que és prou greu és, l’intent de definir un 

pla d’actuació davant un cas d’assetjament, demana que es mirin els protocols de la generalitat, en 

tema d’assetjament, allí si que es pot fer un copiar pegar adaptant-ho, fica que s’estableix un 

circuit davant un possible cas d’assetjament, que la comunicació es farà a alcaldia, explica que en 

qualsevol pla d’igualtat i dins el protocol, inclús de violència de gènere, no pot ser mai alcaldia la 

conductora o la persona que instruirà l’expedient, hauria de ser un servei de prevenció aliè, parlar-

ho amb els treballadors i a veure quina persona sigui la referent per endegar això, i un cop aquesta 

persona ha recollit que és independent les dades que toquin ja passarà a alcaldia, que serà amb el 

secretari qui poden instruir l’expedient, però mai la persona que resoldrà l’expedient, això està més 

que malament i no té cap seguretat jurídica. També parla en cas que es resolgui sense obrir 

expedient, és impossible e il·legal aplicar una mesura sancionadora sense obrir expedient. Explica 



 

que una altra cosa que està malament és on es parla de les condicions de treball, es barreja aquest 

anàlisi que hauria d’anar al començament no aquí, i exposa el tema de les diferents jurisprudències 

que hi ha en referència a les places que hi ha de contractació de forma directa, diu que això no va a 

un pla d’igualtat i aprofita per demanar per al proper ple un estudi de totes les places que hi ha a 

l’ajuntament donades directament que són indefinits però no fixes i que de cara a l’any que ve 

gener-febrer es pugui fer una convocatòria per tal de regularitzar-les. Votaran que no ja que és un 

document que es veu és molt pobre i fet al moment i lamenta que la diagnosi no es fa d’aquesta 

manera.  

 

Demana la Sra. Maria del Carme retirar el pla i tornar-ho a presentar un altre dia.  

 

Parla l’alcalde dient que això no ho ha fet cap empresa i que per mitjà d’altres ajuntament arriba la 

informació de la necessitat de tindre un pla d’igualtat per poder optar a les subvencions, 

senzillament, es pot trobar penjat i el que hem fet és adaptar-ho, no es retirarà per que això 

implicaria perdre subvencions, és un pla d’igualtat que pel que ens reclamen i necessitem és més 

que suficient, si voleu donar més toms els hi doneu però això està al ple i el meu equip de govern 

ho aprovarà i això donarà al municipi de Rosselló optar a moltes subvencions que no pensa deixar 

perdre. No ho vol allargar més. Potser tenen raó, però s’havia de fer d’un dia per l’altre. Explica 

que això és el que tenen els altres ajuntaments, exactament igual i que enlloc de ficar Ajuntament 

de Rosselló hi ficarà un altre.  

 

Intervé la Sra. Maria de Carme dient que la Generalitat sempre dona un temps de marge, i vol 

que expressin si tenen la voluntat de que no hi hagi discriminació. Reiterà la mania que tenen de 

copiar i enganxar tot. Si més no, donar-hi un cop d’ull. Que això quedarà allí fins al 2021.  

 

Diu l’alcalde que ja han deixat clara la postura de cadascú.  

 

Intervé el Sr. Toni Bosch dient que ells tampoc no volen que es perdin subvencions ja que el pla 

d’igualtat és condició sine qua non per rebre la subvenció i que la Generalitat no dona més termini, 

són 10 dies des del dia que ho notifiquen, i diu que li agradaria i demana que se li dones un tom un 

cop aprovat i fer-ho amb condicions. Un cop aprovat, anem a tindre un amb condicions. 

 

Es passa a votació i es aprovat, amb els vots a favor dels vuit membres de l’equip de govern, dues 

abstencions per part dels Regidors Sr Toni Bosch i Maria Carme Vidal i un vot en contra del 

Regidor Sr David Ricart. 

 

VII.- PROPOSTA ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LLICÈNCIA D’AUTO-TAXI DE 

ROSSELLÓ 

1.- El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 21 de desembre de 2016, va adoptar l’acord d’aprovació 

d’inici de l’expedient de licitació per a l’adjudicació, en règim obert de concurrència, d’una llicència 

d’autotaxi en vehicle de cinc places amb vehicle adaptat per a persones amb discapacitat, i 

l’aprovació del Plec de Clàusules Administratives que regiran la licitació.  

 

Aquest acord d’inici va ser publicat al BOP de Lleida de data 1 de febrer de 2017, així com al perfil 

del contractant, al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal www.rossello.cat.  

 

2.- Durant el termini de presentació de sol·licituds, es van presentar un total de 3 propostes:  

 

ADMESOS 

 

NIF/CIF 
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1. MANEL GONZALEZ POYATOS 43.708.151 D 

2. ANGELS SALSE CRESPO 40.895535 V 

3. JOAN CARLES PONS DE BUSTOS 43.726.818 T 

 

3.- La llista provisional d’admesos i exclosos, va estar notificada als interessats i exposada al públic, i, 

no es va presentar cap reclamació, ha estat elevada a definitiva, resultant admesos els 3 sol·licitants 

 

4.- En data 23 de març de 2017, es va reunir la Mesa de Contractació, per a procedir, en acte públic, 

als tràmits d’obertura dels sobres B i la realització de l’entrevista personal a cadascun dels sol·licitants, 

i a la valoració de les proposicions presentades a la licitació i la qualificació de la documentació per 

l'adjudicació de llicències d’autotaxi per al servei de transport urbà a ROSSELLO.  

 

5.- A l’empara dels criteris d’adjudicació establerts a la clàusula quarta del plec de clàusules 

administratives que regeix la licitació, i d’acord amb la puntuació obtinguda pels sol·licitants, la 

Mesa de Contractació, per unanimitat del seus membres, formulà proposta d’adjudicació a favor de: 

 

- ANGELS SALSE CRESPO, per la llicència d’autotaxi per a un vehicle adaptat de 5 places, 

inclosa la del conductor. 

 

6.- A la vista de la proposta d’adjudicació formulada per la Mesa de Contractació, en data 6 d’abril 

de 2017 l’Alcalde va dictar un decret pel qual s’adjudicava provisionalment la llicència d’auto-taxi 

per al servei de transport urbà a Rosselló a favor de la Sra. ANGELS SALSE CRESPO, requerint-

la perquè en el termini de quinze dies hàbils presentés la documentació establerta en la clàusula 

tretzena del Plec de Clàusules Administratives que regeixen el procediment. 

 

7.- La Sra. ANGELS SALSE CRESPO ha presentat la documentació requerida establerta en la 

clàusula tretzena del Plec de Clàusules Administratives que regeixen el procediment.  

 

8.- Atès el temps transcorregut, s’ha renovat l’informe favorable de la Comissió Territorial de 

Lleida del Consell Català del Taxi, adoptat en sessió de data 23 de maig de 2017, per a 

l’autorització de transport interurbà per a la llicència municipal de taxi número 1 de Rosselló i per 

a un vehicle de cinc a nou places, inclosa la de la persona que el condueix, i adaptat a persones 

amb discapacitat.  

 

9.-  Tenint en compte l’anteriorment indicat, procedeix elevar a definitiva l’adjudicació provisional, 

i atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple de l’Ajuntament,  

 

ACORD:  

PRIMER.- Adjudicar definitivament la llicència d’auto-taxi per al servei de transport urbà a 

Rosselló a favor de la Sra. ANGELS SALSE CRESPO, per la llicència d’autotaxi per a un vehicle 

adaptat i que a efectes interurbans es compta amb informe favorable per a un vehicle adaptat de 

fins a 9 places, inclosa la del conductor.  

 

SEGON.- Notificar la present resolució a l’adjudicatària, juntament amb l’expedició del 

corresponent document de concessió de llicència número 1. 

 

TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde perquè en nom i representació de l’Ajuntament procedeixi a la 

signatura del corresponent document administratiu de llicència d’auto-taxi número 1. 

 



 

QUART.- Publicar l’adjudicació definitiva al Perfil del Contractant de la web municipal 

www.rossello.cat i al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. 

 

Pel Regidor i Portaveu de l’Equip de Govern, es comenta que es la persona que va concorre i va 

aportar la millor oferta per finalment tenir la llicència d’autotaxi a Rosselló amb tots el 

condicionaments que es van demanar per part de tots els grups. 

Se’ls hi notifica als interessat i a l’adjudicatari i han d’anar a transports per que li donin la llicència 

interurbà per que pugui circular per la província, ja que nosaltres li donen la municipal i solament 

municipal no tindria viabilitat econòmica. L’informe de taxis ja ho té favorable i serà de 9 places 

amb vehicle adaptat, comenta el Secretari Interventor.  

 

VIII.- PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI URBANÍSTIC DE GESTIÓ DE L’ÀMBIT 

PMU-3 “ LA NOGUERA “ 

ANTECEDENTS.-  

1er Que la Junta de Compensació va redactar i aprovar el projecte de millora urbana corresponent 

al polígon d’actuació urbanístic únic del sector de Pla de Millora Urbana Núm. 3 (PMU-·) 

“Urbanització La Noguera” i que posteriorment fou aprovat per la Comissió Territorial 

d'Urbanisme de Lleida en data de 08.10.2014. 

 

1.- Que la Junta de Compensació disposa del Projecte de reparcel·lació corresponent al PMU-3 

“La Noguera”, per a la seva aprovació per part de l’Ajuntament de Rosselló. En la seva revisió 

inicial s'han fet alguns requeriments i apreciacions pera la obtenció de la corresponent aprovació 

definitiva per part de l'Ajuntament de Rosselló. La Junta ja té a la seva disposició el Projecte de 

reparcel·lació redactat incloent les esmenes requerides al mateix, que alhora han estat 

consensuades a nivell tècnic amb l'arquitecte municipal. 

 

El Pla de millora urbana, en l’art. 16 de les normes urbanístiques, fixa un únic polígon d’actuació 

a desenvolupar segons l’art. 22, pel sistema d’actuació de reparcel·lació econòmica en la 

modalitat de compensació bàsica. D’acord amb l’article 165 del Reglament de la Llei 

d’Urbanisme la reparcel·lació és simplement econòmica per raó de la consolidació de l’edificació 

conforme al planejament, que fa impossible la redistribució material dels terrenys. 

 

El text refós del pla de millora urbana, per prescripció de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 

Lleida incorpora en l’article 23 amb títol “Aprofitament urbanístic” l’obligatorietat de la cessió del 

10% de l’aprofitament mig del sostre de nova implantació.” 

  

Atenent a l’article 126.4.b) del Text refós de la Llei d’urbanisme 1/2010, els camins municipals 

com a béns de domini públic, no classificats com a tals per la legislació sectorial (vies pecuàries, 

canals, carreteres, o altres), participen en el repartiment de beneficis i càrregues per haver-se 

obtingut en temps immemorial per actuacions no urbanístiques.  

El document ha d’incorporar els camins municipals, existents amb anterioritat a la creació de la 

urbanització, amb drets inicials sobre l’aprofitament urbanístic del sector. Aquests drets inicials 

dels camins antics reduiran mínimament els drets inicials de la resta de propietaris. 

 

Atenent a l’article 125.5 del Reglament de la Llei d’Urbanisme cal que el projecte d’urbanització 

s’aprovi prèviament o simultàniament a l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació, amb 

la finalitat que les càrregues que s’imposaran als solars resultants adjudicats es defineixen amb 

més concreció que l’estimació actual, mitjançant el projecte d’urbanització del sector. 
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2.- Es planteja una proposta de Conveni que té per objecte precisar, concretar i flexibilitzar el 

mode de procedir en la fase d’execució de la urbanització del Pla de Millora Urbana Núm. 3 “La 

Noguera” (PMU-3) que correspon de forma ordinària a la Junta de Compensació actualment 

constituïda a tal efecte, amb la finalitat que aquesta entitat pugui aconseguir satisfactòriament els 

seus objectius.  

 

Així mateix, té per finalitat concretar la col·laboració que l’Ajuntament de Rosselló, en tant que 

Administració actuant, pot prestar a favor dels propietaris constituïts en Junta de Compensació per 

una millor execució de les seves obligacions i la seva incidència en l’interès general del conjunt 

del municipi 

 

2.- OBJECTE DEL CONVENI:  

Fer viable l’execució del Projecte de Urbanització del Pla de Millora Urbana POMU 3 LA 

NOGUERA, amb les següents especificats:  

 

L’Ajuntament de Rosselló cedeix íntegrament les indemnitzacions que ha de percebre de la Junta 

de Compensació per afavorir l’execució de les obres d’urbanització i pels següents conceptes:  

 

Indemnització substitutòria de l’obligació de la comunitat reparcel·latòria de cedir gratuïtament el 

10% de l’aprofitament urbanístic del sector a favor de l’Ajuntament de Rosselló com a 

Administració urbanística actuant, però que donat l’escassa superfície de sostre no és susceptible 

de materialitzar-se sobre una finca resultant de la reparcel·lació que respecti la superfície mínima o 

no generi un excés d’aprofitament.  

Indemnització substitutòria de l’aprofitament a què té dret l’Ajuntament de Rosselló com a 

propietari de sòl aportat a la reparcel·lació amb dret a aprofitament privat però que donat l’escassa 

superfície de sostre no es susceptible de materialitzar-se sobre una finca resultant de la 

reparcel·lació que respecti la superfície mínima o no generi un excés d’aprofitament.  

El total de l’aportació que l’Ajuntament de Rosselló realitzarà a favor de la Junta de Compensació 

del PMU-3 queda fixada en ****** euros, corresponent a la suma de les dues indemnitzacions 

anteriors.  

 

ESPECIFICITAT EN RELACIÓ A LA PARTIDA D’URBANITZACIÓ el conveni té com a 

finalitat:  

Aigua potable: 

Les obres relatives a la portada de l’aigua potable al sector seran contemplades en projecte apart 

redactat i executat per l’empresa concessionària del servei municipal d’aigües (actualment 

AQUALIA), sota la tutela de l’Ajuntament de Rosselló, i el seus costos seran repartits 

equitativament entre els terrenys amb aprofitament privat dels sectors del PMU-3 i PMU-4 

(Urbanització “La Tossa”), beneficiaris directes de l’execució d’aquesta infraestructura.  

 

Aquestes obres comportaran l’execució de la infraestructura necessària de portada d'aigua des del 

punt actual de subministrament proper a la zona fins a l'inici del sector. A partir d’aquest punt, 

correspondrà al sector del PMU-3 l’execució i assumpció dels costos de la xarxa de 

subministrament interna d’aigua potable.  

 

D’ELECTRIFICACIÓ DEL SECTOR 

Sense perjudici de què el projecte d’urbanització del PMU-3 contempli les partides necessàries per 

realitzar l’electrificació completa del sector a través de la corresponent xarxa de distribució en 

baixa tensió, s’autoritza que es mantingui amb caràcter provisional l’actual xarxa de distribució 



 

aèria que discorre en gran part per l’interior de terrenys dels particulars i que un cop aprovada 

definitivament la reparcel·lació formaran part de les finques resultants. 

 

LES ZONES VERDES 

S’autoritza a la Junta de Compensació a deixar les zones verdes amb acabat de tipus granular (tot-

u) a l'espera de que en el futur es pugui definir millor l'espai de zona verda en funció de l'ús real 

que tingui la zona un cop estigui completat el sector, i sigui l'Ajuntament, qui acabi completant 

aquesta zona amb elements de mobiliari urbà  

 

FONAMENTS DE DRET  

1.- Normativa aplicable 

 La regulació de la subscripció de convenis de col·laboració en general es troba, essencialment, a 

les següents normes:  

- Articles 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.  

- Articles 144 i 150 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de 

la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.  

- Article 4.1.c) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

-Articles 4, 6, 8 i 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 

Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  

- Articles 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les 

Administracions Públiques de Catalunya.  

- Articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, 

Activitats i Serveis de les Entitats Locals.  

 

Específicament, en matèria urbanística, la seva regulació la trobem a la següent normativa:  

- Article 104 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals (en endavant, TRLUC).  

- Articles 25 i 26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’Urbanisme de Catalunya. 

 

4.- COMPETÈNCIA  

D’acord amb els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de la Llei de 

Bases de Règim Local, és competència del Ple de l’Ajuntament l’aprovació inicial del planejament 

general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments 

d’ordenació previstos en la legislació urbanística, així com dels convenis que tinguin per objecte 

l’alteració de qualsevol d’aquests instruments, amb el quòrum de la majoria absoluta dels membres 

de la Corporació.  

 

5.- PROCEDIMENT 

Aprovat el Conveni pel Ple, s’han de complir les següents obligacions de publicitat:  

• Els Convenis urbanístics han d’integrar la documentació del planejament o de l’instrument de 

gestió al qual es refereixen, s’han de sotmetre a la informació pública corresponent i poden ésser 

objecte de consulta un cop aprovats.  

• L’acord de publicació del Conveni urbanístic ha de ser publicat al Butlletí Oficial de la Província 

dins del mes següent a la seva aprovació, així com al Taulell d’Anuncis municipal i a la web de 

l’Ajuntament de Rosselló (rossellot.cat). 

 • Un cop aprovats, se n’ha de trametre una còpia al Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques en el termini d’un mes des de llur aprovació, perquè siguin inserits en la secció de 



 

convenis urbanístics de l’instrument de divulgació telemàtica del planejament urbanístic de 

l’Administració de la Generalitat.  

• Se n’ha de garantir la seva consulta presencial i telemàtica i facilitar-ne còpies a qui les sol·liciti.  

 

Per això, el Ple de la corporació adopta els següents acords:  

Primer.- APROVAR en tots els seus termes, contingut i abast, el “Conveni urbanístic DE 

GESTIO DE L’AMBIT PMU 3 “ La Noguera “, el qual s’adjunta com a Annex al present acord 

condicionat a l’aprovació definitiva dels instruments urbanístics preceptius 

 

Segon.- PUBLICAR aquest acord i el document subscrit, de conformitat amb allò que disposa 

l’article 104 del TRLUC, al Butlletí Oficial de la Província de Lleida dins del mes següent a llur 

aprovació pel Plenari, al Taulell d’anuncis municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament de 

Rosselló (www.rossello.cat), tot obrint un termini d’informació pública d’un (1) mes, a comptar de 

l’endemà de la seva publicació al BOP, per tal que, en el seu cas, s’hi puguin presentar 

al·legacions i/o reclamacions.  

 

En cas que durant aquest termini no es presentin al·legacions i/o reclamacions, l’acord d’aprovació 

inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d’un nou acord exprés, que s’incorporarà a l’expedient.  

Tercer.- FACULTAR expressament a l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Rosselló per a la 

signatura del mateix. 

 

Quart.-. Notificar el present acord a Junta Compensació PMU 3 Noguera, als efectes oportuns, en 

el termini màxim de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la seva adopció, així com donar-ne 

compte al Departament d’Intervenció. En el supòsit que aquest acord esdevingui definitiu per la no 

presentació d’al·legacions i/o reclamacions, es trametrà còpia del certificat d’exposició pública i 

del Conveni al Departament de Política Territorial i Obres Públiques en el termini d’un mes des de 

llur aprovació, perquè sigui inserit en la secció de convenis urbanístics de l’instrument de 

divulgació telemàtica del planejament urbanístic de l’Administració de la Generalitat, juntament 

amb la modificació de normes. 

 

Cinquè.- Fer constar que contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, poden 

interposar-se els recursos següents: 

 • Recurs contenciós administratiu davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, en el 

termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb 

els articles 8, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 

administrativa.  

• Alternativament, i de forma potestativa, recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, 

davant del mateix òrgan que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes a comptar des de 

l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que disposen els articles 116 i 117 

de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 

Procediment Administratiu Comú, i 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de 

Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya. El recurs de reposició s’entendrà 

desestimat per silenci si en el transcurs d’un mes a comptar de l’endemà de la seva presentació no 

se us ha notificat la seva resolució. El termini d’interposició del recurs contenciós administratiu 

serà, només en aquest supòsit, de sis mesos, a comptar de l’endemà de la data en què s’entengui 

produïda la desestimació presumpta del primer.  

• Sens perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre mitjà d’impugnació que es consideri oportú.  

 

Pregunta el Sr. David Ricart que si per part del secretari es dona el vist i plau entén que pel que fa 

a tema jurídic aquest conveni és favorable.  



 

Explica el Secretari que per ara en la tramitació sí, en el contingut ja arribarà el seu moment. 

 

ANNEX: 

CONVENI URBANÍSTIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ I LA JUNTA DE 

COMPENSACIÓ DEL SECTOR PMU-3 “URBANITZACIÓ LA NOGUERA” DE 

ROSSELLÓ 

 

Rosselló, a 7 de Juny de 2017.-  

 

REUNITS: 

D'una part, el SR. JOSEP ABAD FERNANDEZ, Alcalde-President de L’excm. 

AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ, les circumstàncies personals de la qual no s'indiquen per 

actuar en exercici del seu càrrec, assistida pel Sr. Félix Ruiz Martínez, Secretari de la Corporació, 

que dóna fe de l'acte.  

 

D'una altra part, el SR. JOAN APARICIO MARSOL, major d'edat, de nacionalitat espanyola, 

amb DNI número 43710328-R, com a representant de la JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL 

PMU-3 “LA NOGUERA” de Rosselló, amb CIF V-25726522, i amb domicili a efectes de 

notificacions del Carrer Pallars nº 4 7e- 25004 de Lleida. 

 

INTERVENEN: 

El Sr. Josep Abad Fernández, en nom i representació de l'Ajuntament de Rosselló ("l'Ajuntament"), 

en ús de les facultats que li atorga la legislació de regim local, i un cop dictaminada favorablement 

l'aprovació d'aquest Conveni per la Comissió Informativa corresponent. 

 

El Sr. Joan Aparicio Marsol, en la seva qualitat de President de Junta de Compensació de PMU-3 

“La Noguera” de Rosselló ("Junta de Compensació"). 

 

MANIFESTEN: 

I.- Que la Junta de Compensació va redactar i aprovar el pla de millora urbana corresponent al 

polígon d’actuació urbanístic únic del sector de Pla de Millora Urbana Núm. 3 (PMU-·) 

“Urbanització La Noguera” i que fou tramitat per l’ajuntament i posteriorment fou aprovat 

definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida en data de 06.11.2014. 

 

II.- Que la Junta de Compensació disposa del Projecte de reparcel·lació corresponent al PMU-3 

“La Noguera”, per a la seva aprovació per part de l’Ajuntament de Rosselló. En la seva revisió 

inicial s'han fet alguns requeriments i apreciacions pera la obtenció de la corresponent aprovació 

definitiva per part de l'Ajuntament de Rosselló. La Junta ja té a la seva disposició el Projecte de 

reparcel·lació redactat incloent les esmenes requerides al mateix, que alhora han estat 

consensuades a nivell tècnic amb l'arquitecte municipal. 

 

Aquest document encara no ha estat aprovat per l'assemblea de propietaris de la Junta donat que 

els últims requeriments municipals han incorporat unes obligacions, i mes concretament, la 

incorporació del camí municipal que discorre actualment a la banda nord com a un propietari mes, 

fet que fa que, essent potestatiu de l’Ajuntament, calgui incorporar un propietari mes amb dret a 

indemnització al sector. Aquesta indemnització atenent als càlculs realitzats per a altres parcel·les 

afectades suposen un increment del cost d'uns 33.000 €. 

 

També hi ha la cessió del nou aprofitament fixat en l’acord del XXXX definitiu del pal comissió 

d’urbanisme 



 

Afegit al fet que cal dimensionar la xarxa d'aigua potable al sector per abastir als sectors adjacents 

i que produeix un sobre cost a l'execució de la urbanització i que haurà d'anar a càrrec dels 

propietaris només d'aquest sector, fa que molts dels propietaris es replantegin la seva posició 

favorable a finalitzar amb garanties el procés urbanitzador. La majoria deis propietaris entenen que 

si la xarxa principal d'aigua, que travessa bona part del sector, ha de proveir d'aigua altres sectors, 

sigui l'Ajuntament de Rosselló qui assumeixi el cost de les obres, ja que afavoreix a més 

propietaris mes enllà del sector (PMU-4 “Urbanització La Tossa” i altres). 

 

III.- Que els costos associats al major dimensional de la xarxa general d'aigua per abastir al propi 

sector i altres sectors i el cost de la indemnització per la propietat (Ajuntament de Rosselló) dels 

antics camins municipals fan que la viabilitat del sector sigui dificultosa econòmicament. En 

aquest punt la Junta de Compensació, per tal de poder continuar endavant amb el procés 

urbanització, demana la col·laboració a l'Ajuntament de Rosselló per tal de poder donar viabilitat 

altre cop al sector, entenent que es poden realitzar algunes infraestructures que vagin repercuties a 

altres sectors, dels que finalment se'n beneficiaran, i per tant alliberar alguna part de carrega 

urbanística en pro de poder disposar finalment d'un sector totalment legalitzat a nivell urbanístic, i 

del que en pugui gaudir tola la gent el municipi. 

 

IV.- Que donat que la instal·lació de distribució de la xarxa de baixa tensió és existent i de 

propietat deis titulars (de promoció privada) es va realitzar amb columnes de fusta i de formigó, i 

que aquestes columnes estan situades a l’interior de les parcel·les, sense afectació a la via pública. 

En aquets sentit i amb l'objectiu de reduir costos es proposa mantenir aqueta xarxa sense 

soterrament. En el projecte d'urbanització es preveuran les vies principals amb canalitzacions 

soterrades suficients per un futur soterrament de la xarxa, en cas que fos necessari per algun altre 

motiu. 

 

V.- Atès allò previst en l’article 164.2 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (aprovat pel Decret 

Legislatiu 1/2010, d’1 d’agost), que determina que els ingressos resultants de la cessió obligatòria i 

gratuïta del 10% d’aprofitament dels sectors de sòl urbà i/o sòl urbanitzable s’han de destinar a 

conservar, administrar i ampliar el patrimoni municipal de sòl i d’habitatge per assolir qualsevol de 

les finalitats que determina l’article 160.5. Entre aquestes finalitats, en l’apartat a) d’aquest article 

s’hi contempla “preveure, posar en marxa i desplegar, tècnicament i econòmicament, l’expansió 

de les poblacions i la millora de la qualitat de vida” 

 

VII.- Que a fi i efecte d'acordar els termes en els que el referit negoci jurídic s'ha celebrar, les Parts, 

en la representació que ostenten, manifesten la seva voluntat de subscriure el present Conveni 

urbanístic ("Conveni") a l’empara de la normativa que els regula amb subjecció a les següents: 

 

C L À U S U L E S 

 

PRIMER.- OBJECTE 

Aquest conveni té per objecte precisar, concretar i flexibilitzar el mode de procedir en la fase 

d’execució de la urbanització del Pla de Millora Urbana Núm. 3 “La Noguera” (PMU-3) que 

correspon de forma ordinària a la Junta de Compensació actualment constituïda a tal efecte, amb la 

finalitat que aquesta entitat pugui aconseguir satisfactòriament els seus objectius.  

 

Així mateix, té per finalitat concretar la col·laboració que l’Ajuntament de Rosselló, en tant que 

Administració actuant, pot prestar a favor dels propietaris constituïts en Junta de Compensació per 

una millor execució de les seves obligacions i la seva incidència en l’interès general del conjunt 

del municipi.  



 

SEGON.- COMPROMISOS QUE ASSUMEIX LA JUNTA DE COMPENSACIÓ  

1.- Formular la proposta del projecte d'urbanització corresponent al sector PMU-3 en els termes 

actuals i esmenats per la resolució de l’Ajuntament de Rosselló, incloent les connexions a les 

xarxes d'aigua i actuacions que calgui realitzar per l'Ajuntament de Rosselló, d'acord amb les seves 

especificacions.  

 

2.- Executar i costejar les obres d'urbanització d'acord amb el projecte d’urbanització i les 

especificitats contemplades en el present conveni i que son tractades en les clàusules següents.  

 

TERCER.- COMPROMISOS QUE ASSUMEIX L’AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ PER 

FACILITAR LA URBANITZACIÓ DEL SECTOR 

Per tal de facilitar la gestió i urbanització del sector, i permetre d’aquesta manera un correcte 

desplegament tècnic i econòmic de l’expansió urbana de Rosselló i de la millora de la qualitat de 

vida de la ciutadania, l’Ajuntament de Rosselló cedeix íntegrament les indemnitzacions que ha de 

percebre de la Junta de Compensació pels següents conceptes, com a col·laboració econòmica a les 

obres d’urbanització:  

 

Indemnització substitutòria de l’obligació de la comunitat reparcel·latòria de cedir gratuïtament el 

10% de l’aprofitament urbanístic del sector a favor de l’Ajuntament de Rosselló com a 

Administració urbanística actuant, però que donat l’escassa superfície de solar resultant, ates que 

la majoria de finques resultants esta edificades. Valorat en 28.944,72 euros.  

 

Indemnització substitutòria de l’aprofitament a què té dret l’Ajuntament de Rosselló com a 

propietari de sòl aportat a la reparcel·lació amb dret a aprofitament privat però que donat l’escassa 

superfície de solar resultant, ates que la majoria de finques resultants esta edificades. Valorat en 

29.658,70 euros. 
 

El total de l’aportació que l’Ajuntament de Rosselló realitzarà a favor de la Junta de Compensació 

del PMU-3 queda fixada en 58.603,42 euros, corresponent a la suma de les dues indemnitzacions 

anteriors.  

 

L’aprovació definitiva i conseqüent executivitat del Projecte de reparcel·lació suposarà que per 

compensació de crèdits quedi efectivament realitzada la cessió dels imports dineraris que 

l’Ajuntament de Rosselló facilita a la Junta de Compensació del PMU-3 per afavorir l’execució de 

les obres d’urbanització.  

 

QUART.- ESPECIFICITAT EN RELACIÓ A LA PARTIDA D’URBANITZACIÓ DE 

PORTADA DE L’AIGUA POTABLE AL SECTOR 

Les obres relatives a la portada de l’aigua potable al sector seran contemplades en projecte apart 

redactat i executat per l’empresa concessionària del servei municipal d’aigües (actualment 

AQUALIA), sota la tutela de l’Ajuntament de Rosselló, i el seus costos seran repartits 

equitativament entre els terrenys amb aprofitament privat dels sectors del PMU-3 i PMU-4 

(Urbanització “La Tossa”), beneficiaris directes de l’execució d’aquesta infraestructura.  

 

Aquestes obres comportaran l’execució de la infraestructura necessària de portada d'aigua des del 

punt actual de subministrament proper a la zona fins a l'inici del sector. A partir d’aquest punt, 

correspondrà al sector del PMU-3 l’execució i assumpció dels costos de la xarxa de 

subministrament interna d’aigua potable.  

 



 

El repartiment equitatiu s’efectuarà bé a través de contribucions especials proporcionals a la 

superfície dels solars que se’n beneficarien; bé a través de quotes d’urbanització derivades d’una 

actuació urbanística de gestió específica per a la implantació i construcció d’aquesta 

infraestructura de servei urbanístic necessari.  

 

CINQUÈ.- ESPECIFICITAT EN RELACIÓ A L’EXECUCIÓ DE LA PARTIDA 

D’URBANITZACIÓ D’ELECTRIFICACIÓ DEL SECTOR 

Sense perjudici de què el projecte d’urbanització del PMU-3 contempli les partides necessàries per 

realitzar l’electrificació completa del sector a través de la corresponent xarxa de distribució en 

baixa tensió, s’autoritza que es mantingui amb caràcter provisional l’actual xarxa de distribució 

aèria que discorre en gran part per l’interior de terrenys dels particulars i que un cop aprovada 

definitivament la reparcel·lació formaran part de les finques resultants. 

 

Com a condicions específiques per mantenir aquesta autorització la Junta de Compensació es 

compromet al següent:  

 

Justificar documentalment que els propietaris de les finques resultants de la reparcel·lació 

accepten/autoritzen el manteniment dins de les seves finques de l’actual xarxa de distribució aèria, 

com a càrrega o servitud de pas d’energia elèctrica provisional i fins a l’execució definitiva de la 

corresponent electrificació soterrada a través dels vials, havent de consentir el dret de la 

companyia distribuïdora corresponent de la zona a poder accedir a la seva propietat cas que sigui 

necessari per operar en la xarxa de distribució.  

 

Executar, en tot cas, les obres corresponents a la previsió de tubulars i arquetes necessàries per al 

seu registre, de manera que el dia que sigui necessari la conversió de xarxa aèria a soterrada 

aquesta es pugui realitzar aprofitant la xarxa soterrada.  

 

Comprometre’s a l’execució futura de la corresponent electrificació soterrada a través dels vials, 

amb previsió d’execució fixada a mitjà o llarg termini.  

 

SETÈ.- ESPECIFICITAT EN RELACIÓ A L’EXECUCIÓ DE LA PARTIDA 

D’URBANITZACIÓ D’ACONDICIONAMENT DE LES ZONES VERDES 

S’autoritza a la Junta de Compensació a deixar les zones verdes amb acabat de tipus granular (tot-

u) a l'espera de que en el futur es pugui definir millor l'espai de zona verda en funció de l'ús real 

que tingui la zona un cop estigui completat el sector, i sigui l'Ajuntament, qui acabi completant 

aquesta zona amb elements de mobiliari urbà  

 

VUITÈ.- RECEPCIÓ PARCIAL DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ 

La Junta de Compensació encarregada de l’execució de les obres d’urbanització podrà posar a 

disposició de l’Ajuntament la recepció parcial de les obres, si es compleixen els requisits previstos 

en l’article 169.2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme i d’acord amb les especificitats d’execució 

de determinades partides d’execució previstes en el present Conveni.  

 

NOVÈ.- JURISDICCIÓ COMPETENT 

El present Conveni urbanístic té naturalesa jurídica-administrativa i les qüestions relatives al seu 

compliment, interpretació, efectes i extinció són competència de l'ordre contenciós administratiu 

amb seu a la jurisdicció territorial que correspon a l’Ajuntament. 

 

DESÈ.- TRAMITACIÓ, PERFECCIONAMENT I PUBLICITAT DEL CONVENI 

 



 

Aquest Conveni serà objecte d'informació pública i no s’entendrà perfecciona! definitivament ni 

obligarà a les Parts fins a la seva aprovació pel Ple de la Corporació.  

 

Així mateix, el Conveni, un cop aprovat, podrà esser objecte de consulta presencial i per mitjans 

telemàtics i, en el termini màxim d'un (1) mes des de la seva aprovació, I ‘Ajuntament enviarà una 

copia al Departament de Territori i Sostenibilitat per tal que sigui inserit a la secció de convenis 

urbanístics de l'instrument de divulgació telemàtica del planejament urbanístic de I ‘Administració 

de la Generalitat de Catalunya (registre de planejament).  

  

I, per tal que consti, en prova de la seva conformitat, signen el present Conveni per exemplar 

duplicat i a un sol efecte en el lloc i data assenyalats a l’encapçalament. 

 

IX.- PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE ROSSELLO, D’ADHESIÓ AL 

CONTRACTE DERIVAT 2015.05 D1 DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT 

D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE 

CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT 

LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU (EXP. 2015.05).  

Antecedents.-  

1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació Catalana 

de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 6 d’octubre de 

2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte de conformitat 

amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió 

de la Comissió Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, 

adjudicar l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals 

de Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades per 

lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) 

“NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis 

SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR 

ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- se a la formalització efectiva dels citat Acord amb les 

empreses adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016. 

 

2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte 

d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la 

Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de 

l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord adoptat en la sessió de la seva 

Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de 

l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa 

ENDESA ENERGIA, SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part 

resolutiva del present acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de 

l’Acord marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat amb els 

articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 

(TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels corresponents contractes derivats de 

subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta electrònica entre els empreses 

seleccionades en l’Acord marc.  

 

3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat mercantil 

adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament elèctric, 

licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.  

 

4.- Antecedents de l’entitat 



 

 

Des de fa uns anys, Rosselló consumeix, en les seves dependències i en l’enllumenat públic, 

electricitat 100 % renovable com a municipi adherit a l’acord marc de subministrament elèctric de 

la Central de Compres de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i del Consorci Català per al 

Desenvolupament Local (CCDL).. 

El principal avantatge és que la compra agregada es va fer per a tots els ens locals catalans i, per 

tant, s’aconsegueixen millors preus que si l’ajuntament els negociés tot sol. 

Fruit d’una segona pròrroga de l’acord, el subministrament d’energia elèctrica a tots els ens locals 

adherits a l’acord marc de l’ACM-CCDL és amb energia 100% verda, fet que ajudarà els 

ajuntaments i ens locals de Catalunya a complir també amb els objectius 20/20/20 en terme 

d’emissions de GEH (Gasos d’Efecte Hivernacle) de l’Estratègia Europa 20/20 

 

Fonaments de Dret.-  

Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per acord 

de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant 

de l’entitat, que regeixen l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a 

les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05). 

 

Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència del 

CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de l’entitat que regeixen el 

contracte derivat de l'Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les 

entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.05 D1). 

 

Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 

contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 respecte a l’adjudicació i 

formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 respecte al règim de vigència i 

pròrrogues dels contractes, i resta de normativa concordant aplicable.  

 

Quart.- Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents concordants en 

matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats locals 

(...)/ o articles aplicables de Llei d’organització comarcal. 

 

Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats 

anteriorment, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents,  

  

ACORDS 

 

Primer.- Que el municipi de Rosselló, s’adhereix al contracte derivat (Exp. 2015.05 D1) de 

l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya 

(Exp. 2015.05 D01), per un termini de dotze mesos, des de l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre 

de 2017, d’acord amb el següent detall de condicions econòmiques especificades per lots i tarifes: 

 

Preus terme d’energia: 

 
Lot 1 Baixa Tensió (BT): 
 

Baixa tensió: Tarifa/període 
Preu Adjudicat 

€/MWh 

Sublot BT1 2.0A 112,158 



 

Sublot BT2 2.0DHAP1 136,573 

Sublot BT3 2.0DHAP2 56,843 

Sublot BT4 2.0DHSP1 135,3 

Sublot BT5 2.0DHSP2 64,3 

Sublot BT6 2.0DHSP3 52,7 

Sublot BT7 2.1A 128,298 

Sublot BT8 2.1DHAP1 150,298 

Sublot BT9 2.1DHAP2 72,198 

Sublot BT10 2.1DHSP1 150,298 

Sublot BT11 2.1DHSP2 79,398 

Sublot BT12 2.1DHSP3 64,898 

Sublot BT13 3.0AP1 97,098 

Sublot BT14 3.0AP2 83,098 

Sublot BT15 3.0AP3 55,458 

 
Lot 2 Alta Tensió (AT):  
 

Alta tensió: Tarifa/període 
Preu Adjudicat 

€/MWh 

Sublot AT1 3.1AP1 86,409 

Sublot AT2 3.1AP2 78,578 

Sublot AT3 3.1AP3 60,419 

Sublot AT4 6.1AP1 102,467 

Sublot AT5 6.1AP2 85,326 

Sublot AT6 6.1AP3 78,542 

Sublot AT7 6.1AP4 68,951 

Sublot AT8 6.1AP5 62,489 

Sublot AT9 6.1AP6 53,382 

 
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del Plec de clàusules 
administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D1). 
 
Preus del terme de potència: 
 

Baixa tensió  €/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 

2.0 A 38,043426   

2.0 DHA 38,043426   

2.0 DHS 38,043426   

2.1 A 44,444710   

2.1 DHA 44,444710   

2.1 DHS 44,444710   

3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555 



 

 

Alta tensió  €/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6 

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731    

6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177 

 

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre IET/107/2014, de 31 de 

gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 19 de desembre 

(BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).  

 

Segon.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor d'Endesa Energia SAU. -empresa 

adjudicatària del contracte derivat de l'acord marc de subministrament d’energia elèctrica-, per 

import de 130.000 que s'imputarà, dins del pressupost municipal de l'any 2017, a càrrec de 

l'aplicació pressupostària 22100, programes 1522-16100-16400-16500-3120000-32300 etc. 

 

Tercer.- Qualsevol altre acord que resulti pertinent a criteri de l’entitat.  

 

Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL (Carrer 

València, 231, 6ª, 08007, Barcelona). 

 

Cinquè.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del contracte 

derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda Vilanova, 2-10, 08018, 

Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 

 

X.- MOCIÓ RATIFICACIÓ DE L'ACORD D’APROVACIO PROVISIONAL 

MODIFICACIÓ POUM NORMATIVA “ AUTORITZACIÓ CONSTRUCCIONS 

AUXILIARS EN LES ZONES 3B.1 I 3B.2 D’EDIFICACIÓ UNIFAMILIAR AÏLLADA I 

APARELLADA 

Relació de fets 

En data 21 de desembre de 2016 el Ple de l’Ajuntament de Rosselló en sessió de data 21 de 

desembre de 2016 va aprovar inicialment la proposta de modificació puntual del POUM del 

municipi de Rosselló, i que té per objecte autoritzar les construccions auxiliars en les parcel·les de 

les zones d’edificació unifamiliar aïllada, subzones aïllada i aparellada, claus 3b.1 i 3b.2, tal com 

ja estan permeses en les zones unifamiliars aïllades, claus 3a i 3b, i en les zones unifamiliars 

agrupades, claus 2a.1 i 2a.2.. 

 

En data 31 de març de 2017 l’Ajuntament de Rosselló, va aprovar provisionalment dit document, 

condicionant la seva remissió a la Comissió d’urbanisme a disposar de l’informe d’Aviació Civil, 

atès que es va considerar que existeix cota suficient perquè dites servituds aeronàutiques no siguin 

sobrepassades per les construccions o instal·lació que es puguin permetre en dita, i considerar 

innòcua la modificació respecte a la possible vulneració de les servituds aeronàutiques. 

  

En data 6 de Juny de 2017, es rep Informe favorable d’Aviació Civil, Ministeri de Foment, amb la 

prescripció que dit Informe s’ha de recollir en el document de planejament que es modifica,  

 

En data Juny de 2017, Valeri Mas i Boldú, Arquitecte i, redactor de dit document presenta 

documentació tècnica incorporant les prescripcions d’aquest últim informe, per aital motiu, es 

proposa, la seva Ratificació de l’acord adoptat en data 31 de Març de 2017, d’aprovació 

provisional del POUM NORMATIVA “ AUTORITZACIÓ CONSTRUCCIONS 



 

AUXILIARS EN LES ZONES 3B.1 I 3B.2 D’EDIFICACIÓ UNIFAMILIAR AÏLLADA I 

APARELLADA. 

 

L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per assentiment 

 

Proposta d’acord 

1.- Ratificar l’acord d’aprovació PROVISIONAL de la Modificació puntual del POUM, del 

municipi de Rosselló relativa a l’ Autorització de les construccions auxiliars en les zones 3b.1 i 

3b.2 d’edificació unifamiliar aïllada i aparellada “ redactada per Valeri Mas i Boldú, Arquitecte  

2. Remetre el present instrument de planejament derivat en unió de tot l'expedient a la Comissió 

Territorial d'Urbanisme competent perquè procedeixi a la seva aprovació definitiva. 

 

XI.- DECRETS E INFORMES D’ALCALDIA 

Seguidament per l’alcalde es dona compte dels següents decrets a fi de donar compliment al 

precepte legal que obliga a l’alcalde de donar compte d’aquestes resolucions a la Corporació (art. 

42 del R.O.F,) 

 

 Sol·licitud subvenció salvament socorrisme piscines 2017 

 Subvenció restauració remodelació patrimoni cultural Església d’Al.kanís IEI 

 Decret subvenció ajuts equipaments culturals IEI 

 Ajut conservació escola de música 

 Sol·licitud subvenció ACA alta de la urbanització la Noguera 

 Sol·licitud subvenció Agència de Residus de Catalunya àrids reciclats 

 Sol·licitud subvenció ICAENT punts de recarrega 

 Sol·licitud subvenció jutjat de Pau 2017 

 Sol·licitud subvenció cultura popular tradicional 

 Acceptació pressupost Aqualia, control piscines estiu 

 Acceptació pressupost Ecoestudi respecte a la municipalització servei de neteja 

 Contracte arrendament de terrenys per a horts socials 

 Decret canvi de titularitat residència mirador del segrià 

 Decret rectificació cadastral instat per Antonia Fernàndez 

 Decret d’autorització d’ocupació de via pública Ret Cat, Cal Pep, Marques 

 Decret inici expedient d’ordre d’execució de Sebastià Dalmau 

 Decret d’instal·lació i funcionament establiment de productes pirotècnics 

 Licitació Piscines municipals 

 

INFORMES 

Seguidament l’alcaldia informa dels següents assumptes:  

 

 Justificació obra Plaça Aviador 

 Requeriment a l’ACA i actuacions dutes a terme. Visita al director de l’ACA 

 Proposta d’Alier desviament camí de Benavent 

 Fibra d’Adamo 

 Desfibril·ladors 

 Plaça Aviador (Inauguració C/De les Tradicions Catalanes) 

 Trobada del Pubillatge comarcal del Segrià 

 Pipican 

 Soteig de camins  



 

 Parc Btt serra de Rosselló 

 Voreres entrades C/Major 

 Escrit bars per la possibilitat d’instal·lar la tarima en plaça de pàrquing. 

 Marquesines 

 Informe de subministrament sobre els talls de llum 

 Horts solidaris 

 II Firabike 

 Obres escales Plaça Església 

 Inici obres església ? 

 Reunió bisbat oposició 

 

XII.- LLICÈNCIES 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 61/2017 

NOM / DOMICILI JOSEP MARIA ESCORIHUELA PUJOL 

Plaça Església, 6 

25124-ROSSELLÓ.-  

DESCRIPCIO Projecte de reconstrucció de l’església parroquial, a la plaça de l’Església, 6, d’aquest 

Municipi 

CONTRATISTA No consta 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIÓ Decret d’ Alcaldia 11-04-2017 

 

Nº EXPEDIENT 85/2017 

NOM / DOMICILI MARIA TERESA RODRIGUEZ VELASCO 

Av.Verge del Pilar, 18 

25124-ROSSELLÓ.-  

DESCRIPCIÓ Substitució porta de la vivenda del carrer Verge del Pilar, 18, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA No consta 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 02-05-2017 

 

Nº EXPEDIENT 89/2017 

NOM / DOMICILI CARLOS BOTARGUES SUBIRA (en representació Gemma Fdez.Escuer) 

Plaça la Creu, 1 

25124-ROSSELLÓ.-  

DESCRIPCIO Reparació de gotera de la teulada, netejar canal de recollida d’aigües pluvials i pintar 

façana de la vivenda de la Plaça la creu, 1, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Construccions Fernàndez Guillaumet, S.L. 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 07-04-2017 

 

Nº EXPEDIENT 97/2017 

NOM / DOMICILI JESUS TORRELLES TORRELLES 

Av.Guillem de Rosselló, 1-3, 3er F 

25124-ROSSELLÓ.-  

DESCRIPCIÓ Instal·lació d’una porxada metàl·lica amb tendal acordió al terrat de l’habitatge de l’ 

Av.Guillem de Rosselló, 1-3, 3er F, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Toldos Torrente 



 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 06-04-17 

 

Nº EXPEDIENT 100/2017 

NOM / DOMICILI INTERCDISA INMOBILIARIA, SLU (en representació Sergi Palau Segura) 

Baró de Maials, 68 

25005-LLEIDA.-  

DISCRIPCIO Reformes bany de l’habitatge del carrer Raval, 1, 2n.3a. d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Galo Vélez Gonzalez 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 06-04-2017 

 

Nº EXPEDIENT 101/2017 

NOM / DOMICILI EUGENI BULLICH SUBIRA (en representació Gemma Fdez.Escuer) 

Travessera dels Esports, 2 

25124-ROSSELLÓ.-  

DISCRIPCIO Substitució de banyera per plat de dutxa a l’habitatge del carrer Travessera dels Esports, 

2, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Construccions Fernàndez Guillaumet, SL 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 10-04-2017 

 

EXPEDIENT 102/2017 

NOM / DOMICILI ALIER, S.A. (en representació Mireia Gil Moreno) 

Cami de Benavent, s/n. 

25124-ROSSELLÓ.-  

DISCRIPCIO Senyalització per millorar la circulació i les instal·lacions de la fàbrica existent, al Camí 

de Benavent, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA No consta 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 10-04-2017 

 

Nº EXPEDIENT 104/2017 

NOM / DOMICILI EULALIO PAREJA FERNANDEZ 

c/ del Sol, 40 

25124-ROSSELLÓ.-  

DISCRIPCIO Reforma de tanca exterior, situada en la part de darrera de la vivenda del carrer del Sol, 

40, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Construccions Fernàndez Guillaumet, SL. 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 20-04-2017 

 

Nº EXPEDIENT 114/2017 

NOM / DOMICILI MARIUS GHEORGHE FARCAS 

Plaça Església, 4, 2n 1a. 

25124-ROSSELLÓ.-  

DISCRIPCIO Reformes cuina de l’habitatge del carrer Plaça Església, 4, 2n.1a, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Construccions Ciril Butnariu 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 25-04-2017 

 

 



 

Nº EXPEDIENT 115/2017 

NOM / DOMICILI JAUME BULLICH PORTA 

c/ Carrasco i Formiguera, 4 B 

25124-ROSSELLÓ.-  

DISCRIPCIO Reparar i pintar sòcol de façana del carrer Major, 77, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Construccions Enric Ribes Fernàndez 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 25-04-2017 

 

Nº EXPEDIENT 116/2017 

NOM / DOMICILI JAUME BOTARGUES SABATE 

C/ Major, 48 

25124-ROSSELLÓ.-  

DISCRIPCIO Neteja (desembossament) de clavegueró existent a la vivenda del carrer Major, 48, 

d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Construccions Enric Ribes Fernàndez 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia18-05-2017 

 

Nº EXPEDIENT 117/2017 

NOM / DOMICILI GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A. 

C/ Enginyer Pau Agusti, 301  

Pol.Industrial El Segre 

25191-LLEIDA.-  

DISCRIPCIO Obertura de cata per subministrament gas a nous clients, vivenda del carrer Raval, 22, 

d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Ells mateixos 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 04-05-2017 

 

Nº EXPEDIENT 124/2017 

NOM / DOMICILI NORMA CIRERA ORIACH 

C/ Sant Josep, 11 

25124-ROSSELLÓ.-  

DISCRIPCIO Col·locació de parquet de roure a l’interior de l’habitatge del carrer Sant Josep, 11, 

d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Fusteria Ebenisteria Garrofé 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 02-05-2017 

 

Nº EXPEDIENT 129/2017 

NOM / DOMICILI NEUS LLADOS BAÑERES 

c/ Francesc Macià, 10-16, casa 6 

25124-ROSSELLÓ.-  

DISCRIPCIO Enderroc d’envans per ampliació de cuina de l’habitatge del carrer Francesc Macia, 10-

16, casa 6, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Ilerplac & Grup Vila, SLU 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 08-05-2017 

 

Nº EXPEDIENT 121/2017 

NOM / DOMICILI JUAN JOSE LASHERAS ABADIAS 

Passeig Lluis Companys, 105 



 

25124-ROSSELLÓ.-  

DISCRIPCIO Instal·lació d’escala sobre rampa garatge de l’habitatge del carrer Av.Lluis Companys, 

105, d’aquest Municipi 

CONSTRATISTA Ell mateix 

INFORME DESFAVORABLE 

APROVACIO Decret d’alcaldia 29-05-2017 

 

Nº EXPEDIENT 130/2017 

NOM / DOMICILI NURIA SEUMA FERNANDEZ 

Av.dels Rosers, 17-19 

25124-ROSSELLÓ.-  

DISCRIPCIO Acabar de pintar la façana de la vivenda del carrer Av.dels Rosers, 17-19, d’aquest 

Municipi 

CONTRATISTA Ells mateixos 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 08-05-2017 

 

Nº EXPEDIENT 131/2017 

NOM / DOMICILI ROSA JARANA FERNANDEZ (en repr. Gemma Fernàndez) 

Av.Guillem de Rosselló, 19, 3er, 2a. 

25124-ROSSELLÓ.-  

DISCRIPCIO Reparació de goteres del terrat de l’habitatge de l’ Av.Guillem de Rosselló, 19, 3er 2a, 

d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Construccions Fernàndez Guillaumet,SL 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’Alcaldia 15-05-2017 

 

Nº EXPEDIENT 134/2017 

NOM / DOMICILI ADAMO TELECOM IBERIA, S.A. 

Pol.Ind.Cami dels Frares, c/ H, parc.11 

25190-LLEIDA.-  

DISCRIPCIO Nou subministrament de fibra òptica al Poligon Industrial, camí de Benavent, d’aquest 

Municipi  

CONTRATISTA No consta 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 23-05-2017 

 

Nº EXPEDIENT 139/2017 

NOM / DOMICILI CCPP CARRASCO I FORMIGUERA, 77 (en repr. Maite Toyas Albareda) 

c/ Carrasco i Formiguera, 77, 2n A 

25124-ROSSELLÓ.-  

DISCRIPCIO Netejar i reparar la canal de desaigüe de l’edifici del carrer Carrasco i Formiguera, 77, 

d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Bellí Construcció i manteniment 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 29-05-2017 

 

Nº EXPEDIENT 143/2017 

NOM / DOMICILI MARIA CARME VIDAL TORRUELLA 

c/ Major, 13 

25124-ROSSELLÓ.-  

DISCRIPCIO Sanejament humitats entrada i sota escala de la vivenda del carrer Major, 40, d’aquest 

Municipi 



 

CONTRATISTA Construccions Gorgues, SA. 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 02-06-2017 

 

Nº EXPEDIENT 142/2017 

NOM / DOMICILI ALBERT MIR ALVIRA 

Raval, 73 

25124-ROSSELLÓ.-  

DISCRIPCIO Reparació canalera de recollida d’aigües pluvials de coberta a l’edifici del carrer 

Magisteri,1, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Construccions i Reformes Jumago, SL. 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 01-06-2017 

 

Nº EXPEDIENT 144/2017 

NOM / DOMICILI JENNYFER CABEZAS PINAR 

C/ Carrasco Formiguera, 94 

25124-ROSSELLÓ.-  

DISCRIPCIO Arranjament puntual de façana (reparació de totxos trencats façana) de la vivenda del 

carrer Carrasco i Formiguera, 94, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA Ruben Lagarriga Jou 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 01-06-2017 

 

Nº EXPEDIENT 135/2017 

NOM / DOMICILI ADAMO TELECOM IBERIA, S.A. 

Pol.Ind. Camí dels Frares, c/ H parc. 11 

25190-LLEIDA.-  

DISCRIPCIO Pla de desplegament de fibra òptica al camí de Benavent, d’aquest Municipi 

CONTRATISTA No consta 

INFORME FAVORABLE 

APROVACIO Decret d’ Alcaldia 06-06-2017 

 

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 sense 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 de 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. 

 

XIII.- FACTURES I COMPTES. 

ESBORRANY-Relació de Factures del Registre num. 00266 al 000688 Situació a 12 de juny de 2017) 

Factura D. Registre D. Factura 

Imp.Factura 

(Eur) Descripció Imp. Pdnt. Pag. (Eur) Pagada 

266 23/2/2017 7/2/2017 119,79 ACENS, RELPALDO FEB-17 0,00 Si 



 

267 28/3/2017 28/3/2017 1.272,00 JORDI ALBA, SERVEIS TECNICS MARÇ-17 0,00 Si 

268 27/3/2017 25/3/2017 917,7 JOAN LLOMPART, SERVEIS LOCUTOR EMISSORA MARÇ-17 0,00 Si 

269 27/3/2017 24/3/2017 1.247,06 RICARD ANTON, SERVEIS LOCUTOR EMISSORA MARÇ-17 0,00 Si 

270 24/3/2017 20/3/2017 15,87 QUALIA, CONSUM AIGUA EDIF ESCORX 14/11 A 15/2 0,00 Si 

271 24/3/2017 20/3/2017 15,87 AQUALIA, CONSUM AIGUA MAGATZEM 14/11 A15/02 0,00 Si 

272 24/3/2017 20/3/2017 34,41 AQUALIA, ZONA ESPORTIVA 10/11 A 13/02 0,00 Si 

273 24/3/2017 20/3/2017 15,87 AQUALIA, CONSUM AIGUA PATI ESGLESIA 11/11 A 14/02 0,00 Si 

274 24/3/2017 20/3/2017 15,87 AQUALIA, CONSUM AIGUA SALA VETLLES 14/11 A 15/02 0,00 Si 

275 24/3/2017 20/3/2017 0,54 AQUALIA, REG ROTONDA R BERENGUER 14/11 A 15/02 0,00 Si 

276 24/3/2017 20/3/2017 22,94 AQUALIA, CONSULTORI 14/11 A 14/02 0,00 Si 

277 24/3/2017 20/3/2017 13,81 AQUALIA, C.F NOU 10/11 A 13/02 0,00 Si 

278 24/3/2017 20/3/2017 0,9 AQUALIA, REG C/ MAJOR 11/11 A 14/02 0,00 Si 

279 24/3/2017 20/3/2017 0,18 AQUALIA, REG ROTONDA C BENAVENT 14/11 A 15/2 0,00 Si 

280 24/3/2017 20/3/2017 1,25 AQUALIA, REG PONENT, 10/11 A 13/02 0,00 Si 

281 24/3/2017 20/3/2017 0,72 AQUALIA, FONT PL NOVA, 10/11 A 14/02 0,00 Si 

282 24/3/2017 20/3/2017 0,54 AQUALIA, FONT FRONTON, 14/11 A 15/02 0,00 Si 

283 24/3/2017 20/3/2017 187,03 AQUALIA, ESCOLES 10/11 A 13/02 0,00 Si 

284 24/3/2017 20/3/2017 15,87 AQUALIA, CASAL 10/11 A 13/02 0,00 Si 

285 24/3/2017 20/3/2017 15,87 AQUALIA, ESGLESIA 11/11 A 14/02 0,00 Si 

286 24/3/2017 20/3/2017 15,87 AQUALIA, LOCAL PARROQUIAL, 11/11 A 14/02 0,00 Si 

287 24/3/2017 20/3/2017 89,99 AQUALIA, ESCOLES 10/11 A 13/02 0,00 Si 

288 24/3/2017 20/3/2017 37,06 AQUALIA, ESCOLA BRESSOL 10/11 A 13/02 0,00 Si 

289 24/3/2017 20/3/2017 15,87 AQUALIA, LOCAL DONES, 11/11 A 14/02 0,00 Si 

290 24/3/2017 20/3/2017 52,05 AQUALIA, AJUNTAMENT, 11/11 A 14/02 0,00 Si 

291 24/3/2017 20/3/2017 0,18 AQUALIA, REG ALMOGAVARS 10/11 A 13/02 0,00 Si 

292 24/3/2017 20/3/2017 30,12 AQUALIA, REG VALL D'ARAN 14/11 A 15/02 0,00 Si 

293 24/3/2017 20/3/2017 0,18 AQUALIA, CEMENTIRI 14/11 A 15/02 0,00 Si 

294 24/3/2017 20/3/2017 0,18 AQUALIA, REG AV. GUILLEM 0,00 Si 

295 24/3/2017 20/3/2017 15,87 AQUALIA, LOCAL JOVE, 10/11 A 14/02 0,00 Si 

296 24/3/2017 20/3/2017 6,28 AQUALIA, REG PL NOVA 10/11 A 13/02 0,00 Si 

297 14/3/2017 22/2/2017 320,98 ENDESA, ENLL CARRASCO I F. 23/01 A 21/02  0,00 Si 

298 14/3/2017 22/2/2017 414,62 ENDESA, ENLLUMENAT AV.PONENT 23/01 A 21/02 0,00 Si 

299 14/3/2017 22/2/2017 685,95 ENDESA, AV. ESPORTS 23/01 A 21/02 0,00 Si 

300 14/3/2017 22/2/2017 816,77 ENDESA, ESCOLES 23/01 A 21/02 0,00 Si 

301 14/3/2017 22/2/2017 326,55 ENDESA, JUBILATS, 23/01 A 21/02 0,00 Si 

302 14/3/2017 22/2/2017 930,21 ENDESA, CONSULTORI 23/01 A 21/02 0,00 Si 

303 14/3/2017 22/2/2017 147,44 ENDESA, CASAL 23/01 A 21/02 0,00 Si 

304 14/3/2017 22/2/2017 536,03 ENDESA, ENLLUMENAT AV CATALUNYA, 23/01 A 21/02 0,00 Si 

305 14/3/2017 22/2/2017 684,33 ENDESA, ENLLUMENAT MAJOR 23/01 A 21/02 0,00 Si 

306 14/3/2017 22/2/2017 226,58 ENDESA, ENLLUM, CARRASCO F 23/01 A 21/02 0,00 Si 

307 14/3/2017 3/3/2017 894,2 ENDESA, AJUNTAMENT 31/01 A 28/02 0,00 Si 

308 14/3/2017 14/3/2017 -1.640,38 ENDESA, GAS ABONAMENT CONSUM EB, 4/11 A 04/01  0,00 Si 

309 14/3/2017 14/3/2017 1.212,48 ENDESA GAS, EB 4/11 A 14/03 0,00 Si 

310 14/3/2017 22/2/2017 259,07 ENDESA, EB 23/01 A 21/02 0,00 Si 

311 14/3/2017 21/2/2017 263,6 ENDESA, ENLLUMENAT C BENAVENT 20/12 A 20/02 0,00 Si 

312 14/3/2017 10/3/2017 173,37 ENDESA, ELLUMENAT N230 11/01 A 9/03 0,00 Si 



 

313 14/3/2017 14/3/2017 134,75 ENDESA GAS, EB 4/1 A 6/3 0,00 Si 

314 14/3/2017 7/3/2017 143,19 ENDESA, ENLLUMENAT PONENT 30/01 A 6/03 0,00 Si 

315 14/3/2017 22/2/2017 9,06 ENDESA, BOMBA AIGUA 27/01 A 31/01 0,00 Si 

316 14/3/2017 13/3/2017 22,17 ENDESA, CEMENTIRI 23/01 A 09/03 0,00 Si 

317 14/3/2017 13/3/2017 19,59 ENDESA, ENLLUMENAT AFORES 11/01 A 09/03 0,00 Si 

318 2/3/2017 1/3/2017 500,08 BBVA RENTING, RENTING VEHICLE AGENTS MARÇ 0,00 Si 

319 2/3/2017 2/3/2017 16.621,99 TREN MAGIC, SERVEIS EB MARÇ 0,00 Si 

320 2/3/2017 1/3/2017 131,44 LOCAL PROM, Butlletí Local de Subvencions  0,00 Si 

322 1/3/2017 28/2/2017 1.594,18 SERVEIS LIC, SERVEI DE NETEJA VIAL MES DE FEBRER 0,00 Si 

323 2/3/2017 28/2/2017 440,13 ELECTRO STOCKS, E. BRESSOL I ENLLUMENAT 0,00 Si 

325 1/3/2017 1/3/2017 57,1 UNIPRESALUD, PREVENCIO RISCOS LABORALS 0,00 Si 

326 15/3/2017 15/3/2017 98,78 SOLUCIONES VIALES, SENYALITZACIO VIARIA 0,00 Si 

327 15/3/2017 8/3/2017 78 WOLTERS,LA IMPLANTACION ADMINISTRACION ELECTRONI 0,00 Si 

328 23/3/2017 23/3/2017 550 NEOSALUS, Formació Suport vital bàsic i DEA 0,00 Si 

329 23/3/2017 20/3/2017 3.553,58 COBRA, ADICIONALS PL AVIADOR 0,00 Si 

330 28/2/2017 28/2/2017 405,35 ELECTROS STOCK, AC EMISSORA 0,00 Si 

331 16/3/2017 3/3/2017 2.370,47 CONSORCI RESIDUS, RSU GENER-17 0,00 Si 

332 16/3/2017 3/3/2017 222,37 CONSORCI RESIDUS, FORM GENER-17  0,00 Si 

333 16/3/2017 3/3/2017 16,16 CONSORCI RESIDUS, FV GEN-17 0,00 Si 

334 16/3/2017 24/2/2017 2.459,05 CONSORCI RESIDUS, RSU DES-16 0,00 Si 

335 16/3/2017 24/2/2017 225,32 CONSORCI RESIDUS, FORM DES-17 0,00 Si 

336 16/3/2017 24/2/2017 30,58 CONSORCI RESIDUS, FV DES-16 0,00 Si 

337 16/3/2017 13/3/2017 966,32 ENDESA GAS, AJUNTAMENT 06/02 A 06/03 0,00 Si 

338 16/3/2017 13/3/2017 1.386,35 ENDESA, ESCOLES 06/02 A 06/03 0,00 Si 

339 17/3/2017 9/3/2017 750,94 ENDESA GAS, CASAL 4/1 A 6/03 0,00 Si 

340 17/3/2017 16/3/2017 317,27 RAPOR, MATERIAL HIGIENIC MENJADOR ESCOLA 0,00 Si 

341 23/3/2017 15/3/2017 2.917,28 SOLER, PL AVIADOR, RECANVIS, AJUNTAMENT, FONTS 0,00 Si 

342 20/3/2017   569,31 ELECTRODINAMIC, BOMBA MAQUINA CLIMATITZACIO AJUNTA 0,00 Si 

343 20/3/2017 28/2/2017 63,04 SIEF, ASSISTENCIA TECNICA ALARMA AJUNTAMENT 0,00 Si 

344 21/3/2017 21/3/2017 1.488,00 MODERNO, SOPAR REIS 2017 0,00 Si 

345 23/3/2017 20/3/2017 1.504,00 ATELIER CREATIU, PLAQUES METACRILAT SERRETA 0,00 Si 

346 20/3/2017 15/3/2017 2.078,01 SOUNDERS, PIANO YAMAHA ESCOLA MUSICA 0,00 Si 

347 3/4/2017 23/3/2017 11,13 TALLERS ROSSELLO, REPARACIO VEHICLES AJUNTAMENT 0,00 Si 

348 23/3/2017 23/3/2017 21,37 TALLERS ROSSELLO, REPARACIO DUMPER,  0,00 Si 

349 23/3/2017 23/3/2017 594,27 TALLERS ROSSELLO, REPARACIO DUMPER 0,00 Si 

350 23/3/2017 21/3/2017 1.391,50 L'EBENISTA, BIGUES ESGLESIA AL-KANIS 0,00 Si 

351 24/3/2017 1/2/2017 200 FORN GIRIBET, COCA SUCRE CARNESTOLTES-16 0,00 Si 

352 24/3/2017 1/2/2017 383,81 FORN GIRIBET, COCA SUCRE CARNESTOLTES-17 0,00 Si 

353 27/3/2017 24/3/2017 177,08 C. COMARCAL, FRACCIO VEGETAL FEB-2017 0,00 Si 

354 27/3/2017 25/3/2017 154,27 ROSARIO SANCHEZ, GIMNASTICA SUAU MARÇ-17 0,00 Si 

355 27/3/2017 24/3/2017 405,24 GONZALO, ASSESSORIA JURIDICA 1T-17 0,00 Si 

356 28/3/2017 28/3/2017 1.445,21 ABSORSISTEM, MANTENIMENT PREVENTIU MAQUINA 0,00 Si 

357 1/4/2017 1/4/2017 381,66 ARVAL, RENTING VEHICLE AGENTS 0,00 Si 

358 30/3/2017 24/3/2017 90,75 ESTONA MOTOR, PILATES MARÇ 0,00 Si 

359 30/3/2017 24/3/2017 90,75 ESTONA MOTOR, ZUMBA I BATUKA MARÇ-17 0,00 Si 

360 24/3/2017 24/3/2017 90,75 ESTONA MOTOR, HIPOPRESSIUS, MARÇ-17 0,00 Si 



 

361 30/3/2017 24/3/2017 181,5 ESTONA MOTOR, MANTENIMENT MARÇ-17 0,00 Si 

362 31/3/2017 23/3/2017 2.153,95 CONSORCI RESIDUS, RSU FEB-17 0,00 Si 

363 31/3/2017 23/3/2017 212,58 CONSORCI RESIDUS, FORM FEB-17 0,00 Si 

364 31/3/2017 23/3/2017 34,07 CONSORCI RESIDUS, FV FEB-17 0,00 Si 

365 31/3/2017 20/3/2017 53,24 SAINT GOBAIN, MATERIAL PL AVIADOR 0,00 Si 

366 31/3/2017 31/3/2017 214,17 PUBLIDER, MATERIALS DIVERSOS PUBLICITAT 0,00 Si 

367 31/3/2017 28/3/2017 108,9 FERROSA, SINFI EQUIPAMENT BRIGADA 0,00 Si 

368 9/2/2017 31/1/2017 435,38 HIDRO LLEIDA, TUB XARXA AIGUA 0,00 Si 

369 4/4/2017 21/3/2017 154,27 SALUT ESQUENA, CLASSES ESQUENA MARÇ 0,00 Si 

370 25/2/2017 25/2/2017 154,27 ROSARIO SANCHEZ, GIMNASTICA SUAU FEBRER-17 0,00 Si 

371 25/1/2017 25/1/2017 154,27 ROSARIO SANCHEZ, GIMNASTICA SUAU GEN-17 0,00 Si 

372 4/4/2017 31/3/2017 1.500,96 VALERI MAS, ASSESSORAMENT URBANISTIC 1T/17 0,00 Si 

373 24/1/2017 23/1/2017 154,27 SALUT ESQUENA, CLASSES GENER-17 0,00 Si 

374 1/4/2017 30/3/2017 1.618,09 SERVEIS LIC, NETEJA VIARIA MARÇ-17 0,00 Si 

375 1/4/2017 1/4/2017 500,08 BBVA, RENTING VEHICLE BRIGADA ABRIL-17 0,00 Si 

376 1/4/2017 31/3/2017 423,5 PROTECCIO INTEGRAL, VIGILANCIA NOCTURNA MAR-17 0,00 Si 

377 1/4/2017 1/4/2017 131,44 LOCAL PROM, BUTLLETI LOCAL DE SUBVENCIONS ABRIL-17 0,00 Si 

378 2/4/2017 31/3/2017 1.394,15 ELECTRO STOCK, MATERIAL ELECTRIC PPOST PL AVIADOR 0,00 Si 

379 2/4/2017 31/3/2017 1.370,93 ELECTROSTOCK, BOMBA CALDERA AJUNTAMENT 0,00 Si 

380 2/4/2017 31/3/2017 537,7 ELECTRO STOCK, MATERIAL ELECTRIC PL. AVIADOR 0,00 Si 

381 2/4/2017 31/3/2017 191,12 ELECTRO STOCK, MATERIAL ELECTRIC PL AVIADOR 0,00 Si 

382 2/4/2017 31/3/2017 1.052,70 ELECTRO STOCK, MATERIAL ELECTRIC  0,00 Si 

383 2/4/2017 31/3/2017 108,9 ELECTRO STOCKS, material electric escoles 0,00 Si 

384 1/4/2017 1/4/2017 333,96 BNP PARIBAS, RENTING COPIADORA ABRIL-17 0,00 Si 

385 3/4/2017 31/3/2017 159,73 FRU ROSE, GAS-OIL BRIGADA I AGENTS MARÇ-17 0,00 Si 

386 1/3/2017 1/3/2017 349,16 TELEFONICA, LINIES MOBILS AJUNTAMENT 0,00 Si 

387 1/4/2017 1/4/2017 166,42 TELEFONICA, PUNT EDU ABRIL 0,00 Si 

388 3/4/2017 14/3/2017 12,1 PHONE CENTER, FUNDA MOBIL  0,00 Si 

389 3/4/2017 30/3/2017 275,88 TECNOL, PRODUCTE INSECTICIDA  0,00 Si 

390 3/4/2017 31/3/2017 2.250,60 MASICH, ESTACIO CARREGA/DESCARREGA VEHICLES ELECTR 0,00 Si 

391 3/4/2017 2/4/2017 2.358,05 AMBI JARDINS, AJARDINAMENT PL AVIADOR 0,00 Si 

392 3/4/2017 31/3/2017 544,5 AMBI JARDINS, MANTENIMENT ROTONDES MARÇ 0,00 Si 

393 3/4/2017 31/3/2017 1.623,82 AMBI JARDINS, MANTENIMENT JARDINS MARÇ 0,00 Si 

394 3/4/2017 31/3/2017 1.355,20 RUBINAT, BARANA I PORTA AJUNTAMENT I BARANA C/ GRA 0,00 Si 

395 3/4/2017 31/3/2017 206,87 SEGRE SERVEIS, BEGUDES AJUNTAMENT MARÇ-17 0,00 Si 

396 3/4/2017 27/3/2017 38,12 PUBLIDER, SAMARRETES SALUT ESQUENA 0,00 Si 

397 3/4/2017   110,67 INFOUNIO, TIINTA EMISSORA, I XARXA AJUNTAMENT 0,00 Si 

398 3/4/2017 1/4/2017 3.025,00 ESTONA MOTOR, BICIS SPINING 0,00 Si 

399 3/4/2017 31/3/2017 1.194,26 MN CATERING, SERVEI CATERING EB MARÇ-17 0,00 Si 

400 3/4/2017 31/3/2017 382,34 ILERSIS, LOTS NADAL 2016 0,00 Si 

401 3/4/2017 31/3/2017 21,78 FRU ROSE, SERVEI CARRETILLA MARÇ 0,00 Si 

402 3/4/2017 31/3/2017 178,16 FRU ROSE, SULFATS MUNICIPI 0,00 Si 

403 4/4/2017   3.137,33 CONF. HIDROG EBRO, CANON VERTIDOS  0,00 Si 

404 4/4/2017 31/3/2017 1.306,80 BERMAN, NOTICIES APORTADES LA XARXA MARÇ-17 0,00 Si 

405 4/4/2017 31/3/2017 559,02 ALFAGRAF, LLIBRES TITOL NINXOL 0,00 Si 

406 4/4/2017 31/3/2017 4.374,56 LIMP PIRINEO, NETEJA ESCOLES MARÇ-17 0,00 Si 



 

407 4/4/2017 31/3/2017 616,29 LIMPIEZAS PIRINEO, NETEJA GRAL VIDRES MARÇ-17 0,00 Si 

408 4/4/2017 31/3/2017 4.147,83 LIMP. PIRINEO, NETEJA GRAL DEPENDENCIES MARÇ-17 0,00 Si 

409 5/4/2017 5/4/2017 106,7 TORRELSA, CAFE LA SEO 0,00 Si 

410 4/4/2017 29/3/2017 1.567,67 VALERI MAS, DIRECCIO OBRES AVIADOR 0,00 Si 

411 4/4/2017 1/4/2017 612 ARTESEY, LLOGUER LOCAL JOVE ABRIL 0,00 Si 

412 5/4/2017 5/4/2017 16.621,99 TREN MAGIC, SERVEIS ABRIL  0,00 Si 

413 30/3/2017 30/3/2017 373 AMI- Quota 2017- 0,00 Si 

414 31/3/2017 31/3/2017 165,51 UNIPRESALUD, EXAMENS SALUT 0,00 Si 

415 31/3/2017 25/3/2017 74,35 INTRACATALONIA, NOTICIES EMISSORA QUOTA MARÇ 0,00 Si 

416 31/3/2017 31/3/2017 381,25 ELECTRO STOCK, PL AVIADOR I ESCOLES 0,00 Si 

417 31/3/2017 31/3/2017 220,39 ELECTRO STOCK, FONT AVIADOR 0,00 Si 

418 1/3/2017 1/3/2017 57,36 TELEFONICA, MOBIL ALCALDE 18/01 A 17/02 0,00 Si 

419 1/4/2017 1/4/2017 48,58 TELEFONICA, MOBIL ALCALDE 18/02 A 17/03 0,00 Si 

420 1/3/2017 1/3/2017 133,1 TELEFONICA, CONSUM LINIA PUN EDU 17/02 A 31/03 0,00 Si 

421 1/4/2017 1/4/2017 286,52 TELEFONICA, CONSUM E. BRESSOL 0,00 Si 

422 1/4/2017 1/4/2017 1.155,33 TELEFONICA FUSION, AJUNTAMENT/ EMISSORA, 18/2 A 17 0,00 Si 

423 1/4/2017 1/4/2017 495,88 TELEFONICA FUSION, CONSULTORI ABRIL 0,00 Si 

424 28/3/2017 28/3/2017 -12,93 TELEFONICA, REGULARITZACIO/ABONO -12,93 No 

425 1/4/2017 1/4/2017 121 TELEFONICA, AJUNTAMENT???? 0,00 Si 

426 28/3/2017 28/3/2017 598,7 TELEFONICA, AJUNTAMENT??? 0,00 Si 

427 1/4/2017 1/4/2017 289,73 TELEFONICA MOBILS, LINIES MOBILS AJUNTAMENT 0,00 Si 

428 13/3/2017 10/2/2017 685,37 SAINT GOBAIN, MATERIAL BRIGADA,  0,00 Si 

429 9/3/2017 7/3/2017 119,79 ACENS, QUOTA PERIODICA RESPALDO 7/3 A 6/4 0,00 Si 

430 2/2/2017 1/4/2017 612 ARTESEY, LLOGUER LOCAL JOVE FEBRER 2017 0,00 Si 

431 2/1/2017 2/1/2017 333,96 BNP PARIBAS, RENTING COPIADORA GEN-17 0,00 Si 

432 6/3/2017 2/3/2017 333,96 BNP PARIBAS, RENTING COPIADORA MARÇ-17 0,00 Si 

433 27/4/2017 24/4/2017 1.247,06 RICARD ANTON, SERVEIS EMISSORA ABRIIL-17 0,00 Si 

434 27/4/2017 24/4/2017 872,1 JOAN LLOMPART, SERVEIS LOCUTOR EMISSORA ABRIL 0,00 Si 

435 27/4/2017 26/4/2017 1.060,00 JORDI ALBA, SERVEIS TECNIC MPAL ABRIL-17 0,00 Si 

436 6/4/2017 4/4/2017 250 TALENT GLOBAL, TALLER LIDERATGE 0,00 Si 

437 7/4/2017 7/4/2017 119,79 ACENS, QUOTA PERIODICA RESPALDO 7/4 A 6/5 0,00 Si 

438 7/4/2017 31/3/2017 92,84 ALCO, VALLA CONTENCIO ESGLESIA 0,00 Si 

439 7/4/2017 1/4/2017 584,22 VODAFONE, MOBILS AJUNTAMENT MARÇ-17 0,00 Si 

440 7/4/2017 10/4/2017 25,48 ABACUS, MAQUILLATGE CARA, CASAL STMNA SANTA 0,00 Si 

441 24/3/2017 20/3/2017 391,01 GLS, FORMIGO ARRANJAMENT CAMINS 0,00 Si 

442 5/4/2017 31/3/2017 562,88 SOLER, AVIADOR, EQUIPAMENT, ROBA BRIGADA 0,00 Si 

443 5/4/2017 31/3/2017 195,81 SOLER, PL AVIADOR, I EQUIPAMENT I FONTS 0,00 Si 

444 5/4/2017 31/3/2017 14,91 ABACUS, MATERIALS VARIS (ELIJUST) 0,00 Si 

445 5/4/2017 1/4/2017 2.862,00 DORINDA AVENTIN, ASSESSORIA JURIDICA 2T/2016 0,00 Si 

446 5/4/2017 4/4/2017 456 TOP TEN, AIXECAMENT TOPOGRAFIC C/ ERAL 0,00 Si 

447 6/4/2017 31/3/2017 1.460,11 SAINT GOBAIN, MATERIALS PL. AVIADOR 0,00 Si 

448 6/4/2017 30/3/2017 41,15 COVER, TONER COPIADORA AJUNTAMENT 0,00 Si 

449 11/4/2017 5/4/2017 428,18 ENDESA GAS, AJUNTAMENT 6/3 A 31/3 428,18 No 

450 11/4/2017 8/4/2017 258,26 SISTEMAS DIGITALES, FACTURACIO COPIES, 0/2 A 8/4 0,00 Si 

451 11/4/2017 11/4/2017 93,6 WOLTERS KLUWER, FORMULARI ADM SOCIAL  0,00 Si 

452 11/4/2017 31/3/2017 3.559,87 EXCAV. CASANOVAS, ARRANJAMENT AV. ROSERS 0,00 Si 



 

453 11/4/2017 31/3/2017 3.847,73 EXCAV. CASANOVAS, AMPLIACIO CAMI ALBELDA 0,00 Si 

454 11/4/2017 31/3/2017 736,89 EXCAV. CASANOVAS, HERBICIDA CAMINS 0,00 Si 

455 11/4/2017 31/3/2017 687,49 CASANOVAS, CAMP FUTBOL, I PIPI CAN 0,00 Si 

456 11/4/2017 31/3/2017 424,14 EXCAV. CASANOVAS, OBRA POL IND AL-KANIS 0,00 Si 

457 13/4/2017 31/3/2017 169,4 JF ASCENSORS, MANTENIMENT ASCENSORS ABRIL 0,00 Si 

458 13/4/2017 31/3/2017 93,4 PAMBE, PINSO GOSSOS 0,00 Si 

459 18/4/2017 31/3/2017 167,76 CORREOS, FRANQUEIG ABRIL-17 0,00 Si 

460 19/4/2017 18/4/2017 156,09 PUBLIDER, BOLIS PUBLICITAT AJUNTAMENT 0,00 Si 

461 19/4/2017 19/4/2017 268,62 RAPOR, MATERIAL ESCOLA 2016 0,00 Si 

462 19/4/2017 10/4/2017 26,74 QUIMICA SERO, DESRATITZACIO ABRIL 0,00 Si 

463 19/4/2017 31/3/2017 105,27 SIEF2, CONFIGURACIO ALARMA AJUNTAMENT 0,00 Si 

464 21/4/2017 21/4/2017 330,84 RAPOR, MATERIAL NETEJA ESCOLES 0,00 Si 

465 21/4/2017 21/4/2017 1.584,76 MEDIA SATURN, TV SALA ACTES 0,00 Si 

466 19/4/2017 31/3/2017 94,56 SIEF, CONFIGURACIO ALARMA CANVI CENTRALETA TF 0,00 Si 

467 19/4/2017 18/4/2017 30,25 GRAVO LLEIDA, METACRILAT BODES OR JUBILATS 0,00 Si 

468 21/4/2017 8/2/2017 136,73 GERMANS ORO, NETEJA CALDERA EB 0,00 Si 

469 21/4/2017 21/4/2017 15,1 ILERSIS SHALOM, ESTOIG METACRILAT JUBILATS 0,00 Si 

470 21/4/2017 13/4/2017 968 GIL RATATAPLAM, JOCS GEGANTS SETMANA SANTA 0,00 Si 

471 21/4/2017 10/4/2017 92,49 SAINT GOBAIN, MATERIAL BRIGADA 0,00 Si 

472 21/4/2017 3/3/2017 435,6 ALEJANDRO MARTI, TREBALLS PL AVIADOR 0,00 Si 

473 21/4/2017   609,84 ALEJANDRO MARTI, TREBALLS PUMPTRUCK 0,00 Si 

474 24/4/2017 21/4/2017 53,63 GRAVO, PLACA METACRILAT NOCES OR JUBILATS 0,00 Si 

475 15/2/2017 27/1/2017 3.000,00 ASSOCIACIO NEREU, ACTIVITATS PROGRAMA NEREU 2016 0,00 Si 

476 24/4/2017 24/4/2017 371 RAMON A. VILAPIÑO, ACTUACIO JUBILATS ST JORDI 0,00 Si 

477 24/4/2017 21/4/2017 90,75 ACTIVA DONA, PILATES ABRIL 0,00 Si 

478 24/4/2017 21/4/2017 90,75 ACTIVA DONA, ZUMBA I BATUKA ABRIL 0,00 Si 

479 24/4/2017 21/4/2017 90,75 ACTIVA DONA, HIPOPRESSIUS ABRIL 0,00 Si 

480 25/4/2017 15/4/2017 275 SOLER, ESCOLES I SENYALITZACIO 0,00 Si 

481 25/4/2017 15/4/2017 663,36 SOLER, RECANVIS, GRANJA, CF NOU, PL. AVIADOR 0,00 Si 

482 25/4/2017 25/4/2017 154,27 SALUT ESQUENA, CLASSES ABRIL 0,00 Si 

483 25/4/2017 12/4/2017 721,79 ENDESA GAS, ESCOLES 06/03 A 06/04 721,79 No 

484 26/4/2017 21/4/2017 7.035,98 CONSELL COMARCAL, RECOLLIDA RSU MARÇ/2017 0,00 Si 

485 26/4/2017 1/5/2017 381,66 BNP PARIBAS, RENTING VEHICLE AGENTS MAIIG 0,00 Si 

486 27/4/2017 31/3/2017 169,4 GONZALO AGOGADOS, REPRESENTACIO 1T/17 0,00 Si 

487 27/4/2017 31/3/2017 499,73 GONZALO, GESTIO LABORAL FEB-17 0,00 Si 

488 27/4/2017 28/2/2017 852,55 GONZALO, GESTIO LABORAL GENER 0,00 Si 

489 5/5/2017 21/4/2017 181,5 ESTONA MOTOR, MANTENIMENT 0,00 Si 

490 27/4/2017 31/1/2017 667,92 GONZALO, GESTIO LABORAL DESEMBRE- 0,00 Si 

491 28/4/2017 28/4/2017 773,25 MN CATERING, MENUS CATERING EB ABRIL 0,00 Si 

492 28/4/2017 27/4/2017 3.224,65 ESPAIS VERDS, PL AVIADOR  0,00 Si 

493 28/4/2017 27/4/2017 544,5 ESPAIS VERDS, MANTENIMENT JARDINS ROTONDES ABR 0,00 Si 

494 28/4/2017 27/4/2017 1.623,82 ESPAIS VERDS, MANTENIMENT JARDINS ABRIL 0,00 Si 

495 3/5/2017 1/5/2017 417 DIARI SEGRE, SUBSCRIPCIO ANUAL 0,00 Si 

496 4/5/2017 1/5/2017 612 ARTESEY IBERICA, LLOGUER LOCAL JOVE MAIG-17 0,00 Si 

497 4/5/2017 1/5/2017 53,65 BNP PARIBAS, RENTING COPIADORA REGIDORS 0,00 Si 

498 3/5/2017 2/5/2017 265,62 CONSELL COMARCAL, RECOLLIDA FV MARÇ/17 0,00 Si 



 

499 4/5/2017 1/5/2017 333,96 BNP PARIBAS, RENTING COPIADORA AJUNTAMENT MAIG 0,00 Si 

500 4/5/2017 30/4/2017 220,59 FRU ROSE, SULFATS VIES PUBLIQUES 0,00 Si 

501 4/5/2017 30/4/2017 220,03 FRU ROSE, CARBURANTS BRIGADA I AGENTS ABRIL-17 0,00 Si 

502 3/4/2017 3/4/2017 57,1 FACTURACIÓN SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS, ABRIL7201 57,10 No 

503 18/4/2017 18/4/2017 302,5 SEMIC, SUPORT (ANUAL) per la web www.rossello.cat 0,00 Si 

504 20/4/2017 20/4/2017 356,03 ARUM, PLA AUTOPROTECCIO E.B. 0,00 Si 

505 1/5/2017 1/5/2017 500,08 BBVA RENTING, RENTING VEHICLE AGENTS-MAIG 0,00 Si 

506 1/5/2017 11/4/2017 210,25 PLUS ULTRA, ASSEGURANÇA DUMPER 0,00 Si 

507 30/4/2017 30/4/2017 336,49 ELECTROS STOCKS, EB I PL AVIADOR 0,00 Si 

508 15/4/2017 15/4/2017 137,26 ELECTRO STOCKS, MANTENIMENT GRANJA 0,00 Si 

509 15/4/2017 15/4/2017 1.858,56 ELECTRO STOCK, PL. AVIADOR 0,00 Si 

510 15/4/2017 15/4/2017 160,3 ELECTRO STOCKS, GRANJA 0,00 Si 

511 30/4/2017 30/4/2017 951,88 ELECTRO STOCKS, ENLLUMENAT I FORMIGONERA 0,00 Si 

512 30/4/2017 30/4/2017 423,5 PROTECCIO INTEGRAL, VIGILANCIA NOCTURNA ABR-17 0,00 Si 

513 2/5/2017 2/5/2017 16.621,99 TREN MAGIC, SERVEIS PRESTATS EB AL MES DE MAIG 0,00 Si 

514 28/4/2017 28/4/2017 6.325,40 TRIPLE TRACTAMENT SUPERFICIAL CAMI ACCES CAMP DE F 6.325,40 No 

515 28/4/2017 28/4/2017 21.755,80 ARNO, SOTEIG CARRERS I CAMINS MUNICIPALS 21.755,80 No 

516 9/5/2017 30/4/2017 278,36 LYRECO, PAPER FOTOCOPIADORA 278,36 No 

517 1/5/2017 1/5/2017 131,44 LOCAL PROM, BUTLLETI SUBVENCIONS 0,00 Si 

518 5/5/2017 30/4/2017 457,38 EXCAV. CASANOVAS, PICAR CAMINS EB I CF NOU 0,00 Si 

519 5/5/2017 1/4/2017 660,74 QUIMICA SERO, PREVENCIO LEGIONEL·LOSI ABRIL 0,00 Si 

520 5/5/2017 30/4/2017 142,54 MECANO CAMP, ARRANJAMENT PARC RBLA GIRONA 0,00 Si 

521 5/5/2017 1/5/2017 660,74 QUIMICA SERO, PREVENCIO LEGIONEL·LOSI ABRIL 0,00 Si 

522 8/5/2017 8/5/2017 636,34 GRUP CADEPO, ROBA AGENTS 636,34 No 

523 8/5/2017   3,63 ILERSIS, CAIXA DETALL 0,00 Si 

524 8/5/2017 8/5/2017 70,03 SEGRE SERVEIS, BEGUDES AJUNTAMENT 70,03 No 

525 8/5/2017 25/4/2017 74,35 ACN, SUSCRIPCIO ACN RADIO 74,35 No 

526 8/5/2017 30/4/2017 89,84 ALCO, VALLA CONTENCIO ESGLESIA 89,84 No 

527 8/5/2017 30/4/2017 1.306,80 BERMAN, CRONIQUES APORTADES A LA XARXA ABRIL-17 1.306,80 No 

528 8/5/2017 29/4/2017 97,25 SOLER, AVIADOR I RECANVIS BRIGADA 97,25 No 

529 8/5/2017 29/4/2017 661,53 SOLER, RECANVIS, ESCOLES, SENYAL, PARC BICIS 661,53 No 

530 8/5/2017 30/4/2017 4.147,83 LIMP PIRINEO, NETEJA GRAL DEPENDENCIES ABRIL 4.147,83 No 

531 9/5/2017 30/4/2017 4.374,56 LIMP PIRINEO, NETEJA ESCOLES ABRI-17 4.374,56 No 

532 9/5/2017 30/4/2017 1.589,37 LIMP PIRINEO, NETEJA GRAL VIDRES ABRIL 1.589,37 No 

533 9/5/2017 8/5/2017 288,26 SISTEMES DIGITALS, COPIES, AJUNTAMENT, EB, CONSULT 288,26 No 

534 9/5/2017 4/5/2017 169,4 JF ASCENSORS, MANTENIMENT ASCENSORS MAIG-17 169,40 No 

535 21/3/2016 20/3/2017 40.121,40 URBANITZACIO PLA A AVIADOR DE ROSSELLOCERTIFICACIO 0,00 Si 

536 14/4/2017 15/3/2017 41,75 ENDESA, GRANJA/NAU 23/01 9/3 0,00 Si 

537 14/4/2017 21/3/2017 728,87 ENDESA, CONSULTORI 21/02 A 20/03 0,00 Si 

538 14/4/2017 22/3/2017 582,53 ENDESA, ENLLUMENAT C/ MAJOR 21/02 A 20/03 0,00 Si 

539 14/4/2017 21/3/2017 128,01 ENDESA, CASAL 21/02 A 20/03 0,00 Si 

540 14/4/2017 21/3/2017 616,53 ENDESA, ZONA ESPORTIVA 21/02 A 20/03 0,00 Si 

541 14/4/2017 21/3/2017 273,54 ENDESA, JUBILATS 21/02 A 20/03 0,00 Si 

542 14/4/2017 21/3/2017 349,91 ENDESA, ENLLUMENAT AV. PONENT 21/02 A 20/03 0,00 Si 

543 14/4/2017 21/3/2017 464,01 ENDESA, ENLLUMENAT AV. CATALUNYA 21/02 A 20/03 0,00 Si 

544 14/4/2017 21/3/2017 485,95 ENDESA, ESCOLES 21/02 A 20/03 0,00 Si 



 

545 14/4/2017 21/3/2017 184,74 ENDESA, EB. 21/02 A 20/03 0,00 Si 

546 14/4/2017 31/3/2017 66,55 ENDESA, BOMA AIGUA 31/01 A 28/02 0,00 Si 

547 14/4/2017 24/3/2017 587,19 ENDESA, AL-KANIS; 30/1 A 23/03 0,00 Si 

548 14/4/2017 11/4/2017 241,9 ENDESA, LOCAL DONES, 27/01 A 31/03 0,00 Si 

549 14/4/2017 11/4/2017 66,24 ENDESA, AJUNT. VELL, 27/01 AB 31/03 0,00 Si 

550 14/4/2017 14/3/2017 125,65 ENDESA, ESCORXADOR, 9/11 A 10/01 0,00 Si 

551 14/4/2017 13/4/2017 22,32 ENDESA, NAU/GRANJA 9/3 A 31/3 0,00 Si 

552 14/4/2017 13/4/2017 10,83 ENDESA, CEMENTIRI 9/3 A 31/03 0,00 Si 

553 11/4/2017 10/4/2017 388,69 ENDESA, ESCOLES 30/01 A 06/04 0,00 Si 

554 14/4/2017 10/4/2017 867 ENDESA, ESCOLES 30/01 A 06/04 0,00 Si 

555 14/4/2017 4/4/2017 953,5 ENDESA, AJUNTAMENT 28/02 A 31/03 0,00 Si 

556 14/4/2017 21/3/2017 188,26 ENDESA, ENLLUMENAT 21/02 A 20/03 0,00 Si 

557 14/5/2017 21/3/2017 266,82 FACTURACION DEL CONSUMO P1 0,00 Si 

558 27/4/2017 25/4/2017 154,27 ROSARIO SANCHEZ, GIMNASTICA SUAU ABRIL 0,00 Si 

559 10/5/2017 3/5/2017 150,24 SARROCA FONOLL, VARIS CURSA BTT 150,24 No 

560 10/5/2017 9/5/2017 69,2 CONDIS, VARIS CURS PUMTRACK 69,20 No 

561 10/5/2017 26/4/2017 821,29 GEOTEST, PROJECTE AMPLIACIO CASAL 821,29 No 

562 17/5/2017 30/4/2017 181,1 CARME REGALS, LOTS DROGUERIA 181,10 No 

563 11/5/2017 7/5/2017 119,79 ACENS, QUOTA RESPALDO 7/5 A 6/6 119,79 No 

564 12/5/2017 10/5/2017 108,9 HIDROSSIM, NETEJA PL ESGLESIA 108,90 No 

565 12/5/2017 12/5/2017 18,34 LANOBO, BOSSES OBSEQUI 18,34 No 

566 17/5/2017 30/4/2017 150 CARME REGALS, ROSSES SANT JORDI 150,00 No 

567 17/5/2017 1/5/2017 261,36 ALEJANDRO MARTI, TREBALLS PIPI CAN AV. VERGE PILA 261,36 No 

568 12/5/2017 30/4/2017 181,25 CORREUS, FRANQUEIG ABRIL 181,25 No 

569 12/5/2017   6.010,43 AGROMALLA, MATERIALS CONSTRUCCIO PIPICAN 6.010,43 No 

570 15/5/2017 8/5/2017 595,43 GARMAR, LLIBRES PER L'ESCOLA 595,43 No 

571 15/5/2017 10/5/2017 69,92 FORN GIRIBET, MONES PASQUA CASAL STMNA STA 69,92 No 

572 16/5/2017 4/5/2017 1.418,46 ENDESA GAS, AJUNTAMENT 31/3 A 02/05 1.418,46 No 

573 24/5/2017 30/4/2017 44,54 COVER, TONER COPIADORA 44,54 No 

574 16/5/2017 9/5/2017 226,27 SIEF2, MANTENIMENT EXTINTORS ESCOLES 226,27 No 

575 16/5/2017 16/5/2017 380,7 INFOUNIO, TINTA AGENTS, PUNT EDU, OFICINA 380,70 No 

576 16/5/2017 28/4/2017 113,74 SIEF 2, MANTENIMENT EXTINTORS EB 113,74 No 

577 25/5/2017 25/5/2017 1.247,06 RICARD ANTON, SERVEIS PERIODISTICS EMISSORA MAIG 1.247,06 No 

578 25/5/2017 25/5/2017 1.272,00 JORDI ALBA, SERVEIS TECNICS AJUNTAMENT MAIG 1.272,00 No 

579 25/5/2017 25/5/2017 148,2 JOAN LLOMPART, SERVEIS LOCUTOR MAIG-17 148,20 No 

580 16/5/2017 24/4/2017 452,01 ENDESA, ESCOLES 20/03 A 21/04 452,01 No 

581 16/5/2017 24/4/2017 698,07 ENDESA, CONSULTORI 20/03 A 21/04 698,07 No 

582 16/5/2017 24/4/2017 603,19 ENDESA, ENLLUMENAT C/ MAJOR 20/03 A 21/04 603,19 No 

583 16/5/2017 24/4/2017 629,37 ENDESA, ZONA ESPORTIVA 20/3 A 21/04 629,37 No 

584 16/5/2017 24/4/2017 477,38 ENDESA, ENLLUMENAT AV. CATALUNYA 20/3 A 21/04 477,38 No 

585 16/5/2017 24/4/2017 297,82 ENDESA, JUBILATS 20/03 A 21/04 297,82 No 

586 16/5/2017 24/4/2017 385,17 ENDESA, ENLLUM AV. PONENT 20/03 A 21/04 385,17 No 

587 16/5/2017 25/4/2017 209,81 ENDESA, EB 20/3 A 21/04 209,81 No 

588 16/5/2017 25/4/2017 74,05 ENDESA, ENLLUMENAT ALKANIS 23/03 A 31/03 74,05 No 

589 16/5/2017 21/4/2017 134,83 ENDESA, ENLLUMENAT C BENAVENT, 20/02 A 31/03 134,83 No 

590 16/5/2017 24/4/2017 185,72 ENDESA, V. PILAR, 26/01 A 31/03 185,72 No 



 

591 16/5/2017 24/4/2017 141,4 ENDESA, BLCS ST PERE, 26/01 A 31/03 141,40 No 

592 16/5/2017 24/4/2017 182,77 ENDESA, RAVAL 30/01 A 31/03 182,77 No 

593 16/5/2017 4/5/2017 83,65 ENDESA, AV. PONENT 6/3 A 31/03 83,65 No 

594 16/5/2017 5/5/2017 108,04 ENDESA, AV. PONENT, 31/3 A 3/05 108,04 No 

595 16/5/2017 12/5/2017 7,57 ENDESA, AFORES 9/3 A 31/03 7,57 No 

596 16/5/2017 15/5/2017 12,52 ENDESA, AFORES 31/03 A 10/05 12,52 No 

597 16/5/2017 11/5/2017 53,3 ENDESA, ENLLUMENAT N-230; 09/03 A 31/03 53,30 No 

598 16/5/2017 12/5/2017 94,96 ENDESA, N-230, 31/03 A 10/05 94,96 No 

599 16/5/2017 24/4/2017 281,97 ENDESA, CARRASCO I F 20/03 A 21/04 281,97 No 

600 16/5/2017 24/4/2017 204,01 ENDESA, CARRASCO I F 20/03 A 21/04 204,01 No 

601 16/5/2017 3/5/2017 1.069,86 ENDESA, AJUNTAMENT 31/03 A 30/04 1.069,86 No 

602 16/5/2017 9/5/2017 111,47 ENDESA, ESCORXADOR 10/01 A 09/03 111,47 No 

603 16/5/2017 24/4/2017 157,55 ENDESA, CASAL 20/03 A 21/04 157,55 No 

604 1/5/2017 1/5/2017 7,99 TELEFONICA MOBILS, MOBIL ALCALDE 18/03 A 17/04 7,99 No 

605 1/6/2017 28/4/2017 299,67 TELEFONICA, CONSUM TELEFON ABRIL 299,67 No 

606 1/5/2017 1/5/2017 172,44 TELEFONICA, LINIES MOBILS AJUNTAMENT I CONSULTORI  172,44 No 

607 1/5/2017 1/5/2017 98,35 TELEFONICA, MOBILS AJUNTAMENT ABRIL 98,35 No 

608 19/5/2017 19/5/2017 82,66 TELEFONICA, ADSL EMISSORA ABRIL 82,66 No 

609 1/5/2017 1/5/2017 123,34 TELEFONICA, PUNT EDU ABRIL 123,34 No 

610 19/5/2017 1/5/2017 790,69 TELEFONICA, TELEFONIA MAIG-17 790,69 No 

611 19/5/2017 19/5/2017 48,16 TELEFONICA, DESP COMUNICACIONS MAIG-17 48,16 No 

612 1/5/2017 1/5/2017 213,57 TELEFONICA, CONSULTORI ABRIL 213,57 No 

613 19/5/2017 1/5/2017 123,42 TELEFONICA, DESP. TELEFONICA EB. ABRIL 123,42 No 

614 30/4/2017 30/4/2017 1.618,09 SERVEIS LIC, NETEJA VIARIA ABRIL 1.618,09 No 

615 2/5/2017 2/5/2017 57,1 UNIPRESALUT, PREV. RISCOS MAIG-17 57,10 No 

616 4/5/2017 28/4/2017 117,42 SEGRE SERVEIS, BEGUDES AJUNTAMENT ABRIL 117,42 No 

617 11/5/2017 10/5/2017 629,71 ENDESA GAS, ESCOLA BRESSOL 6/3 A 5/5 629,71 No 

618 19/5/2017 19/5/2017 148,15 TELEFONICA, ADSL EMISSORA ABRIL 148,15 No 

619 5/5/2017 5/5/2017 502,51 FMC, QUOTA 2017 502,51 No 

620 15/5/2017 15/5/2017 275,28 PROTECCIO INT LLEIDATANA, SEGURETAT CARPA COMUNIO 275,28 No 

621 15/5/2017 15/5/2017 435,6 ELECTRO STOCKS, ENLLUMENAT RBLA GIRONA 435,60 No 

622 16/5/2017 16/5/2017 182,71 SEMIC, MANTENIMENT PERFIL CONTRACTANT 182,71 No 

623 19/5/2017 19/5/2017 344 SOLUCIONES VIALES, SENYALITZACIO 344,00 No 

624 25/5/2017 25/5/2017 364 LAFUENTE, SERVEI AMBULANCIA 364,00 No 

625 26/5/2017 26/5/2017 217,8 SOLUCIONES VIALES, SENYALITZACIO VIARIA 217,80 No 

626 26/5/2017 26/5/2017 251,68 SOLUCIONES VIALES, SENYALITZACIO 251,68 No 

627 26/5/2017 26/5/2017 1.203,01 URBAN FORNITURE, DUTXES PISCINES 1.203,01 No 

628 15/5/2017 15/5/2017 374,54 ELECTRO STOCKS, ENLLUMENAT I PISCINES 374,54 No 

629 29/5/2017 29/5/2017 264,2 Període: 28/05/17 a 27/05/18 ROSSELLO.CAT ROSSELLO 264,20 No 

630 31/5/2017 31/5/2017 1.757,23 M i J, GRUAS, REMODELACIO PL AVIADOR 1.757,23 No 

631 31/5/2017 31/5/2017 673,57 SOLUCIONES VIALES, PINTURA VIAL ACRILICA BLANCA  673,57 No 

632 1/6/2017 31/5/2017 367,41 ELECTROSTOCK, PL AVIADOR, PISCINES, TALLER 367,41 No 

633 1/6/2017 31/5/2017 462,99 ELECTROSTOCKS, AJUNTAMENT, A C ALCALDE, PISCINES 462,99 No 

634 1/6/2017 31/5/2017 462,98 ELECTROSTOCKS, AC DESPATX ALCALDE 462,98 No 

635 2/6/2017 2/6/2017 178,96 SOLUCIONES VIALES, ATRIL PL AVIADOR 178,96 No 

636 2/6/2017 30/5/2017 1.618,09 SERVEIS LIC, NETEJA VIARIA MAIG 1.618,09 No 



 

637 2/6/2017 31/5/2017 423,5 PROTECCIO INTEGRAL, VIGILANCIA NOCTURNA 423,50 No 

638 1/6/2017 1/6/2017 131,44 LOCAL PROM,BUTLLETI LOCAL SUBVENCIONS JUNY 131,44 No 

639 2/6/2017 2/6/2017 16.621,99 TREN MAGIC, SERVEIS EB JUNY 16.621,99 No 

640 2/6/2017 1/6/2017 500,08 BBVA RENTING, RENTING VEHICLE BRIGADA  500,08 No 

641 1/6/2017 31/5/2017 327,38 SEGRE SERVEIS, BEGUDES AJUNTAMENT I DESP REPRESENT 327,38 No 

642 17/5/2017 9/5/2017 7.035,98 C. COMARCAL, RECOLLIDA RSU ABRIL-17 7.035,98 No 

643 17/5/2017 9/5/2017 4.528,36 C. COMARCAL, SERVEIS SOCIALS MARÇ/ABRL 4.528,36 No 

644 17/5/2017 17/5/2017 497,82 RAPOR, MATERIAL HIGIENIC ESCOLES 497,82 No 

645 23/5/2017 15/5/2017 250,59 HIDROLOGY 250,59 No 

646 18/5/2017 8/5/2017 262,34 HIDROLOGY, GAS CASAL 6/3 A 5/5 262,34 No 

647 19/5/2017 30/4/2017 66,8 RODAXIAL, RODAMENT MATERIAL BRIGADA 66,80 No 

648 19/5/2017 11/5/2017 1.706,84 TRASELEC MONTBEA, TRANSPORT CARPA COMUNIONS 1.706,84 No 

649 19/5/2017 12/5/2017 332,15 PUBLIDER, MOTXILLES COLORS PUBLICITAT 332,15 No 

650 19/5/2017 10/5/2017 726,06 SAINT GOBAIN, MATERIALS BRIGADA OBRES 726,06 No 

651 22/5/2017 19/5/2017 196,02 MTB, EQUIPAMENT PEDIATRIC CONSULTORI 196,02 No 

652 22/5/2017 17/5/2017 47,67 FISORTMEDICAL, PAPER ELECTRO  47,67 No 

653 22/5/2017 12/5/2017 239,94 SIEF, EXTINTOR CONSULTORI 239,94 No 

654 22/5/2017 12/5/2017 9,68 SIEF, ASSOCIACIO DONES REVISIO EXTINTORS 9,68 No 

655 22/5/2017 16/5/2017 113,1 SOUNDERS, VARIS ACCESSORIS BANDA GEGANTS 113,10 No 

656 22/5/2017 12/5/2017 91,96 SIEF, REVISIO EXTINTORS CASAL 91,96 No 

657 22/5/2017 12/5/2017 38,72 SIEF, NAU MUNICIPAL, REVISIO EXTINTORS 38,72 No 

658 23/5/2017 12/5/2017 29,04 SIEF, REVISIO EXTINTORS ZONA ESPORTIVA 29,04 No 

659 23/5/2017 12/5/2017 9,68 SIEF, REVISIO EXTINTORS AJUNTAMENT VELL 9,68 No 

660 23/5/2017 12/5/2017 29,04 SIEF, REVISIO EXTINTOR CAMP FUTBOL 29,04 No 

661 23/5/2017 15/5/2017 412,31 ALBERT SOLER, PISCINES I EQUIPAMENT BRIGADA, CAFE 412,31 No 

662 23/5/2017 15/5/2017 1.315,85 SOLER, PISCINES, PIPICAN, AVIADOR, CONSUMBILES BRI 1.315,85 No 

663 24/5/2017 23/5/2017 1.113,20 EBENISTA, ESCALES, PEANES, CARTELL TRIALERES 1.113,20 No 

664 24/5/2017 24/5/2017 1.082,47 ESSA, BOSSES PUBLICITAT AJUNTAMENT 1.082,47 No 

665 25/5/2017 16/5/2017 42,76 SIEF, AVARIA CENTRAL RECEPTORA EB 42,76 No 

666 25/5/2017 23/5/2017 202 AUTORCARS GAMON,VIATGE 18/05/17 202,00 No 

667 30/5/2017 30/5/2017 79,78 INFOUNIO, TINTA IMPRESSORA EMISSORA,  79,78 No 

668 26/5/2017 24/5/2017 20,92 GRAVO LLEIDA, MEDALLES BASQUET 20,92 No 

669 26/5/2017 20/5/2017 898,2 SAINT GOBAIN, MARBRE EDIF AJUNTAMENT 898,20 No 

670 26/5/2017 15/5/2017 1.641,13 SANTI SINDREU, ABAST AIGUA LA NOGUERA 1.641,13 No 

671 26/5/2017 15/5/2017 477 SANTI SINDREU, REDACCIO PROJECTE COBERTA CASAL 477,00 No 

672 29/5/2017 27/5/2017 1.173,70 SALTOKI, REPOSICIO GAS AIRE CONDICIONAT CONSULTORI 1.173,70 No 

673 29/5/2017 26/5/2017 283,67 INFOUNIO, WINDOWS 10, NETEJA ARMARI, TINTA AGENTS 283,67 No 

674 30/5/2017 30/5/2017 67,2 BAZAR ORIENTAL, GOMA EVA 67,20 No 

675 29/5/2017 29/5/2017 181,5 ESTONA MOTOR, MANTENIMENT MAIG-17 181,50 No 

676 29/5/2017 29/5/2017 90,75 ESTONA MOTOR, HIPOPRESSIUS MAIG 90,75 No 

677 29/5/2017 26/5/2017 558,13 SANTI SINDREU, REDACCIO ARRANJAMENT CAMINS  558,13 No 

678 29/5/2017 26/5/2017 31,87 MTB, CARREGA BOTELLA OXIGEN CONSULTORI 31,87 No 

679 29/5/2017 29/5/2017 90,75 ESTONA MOTOR, ZUMBA I BATUKA, MAIG-17 90,75 No 

680 29/5/2017 25/5/2017 154,27 SALUT ESQUENA, CLASSES MAIG 154,27 No 

681 29/5/2017 29/5/2017 90,75 ESTONA MOTOR, PILATES MAIG-17 90,75 No 

682 1/6/2017 1/6/2017 381,66 ARVAL, RENTING VEHICLE AGENTS JUNY-17 381,66 No 



 

683 29/5/2017 24/5/2017 553,55 NOVOQUIMICA, PRODUCTE TRACTAMENT PISCINES 553,55 No 

684 29/5/2017 23/5/2017 130 COSITAL, CURS COMPTABILITAT SILVIA FORNOS 130,00 No 

685 30/5/2017 23/5/2017 130 CSITAL, CURS COMPTABILITAT NEUS LLADOS 130,00 No 

686 30/5/2017 30/4/2017 40,95 PAMBE, PINSO ANIMALS  40,95 No 

687 30/5/2017 15/5/2017 62,68 TOLDOS TORRENTE, LLOGUER CADIRES COMUNIONS 62,68 No 

688 31/5/2017 18/5/2017 503,13 ENDESA GAS, ESCOLES 06/4 A 15/05 503,13 No 

   

368.179,75 

   

       Total Factures Registrades        368.179,75  

  Factures Liquidades Efectivament       244.382,10  

  Factures Pendents de Liquidar       123.797,65  

   

En el torn obert d’intervencions, per part dels Regidors es pregunta per diverses factures, donant-

se complida informació de les mateixes, restant assabentats i essent aprovades. 

 

XIV.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I ASSUMPTES DE TRÀMIT. 

Seguidament es dona compte de la correspondència rebuda, essent de destacar per la seva 

importància: 

 

 Escrit del Departament de salut  

Sobre el protocol per a la vigilància i control de les arbovirosis transmeses per mosquits 

 Agència Catalana de l’Aigua 

Informació sobre ordres de subvencions 

 Institut cartogràfic i Geològic de Catalunya 

Anàlisi del territori de Catalunya sobre la realització de treballs de cartografia  

 Generalitat de Catalunya, Departament de justícia 

Atorgament de subvencions, convocatòria 2017 

 Agència tributaria 

Cita prèvia renta 2016 

 Diputació de Lleida. OAGRTL 

Certificat dels impostos recaptats període voluntari exercici 2015 

 Sebastià Jordana, Junta de compensació urbanística provisional del pla de millora 

urbana núm. 1b de Rosselló.  

Gestió urbanística pla de millora urbana núm. 1b 

 Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa i Coneixement  

Instal·lació tèrmica ubicada a Av. Ponent, 12 

 Departament de territori i sostenibilitat 

Tràmits del transport per carretera. Llicència número 1 de taxi. De nou places 

 Junta de compensació urbanística del sector PMU-1b de Rosselló.  

Convocatòria 20 de juny 

 Sebastià Jordana, Junta de compensació urbanística provisional del pla de millora 

urbana núm. 1b de Rosselló.  

Projecte de reparcel·lació del pla de millora urbana número 1b 

 Maria Carme Vidal Torruella 

Plaga de conills i els danys ocasionats 

 Generalitat de Catalunya 

Simplificació de l’activitat administrativa de l’administració de la Generalitat i dels 

governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 



 

 

 OAGRTL 

Sol·licitud del certificat sobre les quotes bonificades de l’IAE de cooperatives i SAT 

 Departament de territori i sostenibilitat.  

Notificació de les autoritzacions ambientals Alier, S.A 

 Consell comarcal del Segrià 

Acte de proclamació de la pubilla i l’hereu de la comarca del Segrià 

 Catsalut 

Unitat mòbil de mamografies, 16 de maig. 

 Consell comarcal del Segrià 

Segrià Corals 

 Agència catalana de l’aigua 

Còpia de requeriment que fa referència a la connexió de tots els habitatges a la xarxa de 

clavegueram. 

 Maria Isabel Farrero Pintat 

Sol·licita que el consistori, d’ofici, faci els tràmits per que deixin sense efecte la proposta 

de la resolució de l’expedient núm. 00676605.25/16 notificada. 

 Ministerio de Hacienda y Función Pública 

Coeficients d’actualització dels valors cadastrals per al 2018 

 Generalitat de Catalunya. Departament de cultura 

Informe emès pels tècnics territorials sobre el Projecte de reconstrucció església de Sant 

Pere ad Víncula de Rosselló. 

 Departament de Territori i Sostenibilitat 

Comunicat web marquesines 

 Residència Mirador del Segrià 

Canvi de nom de la llicència d’activitats de SCP a SL 

 IEI 

Renovació de la meitat dels consellers del consell General de l’IEI 

 Departament de territori i sostenibilitat 

Notificació de les autoritzacions ambientals. Cogeneració Alier, S.A 

 Comunitat de regants del canal d’Aragó i Catalunya de Rosselló 

Senyals indicatives circuit per a ciclistes 

 

XV.- MOCIONS 

No hi ha. 

 

XVI.- PRECS I PREGUNTES. 

En el torn obert de precs i preguntes:  

Intervé en primer lloc el Sr. Toni Bosch, qüestionant sobre aquestes temes: 

-Quina valoració en fa l’equip de govern sobre la firabike 

-Quin és el temps que trigueu a l’hora de contestar les preguntes que us fan els veïns. Fa referència 

a la sortida d’un pàrquing i el gual 

-Pregunta per que a les piscines no s’han fet abonaments familiars o ajuts a les persones que estan 

a l’atur. 

-Pregunta sobre la pintada que hi ha a l’Ajuntament 

- I per últim pregunta sobre les pilones que s’han ficat davant l’ajuntament diu que n’hi ha uns que 

estan mal ficats doncs si s’aparca al minusvàlids no passarà ningú més. 

 



 

Respon l’alcalde respecte al tema del veí, pàrquing i gual que no se li va contestar per que ja se li 

va solucionar des de l’Ajuntament al cap de dos dies.  

Sobre la tarifació social de les piscines, explica que des de serveis socials de l’Ajuntament ja se li 

ha donat des del consell, no solament piscines sinó casal d’estiu, etc. se’ls hi dona l’ajuda des de 

serveis socials i educadora social. 

Sobre la pintada que hi ha a la paret de l’Ajuntament comenta l’alcalde que l’ha deixat per a veure 

si se’n donen vergonya els que ho han fet.  

Sobre les pilones de plàstic diu que s’ha de modificar i que això és una prova, s’han de reubicar. 

 

A continuació fa la seva intervenció la Sra. Maria del Carme Vidal: 

-Preguntant si se sap qui ha fet la gamberrada. 

-També agraeix que s’hagi canviat la fotografia de la salutació de la pàgina web, no era per la teva 

fotografia sinó per que hi sortia el president Mas.  

-Demana respecte per totes les associacions tant si reben subvenció com si no.  

-Quan l’Ajuntament fa una obra si ho fa a casa d’un altre ha de demanar permís, ho dic per la 

comunitat de regants del canal d’Aragó i Catalunya i el que van presentar.  

-Demana que es contestin a totes les instàncies presentades a l’Ajuntament. Som els representants 

del poble i això s’ha de fer.  

-Pel que fa a caçadors, pagesos, coto, conills, etc..., i després de les dues reunions mantingudes, 

explica que després de parlar ella amb els diferents presidents demana el mateix tracte per ella que 

per l’altra gent, i demana que abans del 30 de juny es pugui tornar a fer la petició a agricultura 

incloent tota la gent que ella va proposar. Demana que es digui el mateix a totes les reunions sinó 

porta conflictes. Explica que tenim un problema que no es solucionarà amb el tema dels conills, 

però si més no intentem posar solucions.  

Li contesta el Sr. Alcalde dient que l’Ajuntament es va posar pel mig per intentar fer de mediadors, 

ja que veien que entre caçadors i pagesos no s’acabaven de posar d’acord, li diu que com molt bé 

sap aquesta problemàtica dels conills no és de fa una setmana, sinó des de fa més d’un any o dos, 

la pregunta és: des de que l’Ajuntament fa de mediador aneu més bé? 

 

Li respon la regidora (Maria del Carme Vidal) dient que respecte a ella, el regidor no li va 

solucionar res, diu que ella li va enviar un correu dijous, divendres ve el president del coto, no li 

dona, li dona el dilluns.  

 

Li contesta l’alcalde dient que pel que fa als altres els comentaris son prou bons, i que no s’ha 

d’abaixar la guàrdia, s’ha de continuar pel mateix camí. Donant solucions bones. 

I li diu que si l’Ajuntament no s’hagués posat pel mig encara no ho tindrien solucionat. 

 

Continua la seva intervenció la Regidora Maria Carme Vidal i pel que fa la qüestió nòmines 

demana la regidora pagar en funció conveni. S’ha de regularitzar en funció la feina. Ens podríem 

adreçar a la funció pública, hi ha greuges comparatius entre treballadors que per una feina cobren 

una cosa o una altra. Hi ha embolic. Demana la Regidora Maria del Carme Vidal. Continua la 

seva intervenció dient que en quan a la neteja de l’escola Bressol i totes aquests coses, estaria bé 

que algun advocat jurista fes un informe del que suposa no treure a concurs això legalment, tenint 

en compte que està caducat.  

Pel que va a sortir a premsa sobre l’escola de Soses, ja que el departament està donant diners pel 

manteniment, pregunta si se sap alguna cosa. 

 

Li explica el Regidor Manel Plana regidor de l’àrea d’ensenyament que el que es demana per 

activa i per passiva el departament faci el que li pertoca, però com no fan res hem de fer front 

nosaltres i fem les actuacions necessàries. De vegades si hem d’esperar que ho faci el Departament 



 

es quedaria per fer. Així que hem incrementat les inversions en manteniment en l’escola. 

Continuem reclamant al Departament.  

 

Intervé de nou la Sra. Maria del Carme dient que en quan al pàdel, pregunta quan es dona de 

baixa a les persones empadronades al municipi un cop validat el fet que ets persona de Rosselló, 

pregunta quan s’anul·la.  

Li contesten que això en principi no es fa. 

Continua la regidora dient que si que s’ha fet i concretament a la seva neboda. Un cop se li va 

validar, coincideix que el mateix dia que jo presento una instància aquí a l’ajuntament, 

automàticament ella rep un correu dient que se li anul·la el descompte per aquesta activitat. 

 

Li expliquen que no tenen constància i no saben per què ha pogut passar. Que quan es va fer la 

concessió a click and pàdel se’ls hi va remarcar que la gent de Rosselló tingués un preu diferent als 

de fora, mirarem que ha pogut passar, segurament la causa es deu a un error informàtic. El regidor 

d’Esports diu que es cosa de la Neus. 

Respon l’alcalde a les preguntes efectuades, en quan al tema jurídic es preguntarà, s’està amb un 

punt que no hauríem d’estar i arribarà un moment a nivell de ple on tots els partits polítics haurem 

de decidir en quan al fet de municipalitzar aquests serveis o no, ja que el que tenim està bé i 

funciona o anar a concurs on tothom sap el que pot passar. 

En quan als règims que s’han de regir els treballadors tant de la construcció o de monitors, està tot 

al règim que li toca. 

 

Comenta la regidora que es tracta de fer les coses bé, com aquesta. 

 

Explica l’alcalde que prenen nota i ho miraran.  

 

Fa la seva intervenció el Regidor David Ricart:  

-Demana que l’equip de govern faci un estudi per al proper ple ordinari de setembre per tal de 

tindre identificats quins són els llocs de treballs donats de manera directa i per tant tenen la 

condició d’indefinit i no fix tal i com diu el pla d’igualtat que heu aprovat, per tal de que aquests 

llocs de treball es regularitzin. 

-Pregunta tal i com va sol·licitar en l’anterior ple si ja s’ha revisat totes les grapes pel tema dels fils 

que pengen de les façanes. 

-Li contesta l’alcalde que bona part del casc antic ja està fet que encara falta alguna que altra zona 

ja que el personal és el que és. I li comenta que fins i tot s’està fent amb grapa de plom per que 

sigui de per vida. 

-Demana el regidor que per al proper ple es faci un informe de l’estat. 

 

Amb aquest tema fa un incís la Sra. Maria del Carmen dient que es podria haver avisat del fet 

que passarien operaris fen forats per les façanes per instal·lar la fibra òptica d’Adamo.  

 

Explica l’alcalde que és normal ja que es va demanar que no fessin forats als carrers i així també 

és el mètode més ràpid, també comenta que allà on es pot ficar soterrani per que ja està preparat ho 

faran subterràniament pagant un peatge a telefònica. També comenta que a principi de juliol ja hi 

haurà gent que podrà connectar la fibra a casa seva.  

 

Fa un prec el regidor Manel Plana i demana que s’indiqui a partir d’ara l’hora en què la gent 

abandona els plens, ja que no és el mateix abandonar el ple als 5 minuts d’haver començat que a 5 

minuts del final. I que fins ara es ficava de manera genèrica.  



 

També demana la Sra. Maria del Carme Vidal que s’indiqui l’hora d’arribada en cas que s’arribi 

tard al ple. 

 

Finalitzat les intervencions, i no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la 

sessió, quan són les quinze hores, i de tot lo dit s’estén aquesta acta, que com a Secretari, certifico 

 

 
 
 
 
 

 

 


