ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 8 DE NOVEMBRE DE 2007
Data: 8 de novembre de 2007
Horari: 20 a 21 hores.
Lloc: Rosselló. Sala d’Actes de la casa consistorial.
Regim : Extraordinària.
Hi assisteixen:
Alcalde :
Jaume Fernández González.
Regidors
Lluís Rodrigo Galán
Antoni Magí Capell Tehas.
Raül Morlans Monjo.
Macià Jove Rodes.
Sara Mercè Vila Galán.
Bartomeu Gorgues Gorgues.
Josep Gorgues Rius.
Elisa Torrelles Tormo
Pere Joan Vidal Torruella.
Montserrat Folguera Bañeres
Secretari:
S. Fèlix Ruiz Martínez
Ordre del dia:
1. Proposta Aprovació Provisional Modificació Ordenances Fiscals per 2008.
2. Proposta Adjudicació Expedient Contractació Obra “ Rehabilitació Casa Colònia Alkanis
1ª Fase. PUOS 2007. Nuclis Agregats.
3. Verificació Text Refós Plans Parcials SUD 1 i SUD 4 de Rosselló i documentació
annexa.
4. Ratificació Informe Favorable Ponència Total Valors Sol Urbà.
5. Donar compte adjudicació obra Enllumenat Exterior a Rosselló
6. Llicencies d’Obres.
7. Correspondència Oficial i assumptes de tràmit.
8. Factures i comptes.
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I.- PROPOSTA APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANCES
FISCALS PER 2008.
Per resolució de l’Alcaldia amb data octubre de 2007, es va acordar iniciar l’expedient de
modificació de les ordenances fiscals vigents, i encarregar al secretari interventor d’aquest
Ajuntament l’emissió d’un informe jurídic sobre el procediment a seguir.
El Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març estableix en
els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances
fiscals reguladores dels tributs locals.
Els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
En particular, l’article 16. 1 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates
d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
El secretari interventor d’aquest Ajuntament ha emès l’esmentat informe amb data 26
d’octubre de 2007.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2008 i següents la modificació de les
ordenances fiscals següents:
a) Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica:
En concret a l’article 6 s’estableix la quota tributària, segons el redactat següent:
1. Les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat a l’article 95. 1 del RD Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
s’incrementaran per l’aplicació sobre aquestes del coeficient del 1,45. Aquest coeficient
s’aplicarà fins i tot en el supòsit en que l’esmentat quadre sigui modificat per la Llei de
Pressupostos Generals de L’Estat.
2. Com a conseqüència del que s’ha previst en el apartat anterior, el quadre de tarifes vigents
en aquest municipi serà el següent:
POTÈNCIA I CLASSES DE VEHICLES
A) TURISMES
- De menys de 8 cavalls fiscals
- De 8 fins a 11, 99 cavalls fiscals
- De 12 fins a 15, 99 cavalls fiscals
- De 16 fins a 19, 99cavalls fiscals
- De més de 20 cavalls fiscals

QUOTES 2007

Quotes 2008

17,67
47,72
100,72
125,46
156,80

18,30
49,43
104,32
129,94
162,40

116,62
166,10
207,62

120,78
172,03
215,03

B) AUTOBUSOS

-

De menys de 21 places
De 21 a 50 places
De més de 50 places
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POTÈNCIA I CLASSES DE VEHICLES
C) CAMIONS
- De menys de 1. 000 quilograms de càrrega útil
- De 1. 000 a 2. 999 quilograms de càrrega útil
- De més de 2. 999 a 9. 999 quilograms de càrrega
útil
- De més de 9. 999 quilograms de càrrega útil
D) TRACTORS
- De menys de 16 cavalls fiscals
- De 16 a 25 cavalls fiscals
- De més de 25 cavalls fiscals
E) REMOLCS
I
SEMIREMOLCS
ARROSSEGATS
PER
VEHICLES
DE
TRACCIÓ MECÀNICA
- De menys de 1. 000 kg. i més de 750 kg. de
càrrega útil
- De 1. 000 a 2. 999 quilograms de càrrega útil
- De més de 2. 999 quilograms de càrrega útil
F) D’ALTRES VEHICLES
- Ciclomotors
- Motocicletes fins a 125 cc.
- Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc.
- Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc.
- Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1. 000 cc.
- Motocicletes de més de 1. 000 cc.

QUOTES 2007

Quotes 2008

59,20
116,62
166,10
207,62

61,31
120,78
172,03
215,03

24,74
38,88
116,62

25,62
40,27
120,78

24,74
38,88
116,62

25,62
40,27
120,78

6,19
6,19
10,60
21,21
42,41
84,82

6,41
6,41
10,98
21,97
43,92
87,85

La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l’establerta d’acord amb el que disposa
l’annex V del Reglament General de Vehicles RD 2. 822/1998, de 23 de desembre, el qual
derogà l’article 260 del Codi de la Circulació a què es refereix la regla 3ª. de l’article 1r. del
RD 1576/1989, de 22 de desembre.
El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l’aplicació de les tarifes serà
el que es determini amb caràcter general per l’Administració de l’Estat.
En el seu defecte s’estarà al que disposi el Reglament General de Vehicles pel que respecta
als diferents tipus de vehicles.
Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada a
Rosselló, el dia 8 de novembre de 2007 i que ha quedat definitivament aprovada en data de
desembre de 2007, començarà a regir el dia 1er de gener de l’any 2008 i continuarà vigent
mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
La resta de l’Ordenança s’adhereix al text/model aprovat per la Diputació de Lleida i publicat
al Butlletí Oficial de la Província num. 75, de data 4 de juny de 2005.
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c) Ordenança Fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i
Obres:
En concret a l’article 6 s’estableix el tipus de gravamen i quota, segons el redactat següent:
1. El tipus de gravamen serà el 3,00 per 100.
2. La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.
Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada a
Rosselló, el dia 8 de novembre de 2007 i que ha quedat definitivament aprovada en data de
desembre de 2007, començarà a regir el dia 1er de gener de l’any 2008 i continuarà vigent
mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
La resta de l’Ordenança s’adhereix al text/model aprovat per la Diputació de Lleida i publicat
al Butlletí Oficial de la Província num. 75, de data 4 de juny de 2005.
d)Ordenança Fiscal núm. 23, reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana:
En concret a l’article 6 s’estableix el tipus de gravamen i quota, segons el redactat següent:
1. D'acord al que preveu l'article 107. 2 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova
el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per determinar l'import de
l'increment real s'aplicarà sobre el valor del terreny en el moment de l'acreditament el
percentatge que resulti del quadre següent:
a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i cinc
anys................................................................... 3,00
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu
anys.................................................................... 2,8
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze
anys.................................................................... 2,5
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint
anys.................................................................... 2,2
2. La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de 20 per cent.
Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada a
Rosselló, el dia 8 de novembre de 2007 i que ha quedat definitivament aprovada en data de
desembre de 2007, començarà a regir el dia 1er de gener de l’any 2008 i continuarà vigent
mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
La resta de l’Ordenança s’adhereix al text/model aprovat per la Diputació de Lleida i publicat
al Butlletí Oficial de la Província num. 75, de data 4 de juny de 2005.
B) Text íntegre de les modificacions de les ordenances fiscals, reguladores de les taxes,
vigents per l’exercici 2008 i següents:
Els articles de les ordenances fiscals que a continuació es relacionen quedaran redactats de la
següent manera:
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Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de la taxa de clavegueram
En concret a l’article 5 s’estableix la quota tributària, segons el redactat següent:
1. La quota tributària correspon a la concessió de la llicència o autorització de presa a la
xarxa de clavegueres s’exigirà una sola vegada i consistirà en la quantitat fixa de 136,28
euros, per immoble, més 92,70 euros per cada habitatge o local de negoci que integri dit
immoble.
2. La quota tributària que s’ha d’exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i
depuració es determinarà en funció de la naturalesa i destí dels immobles. A aquest efecte,
s’aplicarà la tarifa següent:
Euros
A. Per cada habitatge, destinat a residència familiar ja sigui de caràcter temporal o
permanent.........................................................
38,75
B. Per cada local destinat a usos comercials de venda al detall o al por menor, bars, hotels i
similars......................................................
40,52
C. Per cada finca o local destinat a ús industrial............................
67,44
D. Per cada finca o local destinats a altres usos.............................
26,19
Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada a
Rosselló, el dia 8 de novembre de 2007 i que ha quedat definitivament aprovada en data de
desembre de 2007, començarà a regir el dia 1er de gener de l’any 2008 i continuarà vigent
mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la taxa del cementiri municipal
En concret a l’article 6 s’estableix la quota tributària, segons el redactat següent:
La quota tributària es determinarà per aplicació de la tarifa següent:
Euros
A. Nínxols perpetus..................................................
1.500
B. Inscripció als registres municipals de cada permuta que es concedeixi, de sepultures
nínxols dins del cementiri...............................................
14,40
C. Per cada inscripció als registres municipals de transmissions de les concessions perpetuïtat
de tota classe de sepultures o nínxols, a títol d’herència entre pares, cònjuges
fills...............................................................
14,40
D. Per inscripció de les demés transmissions de les concessions a perpetuïtat de tota classe de
sepultures o nínxols...........................................
14,40
E. Per retirada de restes de cadàvers inhumats i trasllat al columbari en nínxols a perpetuïtat,
a sol·licitud del concessionari de la mateixa......................
21,20
F. Per la realització de treballs de conservació i neteja.........................
7,20
La realització de treballs de reparació, ja siguin ordinaris o amb caràcter d’urgència, seran a
càrrec dels particulars; en el cas d’ésser requerits per l’Ajuntament a la realització dels
esmentats treballs, i no fer-se dins del termini donat a l’efecte, l’Ajuntament els executarà a
càrrec exclusiu dels particulars.
Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada a
Rosselló, el dia 8 de novembre de 2007 i que ha quedat definitivament aprovada en data de
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desembre de 2007, començarà a regir el dia 1er de gener de l’any 2008 i continuarà vigent
mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de la taxa per recollida d’escombreries
En concret a l’article 6 s’estableix la quota tributària, segons el redactat següent:
2. A tal efecte s’aplicarà la següent tarifa:
a).- Per cada habitatge
S'entén per habitatge el que es destinada a domicili de caràcter familiar
i allotjament que no excedeixin de 10 places.
b).- Establiments dedicats a hotels, fondes, cafès, bars, venda de
comestibles, etc
c).- Establiments comercials i petits tallers de reparació de maquinària
situats dins del casc urbà.
d).- Establiments industrials, tallers i oficines.

86,20 euros

129,82 euros
94,66 euros
94,66 euros

3.- Les quotes assenyalades en la tarifa tenen caràcter irreductible i corresponen a 1 any.
4.- El Cànon de deposició controlada de residus municipals: l’import que correspongui
satisfer per aquest cànon serà repercutit als destinataris del servei de recollida d’escombreries
d’acord amb la normativa que és d’aplicació. Es faculta a la Junta de Govern Local / Alcaldia
per aprovar el padró de contribuents i l’import concret a liquidar. (Llei 16/2003, de 13 de
juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la
deposició de residus).
Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada a
Rosselló, el dia 8 de novembre de 2007 i que ha quedat definitivament aprovada en data de
desembre de 2007, començarà a regir el dia 1er de gener de l’any 2008 i continuarà vigent
mentre no s’acordi la modificació.
Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per la prestació de serveis de cases de
bany, dutxes, piscines e instal·lacions anàlogues.
En concret a l’article 4 s’estableix la quantia de la taxa, segons el redactat següent:
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en la Tarifa continguda
en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats.
2. La Tarifa d’aquesta taxa serà la següent:
- Epígraf 1 i 2. Piscines, banys.
Entrades
Entrada al recinte per un dia de les persones de 5 a 12 anys
Entrada al recinte per un dia de les persones de 13 a 65 anys
Entrada al recinte per un dia de les persones de més de 65 anys
Abonaments temporada
de les persones de 5 a 12 anys
de les persones de 13 a 65 anys

3,00 euros
4,50 euros
3 euros
14,50 euros
25 euros
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de les persones de més de 65 anys

14,50 euros

Pel que fa als abonaments de temporada, aquestes tarifes s’incrementaran un 50 per cent a les
persones que no estiguin empadronades al municipi de Rosselló.
- Epígraf 3. Altres instal·lacions anàlogues.
Arrendament o ús de pista poliesportiva amb il·luminació
(hora o fracció)

11,00 euros

Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada a
Rosselló, el dia 8 de novembre de 2007 i que ha quedat definitivament aprovada en data de
desembre de 2007, començarà a regir el dia 1er de gener de l’any 2008 i continuarà vigent
mentre no s’acordi la modificació.
Ordenança Fiscal núm. 28 reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic
amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i
altres instal·lacions anàlogues.
En concret a l’article 6 s’estableix la quota tributària, segons el redactat següent:
Article 6.- Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats
següents:
ANNEX I
Secció 1a. Tanques, bastimentades i altres elements

1.- Per ocupar terrenys d’ús públic amb mercaderies i mostres
comercials, per mes i m² o fracció
2.- Per ocupar la via pública i els terrenys d’ús públic amb materials de
construcció, puntals, cavallets, bastides, tanques, contenidors o sacs,
ceràmiques, àrids, prefabricats metàl·lics i de qualsevol altre tipus aptes
per ser utilitzats en construccions i runes procedents de demolicions,
enderrocs, reforma d'edificis, residus industrials dels marbristes o
d'indústries que transformes les matèries primeres i activitats anàlogues,
per m². o fracció i dia
3.- Per ocupar la via pública amb grues i muntacàrregues, per m² o
fracció d'ocupació, al mes
4.- Per ocupar la via pública amb casetes d'obra sense ancoratges fixos i
de caràcter temporal
Per cada element de fins a 12 m² i per mes

Euros
4,5,00 M2/mes

0,08 m2/dia
6,00 M2/ Mes

60,00 m2/mes
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Les empreses que ho desitgin, i només pel que fa referència a l’ocupació de la via pública
mitjançant contenidors o sacs i amb puntals i cavallets podran fer la sol·licitud per tot l'any.
En aquest cas la tarifa serà de 350,00 euros per any i sac o contenidor.
Secció 4. Autoritzacions diverses.
Primer.- Interrupció del Tràfic viari ordinari, o tall de carrers a petició de particulars i a la
seva utilitat per tal de facilitar treballs privats...................... 15,00 euros/hora.
Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada a
Rosselló, el dia 8 de novembre de 2007 i que ha quedat definitivament aprovada en data de
desembre de 2007, començarà a regir el dia 1er de gener de l’any 2008 i continuarà vigent
mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no
modificats restaran vigents.
Segon.- Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici
de 2008 i següents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris
següents:
1. Es publicaran íntegrament els apartats dels articles que hagin estat objecte de
modificació i que facin referència als elements tributaris de determinació obligatòria
per part de l’ajuntament.
Per a l’adaptació de l’ordenança a la nova normativa reguladora de les hisendes locals
i general tributària es farà remissió expressa al text/model aprovat i publicat al
Butlletí Oficial de la Província Annex al núm. 67 de 31 de maig de 2003, amb les
modificacions introduïdes en al text/model aprovat i publicat al Butlletí Oficial de la
Província número de 75 de 4 de Juny de 2005
Així mateix, es publicaran tots els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per
la Diputació de Lleida.
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.
Torn Obert d’Intervencions :
El Regidor Sr Macià en nom del Grup IpR manifesta :
- En aquest punt sobre la modificació de les ordenances fiscals de 2008 ens abstenim.
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- No estem d’acord amb aquestes ordenances, però no volem paralitzar un tema que ha de
solucionar-se, i per això el sentit del nostre vot.
No votem a favor d’aquestes ordenances pels següents motius:
·Primer; falten mesures de caràcter social i mediambiental.
·Segon; hi ha una pujada excessiva de l’IBI.
El Grup IpR som conscients que en el tema dels tributs cal ser responsable i assegurar un
nivell d’ingressos suficient per finançar l’Ajuntament, encara que això pugui ser impopular;
però també cal vigilar per no “exprimir” els contribuents, que ja suporten una forta pressió
fiscal.
Els tributs i taxes s’han de regir pels principis de justícia, generalitat, progressivitat, equitat i
distribució de càrregues; i per aconseguir això cal introduir eines per prioritzar plantejaments
socials i mediambientals, tals com exempcions, bonificacions, tipus diferenciats,
penalitzacions,. i en aquest sentit creiem que les ordenances que se’ns presenten es queden
curtes. Malgrat les limitacions tècniques i de personal que tenim a l’Ajuntament, si se’n té
ganes i sensibilitat hi ha moltes coses a fer
Per una altra part, la revisió cadastral que s’ha fet sumat al “boom” immobiliari que s’ha
produït en els 18 anys que han passat des de l’ultima revisió, suposarà un fort increment de la
base imposable de l’IBI, i per tant aquest impost sofrirà una pujada espectacular.
Encara que actualment estem pagant uns imports que s’han quedat desfasats, no podem
repercutir als veïns aquest increment fruit de la deixadesa dels diferents governs en la revisió
del cadastre. En aquests sentit pensem que caldria revisar a la baixa el tipus de gravamen de
la contribució
Com tots sabeu som un grup nou en aquests consistori, no som uns experts en finances locals
i si a això hi sumem les presses, ens trobem que no hem tingut temps per presentar una
proposta per aquest tema. Esperem que de cara al pròxim any ho puguem fer i que es pugui
discutir la nostra proposta a la comissió corresponent.
De totes maneres voldríem llançar algunes idees que creiem haurien d’haver recollit les
ordenances.
Sobre l’impost de bens immobles (IBI) a part de la rebaixa del tipus ja citada, caldria fer un
recàrrec a les vivendes buides, i bonificacions per mesures per la sostenibilitat
Sobre l’impost de vehicles caldria basar els tipus diferenciats en funció de les emissions de
CO2.
Sobre l’impost de construccions (ICIO) caldria introduir tipus diferenciats entre
l’autopromoció o reformes dels veïns i les actuacions de les empreses constructores; també
caldria introduir bonificacions per conceptes com les vivendes socials i les mesures per la
sostenibilitat.
Sobre l’impost de plusvàlues (IIVTNU) caldria introduir tipus diferenciats entre les
transmissions i herències familiars, i les ventes per fer negoci. El greu problema que tenim
d’accés a l’habitatge es degut en bona mesura a uns preus disparats per l’especulació, per
això cal imposar el màxim a qui especuli (30%), i bonificar amb el màxim a qui hereti (95%).
Sobre les taxes trobem raonable que pugin segons l’IPC català. De totes maneres també
caldria estudiar les mesures que es poden introduir, com per exemple lligar la taxa
d’abocament d’aigües al consum d’aigua, entre d’altres. En aquest apartat també volem
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manifestar els nostres dubtes sobre si la pujada del 50% del preu dels nínxols està
suficientment justificada.
A continuació intervé el Sr. Alcalde, manifestant que es troba d’acord amb molts dels
plantejament indicats, però que enguany ha estat impossible per manca de temps en el seu
estudi.
Sotmesa a votació la proposta s’aprova per majoria absoluta
II.- PROPOSTA ADJUDICACIO EXPEDIENT CONTRACTACIÓ OBRA “
REHABILITACIÓ CASA COLONIA AL - KANIS 1ª FASE. PUOS 2007. NUCLIS
AGREGATS.
Antecedents
Mitjançant acord del Ple d'aquesta corporació de data 30 d’Abril de 2007, es va convocar la
licitació per Contractar mitjançant Concurs pel procediment obert, de l’obra Rehabilitació
Casa Colònia Al-kanis 1ª Fase. que va ser anunciada en el Butlletí Oficial de la Província
núm. 96 de 5 de Juliol de 2007 i DOGC num 4920, de data 6 de Juliol de 2007.
Mitjançant acord del Ple d'aquesta corporació de data 26 de setembre de 2007;es va adoptar
el següent acord :
Atès que a dit Concurs no s’ha presentat cap interessat i en conseqüència ha quedat desert,
Atès que aquesta Corporació té prevista la despesa corresponent en el pressupost de
l’exercici i atesa la necessitat de procedir a la seva execució abans de desembre de l’any
2007, per trobar-se inclosa en el PUOS Nuclis Agregats 2007 i atès el seu deteriorament ;
atesa la normativa vigent en matèria de contractació Administrativa, en especial, les Lleis
7/85 de 2 d'Abril 8/87 de 15 d'Abril, R. D. legislatiu 781/86 de 18 d'Abril i la Llei 13/95 de
18 de Maig de contractes de les Administracions Públiques i Reglament de Contractes de
l'Estat, i en especial atès el que determina l’article 141,apartat a, de la Llei de Contractes de
les Administracions Publiques i demés disposicions d’aplicació, es proposa al Ple el següents
acords::
Primer.- Procedir a l’adjudicació de la obra Rehabilitació Casa Colònia Al-kanis 1ª Fase, pel
procediment negociat sense publicitat, al no haver estat adjudicat en el procediment obert de
concurs i sol·licitar oferta a un mínim de tres empreses capacitades per la seva execució,
d’acord amb el Plec de condicions aprovat al seu dia.
Segon.- Autoritzar a l’alcaldia per la Gestió de dit acord.
S’ha sol·licitat ofertes a cinc empreses capacitades per la seva execució :. Romero Polo S. A,
Construccions Gorgues S. A, Excavacions Casanovas SL; Construccions Coloma 96 SL;
Tramuntana Obras Reformas e Interiorisme.
La Mesa de contractació, en la sessió del dia 24 d’octubre de 2007. va acordar proposar
l'adjudicació de l'esmentat contracte a l'empresa Tramuntana Obras Reformas e Interiorisme
SL
Proposta
D'acord amb el que disposen l'article 88 del Text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 26 de juny, la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, la Llei 8/1987, de 15 d'abril,
municipal i de règim local de Catalunya, i el Reglament general de la llei de contractes de les
administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, l’Alcaldia
proposa al Ple municipal, que decidirà el que cregui convenient, que adopti els acords
següents:
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1. Adjudicar el concurs/procediment negociat convocat per a l'execució de l'obra número
2007. /1006 Programa MN/Nuclis Agregats. titulada Rehabilitació Casa Colònia Al-kanis 1ª
Fase de Rosselló". (inclosa en el Programa Nuclis Agregats del Pla únic d'obres i serveis de
Catalunya, any 2007), a l'empresa Tramuntana, obras Reformas e Interiorisme SL. pel preu
de Cent cinc mil vuit - cents vuitanta quatre amb vuitanta quatre cèntims d’euro, (105. 884,84
€), IVA inclòs euros amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars, el plec de
prescripcions tècniques, el projecte aprovat i les propostes tècniques presentades pel
contractista.
2. Requerir l'adjudicatari perquè en el termini de set dies naturals des de l'endemà de la
notificació d'aquest acord acrediti que ha constituït la garantia definitiva, xifrada en el 4% de
l’import d’adjudicació, i advertir-li que, si no ho fa així, la contractació pot quedar resolta.
3. Aplicar la despesa amb càrrec a la partida número 43 - 63304 del pressupost de l’exercici
2007
4. Citar l'adjudicatari perquè el dia i l'hora que se li indicarà concorri a formalitzar el
contracte administratiu corresponent.
5. Retornar la garantia provisional als licitadors, llevat de la dipositada per l'empresa
adjudicatària, que serà retinguda fins que es formalitzi el contracte.
6. Designar com a director facultatiu de l'obra el senyor/la senyora:. Zaida Perez Rodriguez.
Arquitecta, i a Andreu Muñoz i Granados Arquitecte Tècnic, amb una relació administrativa
amb la corporació en concepte de contractat expressament per aquesta obra.
7. Complir el que determina les bases de les d'execució del Pla esmentat, i enviar a la
Delegació Territorial del Govern de la Generalitat, model d’adjudicació.
8. Facultar l'alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectius els
acords precedents.
III.- VERIFICACIÓ TEXT REFÓS PLANS PARCIALS SUD 1 I SUD 4 DE
ROSSELLO I DOCUMENTACIÓ ANNEXA.
A continuació es dona compte de l’expedient, relatiu al Pla Parcial SUD 1 “ Costa dels
Carros de Rosselló ", promogut i formulat per aquest mateix Ajuntament, que té per objecte
el desenvolupament del sector de sòl urbanitzable delimitat núm. 1 (SUD - 1) “Costa dels
carros”, per a usos residencials i terciaris, previst en el Pla d’ordenació urbanística municipal
de Rosselló. amb els següents antecedents :
1 - ANTECEDENTS
El Ple de la Corporació Municipal de Rosselló de data 28 de març de 2006 va aprovar
inicialment el Pla Parcial i l’informe ambiental incorporat del sector SUD 1 de Rosselló"
Costa dels Carros “ per a usos residencials i terciaris, que preveu el seu desenvolupament i en
data 29 de març de 2007 va acordar la aprovació provisional, d’acord amb la següent
transcripció:
“Vist l’acord del Ple de la Corporació de data 28 de març de 2006, pel qual s’aprova
inicialment EL PLA PARCIAL corresponent al Sol Urbanitzable Delimitat num 1 (SUD 1),”
Costa dels Carros “ redactat per DOM Arquitectes Associats SL, previst en el Pla
d’Ordenació Urbanístic Municipal de Rosselló.
Vist que l’esmentat acord va ser sotmès a informació pública pel termini d’un mes,
mitjançant la seva publicació al DOGC, num 4620, en data 25 d’abril de 2006, al BOP, num
51 en data 15 d’abril, al Diari de La Mañana en data 12 d’abril de 2006, i al Taulell
d’Anuncis municipal,
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Atès que durant el període d'informació pública que va concloure el 25 de maig de 2006, es
van presentar 2 al·legacions i amb posterioritat es van presentar 2 al·legacions més fora de
termini. :
- l’al·legació amb registre d’entrada núm. 704, de 25/05/06, presentada pel senyor Josep
Maria Hortet Bellmunt
- l’al·legació amb registre d’entrada núm. 705, de 25/05/06, presentada pel senyor Josep
Maria Torrelles Garrido.
- l’al·legació amb registre d’entrada núm. 790, de 07/06/06, presentada pel senyor Bertomeu
Gorgues Gorgues en representació de Garcia Gorgues SL
- l’al·legació amb registre d’entrada núm. 1. 613, de 14/11/06, presentada pels senyors
Sebastià Dalmau Barral, Meritxell Dalmau Farrero, I Montserrat Dalmau Farrero.
La totalitat de les al·legacions presentades s’han analitzat juntament amb els representants
municipals, i s’han atès segons consta en la memòria del pla parcial:
Vist que es va donar audiència als Ajuntaments de Torrefarrera, Alpicat, Vilanova Segrià i
Benavent colindants d’aquest municipi, sense que hagin presentat cap al·legació dins el
termini atorgat a l’efecte.
Vist que s’ha demanat informe als següents Organismes que es relacionen a continuació, amb
el resultat que tanmateix s’indica en la memòria del pla parcial:
• Direcció General de Carreteres
• Direcció General de Ports i Transports
• Secretaria de Estado de Telecomunicacions
• Departament de Medi Ambient
• Agència Catalana de l’Aigua
• Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
• Direcció General de Comerç
• Canal de Pinyana
• Aqualia
• Telefònica.
• Fecsa Endesa.
Atès l’article 83 del text refós de la Llei d’Urbanisme, l’article 114. 3 del text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
l’article 22. 2. c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local,
modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre de mesures per la modernització del
govern local.
El Alcalde i el Regidors d’Urbanisme proposa l'adopció per l’Ajuntament Ple del següent
acord:
PRIMER. Aprovar provisionalment el Pla Parcial corresponent al Sol Urbanitzable
Delimitat num 1 (SUD 1),” Costa dels Carros “ redactat per DOM Arquitectes Associats SL,
previst en el Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal de Rosselló
SEGON. Resoldre les al·legacions presentades pels interessats en el tràmit d'exposició
pública, en els termes de la Memòria del Pla Parcial de referència i que es donen per
reproduïts en aquest acord. I que s’incorporen al mateix, amb certes modificacions respecte
als contingut del pla inicialment aprovat, que no es qualifiquen com a substancials.
TERCER. Remetre a la Comissió de Urbanisme de Lleida el Pla Parcial objecte d'aprovació,
per tal que procedeixi, si s’escau, a l’aprovació definitiva i publicació
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Atès que rebut escrit del Servei Territorial de Urbanisme de Lleida de data 10/07/2007,
sortida 2021, Assumpte "Exp 2007/027828//L. Acord Comissió Territorial d’Urbanisme de
Lleida; sessió de 5 de juliol de 2007 en relació al Pla Parcial Urbanístic del Sector SUD 1
Costa dels Carros del Terme Municipal de Rosselló,va adoptar la següent resolució:
“Suspendre l’aprovació definitiva del Pla parcial del sector SUD - 1 Costa dels Carros, del
municipi de Rosselló, promogut i tramès per l’Ajuntament, fins que no s’aporti un text refós,
per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i
degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents:
1 – Cal determinar la resolució de l’abocament de les aigües pluvials.
2 – Per determinar la densitat del sector cal computar, també, els habitatges permesos de la
Zona de serveis terciaris, subzona d’edificació aïllada, clau 6.
3 – Cal completar la regulació normativa de les subzones:
3. 1 – Cal establir una regulació específica de les subzones 2a1hpp i 2b1hpp indicant la
remissió dels paràmetres bàsics a les subzones 2a1 i 2b1, respectivament, i determinant una
densitat neta adequada, els terminis indicats en la legislació urbanística vigent i una
proporció d’altres usos que garanteixi la reserva total del sostre destinat a habitatges de
protecció pública
3. 2 - Cal regular específicament l’índex d’edificabilitat neta i la densitat neta de les subzones
2a1 i 2b1, adequant - los als valors globals del Pla.
3. 3 – En Zona d’edificació en línia, subzona unifamiliar agrupada, clau 2a1, cal precisar que
les plantes semisoterrades computen com a sostre edificat en les parts que la part superior
del seu sostre sobrepassa en més de 60 cm el nivell del terreny exterior.
3. 4 – Cal establir l’ordenació volumètrica obligatòria de l’edificació o vàries alternatives, en
la Zona de serveis terciaris, subzona d’edificació aïllada, clau 6, que garanteixi una imatge
ordenada de l’edificació, des de la carretera.
3. 5 – Cal fixar els terminis d’edificació de totes les subzones.
4 – Cal donar compliment a l’informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments.
5 – Cal esmenar les errades materials.
Segon. Indicar a l’Ajuntament que el Text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i
els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament de textos, en
compliment de l’article 18 del Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme
Tercer.- Indicar a l’Ajuntament que l’eficàcia del subsegüent acord quedarà condicionada a la
tramitació del projecte d’urbanització de l’àmbit que s’haurà d’acreditar en el termini de 12
mesos des de l’aprovació definitiva del Pla Parcial, tal com estableixen els articles 87 i 101. 4
del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, amb el benentés que un cop exhaurit l’esmentat termini, sense iniciar-se el
tràmit del projecte d’urbanització , la tramitació del pla parcial restarà sense efecte.
Quart.- Assenyalar a l’Ajuntament que la publicació dels subsegüent acord i de les normes
urbanístiques corresponents al DOGC, quedarà condicionada a la presentació per part de
l’Ajuntament de la documentació acreditativa de la tramitació del projecte d’urbanització del
sector.
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I atès que dit text refós ha estat redactat en el que s’incorporen les prescripcions assenyalades
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, atès que en relació al vessament de les
aigües pluvials a la xarxa de desguàs de la Comunitat General de Regants del Canal de
Pinyana, l’Ajuntament de Rosselló ha signat un conveni amb l’esmentada Comunitat en el
que s’autoritza el vessament de les aigües del sector SUD - 1 al Canal de Pinyana,
condicionat al compliment dels cabals màxims de vessament fixats en el mateix conveni,
garantits per la disposició de basses de laminació amb capacitat suficient. Atès al mateix
temps, que l’Ajuntament de Rosselló ha encarregat un Estudi hidrològic dels volums d’aigua
d’escorrentiu que es generaran en el sector SUD - 1 per tal de planificar el seu vessament i
conèixer els volums aproximats de les basses de laminació, atenent al criteri de limitar els
cabals màxims que es vessen als corresponents a la situació actual. Atès que tan el Conveni
amb la Comunitat General de Regants del Canal de Pinyana com l’Estudi hidrològic del
sector SUD - 1 s’adjunten com a documents annexes al present Pla parcial; aquest
Ajuntament acorda per unanimitat :
Primer.- Ratificar l’aprovació provisional i donar-se per assabentat de les modificacions
introduïdes, verificant les mateixes, adjuntant Conveni amb la Comunitat General de Regants
del Canal de Pinyana com l’Estudi hidrològic del sector SUD - 1 com a documents annexes
al present Pla parcial.
Segon.- Remetre dit Text refós diligenciat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida
per a la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat i consegüentment la seva
executivitat, en suport paper e informàtic en compliment del que determina l’article 18 del
Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme
VERIFICACIÓ TEXT REFOS PLA PARCIAL URBANÍSTIC. SECTOR SUD 4,“MIRALBO”,DE ROSSELLÓ
A continuació es dona compte de l’expedient, relatiu al Pla Parcial SUD 4 “ Miralbo de
Rosselló ", promogut i formulat per aquest mateix Ajuntament, que té per objecte el
desenvolupament del sector de sòl urbanitzable delimitat núm. 4 (SUD - 4) “Miralbó”, per a
usos industrials, previst en el Pla d’ordenació urbanística municipal de Rosselló,amb els
següents antecedents :
1 - ANTECEDENTS
El Ple de la Corporació Municipal de Rosselló de data 28 de març de 2006 va aprovar
inicialment el Pla Parcial i l’informe ambiental incorporat del sector SUD 4 de Rosselló"
Miralbó “ per a usos industrials s, que preveu el seu desenvolupament i en data 29 de març de
2007 va acordar la aprovació provisional, d’acord amb la següent transcripció:
“Vist l’acord del Ple de la Corporació de data 28 de març de 2006, pel qual s’aprova
inicialment EL PLA PARCIAL corresponent al Sol Urbanitzable Delimitat num 4 (SUD 4),”
Miralbó “ redactat per DOM Arquitectes Associats SL, previst en el Pla d’Ordenació
Urbanístic Municipal de Rosselló
Vist que l’esmentat acord va ser sotmès a informació pública pel termini d’un mes,
mitjançant la seva publicació al DOGC, num 4620, en data 25 d’abril de 2006, al BOP, num
51 en data 15 d’abril, al Diari de La Mañana en data 12 d’abril de 2006, i al Taulell
d’Anuncis municipal,
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Atès que durant el període d'informació pública que va concloure el 25 de maig de 2006, es
van presentar 2 al·legacions:
- l’al·legació amb registre d’entrada núm. 701, de 24/05/06, presentada pel senyor Ignasi
Abad Melé
- l’al·legació amb registre d’entrada núm. 714, de 25/05/06, presentada pel senyor Enrique
Navarrete Navarro en representació de l’empresa ALIER SA
La totalitat de les al·legacions presentades s’han analitzat juntament amb els representants
municipals, i s’han atès segons consta en la memòria del pla parcial:
Vist que en data de 2006 es va donar audiència als Ajuntaments de Torrefarrera, Alpicat,
Vilanova Segrià i Benavent colindants d’aquest municipi, sense que hagin presentat cap
al·legació dins el termini atorgat a l’efecte.
Vist que s’ha demanat informe als següents Organismes que es relacionen a continuació, amb
el resultat que tanmateix s’indica en la memòria del pla parcial:
• Direcció General de Carreteres
• Direcció General de Ports i Transports
• Secretaria de Estado de Telecomunicacions
• Departament de Medi Ambient
• Agència Catalana de l’Aigua
• Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
• Direcció General de Comerç
• Canal de Pinyana
• Aqualia
• Telefònica.
• Fecsa Endesa.
Atès l’article 83 i següents del text refós de la Llei d’Urbanisme,, l’article 114. 3 del text
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, l’article 22. 2. c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases
de Règim Local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre de mesures per la
modernització del govern local.
El Alcalde i el Regidors d’Urbanisme proposa l'adopció per l’Ajuntament Ple del següent
acord:
PRIMER. Aprovar provisionalment el Pla Parcial corresponent al Sol Urbanitzable Delimitat
num 4 (SUD 4),” Miralbó “ redactat per DOM Arquitectes Associats SL, previst en el Pla
d’Ordenació Urbanístic Municipal de Rosselló
SEGON. Resoldre les al·legacions presentades pels interessats en el tràmit d'exposició
pública, en els termes de l'informe tècnic - municipal de referència. Memòria del Pla Parcial
de referència. i que es donen per reproduïts en aquest acord
TERCER. Remetre a la Comissió de Urbanisme de Lleida el Pla Parcial objecte d'aprovació,
per tal que procedeixi, si s’escau, a l’aprovació definitiva i publicació ”.
QUART.- Com sigui que hi ha una tramitació simultània de dues figures del Planejament
urbanístic - article 83. 9 del Text refós de la Llei d’Urbanisme - aquest Pla Parcial no podrà
ser executiu fins l’aprovació definitiva de la Modificació Puntual del POUM en relació a
l’incorporació dels terrenys de la depuradora dins del Sector Sud 4.
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Atès que rebut escrit del Servei Territorial de Urbanisme de Lleida de data 10/07/2007,
sortida 2022, Assumpte "Exp 2007/027832//L. Acord Comissió Territorial d’Urbanisme de
Lleida; sessió de 5 de juliol de 2007 en relació al Pla Parcial Urbanístic del Sector SUD 4
Miralbó del Terme Municipal de Rosselló,va adoptar la següent resolució:
“Suspendre l’aprovació definitiva del Pla parcial del sector SUD - 4 Miralbó, per a usos
industrials, promogut i tramès per l’Ajuntament de Rosselló, fins que, mitjançant un text
refós, que es presentarà per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació
provisional de l’expedient i diligenciat, s’incorporin les prescripcions següents:
1Cal determinar la resolució de l’abocament de les aigües pluvials.
2El sistema d’espais lliures de la franja de la carretera ha de tenir una amplada
mínima de 12 metres.
3En la regulació de la zona industrial cal indicar els terminis d’edificació i establir
que l’habitatge per a vigilància només s’admet en parcel·les superiors a 3. 000 m2.
4Cal donar compliment a l’informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments.
5.- Cal aportar el plànol d’informació 14b.
Segon. Indicar a l’Ajuntament que el Text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i
els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament de textos, en
compliment de l’article 18 del Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme
Tercer.- Indicar a l’Ajuntament que l’eficàcia del subsegüent acord quedarà condicionada a la
tramitació del projecte d’urbanització de l’àmbit que s’haurà d’acreditar en el termini de 12
mesos des de l’aprovació definitiva del Pla Parcial, tal com estableixen els articles 87 i 101. 4
del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, amb el benentès que un cop exhaurit l’esmentat termini, sense iniciar-se el
tràmit del projecte d’urbanització , la tramitació del pla parcial restarà sense efecte.
Quart.- Assenyalar a l’Ajuntament que la publicació dels subsegüent acord i de les normes
urbanístiques corresponents al DOGC, quedarà condicionada a la presentació per part de
l’Ajuntament de la documentació acreditativa de la tramitació del projecte d’urbanització del
sector.
I atès que dit text refós ha estat redactat en el que s’incorporen les prescripcions assenyalades
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, atès que en relació al vessament de les
aigües pluvials de les tres fondalades situades més al nord del sector, aquestes es conduiran
pels col·lectors d’aigües pluvials dels nous carrers cap al passeig central de Miralbó, i des
d’aquest fins a l’extrem est del sector. Des d’aquest punt i en direcció est es construirà un nou
col·lector fora del sector fins a connectar a la llera pública situada al sud - est de la nova
depuradora. El projecte d’urbanització del sector haurà de preveure aquest nou col·lector
d’aigües pluvials d’uns 600 metres fins a la llera pública. Aquesta previsió s’inclou en l’apartat
5. 1. Sanejament d’aigües pluvials i en el plànol O. 4a Sanejament aigües residuals i pluvials i
reg rural.
En relació al vessament de les aigües pluvials de la fondalada sud del sector a la xarxa de
desguàs de la Comunitat General de Regants del Canal de Pinyana, l’Ajuntament de Rosselló
ha signat un conveni amb l’esmentada Comunitat en el que s’autoritza el vessament de les
aigües de la fondalada sud del sector SUD - 4 al Canal de Pinyana, condicionat al
compliment dels cabals màxims de vessament fixats en el mateix conveni, garantits per la

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

16

disposició de basses de laminació amb capacitat suficient. ;Atès al mateix temps, que
l’Ajuntament de Rosselló ha encarregat un Estudi hidrològic dels volums d’aigua
d’escorrentiu que es generaran en el sector SUD - 4 per tal de planificar el seu vessament i
conèixer els volums aproximats de les basses de laminació, atenent al criteri de limitar els
cabals màxims que es vessen als corresponents a la situació actual. Atès que tan el Conveni
amb la Comunitat General de Regants del Canal de Pinyana com l’Estudi hidrològic del
sector SUD - 4 s’adjunten com a documents annexes al present Pla parcial; aquest
Ajuntament acorda per unanimitat :
Primer.- Ratificar l’aprovació provisional i donar-se per assabentat de les modificacions
introduïdes, verificant les mateixes, adjuntant Conveni amb la Comunitat General de Regants
del Canal de Pinyana com l’Estudi hidrològic del sector SUD - 4 com a documents annexes
al present Pla parcial.
Segon.- Remetre dit Text refós diligenciat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida
per a la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat i consegüentment la seva
executivitat, en suport paper e informàtic en compliment del que determina l’article 18 del
Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme
En el torn obert d’intervencions.El Regidor Sr. Macià manifesta la necessitat de negociar amb l’Agencia Catalana de l’Aigua
entre tots els municipis, per mancomunar els serveis d’abocament a llera publica, en la conca
afectada.
IV.- RATIFICACIÓ INFORME FAVORABLE PONENCIA TOTAL VALORS SOL
URBÀ.
Acte seguit pel Sr. Alcalde, es dona compte de la presentació dels treballs per part de
Gerència Territorial del Cadastre de Lleida, del procediment massiu d’assignació de valors
cadastrals i actualització de les dades físiques, jurídiques i econòmiques dels bens immobles
de naturalesa urbana del municipi i manifesta que dins del procés administratiu dut a terme i
d’acord amb l’article 27. 2 del RDL 1/2004 de 5 de març que aprova el Text refós de la Llei
del Cadastre Immobiliari, l’Ajuntament ha d’emetre informe en un termini de deu dies, per
l’exposa’t aquesta Alcaldia i dada la preclusivitat de dit termini en data 16 d’octubre, va
emetre l’informe de referència, del tenor literal següent:
Que analitzat l’exemplar rebut de la Gerència Territorial del Cadastre de Lleida, de la
ponència de valors de caràcter total, corresponent al nostre municipi, a l’objecte de que per
part d’aquest Ajuntament s’emeti l’informe previst a l’article 27. 2 del RDL 1/2004 de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Cadastre Immobiliari.
Examinada dita ponència s’observa que :
1. Els valors que s’hi contemplen es corresponen amb els valors de mercat del municipi
de Rosselló.
2. Que la delimitació de sòl urbà es correcte i conforme a planejament.
En conseqüència, SE INFORMA FAVORABLEMENT la ponència de valors de caràcter
total, corresponent al nostre municipi.
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La qual cosa li comunico pel seu coneixement i en compliment de la seva petició, i signo el
present informe favorable.
Al respecte la Corporació ratifica per unanimitat les actuacions portades a terme.
En el torn obert d’intervencions, el Regidor Sr. Macià, comenta que si be el tipus impositiu
dels bens immobles no es mol alt, es podrà disposar de recursos per fer inversions.
V.- DONAR COMPTE ADJUDICACIÓ OBRA ENLLUMENAT EXTERIOR A
ROSSELLO
Com a continuació dels acords municipals adoptats en sessió de 26 de setembre de 2007,
l’Alcaldia dona compte del següent Decret :
Atès el contingut del Decret de 21 de Setembre de 2007 i acord municipal de 26 setembre de
2007, pel qual es decidí de procedir a la contractació de l’obra_ Projecte de Reforma de la
Instal·lació elèctrica de Enllumenat Exterior de la Localitat de Rosselló”.
Atès que s’han dut a terme els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació del
contracte pel procediment negociat de l’obra esmentada.
Vistes les ofertes presentades, i un cop ponderats els criteris en l’ordre determinat al Plec de
Clàusules Administratives Particulars que regulen aquesta contractació;
Atès que s’ha deixat constància a l’expedient i s’ha donat compliment al que disposen els
articles 75, 92. i 141 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques, Resolc
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar definitivament el contracte per a l'execució de
l'obra titulada “Projecte de Reforma de la Instal·lació elèctrica de Enllumenat Exterior de la
Localitat de Rosselló “ a l'empresa Eipsa Lleida S. A, establint com a preu del contracte la
quantitat de 34. 257,00 Euros. €, IVA inclòs, amb estricta subjecció al plec de condicions i al
projecte aprovat.
Segon.- Requerir l’adjudicatari perquè en el termini de set dies naturals després de la
notificació del present acord compleixi les següents obligacions:
- Acreditar que ha constituït la garantia definitiva,, equivalent al 4% de l’import
d’adjudicació, de conformitat amb el que estableix el plec de clàusules administratives
particulars tot advertint - lo que, si no ho fa així, la contractació pot quedar resolta.
- Presentar el Pla de Seguretat i salut de l’obra.
Tercer.- Ordenar que es notifiqui aquesta resolució a l’adjudicatari i citar-lo perquè concorri
a formalitzar el contracte en document administratiu en el termini de quinze dies naturals
comptats des de la notificació del present acord.
Quart.- Ordenar que es notifiqui aquesta resolució a tots els participants en la licitació que no
han esdevingut adjudicataris, comunicant als mateixos el seu dret a retirar la documentació
que acompanya a les proposicions presentades un cop transcorreguts els terminis per a
interposar recursos sense que s’hagin interposat.
Cinquè.- Designar com a director d’obra al tècnic Sr. Jose Pique Palacin.
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Es resta assabentats, ratificant les actuacions portades a terme.
VI.- LLICENCIES D’OBRES.
Vist els expedients instruïts a l'efecte i els informes emesos per l'Arquitecte Municipal i la
Comissió Municipal d'obres, en el tràmit d'informe previ de la sol·licitud de llicència
municipal presentades, la Corporació Municipal acorda aprovar i ratificar les següents :
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO

Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

89/2007
MARIA ANGELES MARTI GARCIA
c/ Sant Antoni, 4
25124 - ROSSELLO
Arranjament façana vivenda del c/ Sant Antoni, 4
Construccions Prefic
FAVORABLE
Decret d’Alcaldia 26 - 09 - 2007
96/2007
JOSEP BIOSCA SANCHO
c/ Av. Dels Esports, 21
25124 - ROSSELLO
Reformes cuina vivenda de l’Av dels Esports, 21
Ells mateixos
FAVORABLE
Decret d’Alcaldia 04 - 10 - 2007

98/2007
JOSEP LLUIS ESCUER LOPEZ
c/ del Sol, 27
25124 - ROSSELLO
Canviar finestres de l’habitatge del carrer Travessera Nova, 1, 2n.
Ells mateixos
FAVORABLE
Decret d’Alcaldia 04 - 10 - 2007
87/2007
JOSE CAÑABATE LOPEZ
C/ Major, 69
25124 - ROSSELLO
Injeccio amb poliutera la façana lateral de la vivenda del c/ Major, 69
Construccions Ribes Fernandez
FAVORABLE
Decret d’Alcaldia 02 - 10 - 2007
91/2007
JOSEP QUINTANA RAMON
C/ Major, 106
25124 - ROSSELLO
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DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO

Canviar porta posterior de la vivenda del c/ Major, 106
Metal·liques Jaume Rubinat
FAVORABLE
Decret d’Alcaldia 02 - 10 - 2007

Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

99/2007
JOSEFA BOTARGUES SABATE
c/ Major, 46
25124 - ROSSELLO
Reformes bany de la vivenda del c/ Major, 46
Construccions Godia
FAVORABLE
Decret d’Alcaldia 18 - 10 - 2007

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA

92/2007
JOSEP MARIA ORDUÑA SUTIL
Colònia Al - Kanis, 9
25124 - ROSSELLO
Muntatge tabic pluvial a la paret lateral mitgera de la vivenda de la Colònia Al Kanis, 9
Aislamientos Silva, SL
FAVORABLE
Decret d’Alcaldia 02 - 10 - 2007
104/2007
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
Serveis Territorials a lleida
C/ Picat d’Estats, 2
Instal·lacio edifici Prefabricat al CEIP la Rosella de Rosselló
No consta
FAVORABLE
Decret d’Alcaldia16 - 10 - 2007
90/2007
PROMOCIONS I OBRES DILESA
c/ Alcalde Areny, 32
25002 - LLEIDA
Obertura rasa per connexio al clavegueram, obres del c/ Nord, c/ Raval, d’aquest
Municipi
Ells mateixos
FAVORABLE
Decret d’Alcaldia 04 - 10 - 2007
105/2007
TELEFONICA
c/ Alcalde Sol, 7, 1er
25003 - LLEIDA
Autoritzacio per canviar pal de telefon al carrer Raval, d’aquest Municipi
Ells mateixos
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INFORME
APROVACIO

FAVORABLE
Decret d’Alcaldia 18 - 10 - 2007

Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA

93/2007
FERNANDO SALSE CRESPO
C/ Major, 113
25124 - ROSSELLO
Arranjament façana vivenda del c/ Major, 113
Estucats i Pintures Baselga, SCP

INFORME
APROVACIO

FAVORABLE
Decret d’Alcaldia 02 - 10 - 2007

Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

101/2007
GLORIA ALTISENT VALLVERDU
C/ Celler, 2
25124 - ROSSELLO
Col·locacio parquet i pintar parets de la vivenda del carrer Celler, 2, 2n
Multiserveis La Noguera, SCP
FAVORABLE
Decret d’Alcaldia 18 - 10 - 2007

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO

100/2007
MARIA BONILLA LOPEZ
Plaça Esglesia, 8
25124 - ROSSELLO
Canvi de banyera existent per un plat de dutxa, vivenda de la Plaça Esglesia, 8
No consta
FAVORABLE
Decret d’Alcaldia 18 - 10 - 2007
97/2007
MAITE GASOL FERNANDEZ
C/ DEL Sol, 23
25124 - ROSSELLO
Obrir porta de magatzem a la façana posterior de la vivenda, c/ la Llum
G. D. Reformes
FAVORABLE
Decret d’Alcaldia 04 - 10 - 2007
103/2007
GAS NATURAL SDG, S. A.
c/ Enginyer Pau Agusti, Poligon Industrial El segre, parc. 301
25191 - LLEIDA
Obrir cates nou subministrament de gas al carrer Major, 113 d’aquest Municipi
Ells mateixos
FAVORABLE
Decret d’Alcaldia 18 - 10 - 2007
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Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO

106/2007
GAS NATURAL SDG,S. A.
C/ Enginyer Pau Agusti, Poligon Industrial El segre, parc. 301
25191 - LLEIDA
Obrir cates nou subministrament de gas al carrer Major, 37 d’aquest Municipi
Ells mateixos
FAVORABLE
Decret d’Alcaldia 18 - 10 - 2007

Primer. –
a) Concedir les llicències d’obres sol·licitades, condicionades al compliment dels requisits
que s’estableixen a continuació:
Condicions generals: segons annex d’aquest escrit.
Condicions particulars: Les que consten en els respectius informes tècnics. Així mateix es fa
constar que aquestes autoritzacions s’han d’entendre atorgades sens perjudici de tercers i amb
independència de qualsevol altra que sigui necessària per a la seva realització.
Segon.- Un cop acabada l’obra s’haurà demanar la corresponent llicència de primera
ocupació, sense la qual no es podrà fer ús de l’edificació, si és el cas.
Essent ratificades les mateixes.
VII.- CORRESPONDENCIA OFICIAL I ASSUMPTES DE TRÀMIT.
Es dona compte de la correspondència rebuda, essent de destacar per la seva importància :
- Escrits de Secretaria de Joventut, recordant que el dia 15/11 finalitza el termini per
justificar les subvencions dins dels Programes Projectes e Inversions.
- Escrit de la Diputació, Cooperació Municipal, comunicant modificació bases del PIM,
figurant aquest Ajuntament amb l’obra de Reforma i ampliació del Cementiri, respecte
als canvis de destinació de les obres, contractació de les actuacions i execució de les
mateixes.
- Escrit de la Direcció General de Qualitat Ambiental, Departament de M. Ambient,
recordant la finalització del termini per a comunicar el Pla municipal d’adequació de la
Il·luminació exterior existent a l’oficina per a la prevenció de la Contaminació
Lluminosa.
Escrit de l’Agencia Catalana de l’Aigua, en referència amb d’utilització del recursos hídrics,
comunicant subministrament superior a l’establer per Decret 84/2007, sol·licitant justificació
Dotacions actuals.
Escrit de Gerència Territorial del Cadastre, comunicant ajuntaments que estaran representats
en el Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de Lleida.
I per últim escrit del Consell Català de l’Esport, respecte a l’obra Substitució camp
poliesportiu i vestidors, informant denegació canvi de destí i sol·licitant tramesa de les
esmenes del projecte.
Assumptes de Tràmit:
Es comenta la publicació en el BOP, de l’aprovació de la Ponència de valors totals del
municipi de Rosselló.
Es dona compte de la participació corresponent al Municipi del Fons de Cooperació Local de
Catalunya any 2007, que ascendeix a la quantitat de 65. 307,06 Euros de lliure disposició i 6.
028,24 de assignació supramunicipal.
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Reunió amb FECSA, envers la proposta de subministrament del Polígon Industrial de
Torrefarrera de nova execució. així com el traçat de subministre a l’aeroport.
Es comenta igualment la Campanya de donació de sang a Rosselló, pel proper dia 20 de
novembre.
Escrit recordatori Ajuntament de Almenar, aportació resta a EMUN, segon pressupost
aprovat.
VIII.- FACTURES I COMPTES.
S'aprova la relació de factures num 3 /2007 detallada i en poder dels regidors que ascendeix a
la quantitat de 218.217,32 €
DATA

INTERESSAT

01/10/2007
24/09/2007
01/10/2007
25/09/2007
24/09/2007
25/09/2007
10/09/2007
30/09/2007
30/09/2007
30/09/2007
30/09/2007
29/09/2007
27/09/2007
24/09/2007
30/09/2007
28/09/2007
01/10/2007
12/09/2007
24/09/2007
24/09/2007
11/09/2007
03/10/2007
01/10/2007
24/09/2007
02/10/2007
30/09/2007
29/09/2007
29/09/2007
29/09/2007
30/09/2007
30/09/2007
30/09/2007
30/09/2007

MOBLES L'EBENISTA
AMBIENTAL
SANIMEDIC
COPIADORES DIGITALS LLEIDA
TORRELSA
INTRACATALONIA
ATLANTIDA DARO,SA.
TOP OIL
INSTAL. ALBIR
M. SAGRARI AIGE
M. SAGRARI AIGE
LA CREMALLERA
CONSORCI RESIDUS SEGRIA
CONSORCI RESIDUS SEGRIA
MN CATERING 2003
DESPATX SIMEO MIQUEL
UNIPRESALUD
CARBONIQUES CALVET
CARBONIQUES CALVET
CARBONIQUES CALVET
BAR MODERNO
HUMANITEL
QUIMICA SERO
LA OFICINA
E. A. DIARI OFICIAL
LA MAÑANA
CARLES OROBITG
CARLES OROBITG
CARLES OROBITG
EXCAV. CASANOVAS,SL.
EXCAV. CASANOVAS,SL.
EXCAV. CASANOVAS,SL.
EXCAV. CASANOVAS,SL.

DESCRIPCIO
TREBALLS VARIS ESCOLA BRESSOL
REVISIO INSTAL·LACIO TORRE REFRIGERACIO
JERINGA RENTAT OIDO, C. METGE
FACTURACIO COPIES, 29 - 6 A 24 - 9 - 07
SUCRE, CAFE I GOTS, CLUB BITLLES ROSSELLO
SERVEIS NOTICIES EMISSORA, SET - 07
BANDERES PEL MUNICIPI
GASOIL VEHICLE AJUNTAMENT
MANTENIMENT CALEF. ESCOLES
MATERIALS NETEJA AJUNTAMENT
MATERIALS NETEJA ESCOLES
ANIMACIO CERCAVILA, CORRELLENGUA - 07
RECOLLIDA RSU, AGOST - 07
RECOLLIDA FORM, AGOST - 07
SERVEI MENJADOR ESCOLA BRESSOL, SET - 07
ASSES. GRAL. MAIG - AGOST - 07
ACTIVITAT PREVENTIVA, 1 - 10 A 31 - 10 - 07
BEGUDES AJUNTAMENT
BEGUDES TIRADA BITLLES
BEGUDES AJUNTAMENT
APERITIU 11 DE SETEMBRE - 07
CARAMELS
CONTRACTE TORRE REFRIG. 5 - 10 A 2 - 12 - 07
PAPER I MATERIALS OFICINA
EDICTE, APROV. REGIS. UNIONS ESTABLES
EDICTE, APROV. ESTATUTS PMU - 8 ESCOLES
TREBALLS CASAL MUNICIPAL
TREBALLS ENLLUMENAT PUBLIC
TREBALLS FESTES POPULARS
TREBALLS CAMP DE FUTBOL
TREBALLS COLONIA AL - KANIS
CANON ABOCADOR RUNES, COLONIA
TREBALLS NETEJAR COSTAT CANAL
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30/09/2007
09/10/2007
02/10/2007
30/09/2007
02/10/2007
02/10/2007
05/10/2007
03/10/2007
04/10/2007
29/09/2007
05/10/2007
05/10/2007
30/09/2007
01/10/2007
30/09/2007
05/10/2007
26/09/2007
10/10/2007
10/10/2007
08/10/2007
10/10/2007
10/10/2007
11/10/2007
12/10/2007
30/09/2007
30/09/2007
08/10/2007
29/11/2007
30/09/2007
30/10/2007
04/10/2007
04/10/2007
15/10/2007
15/10/2007
09/10/2007
22/09/2007
11/10/2007
09/10/2007
13/10/2007
12/10/2007
11/10/2007
11/10/2007
15/10/2007
13/10/2007
08/10/2007

EXCAV. CASANOVAS,SL.
ALEIX PORTA I ANDRES
E. A. DIARI OFICIAL
MECORT,SCP
FECSA ENDESA
FECSA ENDESA
RAMON CURIA
FRU - ROSE,SCCL
C. COMARCAL SEGRIA
FERR. ALBERT SOLER
GAS NATURAL
GAS NATURAL
EDITORIAL CASALS,A.
CIAL ILLA GIRO
CORREUS I TELEGRAFS
COPIADORES DIGITALS LLEIDA
SEGUROS LAS ESTRELLA
TRANSELEC MONTBEA,S. L.
CORREUS I TELEGRAFS
ANUNTIS SEGUNDAMANO
MUSICS DE GIRONA
TROFEUS PUIG PALLAS
SHALOM TALLER
MONTSE¬JOE,SLL.
IBERBANDA
CLAVERIA TRANSAL,S. L.
CAMARASA
ARIDOS ROMA
GONZALO ABOGADOS
COPIADORES DIGITALS LLEIDA
DIPUTACIO, BOP
MARVI ASCENSORS
FORN DE PA, GIRIBET
FORN DE PA, GIRIBET
XIP - XAP
ARCA ESCENARIS
ARTS MANAGERS,SLU
MUSICS DE CATALUNYA
STOC CULTURA
MONTGRINS,SCCL
DE NOCHE
SOM I SEREM D'ALCARRAS
SAPASTRE
LLAR JUBILATS (BAR)
AQUALIA

CANON ABOCADOR RUNES, COSTAT CANAL
TREBALLS PICAR CAMINS
ANUNCI, CONTRACTACIO PERSONAL
MATERIALS MAQUINA NETEJAR CARRERS
E. ELECTR. ESCOLES, 3 - 9 A 2 - 10 - 07
E. ELECTR. EDIF. AJUNTAMENT, 3 - 9 A 1 - 10 - 07
TREBALLS TOPOGRAFIA GPS, MUNICIPI
SERVEIS CARRETILLA, CONTENIDORS
RECOLLIDA ESCOMBRERIES, SETEMBRE - 07
MATERIALS VARIS FERRETERIA
REBUT GAS ESCOLES, 3 - 9 A 1 - 10 - 07
REBUT GAS EDIF. AJUNTAMENT, 3 - 9 A 1 - 10 - 07
LLIBRES PER L'ESCOLA BRESSOL
CIMENT PER SENYALITZACIO
FRANQUEIG, MES DE SETEMBRE - 07
AMPLIACIO GARANTIA FAX, 17 - 10 - 07 A 16 - 10 - 08
SEGURO CARPA F - MAJOR OCTUBRE - 07
TRANSPORT I MUNTATGE CARPA, F. MAJOR OCT. 07
REPARTIR PROGRAMES F. MAJOR OCT - 07
ANUNCI F. MAJOR OCTUBRE - 07
ACTUAC. LA SALSETA POBLE SEC, OCT. 07
TROFEUS CONR-DIBUIX, OCT. 07
ESTOIG FLOCAT, OBSEQUI, PREGONER OCT - 07
ACTUACIO DARK LEGEND F. MAJOR OCTUBR. O7
QUOTA INTERNET EMISSORA, SETEMBRE - 07
LLOGUER MARTELL ELECTRIC PLAÇA AVIADOR
TREBALLS CLAVEGUERAM, AV. CATALUNYA
PAVIMENTACIO CAMINS MUNICIPI
HONORARIS REPRES. I GEST. LABORALS
FACTURACIO COPIES, 19 - 9 A 8 - 10 - 07
ANUNCIS BOP,
MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLES I AJUNT.
PA PER LA TIRADA BITLLES, F. MAJOR, OCT - 07
PA PER LA TROBADA MOTOS, F. MAJOR. OCT - 07
ACTUACIO F. MAJOR OCT - 07
ESCENARI PENYES, F. MAJOR OCT - 07
ACTUACIO BANDA PUIG, F. MAJOR, OCT - 07
ACTUACIO ORQ. SELVATANA F. MAJOR-07
ACTUACIO CIA PEPCALLAU, F. MAJOR OCT - 07
ACTUACIO ORQ. MONTGRINS, F. MAJOR OCT - 07
ACTUACIO DE DIT GRUP, F - MAJOR OCT - 07
GRALLERS I TIMBALERS, F. MAJOR, OCT - 07
ANIMACIO F. MAJOR-07
BEGUDES, XARLA INTERCULT. F. MAJOR OCT - 07
CANON D'AIGUA, MAGATZEM, 26 - 6 A 26 - 9 - 07
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08/10/2007
08/10/2007
08/10/2007
08/10/2007
06/10/2007
13/10/2007
11/10/2007
11/10/2007
11/10/2007
15/10/2007
16/10/2007
15/10/2007
15/10/2007
13/10/2007
14/10/2007
15/10/2007
13/10/2007
11/10/2007
12/10/2007
22/10/2007
14/09/2007
13/09/2007
13/09/2007
17/09/2007
13/09/2007
02/10/2007
13/09/2007
02/10/2007
20/09/2007
02/10/2007
02/10/2007
17/09/2007
13/09/2007
02/10/2007
02/10/2007
02/10/2007
13/09/2007
16/10/2007
15/10/2007
15/10/2007
30/09/2007
15/10/2007
14/03/2007
15/10/2007
24/10/2007

AQUALIA
AQUALIA
AQUALIA
AQUALIA
BENIGNO LOPEZ (PLUS)
BENIGNO LOPEZ (PLUS)
C. COMARCAL SEGRIA
CONSORCI RESIDUS SEGRIA
CONSORCI RESIDUS SEGRIA
LA OFICINA
TIBIDABO EDICIONS
FOMENT TRAD. CATALANES
GRUP SEGRE
CARME, REGALS
FONTANET, C. B.
FONTANET, C. B.
BAR MODERNO
BAR MODERNO
BAR MODERNO
INFOUNIO
FECSA ENDESA
FECSA ENDESA
FECSA ENDESA
FECSA ENDESA
FECSA ENDESA
FECSA ENDESA
FECSA ENDESA
FECSA ENDESA
FECSA ENDESA
FECSA ENDESA
FECSA ENDESA
FECSA ENDESA
FECSA ENDESA
FECSA ENDESA
FECSA ENDESA
FECSA ENDESA
FECSA ENDESA
ORANGE
P. BLAUGRANA ROSSELLO
CONSTR. GORGUES
VALERI MAS
CIRCUIT URGELLENC
PAGES EDITORS
FERR. ALBERT SOLER
C. OROBITG

CANON D'AIGUA, POLIESPORTIU, 25 - 6 A 26 - 9 - 07
CANON D'AIGUA ESCORXADOR, 26 - 6 A 26 - 9 - 07
CANON D'AIGUA ESC. BRESSOL, 25 - 6 A 26 - 9 - 07
CANON D'AIGUA EDIF. AJUNT. 25 - 6 A 26 - 9 - 07
DESPESES VARIES TIRADA BITLLES - 07
DESPESES VARIES MOTOS OCT. 07
CANON RESIDUS, 3ER. TRIMESTRE - 07
RESIDUS RSU, SETEMBRE - 07
RESIDUS FORM, SETEMBRE - 07
MATERIALS OFICINA
SISTEMA INTEGRAL PER MUNICIPI
DESP. PARTIC. PUBILLA I ACOMP.
ANUNCI F. MAJOR OCTUBRE - 07
DESPESES VARIES, F. MAJOR OCT - 07
DESPESES VARIES F. MOTOS OCT - 07
DESPESES VARIES, BITLLES OCT - 07
DESPESES MUSICS, F. MAJOR OCT - 07
APERITIU PREGO, 11 - 10 - 07
APERITIU 12 - 10 - 07
ORDINADOR ESCOLA BRESSOL
REBUT AJUNT. VELL, 12 - 7 A 13 - 9 - 07
REBUT ESCOLES, 10 - 7 A 13 - 09 - 07
REBUT ESCOLES, 10 - 7 A 13 - 09 - 07
REBUT ESCORXADOR, 11 - 7 A 13 - 9 - 07
REBUT ESCOLES, 10 - 7 A 13 - 09 - 07
REBUT ENLLUM. PUBLIC, 3 - 9 A 1 - 10 - 07
REBUT ENLLUM. VVES S. PERE, 11 - 7 A 13 - 9 - 07
REBUT ENLLUM. ET C/ MAJOR, 3 - 9 A 1 - 10 - 07
REBUT B. AIGUA, 11 - 7 A 12 - 9 - 07
REBUT ZONA ESPORTIVA, 3 - 9 A 2 - 10 - 07
REBUT CASAL, 3 - 9 A 2 - 10 - 07
REBUT CONSUL. VELL, 12 - 7 A 13 - 9 - 07
REBUT CEMENTIRI, 11 - 7 A 13 - 9 - 07
REBUT LLAR JUBILATS, 3 - 9 A 1 - 10 - 07
REBUT CAMI COLÒNIA, 3 - 9 A 1 - 10 - 07
REBUT ENLLUM. AV. PONENT, 3 - 9 A 1 - 10 - 07
REBUT MAGATZEM C. ALPICAT, 11 - 7 A 13 - 9 - 07
REBUT TELEF. MOBILS AJUNT. 16 - 9 A 15 - 10 - 07
ELEBORACIO ENTREPANS, F. MAJOR-07
REPARACIONS CASA VERGE DEL PILAR, 2
ASSESSORAMENT URBANIST. 3ER TRIMESTRE - 07
LLOGUER PROJECTOR, PREGO FESTES - OCT - 07
LLI BRES, ELS CANALS DE PINYANA I FONTANET
SENYALS I ALTRES DESPESES
ENLLUM. PUBLIC FAÇANA C/ SANT ANTONI
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24/10/2007
20/10/2007
10/10/2007
24/10/2007
24/10/2007
15/10/2007
15/10/2007
14/08/2007
14/08/2007
20/09/2007
05/10/2007
25/10/2007
12/10/2007
28/10/2007
28/10/2007
01/11/2007
01/11/2007
31/10/2007
31/10/2007
31/10/2007
16/10/2007
31/10/2007
31/10/2007
31/10/2007
31/10/2007
29/10/2007
31/10/2007
31/10/2007
31/10/2007
21/10/2007
15/10/2007
05/11/2007
05/11/2007
05/11/2007
05/11/2007
05/11/2007
05/11/2007
05/11/2007
31/10/2007
05/11/2007
31/10/2007
31/10/2007
18/10/2007
31/10/2007
07/11/2007

C. OROBITG
MIG SEGRIA
ROMERO POLO
FRU - ROSE,SCCL
FRU - ROSE,SCCL
SGRAL AUTORS I EDITORS
SGRAL AUTORS I EDITORS
SGRAL AUTORS I EDITORS
SGRAL AUTORS I EDITORS
SGRAL AUTORS I EDITORS
TONI GUIXE SERVEIS,S. L.
INTRACATALONIA
PASTISSERIA MONRABA
TELEFONICA
TELEFONICA
TELEFONICA MOVILES
TELEFONICA MOVILES
C. OROBITG JORDANA
C. OROBITG JORDANA
C. OROBITG JORDANA
SARAU EVENTS,
CULTURA NATURAL, SCP
LIMPIEZAS PIRINEO
LIMPIEZAS PIRINEO
LIMPIEZAS PIRINEO
GUASCH
INFOUNIO,SL.
SERVEIS LIC 1999,SLU
C. COMARCAL SEGRIA
EL BOSC, FLORISTERIA
CARNISSERIA NEUS
FCO. CASANOVAS SUBIRA
FCO. CASANOVAS SUBIRA
FCO. CASANOVAS SUBIRA
FCO. CASANOVAS SUBIRA
FCO. CASANOVAS SUBIRA
FCO. CASANOVAS SUBIRA
FCO. CASANOVAS SUBIRA
FRU - ROSE,SCCL
GAT
PUNTO Y CONTROL
TOP OIL
QUIMICA SERO
INSTAL. ALBIR
NOEMI BAÑERES PORTA

ARRANJAMENT FAROLA, R. GIRONA, SINISTRE
SUBVENCIO 1A. PART 2007/2008
LIQUIDACIO COMPLEM. AV. CATALUN. I V. PILAR
SERVEI CARRET. CONTENIDORS CARTRO
DESPESES PALOTS TRENCATS I ALTRES
DRETS AUTORS, FESTA CARNESTOLTES
DRETS AUTORS, CONCERTS ESTIU - 2006
DRETS AUTORS, APLEC SARDANES - 06
DRETS AUTORS, APLEC SARDANES - 07
DRETS AUTORS, F. MAJOR JUNY - 07
REPARAR NEVERA LLAR JUBILATS
PRESTACIO SERVEIS NOTICIES, OCTUBRE - 07
PANS PER BENEIR, F. MAJOR OCTUBRE - 07
FACTURACIO PLANA, OCTUBRE - 07
FACTURACIO PLANA, OCTUBRE - 07
TELEFON MOBIL AJUNTAMENT. 18 - 9 A 17 - 10 - 07
TELEFON MOBIL METGE, 18 - 9 A 17 - 10 - 07
TREBALLS ENLLUMENAT PUBLIC
TREBALLS BIBLIOTECA ESCOLES
TREBALLS PENYES I VARIS F. MAJOR
LLOGUER SERVEIS, FESTA SPAINROCKETRY
MANTENIMENT JARDINS MUNICIPI, OCTUBRE - 07
SERVEIS NETEJA TOTES DEPEN. OCTUBRE - 07
NETEJA VIDRES GENERALS, OCTUBRE - 07
NETEJA ESCORXADOR I VESTIDORS, OCT. 07
VESTITS PUBILLES
MATERIALS VARIS ORDINADORS
SERVEIS NETEJA MUNICIPI, F. MAJOR-07
RECOLLIDA ESCOMBRERIES, OCTUBRE - 07
RAMS F. MAJOR I PALMA FUNERARIA
DESPESES VARIES, TIR. BITLLES I MOTOS, OCT - 07
MANTENIMENT I REPAR. POLIESPORTIU, OCT - 07
MANTENIMENT I REPAR. ESCOLES, OCT - 07
MANTENIMENT CLAVEGUERAM, OCT - 07
TREBALLS SENYALITZACIO, OCTUBRE - 07
NETEJA FORA CONTENIDORS, OCT - 07
PINTURA I MANTENIMENT CEMENTIRI, OCT - 07
TREBALLS MUNTAT. I DESMUNT. F. MAJOR OCT - 07
SULFATS JARDINS MUNICIPI
ESTUDI I ANALISI AIGÜES FLUVIALS
VIGILANCIA F. MAJOR OCTUBRE - 07
GASOIL VEHICLE AJUNTAMENT
DESRATITZACIO MUNICIPI
TREBALLS MANTENIMENT EMISSORA RADIO
DIRECCIO OBRA AMPLIACIO CEMENTIRI
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08/10/2007
08/10/2007
10/10/2007
31/10/2007
07/11/2007
15/10/2007
31/10/2007

CARBONIQUES CALVET
CARBONIQUES CALVET
CARBONIQUES CALVET
FERR. ALBERT SOLER
RAMON CURIA BONEU
ART BRODATS DELFINA
LA MAÑANA

BEGUDES FESTA MAJOR OCTUBRE - 07
BEGUDES PER LA FESTA MOTARD 07
BEGUDES PER L’AJUNTAMENT
PLAQUES NUMEROS CARRERS MUNIICPI
TOPOGRAFIA GPS CARRERS RAVAL I NORD
BANDERES, BANDES I ALTRES, F. MAJOR-07
ANUNCI F. MAJOR I EDICTES

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 21:00 hores i s’estén la
present acta que signa el Sr. Alcalde amb mi el Secretari que Certifico
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