
 

 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA 

EL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2007 
 
Data: 20 de Desembre de 2007 
Horari: 20 a 22 hores.  
Lloc: Rosselló. Sala d’Actes de la casa consistorial.  
Regim : Ordinària.  
  
Hi assisteixen: 
Alcalde : 
Jaume Fernandez Gonzalez.         
Regidors  
Lluís Rodrigo Galan           
Antoni Magí Capell Tehas.  
Raul Morlans Monjo.           
Macià Jove Rodes.  
Sara Mercè Vila Galan 
Bartomeu Gorgues Gorgues.         
Josep Gorgues Rius.  
Elisa Torrelles Tormo 
Pere Joan Vidal Torruella.          
Montserrat Folguera Bañeres 
 
Secretari:  
S. Felix Ruiz Martinez 
 
Ordre del dia: 
 
1. Lectura i aprovació acta anterior.  
2. Aprovació Fitxes Sol·licituds Convocatòria PUOS 2008 - 2012.  
3. Aprovació Projecte Urbanització Trams Nord i Central Avd Canal.  
4. Aprovació Pla Municipal d’Adequació de la Il·luminació Exterior a Rosselló.  
5. Aprovació Inicial Expedient Modificacions Crèdits num 3/2007.  
6. Aprovació Adhesió Conveni entre Ajuntament de Lleida, Consell Comarcal del Segrià i 

l’Empresa EYSA prestació servei de Retirada Vehicles Via Publica.  
7. Aprovació Provisional Imposició i Modificació Ordenances Fiscals : Retirada Vehicles 

Abandonats; Taxa Subministrament d’Aigua.  
8. Proposta Atorgament Subvencions Entitats i Associacions Municipals 
9. Adhesió Contracte Marc de subministrament de Contenidors Soterrats.  
10. Declaració Be d’interès Local Conjunt Colònia Alkanis.  
11. Decrets e Informes Alcaldia i Regidories.  
12. Gratificacions Personal Ajuntament.  
13. Llicencies d’Obres.  
14. Correspondència Oficial i assumptes de tràmit.  
15. Factures i comptes.  
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16. Mocions.  
17. Precs i Preguntes.  
 
I.- LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR.  
Per Secretaria es pregunta si algun membre de la Corporació ha de formular alguna 
observació a les actes anteriors, prenent la Paraula el Regidor Sr. Pere Joan Vidal, 
manifestant que en la transcripció de l’acta es recull no solsament l’intervenció pròpia del 
Ple, sinó tot un manifest i que si be no altera el fons de l’acord, no ho considera correcte, ja 
que les coses s’han de parlar entre tots, es una qüestió de forma, es tracta de una reprovació 
casolana, al respecte intervé el Alcalde i amb la finalitat de evitar intervencions a posteriori, 
comenta la necessitat que les intervencions que han de constar en acta i per fidelitat del que 
es comenta es presentin a Secretaria abans d’iniciar el Ple, lo qual facilitarà la feina del 
Secretari. El portaveu del Grup IpR Raul Morlans manifesta que aquesta problemàtica 
desapareixerà, ja que ara es graven les sessions, amb aquestes intervencions i sotmeses les 
actes a la seva aprovació. s’aproven per unanimitat.  
 
II.- APROVACIO FITXES SOLICITUD DEL PLA ÚNIC D'OBRES I SERVEIS DE 
CATALUNYA. APROVACIÓ FITXA SOL·LICITUDS I RESTA DOCUMENTACIÓ. 
PUOS 2008 - 2012 
Atès el Decret 245/2007 de 6 de novembre de convocatòria per a la formulació del Pla Únic 
d’obres i serveis de Catalunya 2008/2012. atès la proposta presentada per l'Alcaldia, 
analitzades les propostes d'obres a presentar i examinada la documentació obrant a cada 
expedient, s'acorda per unanimitat dels assistents : 
 
Primer.- Aprovar les fitxes sol·licituds de les següents obres i d'acord amb les següents 
prioritats: 
 

 
 
Segon.- Aprovar la Fitxa Resum de la Demanda Total i Dossier de les mateixes.  
 
Tercer.- Aprovar els informes en el qual es justifica l’interès públic de les obres a realitzar i 
la quantia sol·licitada.  
 
Quart.- Presentar la documentació per mitjans telemàtics de l’extranet de les administracions 
catalanes Eacat, en el termini previst,  
 
Cinquè.- Autoritzar a l'Alcalde per la signatura de la documentació.  
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El Sr. Raul Morlans Monjo, com a portaveu del Grup IpR, manifesta que aproven les 
peticions del PUOS i que vetllaran per l’execució de totes les obres presentades, si bé el seu 
Grup considera que l’obra de l’Escola Bressol, tendria que ser prioritat 1 i el Pavelló Prioritat 
2. Al respecte l’alcaldia comenta que les dos obres, son les que mes possibilitats tenen de 
portar-les a terme.  
 
III.- APROVACIÓ PROJECTE URBANITZACIÓ TRAMS NORD I CENTRAL AVD 
CANAL.  
VIST el projecte d’obra ordinària titulat «Projecte d’Urbanització Carrer Canal de Pinyana, 
Trams Nord i Central de Rosselló», redactat per DOM Arquitectes Associats SL, Valeri Mas 
i Pascual Mas.  

ATÈS que el preceptiu informe dels Serveis Tècnics municipals acredita que el projecte 
esmentat compleix la normativa urbanística, així com les prescripcions tècniques que hi són 
aplicables, i reuneix, alhora, tots els documents i requisits que exigeixen l’article 124 de la 
Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques (en endavant, 
«LCAP») i els articles 24 a 33 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals 
de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant, «ROAS») 

ATÈS que l’informe preceptiu esmentat també posa en relleu que el projecte d’obres de 
referència conté l’estudi de seguretat i salut que preveu l’article 5 del Reial decret 1627/1997, 
de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en 
les obres de construcció (en endavant, «RD 1627/1997»),7 la qual cosa fan avinent, de forma 
expressa, els Serveis Tècnics, per imperatiu de l’article 17. 2 del RD 1627/1997; 

ATÈS que el projecte és conforme amb la normativa d’accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques i la de protecció contra incendis; 

ATÈS que el pressupost d’execució per contracta del projecte 326. 694,94 Euros. ), posat en 
relació amb els ingressos ordinaris del pressupost municipal, determina la competència del 
Ple amb vista a l’aprovació del dit projecte, vist el que disposa l’article 274. 1. a) de la Llei 
8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya (en endavant, «LMC»); 

ATÈS que les obres definides en el projecte consisteixen en definir a nivell constructiu les 
obres d’urbanització de dit carrer,; 

ATÈS que el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, segons 
l’article 37 del ROAS, la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per un 
període mínim de trenta dies i l’aprovació definitiva, sense que es pugui aplicar en el present 
cas el procediment abreujat, propi de les obres de reparacions menors i de conservació i 
manteniment a què fan referència els articles 34, 35. 2 i 37. 6 del ROAS;11 

Per tot això, es proposa al Ple : 

I. APROVAR INICIALMENT el projecte d’obra municipal ordinària titulat « Projecte 
d’Urbanització Carrer Canal de Pinyana, Trams Nord i Central de Rosselló», redactat per 
DOM Arquitectes Associats SL, Valeri Mas i Pascual Mas. amb un pressupost d’execució 
per contracta de 326. 694,94 Euros.  
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II. SOTMETRE el projecte esmentat a informació pública per un període de trenta dies, a 
comptar des de la publicació de l’anunci corresponent al BOP i al tauler d’anuncis de la casa 
consistorial.  

Essent aprovada dita proposta per unanimitat.  
 
IV.- APROVACIÓ PLA MUNICIPAL D’ADEQUACIÓ DE LA IL·LUMINACIÓ 
EXTERIOR A ROSSELLÓ.  
Seguidament l’Alcaldia dona compte del l’escrit del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge recordant la finalització del termini per l’aprovació del Pla Municipal d’adequació 
de la il·luminació exterior a Rosselló i ates el Decret 82/2005,, de 3 de maig, pel qual 
s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació 
ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn que en la seva disposició 
transitòria segona disposa : 
1. Els ajuntaments comunicaran el Pla municipal d’adequació de la il·luminació Exterior 
existents que preveu l’article 12, a l’oficina per a la Prevenció. de la Contaminació. 
Lluminosa abans del 31 de desembre del 2007.  
2. El Departament de Medi Ambient i Habitatge, durant l’any 2005, portarà. a terme 
l’assessorament per elaborar i promoure plans pilot a l’àmbit comarcal de projectes 
d’adequació dels enllumenats existents als requeriments d’aquest Decret.  
Els ajuntaments han de formular un pla municipal d’adequació de la il·luminació exterior 
existent del seu municipi abans del 31 de desembre de 2007.  
El pla municipal d’adequació de la il·luminació exterior existent ha de concretar el programa 
d’actuacions per a l’adaptació de l’enllumenat públic i les accions per promoure l’adequació 
de la il·luminació exterior de titularitat privada.  

El Pla ha de contenir:  

• l’anàlisi de la il·luminació exterior per zones de protecció envers la contaminació 
lluminosa del municipi  

• les actuacions prioritzades  

• el calendari d’execució de l’adaptació, segons la incidència de la contaminació 
lluminosa en el medi ambient.  

La il·luminació exterior existent en la data d’entrada en vigor d'aquest Decret tant de 
titularitat pública com privada ha de complir les prescripcions de la Llei 6/2001 i d’aquest 
Reglament no més enllà del 31 d'agost de 2009.  

L’Oficina per a la Protecció de la Contaminació Lluminosa assessorarà i col·laborarà amb els 
ajuntaments per a la redacció del pla municipal d’adequació de la il·luminació exterior 
existent. Promourà plans pilot a l'àmbit comarcal de projectes d'adequació dels enllumenats 
existents.  

Els ajuntaments podran sol·licitar ajuts per a l'elaboració i execució dels projectes 
d'adequació de les instal·lacions d'il·luminació exterior d’acord amb les convocatòries del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge a partir dels pressupostos de 2006 
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Al respecte aquest Ajuntament va encarregar a l’Enginyeria Josep Pique Palacin, l’elaboració 
de dit pla, i sotmès els mateix a la seva aprovació, es aprovat per unanimitat.  
 
V.- APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT MODIFICACIONS CRÈDITS NUM 3/2007.  
"Es dóna lectura a l'expedient, tramitat per modificar crèdits dins del vigent pressupost, 
mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb romanents de tresoreria i 
majors ingressos.  
 
Atès l'informe emès per Intervenció i donat que l'expedient es tramita per raons de necessitat 
i urgència, plenament justificades, d'acord amb els vigents preceptes legals, a proposta del Sr. 
President es sotmet a consideració del Ple l'adopció del següent acord: 
 
Primer.-  
Aprovar inicialment expedient de modificació de crèdit num 3, dins del vigent pressupost, 
mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb romanent de tresoreria, 
amb el següent resum: 
 
La despesa per a la qual el crèdit és insuficient, és la següent: 
 
EXPEDIENT SUPLEMENT DE CREDIT 3/2007 
  EXPEDIENT MODIFICACIONS DE CREDIT 3/2007   

Func. Econ. Descripció INICIAL 
SUPLEMENT 
DE CREDIT 

CREDIT 
DEFINITIU 

1 30000 INTERESSOS PRESTECS   34. 324,69    2. 000,00  36. 324,69 
11 10000 RETRIBUCCIONS CARRECS CORPORACIO   32. 000,00    5. 000,00  37. 000,00 
11 22601 ATENCIONS PROTOCOLARIES I REP.    22. 000,00    3. 000,00  25. 000,00 
12 12000 RETRIBUCCIONS BASIQUES FUNCIONARIS   54. 469,24    3. 500,00  57. 969,24 
12 16200 FORMACIO I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL FUNCIONARI   2. 600,00    1. 000,00  3. 600,00 

12 22000 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE   8. 000,00    1. 500,00  9. 500,00 
12 22002 MATERIAL INFORMATIC NO INVENTARIABLE   2. 000,00     500,00  2. 500,00 
12 22100 MATERIAL SUBMINISTRE I ALTRES DEP   26. 000,00    5. 000,00  31. 000,00 
12 22200 DESPESES DE COMUNICACIO DEPENDENCIES   10. 000,00    5. 000,00  15. 000,00 
12 22604 ALTRES DESPESES DIVERSES   7. 000,00    1. 500,00  8. 500,00 
12 62601 ADQUISICIÓ EQUIPS INFORMATICS SERVEIS TECNICS   2. 500,00     800,00  3. 300,00 
31 16000 SEGURETAT SOCIAL   63. 500,00    3. 000,00  66. 500,00 
42 14102 RETRIBUCIONS PROFESORAT ESCOLA MUSICA   16. 700,00    4. 000,00  20. 700,00 
42 21208 REPAR I MANTENIMENT LLAR D'INFANTS   3. 000,00    1. 000,00  4. 000,00 
42 22104 MATERIAL I SUBMINISTRE ESCOLES/LL. INFANTS   17. 000,00    3. 500,00  20. 500,00 
42 22709 CONTRACTE PRESTACIO SERVEIS ESCOLA BRESSOL   75. 000,00    3. 000,00  78. 000,00 
42 63204 REPOSICIO EQUIPAMENTS ESCOLES   11. 000,00     600,00  11. 600,00 
43 21301 REP I MANT ENLLUMENAT PUBLIC   30. 000,00    6. 000,00  36. 000,00 
43 22701 CONTRACTE PRESTACIONS DE SERVEIS   45. 000,00    10. 000,00  55. 000,00 
43 62504 MOBILIARI URBÀ I PARCS INFANTILS   13. 500,00    13. 000,00  26. 500,00 
44 22107 ENLLUMENAT PUBLIC   50. 000,00    4. 000,00  54. 000,00 
44 22113 SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE   1. 000,00    2. 000,00  3. 000,00 
44 22702 CONTRACTE NETEJA DEPENDENCIES I ESCOLES   72. 000,00    9. 000,00  81. 000,00 
44 22705 CONTRACTE MANTENIMENT INSTAL·LACIONS  115. 000,00    7. 000,00  122. 000,00 
45 22111 ENERGIA ELECTRICA I ALTRES INSTAL ESPORTIVES   14. 000,00    2. 000,00  16. 000,00 
45 22607 FESTES POPULARS   95. 000,00    2. 000,00  97. 000,00 
45 48900 TRANSFERENCIES DIFUSIO CULTURAL   12. 000,00    2. 000,00  14. 000,00 
45 48901 TRANSFEREN ESPORTS I LLEURE   12. 000,00    2. 200,00  14. 200,00 
      TOTAL  103. 100,00  
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  CREDITS EXTRAORDINARIS    
          
    ESPORGA ARBRES MUNICIPI   22. 000,00    
    ALARMA CEIP LA ROSELLA   6. 000,00    
    ENLLUMENAT CAMI BENAVENT   4. 500,00    
    APORTACIO CTAT REGANTS SUD - 1   12. 300,00    
    APORTACIO CTAT REGANTS SUD - 4   4. 456,07    
    ARRANJAMENT MEGAFONIA    6. 000,00    
    TOTAL  55. 256,07    
            

 
     

TOTAL 158. 356,07   
TOTAL SUPLEMENTS I CREDITS EXTRAORDINARIS  
 
L'anterior import queda finançat de la següent forma: 
 

Concepte. Denominació. Import. 
870. 00  Romanent Tresor Liquidació 2007.  698. 076,89
870. 00  Romanent Tresor Utilitzat  419. 919,76
870. 00  Romanent Tresor Dispon.         278. 157,13
  
   Romanent Tresoreria Aplicat a expedient   158. 356,07
  
 Total igual als crèdits extraordinaris i suplements  158. 356,07
 
Segon.-  
De conformitat amb allò que preveu l'article 169 i 177 del Text Refós 2/2004 de 5 de Març 
de la Llei 39/1988,, Reguladora de les Hisendes Locals i l'article 38 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d'abril, exposar al públic durant el termini de quinze dies, per tal de que es 
puguin presentar reclamacions davant el Ple de l'Ajuntament. En cas de no haver-hi cap 
reclamació aquest acord inicial esdevindrà definitiu.  
 
Sotmès a votació es aprovat per majoria absoluta, amb l’abstenció del Grup de IpR.  
 
VI.- APROVACIÓ ADHESIÓ CONVENI ENTRE AJUNTAMENT DE LLEIDA, 
CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ I L’EMPRESA EYSA PRESTACIÓ SERVEI 
DE RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA.  
Per l’Alcaldia es manifesta que diverses localitats del àmbit del Consell Comarcal del Segrià, 
per tal de satisfer les peticions del seus ciutadans i donar resposta a les necessitats de vialitat 
del municipi, creuen necessari prestar el servei de retirada de vehicles de la via publica en els 
supòsits que preveu la legislació actual, i per poder portar a terme aquest servei es considera 
mes adient la possibilitat de concertar un servei comú per a tots els municipis, gestionat 
mitjançant el CC Segrià i la col·laboració de l’Ajuntament de Lleida, i l’empresa que presta 
els serveis per l’Ajuntament de Lleida, mitjançant concessió, per l’exposat i vist el Conveni 
redactat es proposa l’adopció del següent acord:  
 
L’article 25. 2. b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local 
estableix que el municipi té competència en matèria d’ordenació del tràfic de vehicles i 
persones en les vies urbanes 
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L’article 38. 4 del RD 339/1990, de 2 de març que aprova el Text articulat del Trànsit, 
Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial estableix que el règim de parada i 
estacionament es regularà per ordenança municipal, podent - se adoptar les mesures 
necessàries per evitar l’entorpiment del trànsit entre elles la de limitacions horàries de durada 
de l’estacionament, així com les mesures correctores precises inclosa la retirada del vehicle o 
la immobilització del mateix quan no estigui previst del títol que habiliti l’estacionament en 
zones limitades en el temps. L’article 71 del mateix text legal estableix els supòsits en que es 
procedent la retirada del vehicle.  

Atès que d’acord amb l’esmentat text legal és competència municipal la retirada de vehicles 
de les vies urbanes a través del servei de grua legalment establert, 
  
Atès que d’acord amb l’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny que aprova el 
reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, els ens locals poden establir 
convenis de cooperació entre ells o amb altres administracions per a la prestació de serveis o 
per al desenvolupament de les competències legalment atribuïdes,  

Atès que l’article 32 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre que aprova el text refós 
de la Llei d’organització comarcal de Catalunya preveu que per mitjà de conveni el consell 
comarcal pot utilitzar els serveis i els mitjans propis del municipi capital de comarca, 
determinant el conveni els serveis i el mitjans municipals que es posen a disposició de la 
comarca, 
 
S’acorda: 
Primer. Aprovar l’adhesió al conveni entre l’ajuntament de Lleida, el Consell Comarcal del 
Segrià i l’empresa Estacionamientos y Servicios SA (EYSA) sobre la prestació del servei de 
retirada de vehicles de la via pública.  
 
Segon. Adoptar el compromís de finançar el cost del servei en cas que sigui necessari d’acord 
amb l’estipulat en el conveni.  
 
Tercer. Trametre aquest acord al Consell Comarcal del Segrià.  
 
VII.- APROVACIÓ PROVISIONAL IMPOSICIÓ I MODIFICACIÓ ORDENANCES 
FISCALS : RETIRADA VEHICLES ABANDONATS; TAXA SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA.  
EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
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.  
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16. 1 del text legal 
esmentat 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.  
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la 
nova redacció dels preceptes afectats.  
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Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la 
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en 
cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.  
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la 
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat 
que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24. 2 del text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals.  
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa al 
Ple l’adopció dels següents 

A C O R D S 
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2008 i següents la taxa de nova 
imposició per IMMOBILITZACIÓ I/O RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O 
ESTACIONATS DEFECTUAOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PUBLICA, i 
l’Ordenança, que la regula.  
 
El text íntegre de l’Ordenança fiscal es el següent: 
  
TAXA PER IMMOBILITZACIÓ I/O RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O 
ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VÍA PÚBLICA 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
A l’empara del previst als articles 57 i 20. 4 del text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament 
estableix la taxa per immobilització i retirada de vehicles abandonats o estacionats 
defectuosament o abusivament a la via pública, que es regirà per la present Ordenança.  
 
Article 2. Fet imposable 
1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la recollida, retirada o immobilització de 
vehicles en la via pública i la seva custòdia al dipòsit municipal de l’Ajuntament de Lleida. 
Es considera que s’ha produït el fet imposable quant s’ha iniciat la recollida, retirada o 
immobilització del vehicle.  
 
2. L’obligació de contribuir comença en el moment que es presta el servei definit a l’apartat 
anterior. En el cas de la custòdia, s’inicia l’obligació de contribuir en el moment de l’entrada 
del vehicle al dipòsit sigui quina sigui la causa de la seva entrada al mateix.  
 
3. No estarà subjecte a aquesta taxa els arrossegaments de vehicles que es facin per interès 
municipal quan amb ocasió d’esdeveniments especials sigui necessari deixar lliure la via 
pública, sempre i quan el vehicle arrossegat estigui aparcat correctament segons les normes 
de circulació.  
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Article 3. Subjectes passius 
1. El subjecte passiu de la taxa es el conductor del vehicle que hagi provocat la causa de 
l’arrossegament o de la immobilització.  
 
2. Tindrà la condició de substitut el contribuent titular del vehicle arrossegat o custodiat al 
dipòsit municipal de l’Ajuntament de Lleida.  
 
Article 4. Tarifes 
Les tarifes que s'han d'aplicar són les següents: 
 
CONCEPTE € 

1. Retirada de vehicles  
1. 1. Qualsevol servei de retirada de vehicles de la via pública 82,40 
1. 2. En el supòsit que s’iniciï la retirada de vehicles i no es 
compleixi el servei 

41,20 
 

Les quantitats dels apartats precedents s’entendran per a 
vehicles de menys de 1. 700 kg; si el vehicle excedeix dels 1. 
700 kg, s’hauran de multiplicar pel coeficient 1,3 

 

1. 3. Quan les característiques dels vehicles a retirar facin 
insuficients els medis municipals disponibles, essent necessari 
recórrer a tercers persones per efectuar aquest servei, la taxa a 
cobrar serà l’import que l’Ajuntament hagi de satisfer a 
l’empresa que faci la feina de retirada de vehicles, augmentant 
en un 15% l’import per despeses generals d’administració 

 

2. Dipòsit de vehicles 
A partir de les primeres dotze hores, tarifes diàries o per 
fracció: 

 

 Bicicletes, ciclomotors, motocicletes i moto - cars 1,85 
 Turismes i ciclomotors quatre rodes 6,20 
 Furgonetes i camions fins a 3. 500 kg de MMA 12,30 
 Camions de més de 3. 500 kg de MMA 14,40 

3. Immobilització de vehicles 
Per cada vehicle immobilitzat 49,20 
 
Article 5. Normes de gestió i recaptació 
Els vehicles es retiraran de la via pública i es procedirà a la seva immobilització en els casos 
que procedeixi d’acord amb el que estableix el Text Refós de la Llei de Seguretat Vial, el 
Codi de la Circulació i a la resta de les disposicions aplicables.  
 
DISPOSICIÓ FINAL 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el dia vint de desembre de 2007 i que ha quedat definitivament aprovada el dia 
_________________________, entrarà en vigor el dia següent al de la publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.  
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Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2008 i següents la modificació de 
l’Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua, gas i 
electricitat.  
 
En concret a l’article 5 s’estableix la quota tributària, segons el redactat següent: 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
Article 6. Quota tributària 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
Tarifa primera.-   Euros 
Consum Bloc I (1 a 10 m3/mes)     0,3844 
 Consum Bloc II (11 a 18 m3/mes)     0,4942 
 Consum Bloc III (19 a 9999 m3/mes)     0,7688 
 Industrials     0,4942 
 Aforaments (30m3 usuari/mes)     0,4942 
 Quota fixa (2,4162 €/mes)  2,4162 

 
Tarifa segona.- Connexions i d’altres  Euros 
Drets d’escomesa a la xarxa general de l’immoble  152,21
Per cada habitatge o local de negoci 101,47

 
2. Tindrà la consideració de consum domèstic l’aigua subministrada a vivendes i habitatges 
familiars, per a ús exclusiu de les persones que l’habitin.  
 
3. Tindrà la consideració de consum industrial l’aigua subministrada a instal·lacions i edificis 
que estiguin destinats a activitats industrials o comercials, o que l’activitat que s’hi 
desenvolupi estigui subjecta a l’impost sobre Activitats Econòmiques.  
 
4. Sobre aquestes tarifes s’aplicarà el cànon d’aigua i l’IVA corresponent.  
 
Disposició final 

Aquesta Ordenança aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació, en sessió celebrada 
el dia 20 de desembre de 2007, i que ha quedat definitivament aprovada amb data de febrer 
de 2008, començarà a regir el primer dia de gener de 2008 i continuarà vigent mentre no 
s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats 
restaran vigents.  

 
Tercer.- 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 elements tributaris de determinació obligatòria per part de 
l’Ajuntament referenciats als acords anteriors i relatius a la fixació d’índexs, tipus tributaris, 
beneficis fiscals de concessió potestativa i altres elements tributaris.  
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Així mateix, es publicaran tots els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per 
la Diputació de Lleida.  

 
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, 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 de la Llei 39/1988, podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes.  
Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, els 
acords adoptats restaran definitivament aprovats i es publicarà en el Butlletí Oficial de la 
Província el text íntegre de les modificacions efectuades.  
 
En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu.  
 
Es aprovada per unanimitat.  
 
En el torn obert d’intervencions 
L’Alcaldia manifesta respecte a l’ordenança de la retirada de vehicles, que el servei hauria de 
ser ràpid, perquè si arriba la grua i el vehicle mal estacionat no està, l’ajuntament s’haurà de 
fer-se càrrec de la meitat de la taxa.  
El Regidor Sr Josep Gorgues manifesta que considera que el preu de l’aigua que es paga es 
molt car, respecte a altres poblacions. El Sr. Alcalde manifesta que si ha canviat el preu, i 
agafa el compromís d’examinar i comparar preus respecte el que es paga a Lleida i comenta 
que es la mateixa empresa la que ens presta el servei en alta i baixa.  
 
VIII.- PROPOSTA ATORGAMENT SUBVENCIONS ENTITATS I ASSOCIACIONS 
MUNICIPALS 
 Per la Regidoria de Cultura, es comenta que dins el reconeixement de les activitats que duen 
a terme les diverses entitats del municipi en els àmbits que el son propis, creu oportú 
fomentar aquest tipus d’actuacions mitjançant l’atorgament dels ajuts que permetin les 
disponibilitats pressupostàries i atès les bases d’atorgament de subvenció, proposa al Ple la 
següent distribució per aquest Any 2007, una vegada han estat objecte d’estudi i valoració les 
peticions i activitats dutes a terme, acompanyades de la documentació corresponent,  
 

ENTITAT 
OTORGAT 

2006 
SOL. 
2007 

AVANÇAT 
2007 RESTANT 

OTORGAT 
2007 

  
AMPA CEIP LA ROSELLA 2000 19500 0 19500 2000
ESBART ROSSELLONÉS 2300 7000 0 7000 2800
CONGREGACIÓ MARIANA 600 600 0 600 600
ASSOCIACIO DONES AL - 
KANISIA 2400 2500 0 2500 2500
LLAR JUBILATS SANT 
ANTOLÍ 1600 2000 0 2000 1700
CORAL FLOR D'ESPÍGOL 2200 3000 0 3000 2400
  
CLUB BITLLES ROSSELLÓ 800 1300 0 1300 1000
SOC. CAÇADORS ST. PERE 500 0 0 0 500
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CLUB CICLISTA ROSSELLÓ 1000 1500 0 1500 1200
CLUB BITLLES ST. ANTOLÍ 800 800 0 800 800
CLUB FUTBOL ROSELLÓ 3400 4000 2550 1450 3800
 6500 7600 2550 5050 7300
TOTAL  
  
PRESSUPOST 2007  12000 12000 12000 12000
 4400 9450 6950 4700
 
Resum: 
AMPA -           2000 euros 
Esbart Rossellonès -          2800 euros 
Congregació Mariana -           600 euros 
Associació de Dones Al-Kanissia -        2500 euros 
Llar Jubilats Sant Antolí -         1700 euros 
Coral Flor d'Espígol –         2400 euros 
Club Bitlles Rosselló -         1000 euros 
Soc. Caçadors Sant Pere -           500 euros 
Club Ciclista Rosselló -         1200 euros 
Club Bitlles Sant Antolí -           800 euros 
Club Futbol Rosselló -         3800   euros 
 
Essent aprovada dita proposta per unanimitat.  
 
En el torn obert de intervencions Josep Gorgues pregunta si la subvenció atorgada al Ampa 
es la que figura en la proposta, manifestant la Regidoria que no, que l’anterior tenia caràcter 
extraordinari i aquesta es correspon a la del exercici.  
També es comenta que no figura la del Club de Futbol Mig Segrià, manifestant - se que la 
mateixa es assignada mitjançant Conveni entre tots els municipis que intervenen.  
 
IX.- ADHESIÓ CONTRACTE MARC DE SUBMINISTRAMENT DE 
CONTENIDORS SOTERRATS.  
Seguidament l’Alcaldia manifesta que el Ple del Consell Comarcal del Segrià, en sessió de 
data 10 de maig de 2007, va aprovar demanar als Ajuntaments de la Comarca l’adhesió al 
Contracte Marc de subministrament de contenidors soterrats, acord que literalment diu : 
La disposició addicional desena del text refós de la llei de contractes de les administracions 
publiques en l’apartat 5 preveu que mitjançant els acords corresponents les CCAA i les 
entitats locals poden adherir-se a sistemes d’adquisició centralitzada d’altres comunitats i 
entitats locals.  
 
Atès que els Ajuntaments de la Comarca tenen delegada mitjançant els acord corresponents 
la prestació dels serveis de recollida de residus, selectiva i fracció orgànica al Consell 
Comarcal que presta el servei mitjançant contracte de gestió de serveis.  
 
Atès que aquet fet fa que sigui necessari l’homogeneïtzació dels contenidors.  
Atès que es voluntat dels Ajuntaments de la comarca la implantació progressiva del sistema 
de contenidors soterrats.  
D’acord amb l’expressat en el Consell d’alcaldes de 27 de novembre de 2006.  
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Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa de Medi Ambient de 4 de maig de 2007,  
 
El ple acorda per unanimitat : 
 
Sol·licitar als Ajuntaments de la Comarca l’adhessió al contracte marc de subministraments 
de contenidors soterrats sota la modalitat d’arrendament amb opció de compra mitjançant 
procediment obert i forma de concurs per a l’adopció de tipus i el compromís de la posterior 
contractació dels ajuntaments mitjançant procediment negociat.  
Segon.- Notificar aquests acords als Ajuntaments.  
Tercer. Facultar al President per la tramitació dels acord precedents.  
 
Al respecte i ates el contingut de l’acord, l’Alcadia manifesta els avantatges com ara la seva 
capacitat, millora de l’impacte visual i els inconvenients com el seu elevat cost, per la seva 
instal·lació, i proposa adherir-se al Contracte marc de subministraments de contenidors 
soterrats, essent aprovada dita proposta.  
En el torn obert d’intervencions el Regidor Sr. Bertomeu Gorgues, manifesta la 
necessitat de realitzar un estudi, per valorar on es pot actuar.  
 
X.- DECLARACIÓ BE D’INTERÈS LOCAL CONJUNT COLÒNIA ALKANIS.  
Atès la Providència de l’Alcaldia de data 19 de novembre de 2007 instant la declaració com 
bé cultural de Interès Local del Conjunt Colònia Tèxtil d’Alkanis.  
Atès l’informe de Secretaria de data 19 de novembre de 2007, i l’informe favorable del 
Tècnic en Patrimoni Cultural de data 14 de desembre de 2007, de conformitat amb el que 
disposa l’article 17. 2 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre de Patrimoni Cultural Català, el 
Ple de l’Ajuntament, adopta por unanimitat el següent acord: 

Acord: 
 
PRIMER. Iniciar l’expedient per la declaració com bé cultural de Interès Local de Conjunt 
Colònia Tèxtil d’Alkanis i la seva inclusió en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català, 
d’acord amb la descripció del be i plànol de delimitació que obra a l’expedient  
 
SEGON. Obrir un període de informació pública de trenta dies mitjançant la publicació 
d’aquest acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya; durant aquest termini es 
podran realitzar les al·legacions que estimin pertinents.  
 
TERCER. Notificar als titulars o poseidors l’iniciació de l’expedient.  
 
QUART. Finalitzat el termini d’exposició pública, si ni ha al·legacions hauran de esser 
informades pel Tècnic en Patrimoni Cultural.  
 
CINQUÈ. Una vegada finalitzades les actuacions municipals, remetre l’expedient al Consell 
Comarcal per l’oportuna declaració.  
 
XI.- DECRETS E INFORMES ALCALDIA I REGIDORIES.  
Seguidament per l’Alcalde es dona compte dels següents decrets a fi de donar compliment al 
precepte legal que obliga a l’Alcalde de donar compte d’aquestes resolucions a la Corporació 
(art. 42 del R. O. F,) : 
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 - Aprovació Incial Canvi Sistema del Sector SUD 1, Cooperació a Compensació.  
 - Aprovació Pressupost Alarma Escoles per un import de 5030,94 IVA no inclòs.  
 - Decret Acceptació Terrenys C/ Raval/ Eral. Dilesa SL.  
 - Aprovació Comptes Temporada Piscines any 2007.  
 - Elevació a definitiu Reglament de Parelles de Fet.  
 - Decret Aprovació Pla Formació Continua per 2008.  
 - Prorroga Contracte Ramon Teixine.  
 - Proposta Resolució Empresa Suministros Celulosicos SL, activitat destinada a la 
manipulació de paper i cartró.  
 - Resolució Empresa Euroaliment, per exercir l’activitat de barreja i envasat d’oli d’oliva i 
llavors i comercialització productes alimentaris.  
 - Ordre d’execució a Arameu Industrial Torrefarrera SL.  
Decrets concedint exempció vehicles a favor de Cesar Fuentes i Joan Canadell Serra.  
 
INFORMES ALCALDIA.  

El Sr. Alcalde dona compte al Ple dels següents assumptes : 
 - Visita a Servei Català de Transit, per tractar la redacció d’un PLA LOCAL DE 
SEGURETAT VIÀRIA, ja que l’execució de les rotondes significarà un canvi important i es 
imprescindible realitzar un estudi de circulació i transit i la signatura del corresponent 
Conveni. També es va tractar altres tipus de Conveni sobre facultats de denuncia i sanció, 
així com la necessitat de creació en el municipi d’un Cos de vigilants.  

 - Reunió mantinguda en el Consell Comarcal del Segrià, a efectes de informació respecte a 
les sol·licituds del PUOS.  
 
Visita a Sanitat per demanar un nou Consultori i escrit adreçat en aquest aspecte a la 
Delegació a Lleida.  
Visita al Departament d’Educació per cercar un nou finançament respecte a l’Escola Bressol.  
 
En un altre ordre informa respecte a les gestions portades a terme envers l’Aeroport, 
d’Alguaire i comenta la visita efectuada al Conseller Nadal, per tractar l’assumpte, agraint el 
tracte agradable rebut, fent pelés que representa una oportunitat i un risc i que segons el 
Conseller, mediambientalment, no cal preocupar-se, ja que els estudis al respecte així ho 
indiquen Respecte a les possibilitats econòmiques son escasses. ; Es tracta del primer 
aeroport de la Generalitat, i tots estan una mica verds, n’obstant manifesta que el Conseller 
va agafar el compromís de que el Director General d’Aeroports visitarà al municipi i que 
s’emplaçarà a tots els regidors,per poder plantejar les inquietuds i esbrinar els dubtes al 
respecte.  
També comenta la visita efectuada al municipi de Vilobi d’Onyar, terme municipal on es 
troba emplaçat l’aeroport de Girona - Costa Brava, agraint a l’Alcalde el seu tracte, 
comentant que considera que els beneficis son pocs i que la principal font d’ingressos son les 
llicencies d’autotaxi. i els treballs indirectes per la gent jove si dominen l’idioma Angles.  
I per últim comenta la constitució del Consorci de l’Aeroport Lleida - Alguaire, amb 
representants de l’Ajuntament de Alguaire i Lleida i Ajuntaments veïns de Pista (Almenar i 
Torrefarrera) , considerant incompresible que Torrefarrera es trobi representat i Rosselló No, 
no per el fet de ser Torrefarrera i la rivalitat que pugui suposar. Aquesta queixa i petició la va 
comentar amb el President del Consell Comarcal del Segrià e igualment amb el President de 
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la Diputació. , manifestant que l’actual composició del Consorci l’Ajuntament de Rosselló no 
l’acceptarà perquè Rosselló, com a municipi afectat, ha d’estar representat al Consorci, i 
aquesta inquietud la sol·licitarà a nivell institucional en el proper Ple del Consell Comarcal.  
Al respecte intervé el Regidor per IpR, Sr Macià, i dona les gracies, per escoltar la proposta, 
manifesten que l’Aeroport farà soroll està segur i que els Estudis d’Impacte Ambiental no 
son fiables, i que sens dubte, s’haurà de pressionar per evitar-ho.  
Així mateix manifesta que Rosselló es veurà afectat per una Servitud aèria, que perjudicarà 
als propietaris dels terrenys per realitzats algú tipus d’activitats.  
L"alcalde - president cedeix el torn de paraula al regidor, Sr. Pere Joan Vidal Torruella, el 
qual manifesta les gestions portades a terme en les seves respectives àrees :  
Comença l’intervenció manifestant igualment que realment els avions es sentiran.  
Demana Disculpes als Regidors de l’àrea d’urbanisme, al no haver pogut convocar l’àrea per 
motius personals.  
I respecte a les gestions de la seva àrea comenta : 
Els acords adoptats per la Comissió d’Urbanisme de Lleida, respecte als sectors de 
planejament SUD 1 i SUD 4, que han estat aprovats definitivament. manifestant que 
properament es citarà a tots els propietaris del Sector SUD 4, per sondejar la seva postura 
respecte a l’execució del sector.  
 
Comenta les gestions portades a terme amb els propietaris del Sector PMU - 8, al objecte de 
realitzar les cessió anticipada dels terrenys i vials afectats per la construcció de l’Escola 
Bressol i ampliació del CEIP.  
 
Respecte a les Rotondes comenta el seu estat d’execució, la problemàtica sorgida respecte a 
la recollida d’aigües pluvials en la rotonda central i la firma dels respectius convenis amb els 
propietaris del PMU 1 B i SUD 1, una vegada les qüestions tècniques han estat resoltes.  
Comenta el inici dels treballs en la Casa Colònia per a primers d’any.  
També dona compte de la reunió mantinguda amb responsables de l’ACA, entre els 
municipis afectats per la Conca (Almenar fins a Lleida) , a efectes de l’estudi d’abocament 
d’aigües pluvials, i dels compromisos de realitzar estudi de pluvials a llera publica. amb una 
aportació del 50% l’ACA i l’altre 50% els Ajuntaments afectats.  
 
Dona compte de la compra Pàrking Infantil, a ubicar en la Rambla Girona. i la sol·licitud 
d’ajut a la Diputació de Lleida, per aquest concepte.  
I per últim comenta la poda d’arbres realitzada al municipi i a la Colònia, per evitar possibles 
perills, mancant únicament la neteja de la zona de la sequia pel seu difícil accés. i el retorn 
del So de les campanes en franges horàries.  
Al respecte intervé la Regidora Elisa Torrelles i comenta la necessitat de vallar el Parc 
Infantil de les escoles, responent la Regidoria que s’ha sol·licitat pressupost per instal·lar la 
valla, la qual s’instal·larà en breu, si bé considera necessari conscienciar als pares que son 
els, els que han de vetllar pel seus fills.  
En el torn obert d’intervencions 
El Regidor Sr. Macià accepta la disculpa de no convocatòria de l’àrea, si be manifesta la 
queixa de que en sis mesos la Regidoria hagi convocat una sola reunió.  
També s’interessa sobre els Terrenys de la futura Escola, tema no solucionat fins a la data, 
essent contestat pel Regidor de la visita efectuada al Delegat de Educació i de l’escrit adreçat 
a Educació i que properament es convocarà un ple per ficar a disposició d’ensenyament els 
terrenys.  
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També pregunta el motiu pel Canvi de Sistema en la gestió del SUD 1, manifestant el 
Regidor Sr. Pere, que recollia la proposta de particulars i per rapidesa i així no saturar els 
serveis tècnics. El Regidor Sr Macià en nom del seu grup considera i mostra disconformitat 
sobre el canvi. i sobre l’adhesió de l’Ajuntament a aquest canvi.  
Al respecte s’obre un petit debat, manifestant avantatges i inconvenients que representen un i 
altre sistema, el Sr. Macià raona la seva disconformitat respecte a l’adhessió de l’Ajuntament, 
per considerar que el sistema de Cooperació, es garantia per vetllar l’interès públic, per 
transparència, publicitat, dubten del criteri de la rapidesa com a criteri de decisió.  
El Regidor Sr Pere Vidal, manifesta que l’ajuntament continuarà vetllant per l’interès públic, 
ja que l’ajuntament es el propietari amb mes terrenys, i que la majoria dels municipis actuen 
per compensació.  
Intervé l’Alcalde i manifesta que l’Ajuntament garantirà una transparència total, i vetllarà per 
complir la seva funció, amb la contractació de una Consultaria Tècnica per el control rigorós 
en la execució de dit Sector. agafant el compromís de vetllar pels interessos municipals que a 
la fi son els interessos de tots.  
Finalment comenta que es tracta de una decisió encertada o no, però el sector s’ha de tirar 
endavant, fent "hincapie" que el finançament municipal es escàs i els terrenys son un recurs 
important per l’Ajuntament per finançar les mancances en infraestructures necessàries, que 
actualment no gaudeix el municipi.  
El model de creixement del municipi es pot discutir, el POUM es va aprovar a l’any 2005, i 
es aquest instrument el que be a determinar dit model.  
Seguidament es cedeix el torn de paraula a la Regidora Montserrat Folguera, la qual 
manifesta les gestions portades a terme en les seves respectives àrees: 
REGIDURIA DE JOVENTUT 
Comenta les dues visites realitzades a l’Institut Manuel de Montsuar, per donar a conèixer els 
recursos educatius i activitats de lleure programades, arran de les enquestes entre els joves, 
destacant el taller musica electrònica i curs pagines web, que han tingut una bona acceptació.  
També comenta l’acondicionament de l’espai jove i que a primers d’any, considera es podrà 
gaudir.  
Comenta que s’està redactant el Pla Local de Joventut per els anys 2008/2011.  
 
REGIDORIA DE CULTURA.  
Comenta la trobada amb Nati Moncasi , per tractar el tema de la Biblioteca, requisits 
necessaris, compromís, al Gener redacció pla funcional per dissenyar el mateix. que servirà 
per continuar el procés amb la redacció del corresponent projecte.  
Col·laboració de l’Ajuntament en les Vesprades Teatrals organitzades pel Consell Comarcal 
del Segrià i les Cantades de Nadal.  
 
REGIDURA DE SANITAT 
Comenta la segona Visita efectuada al Sr. Barranco, Delegat de Sanitat a Lleida, instant a 
presentar document de mancances i necessitats de nou consultori que ja s’ha fet arribar, 
primer pas per demanar l’ajut i que s’està estudiant la millor ubicació.  
 
REGIDURIA DE COMUNICACIÓ 
Comenta la Reparació Megafonia, per intentar arribar a la majoria de la població.  
També comenta l’Edició del Butlletí Municipal.  
I per últim comunica que a traves de la Radio es poden escoltar els pregons en hores 
determinades.  
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Finalitzada la seva intervenció, el Regidor Sr. Raul Morlans, pregunta si aquest nou espai de 
salut, serà un CAP, contestant la regidora que es busca una local ampli que pugui donar 
cabuda a les diferents consultes, si be no serà un CAP.  
La regidora Sara Vila, pregunta envers els altaveus, si s’ha augmentar el nombre, si s’ha 
tingut en compte que n’hi ha veïns que per motius laborals descansen durant el mati i que el 
volum dels mateixos es força alt, al respecte la Regidoria manifesta que s’han reparat, altres 
s’han reorientat i que s’han instal·lat de nous en zones de nova construcció i que realitzarà les 
gestions amb l’Empresa per minvar en lo possible el volum, per evitar molèsties al veïnat.  
 
Seguidament es cedeix el torn de paraula al Regidor Lluis Rodrigo Galan, el qual manifesta 
les gestions portades a terme en les seves respectives àrees 
 
Medi Ambient.  
Adquisició de nous contenidors de paper i cartró, vidre, RSU i 10 unitats mes d’orgànics, que 
ja es troben distribuïts.  
Manifesta que respecte a la decisió de pintar el terra, per senyalitzar la ubicació dels 
contenidors mes conflictius, esta donant resultats i que a la llarga preveu es realitzarà amb 
tots.  
També comenta que s’estan estudiant ofertes per la prestació del Servei de neteja viaria, 
assumpte del qual s’anirà informant puntualment.  
 
Esports : 
Comenta que el MIEM ja ha estat presentat, document que recull totes instal·lacions 
esportives o millores a realitzar fins a 2015.  
 
Festes: 
Manifesta que ja s’ha tancat la Festa Major del Pilar 2007. Desglossat Pressupost e import  
Lloguer Llums Nadal, per 4 anys.  
Cap d’any, orquestra contractada. El Cairo 4500 Euros 
També comenta que la celebració de la Festa de les Aguedes i el Carnaval, coincidien el 
mateix dia, però que ja s’havia solucionat, restant el 3 de Febrer la Festa de les Aguedes i la 
setmana següent el Carnaval.  
També comenta la decisió de Reeditar la Fira Moto Passió a celebrar els dies 28/30 de març i 
que s’havien fet les gestions per disposar de les Carpes de la Diputació amb 2500 m2.  
Manifesta que ha procedir a la Contractació de l’orquestra per S. Joan i la intenció de la seva 
inclusió en el Pressupost de Festes.  
I per últim manifesta respecte a la Festa Major del Pilar de 2008, que ja s’ha contractat 
alguna orquestra.  
 
Seguidament es cedeix el torn de paraula al Regidor Antoni Capell Tehas, el qual manifesta 
les gestions portades a terme en les seves respectives àrees 
 
Educació i Benestar : 
Comenta l’organització de Curs de Català per a immigrants, el qual ha assolit una gran 
participació.  
Respecte a la Associació de Jubilats , comenta que s’estan programant una sèrie d’activitats 
per a la gent gran.  
Educació : 
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Comenta el seguiment de la Llar d’Infants i que s’està completant l’actualització del Projecte 
lingüístic de la Llar per a la seva adaptació a la nova normativa.  
També comenta la assistència al Consell Escolar del IES de Montsuar, en el que es va tractar 
la programació del curs, mesures disciplinaries, convivència i extensió a Rosselló dels 
delegats de poble, dins del programa de mediació escolar..  
Comenta com es troba la instal·lació del Mòdul Prefabricat de les Escoles. i del descuit de la 
valla, no preveient la inicialment pactada i les gestions dutes a terme per instal·lar la valla 
pactada, la qual es finançarà a càrrec del Departament d’Educació.  
També comenta les gestions realitzades davant del Delegat i el compromís adquirit pel 
Delegat de subvencionar el 100% del Cost de les Places que es crearan. en la nova Llar 
d’Infants.  
I per últim Comenta informació verbal de la Previsió del Departament d’Educació de la 
creació de dos instituts en lloc d’un. els qual previsiblement, un s’ubicarà a Alpicat i l’altre 
per determinar, opció a la qual Rosselló es un aspirant.  
  
XII.- PROPOSTA D’ACORD PER L’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE 
GRATIFICACIONS COMPLEMENTÀRIES A PERSONAL DE L'AJUNTAMENT.  
A continuació l’Alcalde, manifesta que el Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el 
reglament del personal al servei de les entitats locals, parla de les gratificacions i diu que 
correspon al Ple de la Corporació determinar en el pressupost la quantitat global destinada a 
l'assignació de gratificacions als treballadors, aquestes en cap cas no poden ser fixes en la 
seva quantia ni periòdiques en el seu acreditament, i han de respondre a serveis 
extraordinaris.  
En l’aprovació del pressupost del 2007,es van destinar 5. 000,00 Euros,per aital motiu es 
proposa al Ple aprovar la següent relació de gratificacions complementaries i establir que 
l’esmentada despesa és un import brut i anirà en càrrec a la partida pressupostària municipal 
de l’exercici 2007, i s’inclourà en la nòmina de cada treballador.  
 

NOM I COGNOMS RETRIBUCIONS 
BRUTES 

PLA PENSIONS 

 S. Felix Ruiz Martinez     1. 121,94     386,56
Blai Jofre Ruiz      349,72      122,40
Antonio Torrelles Fernandez      303,23      106,13
M. Jesus Moix Segura      341,97      118,28
Neus Llados Bañeres      288,25 99,74  
M. Jose Ayala Torres      434,66      130,00
Ramon Teixine Bañeres 26,55
Ventura Cespedes Hortal 65,11
Carlos Botargues Subira 29,38

Vista la proposta S’acorda, amb el vot favorable de tots els regidors, aprovar la relació de 
gratificacions complementaries i assignar a cada treballador l’import del Pla de Pensions.  
 
XIII.- LLICENCIES D’OBRES.  
Vist els expedients instruïts a l'efecte i els informes emesos per l'Arquitecte Municipal i la 
Comissió Municipal d'obres, en el tràmit d'informe previ de la sol·licitud de llicència 
municipal presentades, la Corporació Municipal acorda aprovar i ratificar les següents : 
 

Avgda. Catalunya,2 . Tfn. (973)730001 . Fax (973)730033 . e-mail: ajuntament@rossello.net . 25124 ROSSELLÓ (LLEIDA) . P-2523200-J 18



 

 
Nº EXPEDIENT 120/2007 
NOM / 
DOMICILI 

JAUME FERNANDEZ JOVE 
C/ Major,, 91 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Reformes varies a l’interior de la vivenda del carrer Major, 91 
CONTRATISTA Ells mateixos 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 11 - 12 - 2007 
 
Nº EXPEDIENT 114/2007 
NOM / 
DOMICILI 

GAS NATURAL DISTRIBUCION, SDG 
Poligon Industrial El Secgre, par. 301 
25191 - LLEIDA.-  

DESCRIPCIÓ Obrir cates subministrament gas al carrer Major, 53 d’aquest Municipi 
CONTRATISTA Ells mateixos 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 22 - 11 - 2007 
 

Nº EXPEDIENT 113/2007 
NOM / 
DOMICILI 

GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG 
Poligon Industrial El Segre, parc - 301 
25191 - LLEIDA.-  

DESCRIPCIÓ Obrir cates subministrament gas al carrer Av. Guillem de Rosselló, 2 d’aquest Municipi 
CONTRATISTA Ells mateixos 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 22 - 11 - 2007 
 

Nº EXPEDIENT 108/2007 
NOM / 
DOMICILI 

ROSA PALLEJA SANCHEZ 
C/ Balmes. 5 
25124 - ROSSELLO.-  

DESCRIPCIÓ Arranjament interior habitatge del carre Balmes d’aquest Municipi 
CONTRATISTA Servei Integralde Reforma 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO 08 - 11 - 2007 
 
Nº EXPEDIENT 112/2007 
NOM / 
DOMICILI 

JAUME BULLICH PORTA 
C/ Carrasco i Formiguera, 4 porta B 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Arranjament façana de la vivenda del carrer Major, 77 d’aquest Municipi 
CONTRATISTA Construccions Ribes Fdez.  
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 22 - 11 - 2007 
 
Nº EXPEDIENT 111/2007 
NOM / 
DOMICILI 

GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG,S. A.  
Poligon Industrial El Segre, parc. 301 
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25191 - LLEIDA 
DESCRIPCIÓ Obertura rasa per nou subministrament de gas al carrer Av dels Esports d’aquest Municipi
CONTRATISTA Ells mateixos 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 08 - 11 - 2007 
 
Nº EXPEDIENT 116/2007 
NOM / 
DOMICILI 

FRANCISCO TORRELLES FONT 
C/ Major, 33 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Arranjament interior habitatge (traster) de la vivenda del carrer Major, 33 d’aquest 
Municipi 

CONTRATISTA Servei Integral de Reforma 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 22 - 11 - 2007 
 
Nº EXPEDIENT 75/2007 
NOM / 
DOMICILI 

EXCAVACIONS CASANOVAS,S. L.  
Cami de Benavent, s/n 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Construccio magatzem al pla de les tres fites, Pol. 3 parcel·la 4 (Gravera Coral) 
CONTRATISTA No consta 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 13 - 11 - 2007 
 
Nº EXPEDIENT 109/2007 
NOM / 
DOMICILI 

CONSTRUCCIONS TORREFARRERA, SLU 
Poligon Industrial Cami dels Frares, carrer B, parcel·la 13 
25190 - LLEIDA.-  

DESCRIPCIÓ Enderroc edifici existent al carrer Av dels Esports / carrer Almogavars 
CONTRATISTA Ells mateixos 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 08 - 11 - 2007 
 
Nº EXPEDIENT 95/2007 
NOM / 
DOMICILI 

EXCAVACIONS CASANOVAS,S. L.  
Cami de Benavent, s/n.  
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Fer mur de contencio a la gravera del Coral, Pol. 3 parcel·la 4 
CONTRATISTA No consta 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 20 - 11 - 2007 
 
Nº EXPEDIENT 94/2007 
NOM / 
DOMICILI 

GARCIA GORGUES,S. L.  
C/ Almogavers, 8 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Edificacio de 3 habitatges entre mitgeres al carrer Sant Antoni, 10 
CONTRATISTA Ells mateixos 
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INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 27 - 11 - 2007 

 
Nº EXPEDIENT 110/2007 
NOM / 
DOMICILI 

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

DESCRIPCIÓ Ampliacio subministrament energia electrica BT a antena, a la Ctra. N - 230 Km. 98,42 
d’aquests Municipi 

CONTRATISTA Ells mateixos 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 28 - 11 - 2007 

 
Nº EXPEDIENT 102/2007 
NOM / DOMICILI PROMORE INMUEBLES,SL.  

Av Estatut, 209 Local 
RUBI (Barcelona) 

DESCRIPCIÓ 22 habitatges i 10 aparcaments al carrer Raval, 24 - 26 d’aquest Municipi 
CONTRATISTA No consta 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 20 - 11 - 2007 

 
Nº EXPEDIENT 123/2007 
NOM / DOMICILI GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG 

Poligon Industrial El Segre, parc. 301 
25191 - LLEIDA 

DESCRIPCIÓ Obertura cates per a nova escomesa de gas al carrer Sant Antoni, 8 d’aquest Municipi 
CONTRATISTA Ells mateixos 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 11 - 12 - 2007 

 
Nº EXPEDIENT 127/2007 
NOM / 
DOMICILI 

FECSA ENDESA 
Ctra. N - 240, km. 88,5 
25001 - LLEIDA 

DESCRIPCIÓ Instal·lacio nova linea subterrania de B. T. a l’Av. Guillem de Rosselló, (sol·licitat per 
Daunia Inversores,SL) 

CONTRATISTA Cobra 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 18 - 12 - 2007 

 
Nº EXPEDIENT 124/2007 
NOM / DOMICILI COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER CELLER 

C/ Celler, 2 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Arranjament Teulada del edifici del carrer Celler, 2 d’aquest Municipi 
CONTRATISTA Isocuber 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 18 - 12 - 2007 
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Nº EXPEDIENT 126/2007 
NOM / DOMICILI PILAR CATALA PALAU 

C/ Pau Casals, 5 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Reformes cuina i menjador vivenda del c/ Pau Casals 
CONTRATISTA Construccions Ribes Fernandez 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 20 - 12 - 2007 

 
Nº EXPEDIENT 121/2007 
NOM / DOMICILI MARIA TERESA BRUSAU BADIA 

Av. Catalunya, 17 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Canviar porta magatzem de l’Av. Catalunya, 5 
CONTRATISTA Metal·liques Rubinat (ells mateixos) 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 20 - 12 - 2007 

 
Nº EXPEDIENT 125/2007 
NOM / DOMICILI NEUS LLADOS BAÑERES 

C/ Major, 31 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Pavimentar pati jardi de la vivenda del carrer Francesc Macia10 - 16 
CONTRATISTA Ells mateixos 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 20 - 12 - 2007 

 
LLICENCIA D’OBRES EN SÒL RÚSTIC 

- Instal·lació d’una antena de radio Local F. M. per l’emissora municipal de Rosselló, 
redactat per marc Bernet Perise, Enginyer de Telecomunicacions, a la finca 
emplaçada al Pol. 1 parcel·la 7 d’aquest terme municipal, la qual té la condició de sòl 
no urbanitzable segons el Pla d’ordenació urbanística municipal vigents.  

- Trametre el projecte esmentat així com una còpia completa de l’expedient a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme perquè l’aprovi definitivament, si s’escau.  

 
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.  
 
XV.- FACTURES I COMPTES.  
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S'aprova la relació de factures detallada i en poder dels regidors que ascendeix a la quantitat 
de 123,602,38 € 
 

DATA INTERESSAT DESCRIPCIO 

31/10/2007 EXCAV. CASANOVAS,SL. TREBALLS ZONA PENYES, F. MAJOR OCT - 07 

31/10/2007 EXCAV. CASANOVAS,SL. MATERIALS GRAVERA, MEZCLA FORMIGO 

31/10/2007 EXCAV. CASANOVAS,SL. TREBALLS PARQUING CAMI ALPICAT 

31/10/2007 EXCAV. CASANOVAS,SL. TREBALLS TREURE REUNA, VARIOS LLOCS 

31/10/2007 EXCAV. CASANOVAS,SL. CANON ABOCADOR RUNES 

08/11/2007 INFOUNIO,S. L. ORDINADOR PER L’AJUNTAMENT 

01/11/2007 UNIPRESALUD ACTIVITAT PREVENTIVA, MES DE NOVEMBRE - 07 

01/11/2007 UNIPRESALUD VIGILANCIA SALUT, 1 - 11 - 07 A 31 - 1 - 08 

31/10/2007 ALFAGRAF GRAFIQUES TRIPTICS GRUP DE JOVES ESBART 

11/12/2007 COPIADORES LLEIDA FACTURACIO COPIES, 20 - 11 A 10 - 12 - 07 

06/11/2007 ZAIDA PEREZ RODRIGUEZ REDACCIO MAPA INST. I EQUIP. ESPORTIUS 

10/11/2007 ALFAGRAF GRAFIQUES PROGRAMES, INVITAC. DIADA I ALTRES 

13/11/2007 CANSALADERIA DELFINA,SL CARNS VARIES, TROBADA MOTOS OCT. 07 

14/11/2007 AUTOSERVICIO D. PUÑAL DESPESES VARIES MOTOS, OCT - 07 

14/11/2007 AUTOSERVICIO D. PUÑAL DESPESES VARIES, DIFERENTS DATES 

31/10/2007 CLAVERIA TRANSAL LLOGUER GRUP ELECTROGENS, F. MAJOR OCT - 07 

06/11/2007 L'ESPIRAL FLORISTERIA 1 PALMA FUNERARIA, MARE FELIX 

12/10/2007 L'ESPIRAL FLORISTERIA FLORS PUBILLES I PREGONER, OCT - 07 

06/11/2007 FORN DE PA GIRIBET DESPESES VARIES, TROBADA CORALS 

12/11/2007 FECSA ENDESA REBUT ENLLUM. PÚBLIC, 13 - 9 A 12 - 11 - 07 

12/11/2007 FECSA ENDESA REBUT ENLLUM. PÚBLIC. 13 - 9 A 12 - 11 - 07 

31/10/2007 MN CATERING 2003,S. L. MENJARS ESCOLA BRESSOL, OCTUBRE - 07 

17/09/2007 CLIMATIT. SAUFER,S. L. COMPROVAR FUNCIONAMENT LLAR JUBILATS 

14/11/2007 AKIARA, PILAR SANCHO SUBVENCIO CURS GIMNASTICA NOVEMBRE - 07 

14/11/2007 AKIARA, PILAR SANCHO SUBVENCIO CURS GIMNASTICA, OCTUBRE - 07 

14/11/2007 CELLERET DEL SEGRE,SL. CAVA BRUT NATURE F. MAJOR OCTUBRE - 07 

15/11/2007 HIGIENE PROFESSIONAL TORK TOALLA ADV. MATIC PER L’AJUNTAMENT 
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15/11/2007 CLIMATIT. SAUFER,S. L. FER CANVI MAQUINA ESTIU - HIVERN 

13/11/2007 FECSA ENDESA REBUT E. ELECTR. ENLLUM. 12 - 9 A 13 - 11 - 07 

13/11/2007 FECSA ENDESA REBUT E. ELECTR. ENLLUM. 13 - 9 A 13 - 11 - 07 

31/10/2007 CORREUS I TELEGRAFS FRANQUEIG CORRESPONDENCIA, OCTUBRE - 07 

16/11/2007 TORRELSA CAFE PER L'AJUNTAMENT 

19/11/2007 COMN CENTER RADIFON 1 KIT M/L BLUETOOTH PARROT 

16/11/2007 INFOUNIO,S. L. TONER DE COLORS IMPRESSORES 

16/11/2007 INFOUNIO,S. L. IMPRESORA AJUNT. I REBRABAD. TELECENTRE 

21/11/2007 ALEIX PORTA I A. PORTA TREBALLS PICAR I SULFATAR PENYES 

16/11/2007 ORANGE REBUT TELEFONS MOBILS AJUNT. 16 - 10 A 15 - 11 - 07 

05/11/2007 FECSA ENDESA REBUT E. ELEC. ENLLUM. PUBLIC,1 - 10 A 5 - 11 - 07 

05/11/2007 FECSA ENDESA REBUT E. ELEC. ENLLUM. ET. 771, 1 - 10 A 5 - 11 - 07 

05/11/2007 FECSA ENDESA REBUT E. ELECTR. ZONA ESPORT. 2 - 10 A 5 - 11 - 07 

05/11/2007 FECSA ENDESA REBUT E. ELECTR. CASAL, 2 - 10 A 5 - 11 - 07 

05/11/2007 FECSA ENDESA REBUT E. ELECTR. JUBILATS, 1 - 10 A 5 - 11 - 07 

05/11/2007 FECSA ENDESA REBUT E. ELECTR. CAMI COLONIA, 1 - 10 A 5 - 11 - 07 

05/11/2007 FECSA ENDESA REBUT E. ELECTR. ENLL. AV. PONENT, 1 - 10 A5 - 11 - 07 

20/11/2007 COPIADORES LLEIDA FACTURACIO COPIES, 10 - 10 A 13 - 11 - 07 

16/11/2007 AQUALIA,S. A. ANALISIS TEMPORADA PISCINES - 07 

23/11/2007 CIAL PAPIOL 54, S. L. ENLLUMENAT NADAL 

09/11/2007 C. RESIDUS SEGRIA RECOLLIDA RESIDUS RSU, OCTUBRE - 07 

09/11/2007 C. RESIDUS SEGRIA RECOLLIDA FORM, OCTUBRE - 07 

28/11/2007 CLIMATIT. SAUFER,S. L. TREBALLS LLAR DE JUBILATS 

28/11/2007 TELEFONICA FACTURACIO PLANA, MES DE NOVEMBRE - 07 

28/11/2007 TELEFONICA FACTURACIO PLANA, MES DE NOVEMBRE - 07 

26/11/2007 ABSIS SESSIO CONSULTORIA, BLANCA, 21 - 10 - 07 

23/11/2007 COMERCIAL PAPIOL 54,S. L. ENLLUMENAT NADAL MUNICIPI 

30/10/2007 EDITORIAL CASAL,SA LLIBRES ESCOLA BRESSOL 

30/11/2007 C. OROBITG TREBALLS ENLLUMENAT NADAL 

30/11/2007 C. OROBITG TREBALLS ENLLUMENAT PUBLIC 
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30/11/2007 C. OROBITG TREBALLS APARCAMENT DARRERA CEMENTIRI 

30/11/2007 C. OROBITG TREBALLS LLAR DE JUBILATS 

30/11/2007 C. OROBITG TREBALLS VARIS ESCOLES 

30/11/2007 C. OROBITG REPARAR ENLLUMENAT PUBLIC 

30/11/2007 HIDRAUL. NEUMAT. LLEIDATANA RESPALLS MAQUINA NETEJAR CARRERS 

30/11/2007 MN CATERING 2003,S. L. MENJAR ESCOLA BRESSOL, NOVEMBRE - 07 

25/11/2007 INTRACATALONIA SERVEIS NOTICIES, EMISSORA NOV - 07 

09/11/2007 CARBONIQUES CALVET,SL BEGUDES PER L’AJUNTAMENT 

22/11/2007 CARBONIQUES CALVET,SL BEGUDES PER L’AJUNTAMENT 

15/05/2007 INFOUNIO,S. L. PASSAR CABLE XARXA TELECENTRE 

30/11/2007 INSTAL. ALBIR TREBALLS ESCOLES I ESCOLA BRESSOL 

30/11/2007 C. COMARCAL SEGRIA RECOLLIDA ESCOMBRERIES, NOV. 07 

30/11/2007 TOP OIL GASOIL VEHICLE AJUNTAMENT 

23/11/2007 SIGNUM NORDEST PLAQUES I SENYALS PEL MUNICIPI 

20/11/2007 SIGNUM NORDEST POSTES, BANDES, SENYALS I ALTRES 

30/11/2007 LABOR. BIOTECNOLOGIA MASILLA, APLICADOR I ALTRES 

29/11/2007 SIGNUM NORDEST SENYALS I PLAQUES 

04/12/2007 GAS NATURAL REBUT GAS ESCOLES, 5 - 11 A 3 - 12 - 07 

04/12/2007 FECSA ENDESA REBUT E. ELECTR ESCOLES, 5 - 11 A 4 - 12 - 07 

04/12/2007 FECSA ENDESA REBUT E. ELECTR. EDIF. AJUNT. 5 - 11 A 4 - 12 - 07 

03/12/2007 PAPERERIA J. FIGUERA MATERIALS OFICINA 

09/08/2007 GRAVOLLLEIDA TROFEUS FUTBOL SALA (PISCINES) 

23/11/2007 POLMAN REPARACIONS I PINTURA E. BRESSOL (PISCINES) 

30/09/2007 JOSEP GALLART BAÑERES PLANIFICACIO O ORGANIT. PISCINES - 07 

13/09/2007 TEODORA VILLAR NETEJA VESTIDORS POLIESPORTIU (PISCINES) 

10/12/2007 COPIADORES LLEIDA AMPLIACIO GARANTIA AP830, 29 - 12 - 07 A 28 - 12 - 08 

30/11/2007 FRU - ROSE SULFATS JARDINS MUNICIPI 

01/12/2007 UNIPRESALUD ACTIVITAT PREVENTIVA, 1 - 12 - 07 A 31 - 12 - 07 

12/12/2007 ENGINYERIA EDQ HONORARIS PROJ. LEGALIT. REFOR. ENLLUMENAT 

01/12/2007 VODAFONE TELEFONS MOBILS AJUNT. 1 - 11 A 30 - 11 - 07 
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30/11/2007 CORREUS I TELEGRAFS FRANQUEIG CORRESPONDENCIA, NOVBRE. 07 

15/12/2007 ECOSERVEIS JUNEDA MANTENIMENT ARBRES MUNICIPI 

30/11/2007 ECOSERVEIS JUNEDA MANTENIMENT ARBRES MUNICIPI 

04/12/2007 GAS NATURAL REBUT GAS EDIF. AJUNTAMENT, 5 - 11 A 3 - 12 - 07 

12/12/2007 MARBRES LL. SIMO MARBRES PEL CEMENTIRI 

11/12/2007 ATLANTIDA DARO SENYERA CATALANA 

30/11/2007 LA OFICINA MATERIALS VARIS OFICINA 

04/11/2007 3AMFORES PRODUCTUIONS,S. L. TALLER MUSICA ELECTRÒNICA, JOVENTUT 

05/11/2007 CONSTRUCCIONS GORGUES REMODELACIO ESPAI JOVE, EDIF. AJUNT. 

01/10/2007 ESBART ROSSELLONES CURS DE PREMONITORS 2007 

01/10/2007 ESBART ROSSELLONES CURS INICIACIO ESCALADA 

01/10/2007 ESBART ROSSELLONES TALLER PERCUSIO I MALABARS 2007 

07/11/2007 TRACK A TRACK,SCP GRABACIO I MESCLA GRUP DARK LEGEND 

08/11/2007 FRANCESC SUBIRA CATALA HONORARIS CURS CREACIO PAG. WEB,NOV. DES. 

08/11/2007 FRANCESC SUBIRA CATALA TALLER MUSICA ELECTRONICA 

08/11/2007 ANTONIA FOLGUERA BAÑERES XERRADA DURANT EL TALLER DE MUSICA 

17/12/2007 MJESUS BARADAD BRODAT ESCUT, GORRA AGUTZIL 

13/11/2007 FECSA ENDESA E. ELECTR. MAGATZEM C. ALPICAT 13 - 9 A 13 - 11 - 07 

04/12/2007 FECSA ENDESA E. ELECTR. ENLLUM. PÚBLIC, 5 - 11 A 4 - 12 - 07 

04/12/2007 FECSA ENDESA E. ELECTR. CAMI COLONIA, 5 - 11 A 4 - 12 - 07 

04/12/2007 FECSA ENDESA E. ELECTR. LLAR JUBILATS, 5 - 11 A 4 - 12 - 07 

13/11/2007 FECSA ENDESA E. ELECTR. CEMENTIRI, 13 - 9 A 13 - 11 - 07 

14/11/2007 FECSA ENDESA E. ELECTR. CONSUL. VELL, 13 - 9 A 14 - 11 - 07 

04/12/2007 FECSA ENDESA E. ELECTR. CASAL, 5 - 11 A 4 - 12 - 07 

04/12/2007 FECSA ENDESA E. ELECTR. ZONA ESPORTIVA, 5 - 11 A 4 - 12 - 07 

14/11/2007 FECSA ENDESA E. ELECTR. BOMBES AIGUA, 12 - 9 A 13 - 11 - 07 

04/12/2007 FECSA ENDESA E. ELECTR. ENLLUM. PÚBLIC, 5 - 11 A 4 - 12 - 07 

13/11/2007 FECSA ENDESA E. ELECTR. VVDES S. PERE, 13 - 9 A 13 - 11 - 07 

04/12/2007 FECSA ENDESA E. ELECTR. ENLLUM. PÚBLIC, 5 - 11 A 4 - 12 - 07 

14/11/2007 FECSA ENDESA E. EELCTR. ESCOLES, 13 - 9 A 14 - 11 - 07 
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13/11/2007 FECSA ENDESA E. ELECTR. ESCORXADOR, 13 - 9 A 13 - 11 - 07 

14/11/2007 FECSA ENDESA E. ELECTR. ESCOLES, 13 - 9 A 14 - 11 - 07 

14/11/2007 FECSA ENDESA E. ELECTR. ESCOLES, 13 - 9 A 14 - 11 - 07 

15/11/2007 FECSA ENDESA E. ELECTR. AJUNT. VELL, 13 - 9 A 14 - 11 - 07 

11/12/2007 COPIADORES LLEIDA AMPL. GARANTIA AFICIO, 17 - 12 - 07 A 16 - 12 - 08 

18/12/2007 INFOUNIO,S. L. TINTA PER IMPRESORES 

18/12/2007 MERCADE, SERVEI TECNIC TREBALLS VARIS EMISSORA 

 
XVI.- MOCIONS.  
Per part de l’Alcaldia s’explica als assistents el contingut de les mocions, que proposen els 
grups municipals al Ple de la Corporació 
 
A) MOCIÓ SOBRE LA CONTINUÏTAT DE LES EMISSIONS DE TV3 AL PAÍS 
VALENCIÀ 
 
ANTECEDENTS 
Durant més de 20 anys, Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha garantit l’arribada de 
les emissions de TV3 al País Valencià. Ara, però, la Generalitat Valenciana ha incoat un 
expedient sancionador contra ACPV per emetre aquestes emissions, i aquesta entitat 
s’enfronta a una ordre administrativa de cessament de les emissions i a una sanció econòmica 
de 300. 000 euros.  
 
La continuïtat d’aquestes emissions són de vital importància per a la normalització del català 
en el conjunt del seu àmbit lingüístic, i de les relacions entre Catalunya i el País Valencià. 
D’altra banda, davant del fet que cada dia tenim accés a més televisions en llengües, 
continguts i orientacions polítiques ben diverses, la resposta d’un govern no pot ser mai la 
censura d’un canal en particular, sinó garantir l’accés dels ciutadans a la més àmplia oferta, 
com a mostra de pluralitat informativa i de llibertat d’expressió.  
 
Davant aquesta situació, i fent-se ressò de la carta feta signada pels Molt Honorables 
expresidents Srs. Jordi Pujol i Pasqual Maragall, pels abats dels monestirs de Poblet i 
Montserrat, i pel president d’Acció Cultural, en la qual els signants fan “una crida al conjunt 
de la societat –associacions, entitats, ajuntaments, sindicats i partits, i persones individuals - 
perquè, amb la màxima implicació de tots, es pugui fer front a aquesta situació”, la Alcaldia 
de l’Ajuntament de Rosselló. proposa al Ple de la corporació que aprovi el següent  
 
ACORD: 
L’Ajuntament de Rosselló. reunit en sessió plenària, expressa el seu suport a un acord entre 
els governs de Catalunya i el País Valencià perquè tots els respectius canals de ràdio i 
televisió autonòmiques arriben als dos territoris amb normalitat, i demana al Govern de 
Catalunya que consideri una prioritat el tancament d’aquest acord el més aviat possible.  
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L’Ajuntament de Rosselló, demana a la Generalitat de Catalunya perquè busqui una solució 
perquè quedi arxivat de forma immediata i sense imposició de cap sanció econòmica o de 
qualsevol altra mena l’expedient sancionador obert contra Acció Cultural del País Valencià.  
 
L’Ajuntament de Rosselló. acorda col·laborar econòmicament amb el pagament de la multa 
imposada a ACPV amb una aportació de 600 euros, com a expressió de la solidaritat de la 
corporació amb la llibertat d’expressió i amb l’associació cultural que ha fet possible les 
emissions de TV3 al País Valencià durant més de vint anys, ja que entenem que aquesta 
multa significa un esforç excessiu per a qualsevol entitat cultural sense ànim de lucre.  
 
L’Ajuntament de Rosselló. acorda remetre còpia d’aquest acord al Ministeri d’Indústria, al 
Govern de Catalunya, i a ACPV.  
  
Al respecte intervé el Portaveu per IpR Raul Morlans, i manifesta que el seu Grup no esta a 
favor de dita aportació, ja que els municipis no es poden fer càrrec de la sanció, sinó que el 
Departament de la Generalitat de Catalunya, es el que ha de fer front a les ajudes, si be 
mostra el suport a la defensa del català.  
 
El Sr. Alcalde entén que també es responsabilitat de totes les institucions catalanes, com els 
Ajuntaments, protegir la llibertat d’expressió i la llengua catalana, i no havent altres 
intervencions sotmet a votació la proposta la qual és aprovada per majoria absoluta.  
 
B) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’IpR-EPM DEL 26 DE SETEMBRE SOBRE 
LA FUTURA CONSTRUCCIÓ DE L’AEROPORT LLEIDA - ALGUAIRE 
 
Recentment han començat les obres de la primera fase del futur aeroport de Lleida - Alguaire 
amb un termini d’execució de 12 mesos; la licitació el proper mes d’octubre de la segona 
fase, les obres de la qual es faran paral·lelament a les de la primera, permetran posar en 
funcionament l’aeroport el segon semestre de 2008, segons les previsions del govern de la 
Generalitat.  
 
Així doncs, ben aviat tindrem aquesta infraestructura tan important molt propera a la nostra 
població. Sembla evident que això reportarà beneficis socials i econòmics, i suposarà un 
impuls per la nostra regió, especialment pels pobles més lligats a l’aeroport, és a dir, Alguaire 
i Almacelles.  
A l’espera d’aquests beneficis, i de les mesures que vulgui emprendre el nostre ajuntament 
per aprofitar aquesta oportunitat, també cal preveure i minimitzar les afectacions negatives 
que pot implicar la futura instal·lació aeroportuària.  
 
En aquest sentit, els problemes de contaminació acústica provocats pel transport aeri s’han 
anat incrementant els darrers anys per la proximitat dels nuclis habitats als aeroports i a 
l’augment del trànsit regular de passatgers, mercaderies i vols charter, que en moltes ocasions 
operen de nit.  
De tots són coneguts conflictes com els de Gavà - Mar amb l’aeroport del Prat o els del 
pobles com Coslada, propers a Barajas. Amb l’ànim d’evitar situacions com aquestes, cal 
obtenir tota la informació possible i les màximes garanties de les administracions competents 
sobre la idoneïtat mediambiental del futur aeroport.  
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Cal recordar que Rosselló es troba a uns 4,5km de la futura pista, sota la trajectòria 
d’aterratge, i que part del nostre municipi queda afectat per una servitud aeronàutica que 
caldrà incorporar al planejament i el límit de la qual arriba fins a uns 1,5km del nucli.  
 
A l’estudi d’impacte ambiental (EIA) del pla especial per la delimitació del sòl de l’àmbit del 
futur aeroport d’Alguaire es parla d’impacte moderat pel que fa a la contaminació acústica, 
entenent per impacte moderat aquell que la seva recuperació no requereix pràctiques 
protectores o correctores intensives, i en el que la consecució de les condicions ambientals 
inicials requereix cert temps; de totes maneres, aquesta valoració és provisional i queda 
pendent d’un estudi específic sobre aquesta problemàtica.  
L’EIA valora l’impacte acústic del futur aeroport remetent - se a l’estudi de localització 
detallada de l’aeròdrom de Lleida - Alguaire (febrer 2005) encarregat per GISA, al que 
aquest grup no ha tingut accés i segons el qual mitjançant les empremtes de soroll obtingudes 
conclou que l’aeroport compleix amb la legislació vigent (llei 16/2002 de protecció contra la 
contaminació acústica). Malgrat aquests resultats, l’EIA recomana la comprovació de 
l’impacte acústic del nou aeroport una vegada es trobi definit amb un major nivell de detall 
que permeti la concreció exacta d’aquest impacte.  
 
Des del grup Iniciativa per Rosselló volem posar de manifest la nostra preocupació per les 
afectacions que pot implicar la ubicació de l’aeroport d’Alguaire a les proximitats del nostre 
poble, especialment pel que fa al soroll i a la contaminació atmosfèrica. Per això demanem a 
l’equip de govern que endegui les actuacions necessàries per vetllar perquè el veïns 
gaudeixin d’un medi ambient adequat i perquè les molèsties que pugui produir el futur 
aeroport es redueixin al màxim; també cal que els veïns siguin informats, especialment els 
afectats per servituds aeronàutiques.  
 
Per tot això, es proposa que el Ple de l’Ajuntament de Rosselló de Segrià a proposta del 
Grup d’IpR-EPM adopti els acords següents: 
 
PRIMER: Demanar a les administracions responsables del futur aeroport de Lleida - 

Alguaire que realitzin tots els estudis necessaris i que donin totes les garanties sobre 
la qualitat ambiental de l’aeroport.  

  En el cas que dels estudis es desprengui que hi ha afectacions que requereixen mesures 
correctores o reparadores, que es fixi quines són i com es finançaran.  

 
SEGON: En cas de no obtenir una resposta favorable a aquestes demandes per part dels 

responsables del futur aeroport, estudiar la viabilitat econòmica i tècnica de realitzar 
els estudis pertinents a càrrec de l’ajuntament.  

 
TERCER: Contactar amb pobles amb situacions similars a les de Rosselló, ja sigui 

Vilablareix, Aiguaviva i Vilobí d’Onyar respecte l’aeroport de Girona - Costa brava; 
o Constantí, Sant Salvador i Reus respecte l’aeroport de Reus; o el Prat de 
Llobregat, Gavà i Castelldefels respecte de l’aeroport de Barcelona; per conèixer la 
seva experiència i les repercussions que han tingut aquestes infraestructures sobre 
els seus municipis.  

 
QUART: Traslladar el conjunt de dades i informacions de que disposi l’ajuntament als veïns 

de Rosselló.  
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CINQUÈ: Reflexar al planejament municipal la nova servitud generada per l’aeroport, i 
informar personalitzadament als veïns amb propietats afectades per aquesta servitud 
aeronàutica sobre les condicions i limitacions a l’ús i gaudi de les seves propietats.  

 
El Sr. Alcalde desprès de les explicacions reflectides en Informes Alcaldia e intervencions al 
respecte sotmet a votació la proposta la qual és aprovada per unanimitat.  
 
XVII.-PRECS I PREGUNTES.  
L’Alcaldia dona compte a tots els grups copia de l’Informe Carlos Pi i Sunyer. Area 
Metropolitana. i manifesta que del tema de dit informe,es parlarà en el proper ple ordinari.  
 
El Regidor Sr. Raul Morlans, pregunta si es té previst executar el Projecte del Nou Camp de 
Futbol o la reforma de l’existent i si es perdrà la Subvenció atorgada.  
El Sr. Alcalde respon i manifesta que la intenció es de acudir al Consell Català de l’Esport 
per arranjar i condicionar el Camp de Futbol existent i no la nova construcció, en considerar 
que la manca de equipaments actuals en altres àmbits fa impensable la nova construcció.  
El Regidor Sr. Macià pregunta, si es perdrà la Subvenció?. L’Alcalde respon manifestant que 
la subvenció es troba destinada per la construcció de un camp nou, i que totes les seves 
gestions s’han encaminat a reconduir-la per l’acondicionament de l’existent, si no 
s’aconsegueix es perdrà la mateixa. I que a dia d’avui la voluntat de l’equip de govern no es 
la de construir un altre camp de futbol, mentre hi hagi altres necessitats urgents de caire 
social.  
 
I no havent - hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les vint - i - 
dos hores i de tot lo dit s’estén aquesta acta,que com a Secretari, certifico.  
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