ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA
EL DIA 26 de Setembre de 2007
Data: 26 de Setembre 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.
2.
3.
4.

Lectura i aprovació acta anterior.
Calendari Festes Locals 2008.
Expedient Contractació Casa Colònia Al - kanis. Procediment Negociat.
Ratificació Expedient Contractació Actuacions d’Ordenació ambiental de la il·luminació
exterior a Rosselló.
5. Aprovació Inicial Expedient Modificacions Crèdits num 2/2007.
6. Proposta Aprovació Inicial Reglament Parelles de Fet.
7. Modificació Concessió Llar Infants Curs 2007/2008.
8. Sol·licitud Subvencions convocatòria d’ajuts per a l’escolarització de nens o nenes de 0 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiqes desfavorides. Ratificació actuacions.
9. Aprovació Provisional Modificació Ordenances Fiscals : Taxa Escola Bressol i Aula
Municipal de Musica.
10. Proposta Atorgament Subvencions.
11. Decrets e Informes Alcaldia i Regidories.
12. Llicencies d’Obres.
13. Correspondència Oficial i assumptes de tràmit.
14. Factures i comptes.
15. Precs i Preguntes.
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I.- LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR.
Per Secretaria es pregunta si algun membre de la Corporació ha de formular alguna
observació a l’acta anterior, prenent la Paraula l’Alcalde Sr. Jaume Fernandez Gonzalez,
manifestant que en la transcripció de l’acta de 4 de Juliol de 2007, Acord SOBRE EL
RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS CÀRRECS ELECTES, no figura, la intervenció del
Portaveu del Grup IpR EPM, Raul Morlans, manifestant la seva disconformitat amb dita
proposta, ni la replica del Alcalde manifestant si tenia alguna proposta alternativa. Amb les
observacions realitzades i rectificacions practicades, es aprovada per unanimitat.
Restant l’acord de la següent manera :
Aquestes assignacions tindran els següents màxims mensuals:
Tinents d’Alcalde 600 Euros/ mensuals.
Regidors amb responsabilitat de Govern 500 Euros/mensuals.
Portaveus de Grup 250 euros /mensuals
Regidors sense responsabilitat de Govern 150 Euros/mensuals.
3er.- Establir a favor dels membres de la Corporació el dret a ser indemnitzats per les
despeses efectivament realitzades en l’exercici del càrrec, prèvia acreditació documental
d’aquestes. La indemnització per quilometratge s’abonarà a raó de 0,36 euros.
4art - Notificar aquest acord als regidors i a les regidores interessats.
El Sr. Raul Morlans Monjo, com a portaveu del Grup IpR, no esta d’acord i vota en contra de
dita proposta, manifestant l’Alcaldia al respecte, si presentaven alguna proposta alternativa.
manifestant el Sr. Raul que no.
Essent aprovat per majoria absoluta.
II.- CALENDARI FESTES LOCALS 2008.
Atès els Decrets 177/80 i les seves modificacions i Reial Decret 2001/83, i vista l'Ordre
TRE/197/2007 de 28 de Maig del Departament de Treball, per la qual s'estableix el calendari
laboral de festes oficials per a l’any 2008 a Catalunya i vist l'escrit del Departament de
Treball , considerant els seus aspectes i previ un canvi d’impressions i punts de vista, a
proposta de l'Alcaldia la Corporació acorda per unanimitat:
Proposar com a Festes Locals per a l’any 2008, retribuïdes i no recuperables el 10 i el 13
d’Octubre de l’any 2008, i remetre dit acord al Departament de Treball, als efectes oportuns.
III.- EXPEDIENT CONTRACTACIÓ CASA COLÒNIA AL - KANIS.
PROCEDIMENT NEGOCIAT.
A continuació per l’Alcaldia, es dona compte al Ple de la següent proposta:
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, l’obra Rehabilitació Casa
Colonia 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.
Atès que a dit Concurs no s’ha presentat cap interessat i en conseqüència ha quedat desert,
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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 Colonia 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.
Obert el Torn d’Intervencions el Portaveu de IpR Raul Morlans, manifesta que el se grup
s’absté per considerar que no es troba garantida la financiació en la continuïtat de dita obra.
El Portaveu de CiU Sr. Bertomeu Gorgues, manifesta que es una obra necessària per garantir
la seguretat de l’edifici i per evitar possibles accidents dels nens, considerant la possibilitat
de establir un perímetre vallat, per no poder accedir.
Al respecte l’alcaldia manifesta que la voluntat de la Corporació es procedir al seu
arranjament pel criteri de seguretat ja comentat i no renunciar a uns diners ja concedits.
Essent aprovada dita proposta per majoria absoluta, amb l’abstenció del Grup IpR.
IV.RATIFICACIÓ
EXPEDIENT
CONTRACTACIÓ
ACTUACIONS
D’ORDENACIÓ AMBIENTAL DE LA IL·LUMINACIÓ EXTERIOR A ROSSELLÓ.
En aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Alcalde manifesta les actuacions portades a
terme a efectes de procedir a la contractació de l’obra esmentada:
Antecedents :
En març de 2007 aquest Ajuntament va concórrer a la convocatòria per Actuacions
d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior a. Rosselló (Adequació per actuacions de
prevenció de la contaminació lluminosa) , Resolució MAH/377/2007 del Departament de
medi ambient i habitatge. Direcció General de Qualitat Ambiental. Oficina. per a la
Prevenció de la Contaminació Lluminosa.
El Departament de Medi Ambient i Habitatge per Resolució de data 3 de Juliol per a
l’atorgament d’ajuts per actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior,
Convocatòria MAH/377/2007, resolc dita convocatòria, que ens es notificada amb data 11 de
juliol de 2007, per la qual s’atorga a aquest Ajuntament una subvenció de 11. 470,00 Euro.
La qual va ser acceptada per Decret de l’alcaldia de data 18 de Juliol de 2007.
En data setembre 2007 es va encarregar el Projecte executiu de dita actuació per procedir a la
seva execució.
Aquesta Alcaldia mitjançant Decret de data 12 de Setembre de 2007, va aprovar el Projecte
titulat « Reforma de la Instal·lació elèctrica de Alumbrado Exterior de la Localidad de
Rosselló », redactat per l’Enginyeria, Disseny i Qualitat, SL. Sr. Jose Pique Palacin. amb un
pressupost d’execució per contracta de 40. 027,85 Euros.
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I per últim mitjançant Decret de 21 de Setembre de 2007, va resoldre el següent :
“Vist l'expedient de contractació per a l'adjudicació mitjançant la forma procediment
negociat sense publicitat de les obres de Reforma de la Instal·lació elèctrica de Alumbrado
Exterior de la Localidad de Rosselló, de conformitat amb el projecte tècnic redactat per
l’Enginyeria, Disseny i Qualitat, SL. Sr. Jose Pique Palacin. i aprovat per Decret de
Alcaldia de data 12 de setembre de 2007, segons l'informe de Secretaria -’Intervenció;
Vist el plec de clàusules econòmico - administratives i sent conforme a l'informe de
Secretaria, l’Alcalde resolc:
Primer. Aprovar l'expedient de contractació i aprovar el plec de clàusules econòmico administratives per a l'adjudicació de les obres de Reforma de la Instal·lació elèctrica de
Alumbrado Exterior de la Localidad de Rosselló. d'acord amb el projecte tècnic redactat per
l’Enginyeria, Disseny i Qualitat, SL. Sr. Jose Pique Palacin. i aprovat per Decret de
Alcaldia de data 12 de setembre de 2007, per un pressupost de contractació de 40. 027,85
Euros, disposant l’obertura del procediment d’adjudicació, i sol·licitant ofertes a empreses
capacitades per a la realització de l'objecte del contracte. El nombre d’empreses no podrà
ser inferior a tres sempre que això sigui possible.
Segon. Exposar al públic el plec de condicions durant un TERMINI de vint dies en el
Butlletí Oficial de la Província, per tal que es puguin presentar reclamacions, que seran
resoltes per la Corporació.
Tercer.- De conformitat amb l’establert a l’art. 81 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16
de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques no es constituirà Mesa de Contractació.
Quart.- Facultar a l’Alcalde tant àmpliament com en dret sigui procedent per a que realitzi
les actuacions necessàries per a portar a bon fi el present acord.
Al respecte la Corporació resta assabentada, ratificant les actuacions portades a terme.
V.- PROPOSTA EXPEDIENT MODIFICACIONS DE CREDIT 2/2007.
"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, 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:
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EXPEDIENT SUPLEMENT DE CREDIT 2/2007
CREDIT
CREDIT
PARTIDA CONCEPTE
DEFINITIU
DISPONIBLE SUPLEMENT
10000 - 11 Retribucions càrrecs Corporació
25. 000,00
5. 280,00
7. 000,00
21600 - 12 Manten, Conser Equips Proc
10. 000,00
- 1. 049,08
2. 000,00
Informat
22604 - 12 Altres Despeses Diverses
4. 500,00
- 1. 016,15
2. 500,00
22709 - 42 Cte. Prest. Serveis Escola
75. 000,00
20. 234,85
17. 000,00
Bresso
21301 - 43 Rep. I Mant. Enllumenat Public
25. 000,00
4. 704,08
5. 000,00
22608 - 45 Actes Populars
20. 000,00
1. 216,03
12. 000,00
22607 - 45 Festes Populars
80. 000,00
55. 858,48
15. 000,00
62504 - 43 Mobiliari Urbà
11. 500,00
524,87
2000,00
62707 - 45 Trasllat Antena Emissora
100,00
- 1. 350,00
7. 000,00
62712 - 45 Redacció Projecte Camp de
1. 000,00
- 876,01
2. 000,00
Futbol
63300 - 45 Adequació Emissora Municipal
11. 000,00
3. 926,31
4. 000,00
60124 - 51 Urbanització Carrer F. Macia
28. 000,00
46600 - 91 EMUN
6. 000,00
0,00
1. 000,00
46700 - 91 Transport Interurba Area Lleida
6. 000,00
2. 109,29
600,00
TOTAL
105. 100
CREDITS EXTRAORDINARIS
Redacció Projecte Escola Bressol 75. 000,00
TOTAL
180. 100,00
TOTAL SUPLEMENTS I CREDITS EXTRAORDINARIS

L'anterior import queda finançat de la següent forma:
Concepte.
870. 00
870. 00
870. 00

Denominació.

Import.

Romanent Tresor Liquidació 2007.
Romanent Tresor Utilitzat
Romanent Tresor Dispon.

698. 076,89
239. 819,76
458. 257,13

Romanent Tresoreria Aplicat a expedient

180. 100,00

Total igual als crèdits extraordinaris i suplements

180. 100,00

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
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puguin presentar reclamacions davant el Ple de l'Ajuntament. En cas de no haver-hi cap
reclamació aquest acord inicial esdevindrà definitiu
En el torn obert d’intervencions el Portaveu del Grup IpR, Raul Morlans, manifesta que el
seu Grup s’absté, per trobar-se inclòs en el mateix, la partida d’indemnitzacions membres
Corporació, amb la qual no estan d’acord i Festes Populars degut al canvi de una de les
orquestres contractades.
Essent aprovat per majoria absoluta.
VI.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE APROVACIO INICIAL DEL REGLAMENT DE
REGISTRE MUNICIPAL D’UNIONS ESTABLES DE PARELLA.
Seguidament l’Alcalde sotmet a la Corporació la següent proposta d’acord:
Identificació de l’expedient: Aprovació Inicial del Reglament del Registre Municipal
d’unions estables de parella
L'article 32 de la Constitució espanyola proclama el dret de l'home i de la dona a contreure
matrimoni amb plena igualtat jurídica. També estableix que la llei ha de regular les formes
del matrimoni, la capacitat per a contreure'l, els drets i els deures dels cònjuges i les causes
de separació i de dissolució i llurs efectes.
Però, al marge del matrimoni, la societat catalana d'avui presenta altres formes d'unió en
convivència de caràcter estable, les unes formades per parelles heterosexuals que, tot i que
poden contreure matrimoni, s'abstenen de fer-ho, i les altres integrades per persones del
mateix sexe, que constitucionalment tenen barrat el pas a aquesta institució. En aquests
últims anys s'aprecia un augment de les anomenades parelles de fet estables, paral·lel i
coincident, també, amb el creixent nivell de l'acceptació que tenen en el si de la nostra
societat, que abasta totes les parelles referides, compreses, per tant, les formades per persones
del mateix sexe, fins al punt que es detecta entre la població catalana una opinió majoritària a
favor de la regulació legal d'aquestes formes de convivència.
En el municipi de Rosselló és procedent establir una regulació més completa i matisada sobre
la convivència de les parelles de fet, amb independència de llur orientació sexual.
Per aquesta raó, les unions matrimonials són objecte de regulació en el Codi de família i les
altres relacions de convivència diferents del matrimoni, que constitueix l'element bàsic de la
distinció constitucional, ho són en la Llei.
La parella heterosexual que viu maritalment, si no es casa, és per voluntat pròpia. La parella
homosexual no es pot casar encara que ho desitgi. La primera és capaç d'engendrar
descendència biològica, la segona no. I encara, dintre de les parelles heterosexuals que
conviuen more uxorio, és possible distingir aquelles que rebutgen tota classe de formalismes
i que, per raons de seguretat jurídica, són objecte d'una major exigència a l'hora de fer valer
drets.
En definitiva mitjançant aquesta Ordenança es pretén Crear un registre municipal voluntari
de parelles de fet amb la finalitat d’inscriure les parelles que convisquin amb una anàloga
relació d’afectivitat a la matrimonial, amb l’objectiu d’assegurar la protecció social,
econòmica i jurídica d’aquestes parelles,d’acord amb la Llei 10/1998, de 15 de juliol,
d’unions estables de parella.
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Per providència de l’alcaldia del dia 24 d’agost es va reconèixer la necessitat i oportunitat
d’elaboració de la nova norma que pretén crear un registre municipal voluntari de parelles de
fet amb la finalitat d’inscriure les parelles que convisquin amb una anàloga relació
d’afectivitat a la matrimonial, amb l’objectiu d’assegurar la protecció social, econòmica i
jurídica d’aquestes parelles,d’acord amb la Llei 10/1998, de 15 de juliol, d’unions estables de
parella. i contribuir a l’enfortiment d’un marc de civisme, de convivència social i de respecte
mutu entre els ciutadans i les ciutadanes del nostre poble, fomentant les relacions entre les
persones, la convivència i el respecte individual i col·lectiu, tenint en compte la diversitat de
costums i de cultures, de manera que això permeti gaudir e impulsar els valors que ajuden a
progressar dia a dia amb l’objectiu de garantir una bona convivència ciutadana i enunciant
valors de progrés i actituds cíviques que contribueixen a consolidar el sentiment de
pertinença a la comunitat, fent que cada vegada sentim i estimem més el nostre poble
Fonaments de dret:
1.- L’aprovació de les Ordenances locals obeeix a la facultat reglamentària i
d’autoorganització que reconeix la Llei de bases de règim local i al text refós de la Llei
municipal de Catalunya (art. 4 i 8 respectivament). El procediment per a l’aprovació dels
Reglaments locals, ve determinat bàsicament per l’art. 49 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril
esmentada segons modificacions operades per la Llei 11/1999 de 21 d’abril i la Llei
57/2003, de 16 de desembre tal com consta a l’informe jurídic que forma part de
l’expedient.
2.- La potestat normativa local troba també les raons que la justifiquen a través de
l’exercici de la potestat municipal d’intervenció en l’activitat dels ciutadans regulada als
arts. 84 1 a) i 220 1. a de la Llei de bases i del text refós de la Llei municipal i, per altra
banda, en l’exercici de les competències atorgades per determinada legislació sectorial, tant
autonòmica com estatal reguladora dels diferents àmbits materials afectats per aquesta
Ordenança
3.- L’ordenança també s’adapta al règim sancionador que ha vingut a consagrar l’art. 139 i
ss. de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, segons redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 d e
desembre cobrint la llacuna sobre el principi de legalitat del dret sancionador local i també
al que disposa la llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com els seus
reglaments de desenvolupant i, en especial el D. 278/1993, de 9 de novembre, del
procediment administratiu sancionador dels òrgans de la Generalitat de Catalunya,
d’aplicació supletòria a l’administració local catalana (art. 2).
4.- L’art. 58 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per D.
179/1995, de 13 de juny estableix que les disposicions de caràcter general aprovades pels
ens locals se sotmeten a la resta d’ordenament jurídic i són d’aplicació directa d’acord amb
els principis de competència i jerarquia.
5.- El procediment al que s’ha d’ajustar l’aprovació de les Ordenances locals i Reglament
s’haurà de tramitar d’acord al que es preveu en els articles 49 i 70. 2 de la LRBRL, 178 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal
i de règim Local de Catalunya i 60 i següents del Reglament d’obres, Activitats i Serveis de
les Entitats Locals, Decret de 13 de juny de 1995
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6.- L’art. 49 i 70. 2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local i
178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Municipal i de règim Local de Catalunya estableixin el procediment al que s’ha d’ajustar
l’aprovació de les Ordenances locals. En desenvolupament d’aquests preceptes de caràcter
bàsic els arts 60 i ss. del ROASEL regulen de forma exhaustiva el tràmit d’aprovació que
es posa de manifest a l’informe emès per la secretaria general.
7.- L’art. 22 de la LLBRL en el seu punt 2. d) reconeix com a competència del ple
municipal la facultat d’aprovació dels reglaments i ordenances locals i en el mateix sentit
es pronuncia l’art. 65 del ROASEL. Aquesta competència és indelegable per aplicació del
nº 4 del mateix precepte legal.
De conformitat amb aquests antecedents de fet i de dret, es proposa al Ple que adopti els
següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment i si s’escau definitivament, el Reglament del Registre
Municipal d’unions estables de parella de Rosselló que consta a l’expedient i que té per
objecte crear un registre municipal voluntari de parelles de fet amb la finalitat d’inscriure les
parelles que convisquin amb una anàloga relació d’afectivitat a la matrimonial, amb
l’objectiu d’assegurar la protecció social, econòmica i jurídica d’aquestes parelles,d’acord
amb la Llei 10/1998, de 15 de juliol, d’unions estables de parella.
SEGON.- Exposar-lo a informació pública i audiència als interessats pel termini de trenta
dies, per a que puguin presentar-se reclamacions i suggeriments, mitjançant el corresponent
edicte que s’ha de publicar al BOP, al DOGC i en el tauler d’anuncis de la Corporació. En
cas de produir-se’n deuran ser resoltes per la Corporació
TERCER.- Considerar elevat automàticament a l’aprovació del Reglament, en el cas que no
es presentin reclamacions o suggeriments a l’aprovació inicial. En aquest cas es procedirà
immediatament a la publicació íntegra del reglament al BOP en la forma que estableix l’art.
66 de ROASEL i una referència d’aquesta publicació al DOGC.
QUART.- Trametre a la Subdelegació del Govern a Lleida i a al Departament de Governació
de la Generalitat l’acord d’aprovació definitiva del reglament i còpia integra d’aquest, de
conformitat amb el que preveu l’art. 65 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les
Entitats Locals, Decret de 13 de juny de 1995
CINQUÈ.- El reglament aprovat entrarà en vigor un cop publicat completament el seu text al
BOP i transcorregut quinze dies hàbils comptats des de la recepció de la còpia per la
Subdelegació del Govern a Lleida i el Departament de Governació de la Generalitat.
SISÉ.- Facultar al Sr. Alcalde per tal que pugui dictar tots els actes precisos per l’efectivitat
dels presents acords i, en especial, aquell pel qual es declari formalment l’aprovació
definitiva de l’ordenança per absència d’al·legacions.
Es aprovada per unanimitat.
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VII.- MODIFICACIO CONCESSIO LLAR INFANTS.
L’Ajuntament de Rosselló, mitjançant acord plenari de 8 de juliol de 1997, va adoptar l'acord
sobre creació, establiment i implantació del servei públic denominat "Escola Bressol Pas a
Pas de Rosselló".
L’Ajuntament de Rosselló, mitjançant acord plenari de 21 de juny de 2005, va aprovar el
plec de condicions econòmico–administratives particulars reguladores de la gestió,
mitjançant concessió administrativa, de l’Escola Bressol Pas a Pas de Rosselló, així com la
incoació del corresponent expedient de contractació,
L’Ajuntament de Rosselló, mitjançant acord plenari de 26 de juliol de 2005, va acordar
procedir a l’adjudicació de la gestió, mitjançant concessió administrativa, de l’Escola Bressol
Pas a Pas de Rosselló, pel procediment negociat sense publicitat al no haver estat adjudicat
en el procediment obert de concurs
L’Ajuntament de Rosselló, mitjançant acord Junta de Govern Local de 17 d’Agost de 2005,
va adoptar l'acord que en la seva part dispositiva textualment diu:
Primer.- Adjudicar, a Montserrat Prats Gispert amb DNI núm. , la gestió del SERVEI
MUNICIPAL DE L’ESCOLA BRESSOL PAS A PAS DE ROSSELLÓ, per un període
d’UN (1) ANY, a comptar des del dia 1 de setembre de 2005, prorrogable per anualitats
successives, durant tres anys més, com a màxim, per un preu de cinquanta cinc mil
55.000,00€) EUROS, impostos inclosos; amb estricta subjecció al plec de condicions aprovat
per l’Ajuntament per a la contractació d’aquest servei i d’acord amb l’oferta i documentació
addicional presentada per la interessada.
Atès que, en data 29 d’agost de 2005, es va procedir a la signatura del corresponent contracte
de gestió del servei de la Llar d’Infants del municipi de Rosselló, amb la interessada, en els
termes previstos a l’adjudicació,
Atès, tanmateix, que per acord de la Corporació de data 30/10/2006, es van modificar, per al
curs 2006/2007, les condicions inicials de la concessió administrativa, en els termes següents:
1)Actualitzar el preu acordat per al curs 2006/2007, a favor de la adjudicatària, en
consideració a l’increment de preus al consum.
2)Ampliar, per al curs 2006 - 2007, el personal adscrit a la concessió administrativa en una
persona, amb categoria de Monitora Menjador. Aquesta persona s’incorporarà a l’equip de
treball i es proposa incrementar el preu indicat en el punt anterior en concepte de concessió
administrativa. L’increment de personal es proposa arran de l’augment en el nombre de
matriculacions per al curs escolar 2006/2007, i l’ampliació del horari. Aquest increment
exigeix, per a la correcta gestió del servei, incrementar el personal adscrit al mateix.
Atès, tanmateix, que per part de la concessionària del servei s’ha presentat en data 12 de
juliol del 2007 (RE núm. 1022, de 12 de juliol), instància en la qual manifesten la necessitat
de modificar, per al curs 2007/2008, les condicions inicials de la concessió administrativa, en
els termes següents:
- Augment de la ràtio de l’alumnat.
- Increment del IPC.
- Incorporació de un nou mestre i augment de les seves retribucions per manca de
professorat disponible.
Atès, en definitiva, que les condicions en què es va fer l’adjudicació s’han vist, efectivament,
modificades, en els termes exposats,
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Atès que del resultat de matriculacions efectuades per al curs 2007/ - 2008, ha resultat que el
nombre final d’infants matriculats a la Llar d’Infants, s’eleva fins a 35, la qual cosa fa que,
juntament amb el nivell de prestacions exigit i en concordança amb els criteris fixats pel
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, s’estimi que efectivament és
imprescindible comptar, a més professionals actualment encarregades de la gestió del servei,
que dugui a terme tasques de professora, tal i com s’ha sol·licitat per les interessades,
Atès, evidentment, que la incorporació d’aquest nou personal implica un desequilibri
econòmic que cal subsanar, actualitzant el preu previst per aquesta concessió, durant el curs
2007 - 2008,
Atès, igualment, que la Corporació estima raonable, a més de preveure els imports
addicionals derivats de la incorporació de nou personal, l’actualització del preu establert per
al curs 2007/2008, en aplicació de l’índex de preus al consum, i la necessitat de nou personal
tal i com s’ha sol·licitat,
Atès, finalment, que estudiada la proposta feta per les adjudicatàries de la concessió aquesta
Corporació estima que la mateixa resulta ajustada a les noves necessitats plantejades i
suficientment justificada,
Atès, no obstant, que a fi i efecte de preveure els recursos econòmics suficients per atendre
aquest increment en el cost del servei cal adaptar la consignació pressupostària prevista
mitjançant el corresponent expedient de modificació pressupostària, per tal de garantir les
despeses que, amb càrrec a l’exercici 2007, corresponguin per aquest concepte.
Atesos aquests antecedents i a l’empara del que preveu el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny així com el Reial Decret
Legislatiu 2/2000 de 16 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques, a més del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el Sr. Alcalde
formula al ple de la Corporació la següent proposta d'acord:
Primer.- Modificar, per al curs 2007/2008, les condicions inicials de la concessió
administrativa, en els termes següents:
1)Actualitzar el preu acordat per al curs 2007/2008, a favor de la adjudicatària, en
consideració a l’increment de preus al consum.
2)Ampliar, per al curs 2007 - 2008, el personal adscrit a la concessió administrativa en una
persona, amb categoria de tècnica de infantil. Aquesta persona s’incorporarà a l’equip de
treball i es proposa incrementar el preu indicat en el punt anterior en concepte de concessió
administrativa. L’increment de personal es proposa arran de l’augment en el nombre de
matriculacions per al curs escolar 2007/2008, que s’ha xifrat en 35 alumnes. i l’aplicació del
nou conveni laboral aplicable. Aquest increment exigeix, per a la correcta gestió del servei,
incrementar el personal adscrit al mateix.
3. Establir, en els termes previstos en els punts 2 i 3 que el PREU TOTAL ESTABLERT
PER A LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS
MUNICIPAL DE ROSSELLÓ, per al CURS 2007/2008, serà de Noranta vuit mil Euros (98.
000 €), IVA APART, distribuïts en les condicions exposades.
Segon.- Requerir a les interessades en l’expedient a què procedeixin, el dia i hora que
s’indiqui, a la signatura del corresponent annex al contracte per a la gestió del servei de la
Llar d’Infants del municipi de Rosselló, que inclourà les modificacions adoptades a l’empara
d’aquests acords.
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Quart.- Requerir a la Sr. Montserrat Prats Gispert per tal que, de forma prèvia a la signatura
de l’annex al contracte abans esmentat, acrediti el compliment de totes les condicions
laborals, de seguretat social, de responsabilitat patrimonial i qualsevol altra que sigui
requerida per l’Ajuntament de Rosselló, en els termes inicialment establerts al plec de
condicions aprovat per a la contractació d’aquest servei.
Cinquè.- Acordar la immediata incoació de l’expedient núm. 2 de modificació del pressupost
general municipal per a l’any 2007, per tal de garantir l’existència de consignació
pressupostària suficient per atendre els increments experimentats en el cost de la concessió
administrativa i condicionar l’eficàcia d’aquests acords a l’aprovació definitiva del referit
expedient de modificació pressupostària.
Sisè.- Facultar al Sr. alcalde, tant àmpliament com sigui necessari, per tal de subscriure el
corresponent contracte i els actes de tramitació necessaris per al perfeccionament del present
acord.
Setè.- Notificar el present acord als interessats en l’expedient i donar-hi la publicitat que
legalment procedeixi.
Torn Obert d’intervencions:
El Regidor Sr. Josep Gorgues, planteja el supòsit de famílies que no paguen, essent contestat
pel Regidor de Educació, que existeix un Reglament aprovat i unes normes de funcionament,
i que aquest supòsit no s’ha plantejat fins a la data, possibilitat de plantejar-ho en un futur.
La regidora Mercè Vila, pregunta si s’ha plantejat el Canvi de Concessió degut al incident
ocorregut fa dos anys, manifestant el Regidor que la mateixa te una durada de 4 anys i per
tant fins ara no s’ha plantejat, n’obstant des de la Regidoria es fa un seguiment i una
avaluació del seu funcionament.
Essent aprovada dita proposta per unanimitat.
VIII.- SOL·LICITUD SUBVENCIONS CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A
L’ESCOLARITZACIÓ DE NENS O NENES DE 0 - 3 ANYS QUE ES TROBIN EN
SITUACIONS
SOCIOECONÒMIQES
DESFAVORIDES.
RATIFICACIÓ
ACTUACIONS.
Per l’Alcaldia es dona compte de les actuacions portades a terme en relació a la
Convocatòria d’Ajuts per a l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es troben en
situacions socioeconòmiqes desfavorides, per al curs 2007 - 2008, d’acord amb els termes
que estableix l’ordre del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
EDU/223/2007 i del Decret dictat a l’efecte que literalment diu :
Atès que l’objecte d’aquesta convocatòria és garantir als infants de zero a tres anys
l’oportunitat d’exercir efectivament el dret universal a l’educació.
I atès que els ajuts atorgats es destinaran a minorar la quota a càrrec de les famílies que es
trobin en les condicions objecte de la convocatòria.
Per tot això, en virtut de les facultats que legalment m'han estat atribuïdes,
RESOLC:
Primer.- Acollir-se a l’anomenada convocatòria.
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Segon.- Aprovació de les bases que regiran aquesta convocatòria.
Tercer.- Sol·licitar el suport del Consell Comarcal del Segrià, per portar a terme la baremació
de les sol·licituds.
Quart.- Donar compte d’aquest Decret al primer Ple que es celebri.
Posteriorment i una vegada baremades les sol·licituds, es va resoldre el següent :
En Jaume Fernández i González, en qualitat d’Alcalde – President a de l’Ajuntament de
Rosselló,Comarca del Segrià
RESOLC:
¾ D’acord amb les bases del concurs públic convocat en aquest Ajuntament d’acord a
les bases EDU/223/2007 de 27 de juny del Departament d’Educació el llistat de les
sol·licituds beneficiaries i excloses de la convocatòria són:
Nom
Mamadou Sarifun
Liana Daniela
Luisa Tomas Mellado
Blanca Cecilia Guevara
Montserrat Seuma Tardà
Judit Franco Rodríguez
Lara Casanovas Soraya

Puntuació Resolució Motiu
6
Aprovat
Necessitats
socio
econòmiques
10
Aprovat
Necessitats
socio
econòmiques
Denegat
Supera el límit d’ingressos
2
Aprovat
Necessitats
socio
econòmiques
Denegat
Supera el límit d’ingressos
6
Aprovat
Necessitats
socio
econòmiques
1
Aprovat
Necessitats
socio
econòmiques

€
-

1350 €

-

1350 €

-

1350 €

-

1350 €

-

1350 €

¾ Que d’acord a l’esmentada resolució, l’import de l’ajut sol·licitat per la concessió
d’ajudes per l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys en condicions socio econòmiques desfavorides durant el curs 2007 – 08 es de 6. 750,00 € d’acord al
següent detall:
Plaça
Mensualitat
escolar
famílies
1 plaça P1
4 places P2

Subvenció sol·licitada
125 €
125 €

1350 €
5400 €

Per l’exposat es proposa ratificar les actuacions portades a terme i sol·licitar la subvenció en
el termes esmentats.
En el torn obert d’intervencions la Regidora Mercè Vila, manifesta si dita convocatòria
contempla o preveu a les persones que no estan a la guarderia per manca de recursos.
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contestat el Regidor d’Educació Sr. Antoni Capell que afecta tan sol, a les persones
matriculades.
Essent ratificades les actuacions per unanimitat.
IX.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS
TAXA ESCOLA BRESSOL I AULA MUNICIPAL DE MUSICA
Per resolució de l’Alcaldia amb data 16 de setembre 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.
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.
El secretari interventor d’aquest Ajuntament ha emès l’esmentat informe amb data 19 de
setembre 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, reguladores de les taxes, que a continuació es relacionen:
Ordenança Fiscal núm. 19
Ordenança Fiscal núm. 27

Taxa per la prestació de serveis a la llar d’infants
Taxa per l’ensenyament a l’Aula municipal de música

Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances
fiscals per a l’exercici de 2008, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop.
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2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de
l’Ajuntament, així com 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 portaveu del Grup de IpR, s’absté per considerar que el pagament de les taxes de l’Escola
Bressol de l‘any passat no ha quedat prou definit. manifestant el Regidor Sr. Capell que el
cost de l’any passat era de 220 Euros i enguany 250 Euros, tenint en compte l’amplitud de
l’horari respecte al reglamentat, puntualitzant sobre l’hora de 8 a 9 del mati, de caire
voluntari pels pares i gratuït. I que s’ha tingut en compte l’increment de preus al consum del
període setembre 2006 a setembre 2007.
També comenta que respecte a l’aula de musica els cost real a aplicar foren 188,64 Euros
/mes, obtant-se per la pujada de d’increment de preus al consum.
La Regidora Mercè Vila, pregunta sobre l’increment de la Quota neta mensual, essent
contestat pel Regidor que la mateixa es de 23 euros mensuals, apart menjador.
En un altre ordre la Regidora Sra Elisa Torrelles, pregunta si l’Aula de musica te el caràcter
d’oficial a efectes de la acreditació dels coneixements oferts, manifestant la regidoria, que de
moment no, que es tracta de una aula i que s’hauran de realitzar els tràmits necessaris per la
seva legalització mitjançant l’adhesió a una Escola de Musica o be com alternativa viable, a
traves del Consell Comarcal del Segrià, prestant el servei entre varis municipis.
Al respecte intervé l’Alcaldia per manifestar que l’Ajuntament realitza un esforç important
respecte a l’Aula de musica i que la convocatòria massiva de places per part d’Educació, ha
representat un greu problema per contractar professorat.
Així mateix manifesta l’intenció de consolidar dita Aula, per continuar prestant un servei del
tot necessari a la població interessada.
X.- PROPOSTA ATORGAMENT SUBVENCIONS
Vista la proposta de la Regidoria d’Esports, d’atorgament de subvencions amb càrrec al
Pressupost General de la Corporació, de conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, el Reglament d’obres, activitats, i serveis, aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny, i les normes generals per a subvencions establertes en les
Bases d’Execució del Pressupost Municipal, i amb voluntat de regular la política d’ajuts i
col·laboració amb els clubs i entitats esportives del municipi, proposa atorgar una subvenció
de 2000 Euros al Club de Futbol Rosselló. indicant que la mateixa són lliurement revocables
i reduïbles en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys
posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

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

14

Així mateix i per la Regidoria de Educació, es dona compte de la petició efectuada per
L’AMPA. respecte al dèficit presentat en el menjador escolar el curs passat, servei de caire
voluntari i que realitza una funció social important, manifestant que aquest desfàs s’ha degut
principalment a errors de previsió i a la contractació de un nou monitor, proposant
l’atorgament de un ajut extraordinari de 2000 Euros per cobrir el dèficit i poder començar a
funcionar aquest nou curs.
Torn obert d’intervencions
El Regidor Sr Josep Gorgues, preguntar envers els motius aduïts i la necessitat de la seva
justificació i considera que s’ha de millorar la gestió a traves de un control mes estricte.
El Regidor Sr. Macia intervé i pregunta que es pensa fer-hi per cobrir el dèficit, manifestant
la Regidoria que s’han de realitzar els ajustament precisos a l’efecte.
Essent aprovades dites propostes.
XI.- DECRET E INFORMES ALCALDIA I REGIDORIES.
Seguidament per l’Alcalde es dona compte dels següents decrets:
• Sol·licitud Subvencions per actuacions de suport a l’esport ciutadà (Futbol Base i
ioga).
• Aprovació 3ª Certificació Obra Mur Canal de Pinyana i Carrer Francesc Macià.
• Acceptació Pressupost adquisició 10 pilones Dúctil Benito.
• GAT, acceptació pressupost Estudi Hidrològic Municipi, amb un pressupost de 4000
Euros.
• Aprovació Projecte Enllumenat Exterior a Rosselló,redactat per Jose Pique.
• Ban, prohibint aparcament camions i vehicles pesats dins del casc urbà a Rosselló.
• Aprovació Comptes Gestor.
• Aprovació inicial i definitiva Estatuts i Base d’actuació PMU 1 B i PMU - 8 Escoles.
• Resolució Reclamació patrimonial Orduña Sutil.
• Resolució Expedient Expropiatori per Ministeri de Lleida, instat per Josefa
Casanovas.
• Acceptació Subvenció per actuacions envers contaminació lumínica.
• Resolucions Llicencies Ambientals (Fru-Rose; Química Seró; e Ignasi Abad Mele e
Hijos SCP).
• Propostes de Resolucions Llicencies Ambientals (Lluis Salse; Euroaliment i
Subministres Cel·lulòsics).
• Resolucions Llicencies Urbanístiques.
• Resolució Recurs Reposició INMO VPO Inversions, liquidació taxa ocupació via
publica.
• Nomenament Representants municipis Consell Propietat Immobiliària Cadastre
INFORMES ALCALDIA.
El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la reunió mantinguda amb els Mossos d’Esquadra i dels
temes tractats, entre d’altres la vigilància i el seguiment de diverses conductes de risc que es
donen al municipi, com ara el consum de drogues; curses amb vehicles, compromisos i
mesures a adoptar com ara instal·lació de Plataforma elevades al carrer.
També comenta que part de la Diputació ens ha estat adjudicada la disposició de una Carpa
de 600 m2 per a la Festa Major.
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Comenta la reunió mantinguda amb la Delegada d’Esport, per tractar la necessitat del
municipi de disposar de un pavelló polivalent.
Resolució Comissió Provincial d’Urbanisme respecte a l’aprovació definitiva de Modificació
del POUM.
Visita Delegat d’Educació, per tractar ampliació CEIP la Rosella i Llar d’Infants.
Visita Delegada d’Esports, per sol·licitar canvi d’obra Camp de Futbol.
Visita Representants ACA i responsables del Canal de Pinyana , per solventar la
problemàtica aigües pluvials.
Visita Consell Català de l’Esport, per tractar el tema del Mapa d’Instal·lacions Esportives
Municipals.
I per últim dona compte de la Resolució del Departament d’Educació augmentant la ràtio de
l’Escola Bressol de 30 a 33 alumnes per al curs 2007/2008.
INFORME AREES DE GESTIÓ.
L"alcalde - president cedeix el torn de paraula al regidor, Sr. Antoni Capell Tehas ,
manifestant que les seves gestions ja han estat comentades en tractar els assumptes de l’ordre
del dia i que es donen per reproduïdes.
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 CULTURA
- El dia 9 de juliol van tenir reunió amb el sr. Rella, Cap dels Serveis Territorials de Cultura
de la Generalitat on van donar els primers passos cap a la construcció d'una biblioteca. La
sol·licitud d'adhesió al proper pla de biblioteques està presentada i estem a l'espera de la
visita de la Sra. Nati Moncasí, cap de biblioteques.
- S'ha sol·licitat a totes les entitats del poble una previsió de les seves activitats per al 2008,
per tal de poder gestionar millor l'agenda d'actes culturals i esportius i adequar els
pressupostos en consonància.
REGIDURA DE SANITAT
- El dia 10 de juliol va tenir lloc una reunió amb el sr. Barranco, Cap del departament de
Salut de les Terres de Lleida. En aquesta reunió ens van assessorar de les vies que tenim per
a aconseguir un consultori mèdic nou així com una possible dotació de més personal.
REGIDURIA DE JOVENTUT
- Hem rebut del departament de Joventut de la Generalitat la subvenció per activitats i
equipaments pel 2007. La quantitat total rebuda és de 29. 926 euros destinats a cobrir les
despeses de les activitats dutes a terme pel Grup de Joves de l'Esbart Rossellonès durant
aquest any.
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Una part d'aquests diners s'han destinat a la contractació d'una agent juvenil entre l'u
d'octubre i el 31 de desembre per a ajudar en la redacció del pla local de joventut i en la
dinamització d'activitats i temes d’interès per als joves.
Intervé la regidora Sara. Mercè Vila per manifestar que la contractació de personal per part
de l’Ajuntament ha de realitzar-se a traves de convocatòria publica.
REGIDURIA DE COMUNICACIÓ
- Radio Rosselló allotja des d'aquest dilluns les transmissions de radio Emun, titularitat que
canvia cada dos anys.
- Corbins s'ha unit a Radio Emun, essent una comunitat integrada en aquests moments per
Almenar, Alguaire, Corbins i Rosselló
A continuació el Regidor Sr. Pere Joan Vidal Torruella, pren la paraula i manifesta les
gestions portades a terme en les seves respectives àrees:
- Els acords adoptats per la Comissió d’Urbanisme de Lleida, respecte als sectors de
planejament SUD 1 i SUD 4, els quals han estat suspesos fins la resolució dels abocaments
de les aigües pluvials, així com les gestions portades a terme amb els diferents agents
implicats per la seva resolució, com ara la Comunitat General de Regants del Canal de
Pinyana i representants de l’Agencia Catalana de l’Aigua.
Tanmateix comenta que l’estudi encarregat al Gabinet d’assistència Tècnica, te per objecte
donar resposta a aquest planejament en tramitació, com a la resta d’actuacions que es dugin a
terme en el municipi.
En un altre ordre explica, les reunions mantingudes amb els propietaris afectats per el Pla e
Millora Urbana PMU - Escoles “, amb la finalitat de disposar els terrenys per a la propera
construcció de una nova Escola Bressol, requeriment necessari per part del Departament
d’Educació per poder optar a la convocatòria d’ajuts que finalitza a finals d’enguany.
També explica les diverses reunions mantingudes amb l’empresa assessora del Ministeri de
Foment, respecte a l’execució de les rotondes i la visita efectuada a la Delegació de
carreteres, exposant la necessitat de previsió de serveis a l’altra banda, instant al Sr. Delegat a
la seva incorporació en el Projecte.
Dona compte així mateix de la intenció d’aquest Ajuntament de concórrer a la Convocatòria
de l’ACA, a efectes de recuperar paisatgísticament la Clamor de la Tossa i dels treballs
encarregat a l’efecte a Anna Martí Jove.
En un altre ordre, manifesta les converses mantingudes amb responsables de l’Empresa, per a
la execució de les obres d’Abastament d’Aigua de Pinyana, en la segona fase, intervenint
l’Alcaldia de que es tracta de un projecte europeu i que l’anterior alcaldia i el mateix varem
aconseguir que el bombatge d’aigua del nou dipòsit a construir anés a càrrec de la
mancomunitat.
També es va parlar de les diferents ordres d’execució donades per la neteja dels solars del
poble.
Finalment es va dir que s’ha procedit a substituir senyals de transit i la seva reordenació. `En
aquest punt intervé el Regidor Sr. Macià preguntant si esta previst la reordenació del transit
dins del poble, contestant l’Alcaldia que es procedirà al seu estudi mitjançant la col·laboració
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del Servei Català de Transit de la Generalitat. El Sr. Macià manifest la necessitat d’agilitzar
aquest tema, manifestant l’Alcaldia que esta d’acord amb dita necessitat i que recull dit
suggeriment.
Així mateix intervé la regidora Sr. Elisa Torrelles, manifestant la necessitat d’adoptar
mesures urgents en el carrer d’accés a les Escoles, proposant que s’instal·lin aparcament per a
bicicletes e incidir amb campanyes de sensibilització demanan la col·laboració ciutadana.
Per últim intervé el Regidor Sr Lluís Rodrigo, manifestant respecte a l’Àrea de Medi
Ambient que s’ha procedit a l’adquisició de diversos contenidors de cartró, vidre i altres per
la millora de la recollida selectiva, destacant la seva importància i la gratuïtat dels mateixos.
En l’àrea de Esports, manifesta que ha estat finalitzat la redacció del MIEM (Mapa
d’Instal·lacions Esportives Municipi de Rosselló) i de l’entrevista al respecte que es va
mantenir amb responsables del Consell Català de l’Esport.
Finalment comenta de les visites efectuades a Lleida, amb la Delegació d’Esports, per tractar
de donar solució al nou camp de futbol.
Respecte a l’àrea de Festes, comenta que la setmana vinent es trobarà finalitzada la
programació de la Festa Major d’octubre, manifestant respecte al posicionament del Grup
IpR, en la modificació de crèdits per la Festa Major, que si be s’ha procedir al canvi de
l’orquestra, dit canvi obeeix a que la Orquestra contractada s’adapta mes a tot tipus de públic,
atès que el dia de la seva actuació, les Penyes (diumenge es troben tancades), així mateix
manifesta que la Contractació d’orquestres ja estava realitzat i que la seva intenció es canviar
el sistema i fer-ho mes participatiu entre totes les entitats i veïns del municipi.
L’Alcaldia intervé i exposa que n’obsta’n la Festa es de tots, la seva voluntat i la de l’equip
de govern es fer-hi una festa participativa a traves del teixit associatiu del municipi.
MOCIONS D’INCLUSIÓ.
Per l’Alcaldia es manifesta que a requeriment del Departament d’Educació, ens sol·liciten
acord del ple de disponibilitat del solar on s’ha de ubicar el Mòdul Prefabricat,
imprescindible per complir amb els terminis i donar solució provisional a l’increment de
l’alumnat del Col·legi Public La Rosella i atès que l’ordre del dia, ja s’havia entregat,per
l’exposa’t i atès les raons esgrimides i de conformitat amb el que disposa l'article 82,3 del
Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i prèvia motivació de la urgència per
part de la Presidència, el Ple, per unanimitat, acorda ratificar la inclusió en l'Ordre del Dia de
la sessió el present assumpte. amb l’aquiescència del membres del Ajuntament, es passa a
estudiar el següent assumpte:
A) “PROPOSTA DISPONIBILITAT DE TERRENYS PER A L’INSTAL·LACIÓ
MÒDULS PREFABRICATS AL COL·LEGI PUBLIC AL DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
Per l’Alcaldia i Regidoria de Cultura, es dona compte de les ultimes converses mantingudes
amb el Departament d’Educació, Delegació Territorial de Lleida, en relació al increment de
l’alumnat en el Col·legi Public “ La Rosella “ i ateses les necessitats escolars de la població
de Rosselló,
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Es proposa al Ple l’adopció del següent acord,
PRIMER.- Posar a disposició del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, el
següent solar per a la instal·lació de mòduls prefabricats per al centre “Col·legi Public la
Rosella”.
Superfície:445 m2 del total de 1789m2 del Solar on s’ubica el CEIP.
Límits:Nord C/ Graver de Baix / Sud Pas Public / Est Vial Public C/ Rosella / Oest Solar amb
Ref Cadastral 9789600BG9198N. inclosa en el PMU - 8.
Càrregues: lliure de càrregues i gravàmens
La seva referència cadastral és:97896001CG9198N.
SEGON.- El terreny és apte per al seu destí com a equipament escolar i comptarà amb
abastament d’aigua, evacuació d’aigües, subministrament d’energia elèctrica amb la potència
suficient per l’execució de l’obra i el posterior correcte funcionament de l’equipament
escolar, així com amb la instal·lació d’una estació transformadora d’energia elèctrica – en el
supòsit de ser necessari i que s’ubicarà fora del recinte escolar.
L’Ajuntament adquireix el compromís d’eliminació de qualsevol obstacle que pugui impedir
l’execució de les obres, fent - se càrrec de la construcció dels guals i de les entrades al recinte
del centre.
TERCER.- La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que s’acreditin
per la instal·lació dels mòduls prefabricats per al centre, en base a l’article 103 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, gaudirà d’una bonificació del 95% atès que es tracta d’una
construcció d’especial interès o utilitat municipal. S’estableix la gratuïtat de les taxes
acreditades per l’atorgament de la llicència d’obres com a conseqüència d’aquestes obres.
QUART.- El Departament d’Educació podrà dur a terme la construcció objecte d’aquesta
cessió per si mateix o per terceres persones.
CINQUÈ.- Es faculta a l’Alcalde - President per a la signatura de la documentació que sigui
necessària per a l’efectivitat del que es disposa en el present acord.
Debatuda la mateixa, es aprovada per unanimitat.
Tanmateix l’alcaldia, posa de manifest al Ple, les mocions presentades pel Grup IpR de
Rosselló, considerant que es tractarà la relativa al retorn de la documentació de l’arxiu de la
guerra civil de Salamanca, i la corresponent a l’Aeroport d’Alguaire proposa posposar-la per
al pròxim Plenari, amb l’argumentació de que es va entrar un cop convocat el Plenari i que
no ha hagut temps material pel seu estudi.
Amb l’aquiescència del membres del Ajuntament es passa a estudiar el següent assumpte
B) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’IpR-EPM DE L’AJUNTAMENT DE
ROSSELLÓ DE SEGRIÀ PEL RETORN DE LA DOCUMENTACIÓ DE L’ARXIU
DE LA GUERRA CIVIL DE SALAMANCA
Atès que l’objectiu bàsic del retorn dels documents catalans de l’Arxiu de la Guerra Civil de
Salamanca és restituir-los a les persones, partits,
sindicats i entitats de tota mena que en
van ser espoliats el 1939.
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Atès que aquest procés s’ha interromput des de l’octubre passat, quan els tècnics acabaren la
identificació dels documents i objectes catalans.
Atès que recentment ha mort l’artista Carles Fontserè, que tant havia lluitat per la recuperació
dels seus cartells, sense poder veure aquesta restitució, no es pot consentir que cap altre
afectat pugui desaparèixer sense veure la justa restitució dels seus béns,
Es proposa al Ple de la Corporació els següents acords:
Primer.- Adherir-se a la denúncia d’aquesta situació feta per la Comissió de la Dignitat,
persones, partits, sindicats i entitats afectades per l’espoli.
Segon.- Demanar al Ministre de Cultura César Antonio Molina Sánchez que immediatament
prossegueixi, en cooperació amb el Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, el procés d’identificació dels documents i objectes catalans de l’Arxiu de
la Guerra Civil requisats a persones i entitats catalanes.
Tercer.- Que un cop corroborada la identificació, la Comissió Mixta Ministeri de Cultura Generalitat, en el termini de tres mesos que preveu la Llei, retorni a la Generalitat de
Catalunya els documents i objectes arrabassats per la força el 1939, amb la finalitat
que aquesta en pugui fer efectiva la restitució als seus legítims propietaris.
Quart.- Adherir-se a l’acte convocat per la Comissió de la Dignitat pel dia 21 d’octubre al
Palau Sant Jordi amb el títol “La Nació Catalana diu PROU, volem tots els papers”.
Cinquè.- Comunicar aquests acords al Ministre de Cultura, el Conseller de Cultura de la
Generalitat i la Comissió de la Dignitat.
Sotmesa la proposta de moció a consideració deis membres del Plenari Municipal, aquesta
moció s"aprova per unanimitat des membres presents a la sessió.
XII.- 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 123/2006
NOM
/ ROS - PROM 2005, S. L.
C/ Alfons II, 20 altell 2
DOMICILI
25001 - LLEIDA
Execució de 26 habitatges i 4 aparcaments, al carrer Graver de Baix, 24
DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA Ells mateixos
FAVORABLE
INFORME
Decret d’Alcaldia, 24 - 07 - 2007
APROVACIO
Nº EXPEDIENT

18/2007
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/ ROS PROM 2005, S. L.
C/ Alfons II, 20 altell 2
25001 - LLEIDA
Enderroc 3 habitatges entre mitgeres al carrer Graver de Baix, 22 - 24
DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA No consta
FAVORABLE
INFORME
Decret d’Alcaldia 24 - 07 - 2007
APROVACIO
NOM
DOMICILI

Nº EXPEDIENT 63/2007
NOM
/ FERCABER CONSTRUCCIONS,S. A.
C/ Marina, 148 - 150
DOMICILI
08013 - BARCELONA
Enderroc edifici existent, habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer
DESCRIPCIÓ
del Sol, 10 - 12
CONTRATISTA No consta
FAVORABLE
INFORME
Decret d’Alcaldia 02 - 08 - 2007
APROVACIO
Nº EXPEDIENT 68/2007
NOM
/ PASTISSERIA MARQUES,SCP
Rambla de Girona, 8
DOMICILI
25124 - ROSSELLO
Adequació de local per activitat de venda de pa i pastisseria amb
DESCRIPCIÓ
degustació, al carrer Av. Guillem de Rosselló, 9 - 11
CONTRATISTA No consta
FAVORABLE
INFORME
Decret d’Alcaldia 07 - 08 - 2007
APROVACIO
Nº EXPEDIENT 73/2007
NOM
/ FRANCISCO MORRERES GODOY
C/ Major, 25, 2n 2
DOMICILI
25124 - ROSSELLO
Reformes bany vivenda del c/ Major, 25, 2n 2a
DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA De Reformes
FAVORABLE
INFORME
Decret d’Alcaldia 08 - 08 - 2007
APROVACIO
Nº EXPEDIENT 72/2007
NOM
/ OSCAR SEUMA JOVE
C/ Sant Jordi, 2
DOMICILI
25124 - ROSSELLO
Connexió al clavegueram, obres del carrer Unió, 10
DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA Ell mateix
FAVORABLE
INFORME
Decret d’Alcaldia 08 - 08 - 2007
APROVACIO
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Nº EXPEDIENT 71/2007
NOM
/ MOHAMED LAFKIRI
c/ Verge del Roser, 6
DOMICILI
25124 - ROSSELLO
Canviar rajoles de la vivenda del c/ verge del Roser, 6
DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA Ell mateix
FAVORABLE
INFORME
Decret d’Alcaldia 08 - 08 - 2007
APROVACIO
Nº EXPEDIENT 69/2007
NOM
/ PERE VIDAL DENCAUSA
C/ Major, 13
DOMICILI
25124 - ROSSELLO
Substitució finestres i persianes de la vivenda del c/ Major, 13
DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA Ell mateix
FAVORABLE
INFORME
Decret d’Alcaldia 08 - 08 - 2007
APROVACIO
Nº EXPEDIENT 74/2007
NOM
/ GENIS A. CASANOVAS JOVER
c/ Ramon Berenguer IV, 7
DOMICILI
25124 - ROSSELLO
Instal·lació valla metàl·lica, tancament finca per seguretat ((Gravera
DESCRIPCIÓ
Coral)
CONTRATISTA No consta
FAVORABLE
INFORME
Decret d’Alcaldia 08 - 08 - 2007
APROVACIO
Nº EXPEDIENT 78/2007
NOM
/ RAMON BALDOMA JOVELL
C/ Major, 72
DOMICILI
25124 - ROSSELLO
Reforç estructural planta baixa, vivenda del c/ Major, 71
DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA Construccions Ribes Fdez.
FAVORABLE
INFORME
Decret d’Alcaldia 12 - 09 - 2007
APROVACIO
Nº EXPEDIENT 70/2007
NOM
/ GAS NATURAL DISTRIBUCION,SDG
Polígon industrial El Segre, parc. 301
DOMICILI
25191 - LLEIDA
Obrir cates nou subministrament de gas al carrer Raval, 40
DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA Ell mateixos
INFORME
APROVACIO

FAVORABLE
Decret d’Alcaldia 12 - 09 - 2007
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Nº EXPEDIENT 77/2007
NOM
/ JOSE CAÑABATE LOPEZ
C/ Major, 69
DOMICILI
25124 - ROSSELLO
Canviar porta magatzem vivenda del c/ Major, 69
DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA Ell mateix
FAVORABLE
INFORME
Decret d’Alcaldia 18 - 09 - 2007
APROVACIO
Nº EXPEDIENT 79/2007
NOM
/ CASAR LATORRE VIDAL
c/ Unió, 33
DOMICILI
25124 - ROSSELLO
Enderroc tabics interiors, col·locació d’una porta i altres vivenda del c/
DESCRIPCIÓ
Unió, 33
CONTRATISTA Construccions Perez Soto,SL
FAVORABLE
INFORME
Decret d’Alcaldia 18 - 09 - 2007
APROVACIO
Nº EXPEDIENT 80/2007
NOM
/ AMADEU MOIX CARABASA
c/ Major, 67
DOMICILI
25124 - ROSSELLO
Arranjament coberta vivenda
DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA Construccions Ribes Fdez, SL
FAVORABLE
INFORME
Decret d’Alcaldia 18 - 9 - 07
APROVACIO
Nº EXPEDIENT 83/2007
NOM
/ CARLOS CANO GODOY
c/ Major, 25, 1er
DOMICILI
25124 - ROSSELLO
Reformes bany vivenda del c/ Major, 25, 1er
DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA D’Reformes
FAVORABLE
INFORME
Decret d’Alcaldia 18 - 09 - 2007
APROVACIO
Nº EXPEDIENT 82/2007
NOM
/ ALBERT ALDAVERT FERRIZ
C/ Partida Mossèn Hugol, s/n.
DOMICILI
25124 - ROSSELLO
Rehabilitació desaigües i instal·lació abastament d’aigua a planta baixa i
DESCRIPCIÓ
enrajolat d’un aseo i rentador vivenda de la Partida Mossèn Hugol
CONTRATISTA Ell mateix
FAVORABLE
INFORME
Decret d’Alcaldia 18 - 09 - 2007
APROVACIO
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Nº EXPEDIENT 85/2007
NOM
/ FECSA ENDESA
Ctra. N - 240 Km. 88,5
DOMICILI
25001 - LLEIDA
Obertura rasa per a nou subministrament elèctric de B. T. al carrer Camí
DESCRIPCIÓ
d’Almacelles d’aquest Municipi (a petició de Servidores Rosselló, SL)
CONTRATISTA Cobra
FAVORABLE
INFORME
Decret d’Alcaldia 20 - 9 - 2007
APROVACIO
Nº EXPEDIENT 84/2007
NOM
/ LLUIS RODRIGO GALAN
c/ Major, 113, 2n
DOMICILI
25124 - ROSSELLO
Canvi de porta de l’habitatge del c/ Major, 113, 2n
DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA Ell mateix
FAVORABLE
INFORME
Decret d’Alcaldia 20 - 09 - 2007
APROVACIO
Nº EXPEDIENT 76/2007
NOM
/ MARGARITA SANCHEZ QUESADA
Raval, 37
DOMICILI
25124 - ROSSELLO
Aplacar amb pedra magatzem de la vivenda del c/ Raval, 37
DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA Ell mateix
FAVORABLE
INFORME
Decret d’Alcaldia 20 - 09 - 2007
APROVACIO
Nº EXPEDIENT 86/2007
NOM
/ LORENZO TORRES NEILA
C/ Graver de Baix, 13
DOMICILI
25124 - ROSSELLO
Arranjament teulada vivenda del c/ Graver de Baix. 13
DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA Ell mateix
FAVORABLE
INFORME
Decret d’Alcaldia 26 - 09 - 2007
APROVACIO
Nº EXPEDIENT 88/2007
NOM
/ Josep Abad en representació de JOSALF, SL.
C/ Ctra. Vall d’Aran, 6
DOMICILI
25124 - ROSSELLO
Modificació de l’acera per adequar l’accés als magatzems d’edifici
DESCRIPCIÓ
existent, al carrer Av. Verge del Pilar, 15
CONTRATISTA Ledeco
FAVORABLE
INFORME
Decret d’Alcaldia 26 - 09 - 2007
APROVACIO
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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.
XIII.- CORRESPONDENCIA OFICIAL I ASSUMPTES DE TRÀMIT.
Es dona compte de la correspondència rebuda, essent de destacar per la seva importància :
- Escrit de l’organisme Autònom de Gestió i recaptació de tributs locals de la Diputació de
Lleida,informant del procediment per l’aprovació de les ordenances fiscals i del compliment
dels terminis perquè les mateixes puguin esser aplicades.
- Institut d’Estadística de Catalunya, sol·licitant col·laboració per elaborar els treballs de
l’Enquesta sobre l’estructura de les explotacions agràries.
- Agencia Catalana de l’Aigua, informant de l’entrada en vigor del Reial Decret Llei 4/2007,
que atribueix a les Administracions Locals la competència per autoritzar els abocaments
d’aigües residuals al clavegueram de titularitat municipal.
- Departament de Política Territorial i Obres Publiques, informant de l’aprovació definitiva
del Pla Territorial Parcial de Ponent.
- Conseller de Governació i Administracions Publiques, comunicant propera convocatòria
del PUOSC i aspectes rellevants del mateix.
- Consell Català de l’Esport, sol·licitant tramesa modificacions Projecte per complir
normativa establerta al PIEC.
En els assumptes de tràmit es comenten diverses resolucions i convocatòries d’ajuts
adreçades al ens locals.
XIV.- FACTURES I COMPTES.
S'aprova la relació de factures num 2 /2007 detallada i en poder dels regidors que ascendeix a
la quantitat de 214. 654,00 €
Son aprovades les següents factures i comptes:
Bar moderno
Bar moderno
Bar moderno
Farmacia a. Soler
Carboniques calvet,s. L.
Carboniques calvet,s. L.
Editorial aranzadi
Infouno,s. L.
Neteges camarasa
Caparros celebracions

Menu eleccions
Aperitiu, 2 - 6 - 07
Menu musics, f. Major juny - 07
Material botiquin piscines
Aigua per l'ajuntament
Aigua per l'ajuntament
Codigo leyes, llibre
Toner i repar. Impresora
Neteja clavegueram c/r. Berenguer iv
Menu fred, aplec sardanes 2007
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Carboniques calvet,s. L.
Claveria transal
Correus
Ferr. Albert soler
Fontanet,c. B.
Fru - rose
Gonzalo abogados
Gonzalo abogados
Instalbir
Mecort,scp
Mn catering
Montse prats gispert
Punto i control
Regals carme
Top oil
Alejandro marti
Quimica sero
Telefonica
Telefonica
Unipresalud
Unipresalud
Editorial aranzadi
Ilerplac modular,s. L.
Mon informatic
Carbon. Calvet
Localprom
Aqualia
Aqualia
Aqualia
Aqualia
Aqualia
Fecsa endesa
Fecsa endesa
Fecsa endesa
Fontova, joier
Quimica sero
Lleida net
Moblesl’ebenista
Coaliment, (ana puñal)
Fecsa endesa
Fecsa endesa
Fecsa endesa
Fecsa endesa
Fecsa endesa
Fecsa endesa

Begudes festa aplec sardanes
Lloguer grup f. Major juny - 07
Franqueig correspondencia, juny - 06
Copies claus i clauers
Regals i pastes, aplec sardanes
Sulfats jardins municipi
Honoraris represen. 2ntrimestre. 07
Gest. Laboral, març,abril, maig - 07
Manteniment calefaccio escola bresssol
Materials maq. Netejar carrers
Suminitre catering ebm junys
Atrasos conveni 2006/2007
Vigilancia f. M juny - 07
Aplec de la sardana
Gasoil vehicle ajuntament
Treballs p. Lluis companys i av. Guillem
Cte manteniment torre refrigeracio 3 - t
Mobil metge 18 - 05 a 17 - 06
Enllaç linia mobil ajuntament 18 - 5 a 17 - 06
Examens de salut personal
Activitat preventiva, juliol - 07
Factura de renovacio
Treballs adequacio emissora
Monitor, teclat i altres emissora
Begudes per l’ajuntament
Butlleti local sub. Juliol /desembre - 07
Canon d'aigua 27 - 3 a 2 - 6 - 07 c. Alpicat
Canon d'aigua 27 - 3 a 25 - 6 - 07 edif. Ajunt.
Canon d'aigua 27 - 3 a 25 - 6 - - 07 escola bressol
Canon d'aigua 27 - 3 a 26 - 6 - 07 escorxador
Canon d'aigua 27 - 3 a 25 - 6 - 07 zona esport.
Rebut e. Electr. Zona esport. 4 - 6 a 3 - 7 - 07
Rebut e. Elec. Casal 4 - 6 a 3 - 7 - 07
Rebut e. Elec. Llar jubilats, 4 - 6 a 2 - 7 - 07
Pins d’or per l’ajuntament
Serveis desratitzacio, juny - 07
Renovacio dominis, rosselló. Net
Treballs varis sala juntes ajunt.
Despeses varies
Rebut e. Electr. Escorxador, 14 - 5 a 11 - 7 - 07
Rebut e. Electr. Enllum. Public, 4 - 6 a 30 - 6 - 07
Rebut enllum. Et major, 4 - 6 a 30 - 6 - 07
Rebut cementiri, 14 - 5 a 11 - 7 - 07
Rebut enllum. Av. Ponent, 4 - 6 a 30 - 6 - 07
Rebut magatzem c. Alpicat, 14 - 5 a 11 - 7 - 07
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C. Residus segria
C. Residus segria
Fecsa endesa
Fecsa endesa
Fecsa endesa
Fecsa endesa
Fecsa endesa
Fecsa endesa
Fecsa endesa
Fecsa endesa
Fecsa endesa
Alulleida
C. Comarcal del segria
Fecsa endesa
Aleix - andres porta
Copiadores digitals lleida
Orange
Carbon. Calvet
Fecsa endesa
Cecilia moll maestre
Infounio,s. L.
Depatx simeo miquel

Recollida form, juny - 07
Recollida rsu, juny - 07
Rebut e. Electr. Ajunt. Vell, 14 - 5 a 12 - 7 - 07
Rebut e. Electr. Escoles, 10 - 5 a 10 - 7 - 07
Rebut e. Electr. Escoles, 10 - 5 a 10 - 7 - 07
Rebut e. Electr. Escoles, 14 - 5 a 10 - 7 - 07
Rebut e. Electr. Enllum. Public, 30 - 6 a 2 - 7 - 07
Rebut enllum. Et major, 30 - 6 a 2 - 7 - 07
Rebut consul. Vell, 14 - 5 a 12 - 7 - 07
Rebut cami colonia, 4 - 6 a 30 - 6 - 07
Rebut enllum. Av. Ponent, 30 - 6 a 2 - 7 - 07
Fusteria metal·lica, emissora
Canon escombreries, 2n trimestre - 07
Rebut cami colonia, 30 - 6 a 2 - 7 - 07
Picar camins municipi
Facturacio copies 29 - 6 - 07 a 13 - 7 - 07
Rebut telefons mobils ajunt. 16 - 6 a 15 - 7 - 07
Begudes per l’ajuntament
Rebut bombes aigua, 10 - 5 a 11 - 7 - 07
Despeses recurs abreujat, a. Milla
Ordinador despatx alcalde
Contencios administratiu 6/2007

Fecsa endesa
Fecsa endesa
Fecsa endesa
Fecsa endesa
Fecsa endesa
Marbres lluis simo
Climatit. Saufer
Fecsa endesa
Fecsa endesa
Fecsa endesa
Fecsa endesa
Fecsa endesa
Mercade,servei tecnic
Lleida net
Neteges camarasa
Excav. Cristian pena
Excav. Cristian pena
Excav. Cristian pena
Excav. Cristian pena
Excav. Cristian pena
Excav. Cristian pena
Excav. Cristian pena
Excav. Cristian pena

Rebut enllum. Public 14 - 5 a 30 - 6 - 07
Rebut enllum. Public, 14 - 5 a 30 - 6 - 07
Rebut enllum. Public, 14 - 5 a 30 - 6 - 07
Rebut enllum. Public, 10 - 5 a 30 - 6 - 07
Rebut enllum. Vvdes. S. Pere, 14 - 5 a 30 - 6 - 07
Peces marbre pel cementiri
Treballs llar de jubilats
Rebut enllum. Public, 30 - 6 a 11 - 7 - 07
Rebut enllum. Public, 30 - 6 a 11 - 7 - 07
Rebut enllum. Public, 30 - 6 a 11 - 7 - 07
Rebut enllum. Public, 30 - 6 a 11 - 7 - 07
Rebut enllum. Vvdes s. Pere, 30. 6 a 11 - 7 - 07
Treballs emissora
Renovacio dominis, rosselló. Net
Neteja clavegueram c/ unio
Treballs escoles
Treballs rambla de girona
Treballs carrer secla del cap
Treballs carrer francesc macia
Material carregat gravera
Treballs passeig lluis companys
Treballs netejar serra
Treballs cementiri
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Excav. Cristian pena
Excav. Cristian pena
Intracatalonia
Diari oficial publicacions
Fontanet,c. B.
Sergi gasa serrado
Telefonica
Telefonica
Carles orobitg jordana
Carles orobitg jordana
Carles orobitg jordana
Cobra
Semaprim,s. L.
Alfagraf grafiques
C,comarcal segria
Correus i telegrafs
Despatx simeo miquel
Ferret. Albert soler
Fru - rose
Iberbanda
Ilermarc
La mañana
La oficina
Limpiezas pirineo
Limpiezas pirineo
Limpiezas pirineo
Mn catering
Top oil
Carbon. Calvet
Telefonica moviles
Telefonica moviles
Unipresalud
Unipresalud
Fecsa endesa
Fecsa endesa
Fecsa endesa
Fecsa endesa
Fecsa endesa
Fecsa endesa
Fecsa endesa
Fecsa endesa
Fecsa endesa
Torrelsa
Fco. Casanovas subira
Fco. Casanovas subira

Treballs cementiri
Treballs escoles
Serveis emissora, juliol - 07
Suscripcio exercici 2007 bop
Coques sucre, pedalada nocturna
Rocodromo i tirolines acuatiques
Facturacio plana, juliol - 07
Facturacio plana, juliol - 07
Treballs edifici ajuntament
Treballs poliesportiu
Treballs enllumenat public
3a. Certif. Urbanit. Carrer francesc macia
Revisio extintors
Entrades piscines i altres
Recollida escombreries, juliol - 07
Franqueig correspondencia
Honoraris ass. Gral. Gener-abril - 07
Materials per l'emissora i serv. Tecnic
Sulfats per jardins
Quota internet, juliol - 07
Enmarcar fotos
Anunci edictes, pla millora
Materials despatx alcalde
Neteja escorxador i vestidors,juliol - 07
Neteja edifici ajuntament, juliol - 07
Neteja vidres general, juliol - 07
Menjars llar infants, juliol - 07
Gasoil vehicle ajuntament
Begudes per l’ajuntament
Telefon mobil ajunt. 18 - 6 a 17 - 7 - 07
Telefon mobil consul. Metge, 18 - 6 a 17 - 7 - 07
Vigilancia salud, 1 - 8 - 07 a 31 - 10 - 07
Activitat preventiva, mes d'agost - 07
Rebut e. Electr. Escoles, 3 - 7 a 2 - 8 - 07
Rebut e. Electr. Edif,ajunt. 2 - 7 a 1 - 8 - 07
Rebut e. Electr. Enllum. Public, 2 - 7 a 1 - 8 - 07
Rebut enllum. Et major, 2 - 7 a 1 - 8 - 07
Rebut zona esportiva, 3 - 7 a 2 - 8 - 07
Rebut casal, 3 - 7 a 2 - 8 - 07
Rebut llar jubilats, 2 - 7 a 1 - 8 - 07
Rebut cami colonia, 2 - 7 a 1 - 8 - 07
Rebut enllum. Av. Ponent, 2 - 7 a 1 - 8 - 07
Cafe per l'ajuntament
Neteja fora contenidors, juliol - 07
Neteja clavegueram municipi, juliol - 07

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

28

Fco. Casanovas subira
Fco. Casanovas subira
Fco. Casanovas subira
Fco. Casanovas subira
Fco. Casanovas subira
Gas natural
Gas natural, distribucion

Treballs manteniment escoles, juliol - 07
Reparar cargador colonia, juliol - 07
Senyalitzacio municipi, juliol - 07
Treballs poliesportiu, juliol - 07
Treballs neteja municipi, juliol - 07
Rebut gas edif. Ajunt. 2 - 7 a 6 - 8 - 07
Rebut gas escoles, 2 - 7 - 07 a 6 - 8 - 07

Aplicor,s. A.
Consorci residus segria
Consorci residus segria
Lleida net
Orange
Climatitzacio saufer,s. L.
Copiadores digitals lleida
Circuit urgellenc
Carbon. Calvet
Francisco casanovas
Instal·lacions albir
Instal·lacions albir
Intracatalonia
Plus fresc
Telefonica
Comercial mateu
Comercial mateu
Quimica sero,s. L.
Carles orobitg jordana
Carles orobitg jordana
Carles orobitg jordana
Claveria transal,sl.
Consell comarcal segria
Correus i telegrafs
Excavacions casanovas
Excavacions casanovas
Excavacions casanovas
Fru - rose, sccl
Hidr. Y neum. Lleidatana,sl
Iberbanda,s. A.
Liferre,s. L.
Limpiezas pirineo
Limpiezas pirineo
Limpiezas pirineo
Top - oil
Montse prats gispert
Unipresalud
De lage landen inter.

Hipoclorito per les piscines
Recollida residus rsu, juliol 07
Recollida residus form, juliol - 07
Ampliacio buzon correo, 12 - 8 - 07 a 12 - 8 - 08
Rebut telefons mobils ajunt. 16 - 7 a 15 - 8 - 07
Per netejar filtres edifici ajunt.
Facturacio copies 16 - 7 a 1 - 8 - 07
Projeccio pel·licula 18 - 8 - 07
Begudes per l’ajuntament
Treballs manten. Piscines, temporada - 07
Treballs varis xarxa clavegueram
Treballs manteniment escoles
Serveis noticies emissora, agost - 07
Xocolata per la pedalada nocturna
1 modem router adsl per l’ajunt.
Pintura per senyalitzacio municipi
Pintura per senyalitzacio municipi
Serveis desratitzacio
Treballs varis enllumenat public
Reparacions llar de jubilats
Reparacions edifici ajuntament
Lloguer taladro elect. C/ moli bota
Recollida escombreries, agost - 07
Franqueig corresp. Agost - 07
Treballs cami la tossa
Canon abocador, runes cami la tossa
Treballs av. Catalunya
Sulfats per jardins
Respalls maquina netejar carrers
Quota internet, agost - 07
Treballs retro, camp de volei
Manteniment escorxador, agost - 07
Manteniment totes depend. Agost - 07
Neteja vidres generals, agost - 07
Gasoil vehicle ajuntament
Prestacio serveis e. Bressol, 1er trim.
Actiivitat preventiva, set - 07
Quota lloguer fotocopiadora
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Diputacio de lleida
Diputacio de lleida
Fecsa endesa
Fecsa endesa
Fecsa endesa
Fecsa endesa
Fecsa endesa
Fecsa endesa
Fecsa endesa
Fecsa endesa
Fecsa endesa
Ambio
Diputacio de lleida
Diputacio de lleida
Ferret. Casanovas
Ferret. Casanovas
Francisco casanovas
Francisco casanovas
Francisco casanovas
Francisco casanovas
Francisco casanovas
Francisco casanovas
Francisco casanovas
Gas natural, distribucion
Taboha plasti
Ascensors marvi
Ascensors marvi
Fundicio ductil benito,sl.
Ron pujol
Gas natural, distribucion
Gas natural, distribucion
Transports ochoa
Electr. Calbet
Joan ramon gonzalez
Fecsa endesa
Fecsa endesa
Fecsa endesa
Fecsa endesa
Diari oficial publicacions

Bestreta adq. Mobiliari sala cultural
Bestreta connex - canonada aigües
Rebut e. Electr. Edif. Ajunt. 1 - 8 a 3 - 9 - 07
Rebut e. Electr. Escoles, 2 - 8 a 3 - 9 - 07
E. Electr. Enllum. Av. Catalunya,1 - 8 a 3 - 9 - 07
E. Electr. Enllum. Av. Ponent, 1 - 8 a 3 - 9 - 07
E. Electr. Enllum. Et c/major, 1 - 8 a 3 - 9 - 07
E. Electr. Cami colonia, 1 - 8 a 3 - 9 - 07
E. Electr. Llar jubilats, 1 - 8 a 3 - 9 - 07
E. Electr. Casal, 2 - 8 a 3 - 9 - 07
E. Electr. Zona esportiva, 2 - 8 a 3 - 9 - 07
Asist. Tecnica validacio expl. Ramadera
Anunci bop, exp. Modif. Credit 1
Anunci bop, compte gral. Ajunt. 2006
Sacs de pinso per als gossos
Materials per equipament, agost - 07
Treballs manteniment escoles, agost - 07
Manteniment clavegueram, agost - 07
Treballs varis llar jubilats, agost - 07
Treballs senyalitzacio municipi, agost - 07
Treballs manteniment piscines, agost - 07
Treballs muntatge emissora, agost - 07
Neteja fora contenidors, agost - 07
Rebut gas casal, 27 - 6 a 30 - 8 - 07
Paper fotocopiadora
Manteniment ascensor escoles, 9 - 07
Manteniment ascensor edif. Ajunt. 9 - 07
Pilones per vies publiques
Ron cremat, diada 11 - 9 - 07
Rebut gas edif. Ajunt. 6 - 8 - 07 a 3 - 9 - 07
Rebut gas escoles, 6 - 8 - 07 a 3 - 9 - 07
Despeses transport banderes
Reprod. Mpa, obsequis pubilles
Conferencia sala plens, diada 11 - 9 - 07
E. Electr. Enllum. Public, 11 - 7 a 12 - 9 - 07
E. Electr. Enllum. Public, 11 - 7 a 13 - 9 - 07
E. Electr. Enllum. Public, 11 - 7 a 13 - 9 - 07
E. Electr. Enll. C. Benavent, 11 - 7 a 13 - 9 - 07
Anunci,reforma inst. Electr. Enllum.

Copiadores digitals lleida
Torrelsa
Mein, s. A.
Serhuman, cancer y vida
Dom arquitectes. Sl.
Orange

Facturacio copies, 21 - 8 a 18 - 9 - 07
Gots i cafe per l’ajuntament
Recanvis cap de rana i cua, parc infantil
Paper fotocopiadora, ecologic
Direccio obres urbanit. C/francesc macia
Telefons mobils ajunt. 16 - 8 a 15 - 9 - 07
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XV.- PRECS I PREGUNTES
No es formulen.
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 22:00 hores i s’estén la
present acta que signa el Sr. Alcalde amb mi el Secretari que Certifico
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