
 

 
 
 
 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA 
 
A Rosselló de Segrià, a vit i nou de març de dos mil set. Essent les dinou trenta hores es 
reuneix la Corporació Municipal a la Casa Consistorial per celebrar sessió ordinària sota la 
Presidència del Sr. Alcalde En G. Albert Casanovas Jover i hi concorren els senyors 
Regidors, Bartomeu Gorgues Gorgues, Josep Abad i Fernández, Josep Lluis Escuer Lopez, , 
Jordi Seuma Justribó Tonet Jove Guillaumet, Pere J. Vidal Torruella i Jaume Fernández i 
González, i Lluis Vicente Bassas, amb l’assistència de mi el Secretari, En Segundo Fèlix 
Ruiz Martínez.  
Declarat obert l'acte per la Presidència, es procedeix a conèixer els assumptes inclosos a 
l'ordre del dia.  
 
I.- LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR.  
Per Secretaria es pregunta si algun membre de la Corporació ha de formular alguna 
observació a la acta anterior de data 22/02/2007, i no realitzant - se cap es aprovada per 
unanimitat 
 
II.- PRESA POSSESSIÓ CARREC REGIDOR Lluis Vicente Basses.  
Declarat obert l'acte per la Presidència, atès la Renuncia presentada per el Regidor Jose 
Maria Bonilla Lopez, amb data 5 de febrer de 2007, de la qual el Ple de l’Ajuntament de data 
22 de Febrer de 2007 va prendre coneixement ; Atès que l’ordre de substitució esta establert 
imperativament per la Llei Orgànica de Regim Electoral General, essent la següent de la 
llista Lluis Vicente Basses, Atès que la Junta Electoral Central ha expedit la nova credencial 
de Regidor al següent de la Llista de CIU, Sr. Lluis Vicente Basses atès que per adquirir la 
plena condició de Regidors, els candidats electes hauran de jurar o prometre acatament a la 
Constitució, el Sr. President invita a el Regidor electe que exposi en aquest acte si l'afecta 
alguna causa d'incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva proclamació, tal com 
estableix els articles 6. è, 7. è, 177 i 178 de la Llei Orgànica núm. 5/1985, de 9 de juny, als 
que donà lectura el Secretari, després de la qual cosa i obtingut com a resultat que no l'afecta 
cap causa d'incompatibilitat sobrevinguda, el Secretari informa que el candidat electe, de 
conformitat amb allò que disposa l'apartat 5 de l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, modificada en aquest punt per l'article 4 de la Llei 
9/1991, de 22 de març, ha formulat declaració sobre causes de possible incompatibilitat, 
sobre els seus bens i sobre qualsevol activitat que el proporcioni o pugui proporcionar 
ingressos econòmics.  
A continuació, de conformitat amb allò que disposa el número 8 de l'article 108 de la Llei 
orgànica 5/1985 de 19 de juny, del Règim Electoral General, modificat per la Llei Orgànica 
8/1991, de 13 de març, en el moment de la presa de possessió i per tal d'adquirir la plena 
condició del càrrec de Regidor, el candidat electe haurà de jurar o prometre acatament a la 
Constitució, per això per part del Sr. President de la Corporació formularà al candidat electe, 
la següent pregunta: 
"¿Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de REGIDOR amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la constitució com a norma 
fonamental de l’Estat?".  
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Contestant En Lluís Vicente Basses, SI HO PROMETO,  
 
Realitzada dita operació es procedeix a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del dia.  
 
III.- APROVACIO DEFINITVA PRESSUPOST 2007 I ANNEXOS.  
Transcorregut el termini reglamentari establert a l'edicte publicat al Butlletí Oficial de la 
Província, núm. 33 de 6 de març de 2007, relatiu a l'exposició al públic del Pressupost 
General de l'Ajuntament de Rosselló, per a l'exercici de 2. 007, i no havent - se presentat cap 
reclamació durant els quinze dies hàbils d'exposició, segons l'article 169 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, esdevé en pressupost definitiu, i per unanimitat dels assistents s'acorda:  
 
Primer.- Aprovar definitivament el pressupost general per a 2007, amb el següent resum per 
capítols: 
 
RESUM PER CAPÍTOLS 
 
PRESSUPOST D'INGRESSOS 
A) OPERACIONS CORRENTS 

Capítol CONCEPTE Euros 
1 Impostos Directes 501. 675,61  
2 Impostos Indirectes 260. 000,00 
3 Taxes i altres ingressos   587. 959,52 
4 Transferències corrents   432. 000,00 
5 Ingressos patrimonials 167. 000,00 

 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 

Capítol CONCEPTE Euros 
6 Enajenació de Inversions Reals 275. 000,00 
7 Transferències de capital   466. 364,87 
8 Variació actius financers   
9 Variació de passius financers   400. 000,00 
TOTAL INGRESSOS 3. 090. 000,00 

 
PRESSUPOST DE DESPESES 
A) OPERACIONS CORRENTS 

Capítol CONCEPTE Euros 
1 Remuneracions de personal  330. 690,95 
2 Compra de béns corrents i de serveis 939. 298,50 
3 Interessos    63. 824,69 
4 Transferències corrents    50. 101,01 
 
 

  

 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 

Capítol CONCEPTE Euros 
6 Inversions reals   1. 609. 581,85 
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7 Transferències de Capital  
8 Variació Actius Financers   
9 Variació de passius financers   96. 503,00 
TOTAL DESPESES 3. 090. 000,00 

 
Segon.- Inserir en el Butlletí Oficial de la Província l'estat del Pressupost General, resumit a 
nivell de capítols, així com la plantilla orgànica del personal de la Corporació 
 
IV.- MOCCIO INCLUSIÓ.  
Per l’Alcaldia es manifesta que per descuit involuntari, no es va incloure a l’ordre del dia 
l’assumpte de Modificació POUM en el àmbit del SUD 4, imprescindible per poder tractat el 
següent punt de l’ordre del dia en tractant - se de una figura superior de planejament que 
afecta a l’aprovació provisional del pla parcial Sud 4. 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: 
 
APROVACIO PROVISONAL MODIFICACIÓ P. O. U. M EN EL AMBIT DEL SUD4.  
“Vist l’acord del Ple de la Corporació de data 28 de març de 2006, pel qual s’aprova 
inicialment la Modificació Puntual del P. O. U. M. referent a d’inclusió en el Sector SUD 4 
dels terrenys destinats a la Depuradora d’aigües Residuals i el seu canvi de regim urbanístic, 
passant aquests terrenys de sol no urbanitzable a sòl urbanitzable delimitat, ajustant la seva 
superfície el Sector de 264. 569 m2 a 275. 346 m2.  
 
Vist que l’esmenta’t acord va ser sotmès a informació pública pel termini d’un mes, 
mitjançant la seva publicació al DOGC, núm. 4620, en data 25 d’abril de 2006, al BOP, núm. 
51 en data 15 d’abril, al Diari de La Mañana en data 12 d’abril de 2006, i al Taulell 
d’Anuncis municipal, i vist que finalitzat l’esmentat termini, no s’ha presentat cap al·legació 
al respecte.  
Vist que dita tramitació es realitza de manera simultània amb el Pla Parcial SUD 4, que 
incorpora la modificació objecte d’aquest acord i el qual incorpora el Informe Ambiental 
corresponent i que també contempla audiència als Ajuntaments limítrofes d’aquest municipi, 
sense que hagin presentat cap al·legació dins el termini atorgat a l’efecte, així com els 
informes demanats als organismes corresponents.  
Atès allò que disposa l'article 68 i 83 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, s’acorda per unanimitat  
Atès la competència prevista a l’article 22. 2. c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local, i vist l’informe de la Comissió Informativa d’Urbanisme i 
Medi Ambient, el Ple de l’Ajuntament ACORDA amb el vot favorable dels 9 regidors 
assistents i per tant amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres 
de la Corporació, el següent: 
 
PRIMER.- APROVAR provisionalment la Modificació Puntual del P. O. U. M. referent a 
d’inclusió en el Sector SUD 4 dels terrenys destinats a la Depuradora d’aigües Residuals i el 
seu canvi de regim urbanístic, passant aquests terrenys de sol no urbanitzable a sòl 
urbanitzable delimitat, ajustant la seva superfície el Sector de 264. 569 m2 a 275. 346 m2.  
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SEGON.- REMETRE a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida l’esmentada 
Modificació per tal que procedeixi, si s’escau, a l’aprovació definitiva i publicació de la 
Modificació Puntual del P. O. U. M. de referència”.  
 
V.- APROVACIO PROVISIONAL PLA PARCIAL SECTOR SUD 1.  
“Vist l’acord del Ple de la Corporació de data 28 de març de 2006, pel qual s’aprova 
inicialment EL PLA PARCIAL corresponent al Sol Urbanitzable Delimitat núm. 1 (SUD 1),” 
Costa dels Carros “ redactat per DOM Arquitectes Associats SL, previst en el Pla 
d’Ordenació Urbanístic Municipal de Rosselló.  
Vist que l’esmentat acord va ser sotmès a informació pública pel termini d’un mes, 
mitjançant la seva publicació al DOGC, núm. 4620, en data 25 d’abril de 2006, al BOP, núm. 
51 en data 15 d’abril, al Diari de La Mañana en data 12 d’abril de 2006, i al Taulell 
d’Anuncis municipal,  
 
Atès que durant el període d'informació pública que va concloure el 25 de maig de 2006, es 
van presentar 2 al·legacions i amb posterioritat es van presentar 2 al·legacions més fora de 
termini. : 
 - l’al·legació amb registre d’entrada núm. 704, de 25/05/06, presentada pel senyor Josep 
Maria Hortet Bellmunt 
 - l’al·legació amb registre d’entrada núm. 705, de 25/05/06, presentada pel senyor Josep 
Maria Torrelles Garrido.  
 - l’al·legació amb registre d’entrada núm. 790, de 07/06/06, presentada pel senyor Bertomeu 
Gorgues Gorgues en representació de Garcia Gorgues SL 
 - l’al·legació amb registre d’entrada núm. 1. 613, de 14/11/06, presentada pels senyors 
Sebastiá Dalmau Barral, Meritxell Dalmau Farrero, I Montserrat Dalmau Farrero.  
La totalitat de les al·legacions presentades s’han analitzat juntament amb els representants 
municipals, i s’han atès en el sentit següent: 
Segons consta en la memòria del pla parcial: 
 
Vist que en data de 2006 es va donar audiència als Ajuntaments de Torrefarrera, Alpicat, 
Vilanova Segrià i Benavent colindants d’aquest municipi, sense que hagin presentat cap 
al·legació dins el termini atorgat a l’efecte.  
Vist que s’ha demanat informe als següents Organismes que es relacionen a continuació, amb 
el resultat que tanmateix s’indica en la memòria del pla parcial: 

• Direcció General de Carreteres 
• Direcció General de Ports i Transports 
• Secretaria de Estado de Telecomunicacions 
• Departament de Medi Ambient 
• Agència Catalana de l’Aigua 
• Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 
• Direcció General de Comerç 
• Canal de Pinyana 
• Aqualia 
• Telefònica.  
• Fecsa Endesa.  

 
Atès l’article 83 del text refós de la Llei d’Urbanisme, l’article 114. 3 del text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
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l’article 22. 2. c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local, 
modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre de mesures per la modernització del 
govern local.  
 
El Alcalde i el Regidors d’Urbanisme proposa l'adopció per l’Ajuntament Ple del següent 
acord: 
PRIMER. Aprovar provisionalment el Pla Parcial corresponent al Sol Urbanitzable Delimitat 
núm. 1 (SUD 1),” Costa dels Carros “ redactat per DOM Arquitectes Associats SL, previst en 
el Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal de Rosselló  
SEGON. Resoldre les al·legacions presentades pels interessats en el tràmit d'exposició 
pública, en els termes de l'informe tècnic - municipal de referència. Memòria del Pla Parcial 
de referència. i que es donen per reproduïts en aquest acord. I que s’incorporaran al mateix, 
amb certes modificacions respecte als contingut del pla inicialment aprovat, que no es 
qualifiquen com a substancials i que s’incorporaran en la documentació del Pla.  
TERCER. Remetre a la Comissió de Urbanisme de Lleida el Pla Parcial objecte d'aprovació, 
per tal que procedeixi, si s’escau, a l’aprovació definitiva i publicació ”.  
 
VI.- APROVACIO PROVISIONAL PAL PARCIAL SECTOR SUD 4.  
“Vist l’acord del Ple de la Corporació de data 28 de març de 2006, pel qual s’aprova 
inicialment EL PLA PARCIAL corresponent al Sol Urbanitzable Delimitat núm. 4 (SUD 4),” 
Miralbó “ redactat per DOM Arquitectes Associats SL, previst en el Pla d’Ordenació 
Urbanístic Municipal de Rosselló  
Vist que l’esmentat acord va ser sotmès a informació pública pel termini d’un mes, 
mitjançant la seva publicació al DOGC, núm. 4620, en data 25 d’abril de 2006, al BOP, núm. 
51 en data 15 d’abril, al Diari de La Mañana en data 12 d’abril de 2006, i al Taulell 
d’Anuncis municipal,  
 
Atès que durant el període d'informació pública que va concloure el 25 de maig de 2006, es 
van presentar 2 al·legacions: 
 - l’al·legació amb registre d’entrada núm. 701, de 24/05/06, presentada pel senyor Ignasi 
Abad Melé  
 - l’al·legació amb registre d’entrada núm. 714, de 25/05/06, presentada pel senyor Enrique 
Navarrete Navarro en representació de l’empresa ALIER SA  
La totalitat de les al·legacions presentades s’han analitzat juntament amb els representants 
municipals, i s’han atès segons consta en la memòria del pla parcial: 
  
Vist que en data de 2006 es va donar audiència als Ajuntaments de Torrefarrera, Alpicat, 
Vilanova Segrià i Benavent colindants d’aquest municipi, sense que hagin presentat cap 
al·legació dins el termini atorgat a l’efecte.  
Vist que s’ha demanat informe als següents Organismes que es relacionen a continuació, amb 
el resultat que tanmateix s’indica en la memòria del pla parcial: 

• Direcció General de Carreteres 
• Direcció General de Ports i Transports 
• Secretaria de Estado de Telecomunicacions 
• Departament de Medi Ambient 
• Agència Catalana de l’Aigua 
• Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 
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• Direcció General de Comerç 
• Canal de Pinyana 
• Aqualia 
• Telefònica.  
• Fecsa Endesa.  

 
Atès l’article 83 i següents del text refós de la Llei d’Urbanisme,, l’article 114. 3 del text 
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, l’article 22. 2. c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases 
de Règim Local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre de mesures per la 
modernització del govern local.  
 
El Alcalde i el Regidors d’Urbanisme proposa l'adopció per l’Ajuntament Ple del següent 
acord: 
PRIMER. Aprovar provisionalment el Pla Parcial corresponent al Sol Urbanitzable Delimitat 
núm. 4 (SUD 4),” Miralbó “ redactat per DOM Arquitectes Associats SL, previst en el Pla 
d’Ordenació Urbanístic Municipal de Rosselló  
SEGON. Resoldre les al·legacions presentades pels interessats en el tràmit d'exposició 
pública, en els termes de l'informe tècnic - municipal de referència (. Memòria del Pla 
Parcial) i que es donen per reproduïts en aquest acord 
TERCER. Remetre a la Comissió de Urbanisme de Lleida el Pla Parcial objecte d'aprovació, 
per tal que procedeixi, si s’escau, a l’aprovació definitiva i publicació ”.  
 
Quart.- Com sigui que hi ha una tramitació simultània de dues figures del Planejament 
urbanístic - article 83. 9 del Text refós de la Llei d’Urbanisme - aquest Pla Parcial no podrà 
ser executiu fins l’aprovació definitiva de la Modificació Puntual del POUM en relació a 
l’incorporació dels terrenys de la depuradora dins del Sector Sud 4.  
 
VI.- ENCARREG REDACCIÓ PROJECTES DE REPARCELACIO sud 1 I sud 4.  
El municipi de Rosselló, a l’any 2005 va aprovar el Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal, 
en el seu desenvolupament ens troben executant el Pla Parcial SUD 1 i SUD 4 i atès la 
necessitat de procedir a gestionar dits àmbits, una vegada realitzada la seva aprovació 
provisional d’ambos sectors, s’ha demanat pressupost a Dom Arquitectes Associats, 
redactors del POUM i coneixedor de la matèria i del municipi, ja que aquest Ajuntament no 
disposa de tècnic competent per redactar-les.  
 
Atès l’informe del secretari interventor de la corporació, en l’informe, que fa palesa que es 
tracta de un contracte de consultoria i assistència i possibilitats de contractació a emprar.  
Atès el Pressupost presentats, per import de 42. 456,00 Euros i 25. 520,00 euros.  
S’acorda : 
1r. Aprovar l’encàrrec, per redactar el Projecte de reparcel·lació dels Sectors SUD 1 i SUD 4 
de Rosselló,  
2n. Encarregar la redacció dels mateixos a DOM ARQUITECTES ASSOCIATS, per els 
import de 25. 520,00 i de 42. 456,00 Euros respectivament.  
3er. Aprovar les condicions següents, que han de regir aquest contracte: 
 
A) CONDICIONS PARTICULARS 
El contingut s’ajustarà als criteris de l’article 120 del Text refós de la Llei d’Urbanisme.  
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1.- Els terminis dels treballs s’inicia des de l’entrega de la certificació registral de les 
escriptures de les finques aportades.  
L’execució dels treballs es fixen en: 
a) Per presentar avenç 2 mesos.  
b) Per presentar l’aprovació inicial 2 mesos  
c) Els treballs posteriors de modificació del documents per a l’aprovació definitiva si es el 
cas es tarifaran en el seu moment i en funció del seu contingut.  
 
VII.- RATIFICACIÓ DECRET SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER 
CONTRACTAR TREBALLADORS DESOCUPATS AMB L’OBJECTIU DE FER 
LES OBRES I OFERIR ELS SERVEIS D’INTERÈS GENERAL I SOCIAL, 
Es dona comptes dels decrets de l’Alcaldia de data 27 DE FEBRER DE 2007, que son del 
contingut següents:: 
Vista la Resolució del Departament de Treball TRE/366/2007, de 8 de febrer, de 
convocatòria per a l’any 2007 per a la concessió de subvencions per als projectes destinats a 
la contractació de treballadors/res desocupats/des per a la realització d’obres i serveis 
d’interès general i social en col·laboració amb entitats locals. i atès que aquest Ajuntament 
està interessat en la ordenació i classificació de la seva documentació administrativa, per 
portar a terme la gestió dels seus interessos en l’àmbit de les seves competències, en. tenir 
l’oficina Municipal de la Campanya de la Fruita per atendre amb coneixement del tema, als 
treballadors i empresaris que demanen informació i assessorament en plena campanya; en 
potenciar polítiques de Joventut des de l’Ajuntament i així poder endegar actuacions 
formatives i educatives dirigides als joves de 16 a 30 anys del municipi; en el manteniment 
del casc urbà, tant dels carrers com de les zones verdes, incorporant una persona amb una 
discapacitat psíquica o retard mental, que té sempre menys opcions de trobar feina, i per 
últim donar l’oportunitat a un col·lectiu protegit com són els joves menors de 25 anys, que 
porten menys de sis mesos en situació d’atur i que encara no han accedit a cap mesura 
formativa, per prestar servies de vigilància i control en els piscines municipals 
Per tot això, en virtut de les facultats que legalment m'han estat atribuïdes,  

RESOLC:  
Primer.- Acollir-me a l’anomenada convocatòria, en els projectes corresponents 
 
Segon.- Sol·licitar la Subvenció establerta a la citada Resolució, pel següent Projecte: 
 - ARXIVER/A MUNICIPAL 2007 
 - OFICINA MUNICIPAL CAMPANYA DE LA FRUITA 2007 
 - DINAMITZADOR JOVE DE CARRER 2007 
 - MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES I ZONES VERDES 2007 
 - SOCORRISTES DE PISCINES MUNICIPALS 2007 
 
Aprovar les sol·licituds esmentades i documentació complementaria que figura a l’expedient.  
 
Tercer.- Habilitar el crèdit necessari per la seva execució.  
 
Quart.- Atorgar poders a l’alcalde per signar els documents necessaris a l’efecte”.  
 
Al respecte la Corporació i vistes les circumstancies concurrents, ratifica i dona conformitat 
al mateix 
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VIII.- RATIFICACIÓ SOL·LICITUD SUBVENCIÓ ACTUACIONS D’ORDENACIÓ 
AMBIENTAL DE L’IL·LUMINACIÓ EXTERIOR A ROSSELLÓ.  
Vista la Resolució del Departament de Medi Ambient i Habitatge MAH/377/2007, de 8 de 
febrer, per la qual es fa pública la convocatòria d’ajuts per a la realització d’actuacions 
d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior corresponent a l’any 2007.  
Atès que en aquest municipi, existeixen indrets que no s’adeqüen a la Llei 6/2001 de 
Contaminació Lumínica,  
Per tot això, en virtut de les facultats que legalment m'han estat atribuïdes,  

RESOLC:  
Primer.- Acollir-se a l’anomenada convocatòria.  
Segon.- Sol·licitar la Subvenció establerta a la citada Resolució, per a l’actuació següent: 
 - Adequació per actuacions de prevenció de la contaminació lluminosa a Rosselló, segons 
Memòria redactada per Josep Piqué Palacin.  
Tercer.- Assumir el compromís d’executar l’actuació en cas de que sigui subvencionada amb 
lo sol·licitat.  
Quart.- Donar compte d’aquest Decret al primer Ple que es celebri.  
Al respecte la Corporació resta assabentada.  
 
IX. APROVACIO MODELS DECLARACIO DE INTERESSOS.  
Amb motiu de les Eleccions Municipals a celebrar el proper dia 27 de maig de 2007 i atès que 
es requisit previ per prendre possessió del carrer els nous regidors electes segons disposa 
l’article 108 de la LOREG, A MES DE JURAR O PROMETRE ACATAMENT A la 
Constitució, complimentar l’obligació que l’article 75 de la Llei de Bases de Regim local 
imposa de formular dues declaracions una sobre causes de possible incompatibilitat i sobre 
qualsevol activitat que les proporcioni o els pugui proporcionar ingressos econòmics i una altra 
dels seus bens patrimonials, declaracions ambas que segons acords de la Junta Electoral Central 
ha d’aprovar el ple de la Corporació, i presentats models per la seva aprovació de sendes 
declaracions, son aprovats per unanimitat,  
 
X.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ LLAR 
D’INFANTS.  
Atès que per Resolució EDU/419/2007 del dia 14 de febrer, s'atorguen les subvencions a les 
Corporacions Locals titulars de centres de Llars d’Infants corresponent a l'any 2006 - 2007 i 
que aquest Ajuntament figura com a beneficiari de una subvenció de 48. 600,00 Euros.. Atès 
que d'acord amb el article 4 de l'esmentada resolució i per tal de tramitar el pagament de la 
subvenció les corporacions beneficiaries han de trametre certificat de l'acord del ple 
acceptant la subvenció, abans del 15 de setembre de l’any en curs.  
A proposta de l'alcaldia i per unanimitat, s'acorda: 
Primer Acceptar la subvenció atorgada per la Direcció General de Centres Docents del 
Departament d'Educació de la Generalitat, corresponent a l'any 2006/2007.  
Segon.- Remetre dit acord i resta documentació requerida al Departament d'Educació, 
Direcció General de Centres Docents, Serveis de Règim Econòmic, autoritzant a l'Alcaldia 
per la seva gestió.  
 
XI.- DECRETS E INFORMES ALCALDIA I REGIDORIES.  
Seguidament per l’Alcalde es dona compte dels següents decrets: 
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- Prorroga Llicencia municipal construcció polígon tir Can Bosch.  
- Proposta Resolució Activitat Subministres Cel·lulòsics, manipulació paper i cartró.  
- Resolució Expedient Ignasi Abad Mele e Hijos S. A. activitat ramadera Camí 

Benavent. Aus de corral.  
- Proposta Resolució Activitat Jaume Rubinat Tarragona, Taller Serralleria Avd 

Catalunya 17.  
-  Exempció IVTM a Meritxell Botargues, Ramon Tomas Gruas i Agusti Subira Vives.  
- Denegació sol·licitud baixa arbitris instat per Maria Isabel Farrero Pintat immoble 

Carrer Major 135, bis part posterior.  
- Adquisició Ordinadors Escoles i reparacions porta, amb motiu del robatori produït.  

 
Informes d’interès.  

- Elecció Comunitat General de Regnats Canal Pinyana 29 de Març.  
- Actes prèvies d’ocupació Carretera N - 230 Rotondes, previstes a finals d’abril, 

primer de maig.  
- Convocatòria Reunió Junta Compensació Provisional PMU 1B, a efectes de iniciar 

tramitació per gestionar dit àmbit, aprovant Estatus i Bases.  
- Demostració de diverses maquines d’escombrar carrers.  
- Visita prevista amb el Delegat d’Ensenyament, problemàtica Escoles, Llar d’Infants i 

possible Institut.  
- Programa de la Setmana Cultural a les Escoles.  
- Denuncia Santi Comella, respecte obres Il·legals al Camí d’Almacelles, davant la 

Direcció General d’Urbanisme.  
 
El regidor Sr. Escuer, informa de les Obres del Mur contenció carrer Canal Pinyana. 
Igualment manifesta la poca serietat de l’Empresa Adjudicatària respecte a l’acabament de 
l’obra Francesc Macià, respecte a la instal·lació elèctrica.  
I per últim coment l’enfonsament del carrer de la Cooperativa.  
El Sr. Jordi Seuma, comenta la organització de un Concert patrocinat per Emun i altres 
entitats en Almenar a finals d’Abril.  
 
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 25/2007 
NOM/DOMICILI GLORIA ALTISENT VALLVERDU 

C/ Celler, 2, 2n. 2a 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIÓ Reformes Bany i cuina vivenda del c/ Celler, 2 
CONTRATISTA Servei Integral de Reforma 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 6 - 3 - 2007 
 
Nº EXPEDIENT 129/2006 
NOM/DOMICILI JUAN LUIS ROBLES ESTEVEZ 

C/ Sitges, 17 
25124 - ROSSELLO 
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DESCRIPCIO Reforma vivenda del c/ Socos, 3 
CONTRATISTA Ell mateix 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 7 - 3 - 2007 
 
Nº EXPEDIENT 34/2007 
NOM/DOMICILI FECSA ENDESA 

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

DESCRIPCIO Instal·lació nova linia subterrania de B. T. al carrer Verge del Pilar, 15 (a petició de 
Josaf,SL. ) 

CONTRATISTA Cobra 
INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 14 - 3 - 2007 
 
Nº EXPEDIENT 29/2007 
NOM/DOMICILI GAS NATURAL SDG 

Poligon Industrial El Segre parc. 301 
c/ Enginyer Pau Agusti 
25191 - LLEIDA 

DESCRIPCIO Obrir Cates nou subministrament de gas al carre del Sol, 5 - 7 i 12 - 14 
CONTRATISTA Ells mateixos 

INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 15 - 3 - 2007 
 
Nº EXPEDIENT 32/2007 
NOM/DOMICILI NOROEST, S. L.  

Raval, 40 
25124 - ROSSELLO 

DESCRIPCIO Obertura rasa per connexió xarxa clavegueram al carrer Muntaner 
CONTRATISTA Construsimo, SL.  

INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 15 - 3 - 2007 
 
Nº EXPEDIENT 28/2007 
NOM/DOMICILI TELEFONICA 

Av. Josep Tarradelles, 8 - 10, 1er 2a 
08029 - BARCELONA 

DESCRIPCIO Autorització per canviar cabina de telefon de la Plaça Aviador d’aquest Municipi 
CONTRATISTA Ells mateixos 

INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 27 - 3 - 2007 
 
Nº EXPEDIENT 13/2007 
NOM/DOMICILI BIENVENIDA SUBIRA FARRERES 

Cristofol de Boleda, 10 
25006 - LLEIDA 

DESCRIPCIO Execució edifici Plurifamiliar de 2 habitatges i garatge al carrer Plaça de l’Esglesia, 
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12 
CONTRATISTA Construccions Fernandez Solans 

INFORME FAVORABLE 
APROVACIO Decret d’Alcaldia 27 - 3 - 2007 

 
Segregacions i Parcel·lacions : Decrets de data 26/02/2007  
Josefa Natividad Baldoma Jovell : Finca urbana C/ Major 63.  
Genis A. Casanovas Jover: Finques Ramon Berenguer IV, 9 - 11.  
Aida Jover Santalo : Finques Ramon Berenguer IV, 7 
 
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.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I ASSUMPTES DE TRÀMIT.  
Es dona compte de la correspondència rebuda, essent de destacar per la seva importància : 
 - Sobreseïment Procediment Actuacions Genis Casanovas –Badio /Santi Comella incidents desembre 
de 2005.  
Convocatòria Federació Municipis de Catalunya, comissió petits municipis.  
Convocatòria Consorci Comunicació Local, Assemblea General.  
Aprovació Definitiva Modificació POUM àmbits PMU A PMU B.  
Revocació Parcial Subvencions Plans d’Ocupació.  
Remissió Informes Favorables ACA respecte als Sectors SUD 1 i IV.  
Autorització Intervenció arqueològica Projecte Autovia A - 14.  
Consell Comarcal Segrià, comunicant aprovació aportacions serveis tècnics comarcals, socials i de 
recollida escombraries.  
Consell Comarcal Segrià, envers petició prorroga sacrifici animals fins la posa en marxa del nucli 
zoològic d’Alcano.  
Direcció General de Qualitat Ambiental, comunicant finalització imminent del termini per presentar 
modificacions a la zonificació del terme respecte a la protecció a la contaminació lluminosa.  
Escrit de l’Assemblea Lleidatana en defensa dels Espais Públics, a efectes d’adhesió al manifest de 
gratuïtat del aparcament del Hospital Arnau de Vilanova.  
Resolució del Departament de Justícia, subvenció al Jutjat de Pau 2007.  
Convocatòries Diverses  
Es resta assabentats.  
 
XIV.- FACTURES I COMPTES 
S'aprova la relació de factures detallada i en poder dels regidors que ascendeix a la quantitat 
de  81.099,35 € 
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DATA INTERESSAT DESCRIPCIO 
19/02/2007 RETOLS TALAMONTE,S. L.  Rotuls per Radio Rosselló 
14/02/2007 NETEGES CAMARASA Treballs desbossar clavegueram, c/ Graver de Dalt 
19/02/2007 FUNDICIO DUCTIL BENITO,S. L.  Cendres, font, i altres pel Municipi 
26/02/2007 DISTRIBUIDORA BASICA Materials per l'escola, setmana cultural 
27/02/2007 INFOUNIO,S. L.  Materials informatics 
19/02/2007 WOLTERS KUWER Manual del’IVA 3a. edicio 
01/03/2007 CARLES OROBITG Treballs varis edif. ajuntament 
01/03/2007 CARLES OROBITG Treballs reparacions enllumenat public 
01/03/2007 CARLES OROBITG Treballs arranjamenenllum. poliesportiu 
28/02/2007 CINESI (Consultoria de transport) Estudi evaluacio mobilitat generada noves arees Mun.  
25/02/2007 INTRACATALONIA Prestació serveis noticies emissora, febrer-07 
05/03/2007 RIEGOS COSTA,S. L.  Materials per arranjament tuberia reg 
28/02/2007 CULTURA NATURAL SCP Manteniment jardins Municipi, febrer-07 
28/02/2007 CULTURA NATURAL SCP Reposicio arbres Municipi, febrer-07 
28/02/2007 LIMPIEZAS PIRINEO,S. L.  Neteja vidres totes dependencies, febrer-07 
28/02/2007 LIMPIEZAS PIRINEO,S. L.  Serveis neteja totes dependencies febrer-07 
28/02/2007 LIMPIEZAS PIRINEO,S. L.  Serveis neteja escorxador i vestidors, febrer-07 
08/03/2007 PILAR SANCHO (Akiara) Subvenció curs gimnastica, octubre - 06 
08/03/2007 PILAR SANCHO (Akiara) Subvencio curs gimnastica, desembre - 06 
08/03/2007 PILAR SANCHO (Akiara) Subvencio curs gimnastica, gener-07 
08/03/2007 PILAR SANCHO (Akiara) Subvencio curs gimnastica, febrer-07 
08/03/2007 PILAR SANCHO (Akiara) Subvencio curs gimnastica, març - 07 
06/03/2007 FCO. CASANOVAS SUBIRA Reparacions regs, febrer-07 
06/03/2007 FCO. CASANOVAS SUBIRA reparacions tuberia regs vial, febrer-07 
06/03/2007 FCO. CASANOVAS SUBIRA Manteniment i neteja clavegueram municipi, febrer-07 
06/03/2007 FCO. CASANOVAS SUBIRA Reparacions varies edif. Ajuntament, febrer-07 
06/03/2007 FCO. CASANOVAS SUBIRA Treballs senyalitzacio Municipi, febrer-07 
06/03/2007 FCO. CASANOVAS SUBIRA Treballs col·locacio i reformes fonts, febrer-07 
06/03/2007 FCO. CASANOVAS SUBIRA Treballs neteja fora contenidors, febrer-07 
06/03/2007 FCO. CASANOVAS SUBIRA Materials per equipament, febrer-07 
01/03/2007 UNIPPRESALUD Activitat preventiva, 1 - 3 - 07 a 31 - 3 - 07 
28/02/2007 ABS INFORMATICA,S. L.  Comptabilitzacio org. autonom,tecnic Susana 
05/03/2007 HERMEX IBERICA,S. A.  Antipinçament de dits, per l’escola 
06/02/2007 CARBONIQUES CALVET,S. L.  Begudes per l’Ajuntament 
16/02/2007 CARBONIQUES CALVET,S. L.  Begudes per l’Ajuntament 
28/02/2007 CARBONIQUES CALVET,S. L.  Begudes per l’Ajuntament 
27/02/2007 CARBONIQUES CALVET,S. L.  Begudes festa carnestoltes 2007 
06/03/2007 FECSA ENDESA Rebut e. electrica escoles, 2 - 2 - 07 a 2 - 3 - 07 
06/03/2007 FECSA ENDESA Rebut e. electrica edif. ajunt. 1 - 2 - 07 a 1 - 3 - 07 
28/02/2007 CORREUS I TELEGRAFS Franqueig correspondencia mes de febrer-07 
06/03/2007 MARVI ELEVADORES,S. L.  Manteniment ascensor edif. ajunt. Març - 07 
06/03/2007 MARVI ELEVADORES,S. L.  Manteniment ascensor escoles, març - 07 
03/03/2007 FONTANET, C. B.  Coques, xocolata i altres, festa carnestoltes - 07 
12/03/2007 FRANCISCO CASANOVAS SUBIRA Prestació serveis eleccions Parlament, 1 - 11 - 2006 
02/03/2007 SERVEIS INFORMATICS (A. Diaz) Reparaci'o xarxa windows emissora municipal 
12/03/2007 ACUSTIELEC Reparar veu publica, altaveus Municipi 
12/03/2007 INFOUNIO,S. L.  Ordinadors per l’escola 
07/03/2007 GAS NATURAL, Distribucion Rebut gas natural escoles, 5 - 2 a 5 - 3 - 07 
14/03/2007 QUIOSC JOAN FIGUERA Materials per l’oficina 
28/02/2007 MONTSE. ESTEVE BORRAS Lloguer contenidors i retirar. los 
28/02/2007 EXCAV. CASANOVAS,S. L.  lloguer contenidors obra camp de futbol 
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28/02/2007 ALFAGRAF GRAFIQUES,SCP Fulletons escola bressol 
03/03/2007 QUARTZ,S. L.  Actuació sessió ball, festa carnestoltes - 07 
03/03/2007 LA CREMALLERA Cercavila i animació festa carnestoltes - 07 
07/03/2007 GAS NATURAL, Distribucion Rebut gas natural edif. Ajuntament 5 - 2 a 5 - 3 - 07 
13/03/2007 RAMON CURIA BONEU Treballs toprografics finques Municipi 
15/03/2007 INSTAL·LACIONS ALBIR Treballs varis escoles 
19/03/2007 METAL·LIQUES RUBINAT Portes d'alumini i col·locacio, escoles 
28/02/2007 IBERBANDA,S. A Quota Internet, telecentre i altres febrer-07 
16/03/2007 ORANGE Rebut telefons mobils Ajunt. 16 - 2 a 15 - 3 - 07 
23/03/2007 TORRELSA Cafe per l’Ajuntament 
02/03/2007 LA OFICINA Paper i altres per l’oficina 
01/03/2007 FECSA ENDESA Rebut e. electrica escorxador 13 - 11 - 06 a 11 - 1 - 07 
02/03/2007 FECSA ENDESA Rebut e. electrica escoles, 23 - 12 - 06 a 11 - 1 - 07 
12/03/2007 FECSA ENDESA Rebut e. electrica escoles, 11 - 1 - 07 a 12 - 3 - 07 
01/03/2007 FECSA ENDESA Rebut e. electrica escoles, 13 - 11 - 06 a 23 - 12 - 06 
02/03/2007 FECSA ENDESA Rebut e. electrica escoles, 23 - 12 - 06 a 11 - 1 - 07 
12/03/2007 FECSA ENDESA Rebut e. electrica escoles, 11 - 1 - 07 a 12 - 3 - 07 
01/03/2007 FECSA ENDESA Rebut e. electrica escoles, 13 - 11 - 06 a 23 - 12 - 06 
12/03/2007 FECSA ENDESA Rebut e. electrica escoles, 11 - 1 - 07 a 12 - 3 - 07 
09/03/2007 FECSA ENDESA Rebut e. electrica bombes aigua, 10 - 1 - 07 a 9 - 3 - 07 
06/03/2007 FECSA ENDESA Rebut e. electrica zona esportiva, 2 - 2 a 2 - 3 - 07 
01/03/2007 FECSA ENDESA Rebut e. electrica zona esportiva, 3 - 1 a 2 - 2 - 07 
06/03/2007 FECSA ENDESA Rebut e. electrica Casal, 5 - 2 - 07 a 2 - 3 - 07 
01/03/2007 FECSA ENDESA Rebut e. electrica Casal, 3 - 1 - 07 a 5 - 2 - 07 
06/03/2007 FECSA ENDESA Rebut e. electrica Llar Jubilats, 1 - 2 a 1 - 3 - 07 
01/03/2007 FECSA ENDESA Rebut e. electrica Llar Jubilats, 3 - 1 - a 1 - 2 - 07 
28/03/2007 TELEFONICA Facturació linia ADSL, mes de març - 07 
28/03/2007 TELEFONICA Facturació plana empreses, mes de març - - 07 
23/03/2007 UNIPREUS,S. L.  Sabates per l’Agutzil 
26/03/2007 TINTORERIA EVEREST,S. L.  Neteja trajes de reis i altres 
14/03/2007 CONSORCI RESIDUS SEGRIA Recollida FORM, mes de gener-07 
14/03/2007 CONSORCI RESIDUS SEGRIA Recollida RSU, mes de gener-07 
26/03/2007 DESPATX SIMEO MIQUEL Tramitacio Diligencies previes 05/3813 
27/03/2007 GONZALO ADVOCATS Assessoria Juridica 1er trimestre - 07 
29/03/2007 CORSAN CORVIAM Intereses ejecucion sentencia 
      
    MEMBRES CORPORACIO 
  GENIS A. CASANOVAS JOVER Gestions Ajuntament 
  BERTOMEU GORGUES GORGUES Gestions Ajuntament 
  JORDI SEUMA JUSTRIBO Gestions Ajuntament 
  JOSEP ABAD FERNANDEZ Gestions Ajuntament 
  JOSEP LL. ESCUER LOPEZ Gestions Ajuntament 
  TONET JOVE GUILLAUMET Gestions Ajuntament 
  JAUME FERNANDEZ GONZALEZ Gestions Ajuntament 
  PERE J. VIDAL TORRUELLA Gestions Ajuntament 
 
S'aprova la relació d’ingressos detallada i en poder dels regidors que ascendeix a la quantitat 
de 87.696,39 € 
 

DATA INTERESSAT DESCRIPCIO 
28/02/2007 ALLIANZ SEGUROS Sinistre escoles, robo, 
28/02/2007 VENDA AMBULANT Parades mercat, febrer-07 
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28/02/2007 VEU PUBLICA Pregons, mes de febrer-07 
28/02/2007 OAGRTL A compte, Urbana, Rustica,IAE, febrer-07 
27/02/2007 GENERALITAT DE CATALUNYA Fons Cooperació Local 2006 
06/03/2007 CONSELL COMARCAL SEGRIA Ajuts Culturals 
14/03/2007 REMEI NADAL JAIMEJUAN Impost construcció 
14/03/2007 FERCABER CONSTRUCCIONS Impost construcció 
15/03/2007 GLORIA ALTISENT Impost construcció 
06/03/2007 MARCOS CASTELLS Quota escola bressol i menjador, febrer-07 
12/03/2007 ENDESA Impost construcció 
02/03/2007 GAS NATURAL Impost construcció 
02/03/2007 GAS NATURAL Impost construcció 
01/03/2007 GENERALITAT DE CATALUNYA Participació tributs de l’Estat, febrer-07 
02/03/2007 GENERALITAT DE CATALUNYA Participació tributs de l’Estat, febrer-07 
02/03/2007 TELEFONICA regularització exercici 2006, tarifa plana 
03/03/2007 RKIA MULRISERVEIS Impost construcció 
31/03/2007 PUBLICITAT  Publicitat Emissora, gener-07 
31/03/2007 AULA MUSICA Quota Aula de musica, febrer-07 
31/03/2007 ESCOLA BRESSOL Quota escola bressol i menjador, febrer-07 
23/03/2007 FECSA ENDESA Taxa ocupacio sol i subsol, any 2006 
 
XV.- PRECS I PREGUNTES 
El Regidor Sr. Pere Joan, pregunta envers l’ampliació zona afectada darrere escoles destinada 
a l’ampliació dels equipaments escolars. Essent contestat per el Regidor Sr. Escuer.  
El Regidors Sr. Tonet, comenta les parades del cotxe de línea S’acorda ficar-se en contracte 
amb l’Empresa per que respecti la parada, degut al perill que representa fer-ho en llocs no 
senyalitzats.  
El Regidor Sr. Escuer, manifesta que ha rebut una queixa per part del Sr. Chavero, comentant 
que no expressa la realitat i que se’n donarà la resposta oportuna.  
 
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 21:00 hores i s’estén la 
present acta que signa el Sr. Alcalde amb mi el Secretari que Certifico 
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