ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA
29 de Maig de 2008
Data: 29 de maig de 2008
Horari: 20 a 23 hores.
Lloc: Rossello. 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.
Marta Porta Justribó.
Bartomeu Gorgues Gorgues.
Josep Gorgues Rius.
Elisa Torrelles Tormo
Pere Joan Vidal Torruella.
Montserrat Folguera Bañeres
Secretari:
S. Felix Ruiz Martinez
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació acta anterior.
2. Pressa Possessió de la Regidora Marta Porta.
3. Aprovació Definitiva Expedient Ordenació e Imposició C. Especials Projecte Urbanització Carrer
Canal, Trams Nord i Central.
4. Adjudicació Contractació Obra Urbanització Carrer Canal Trams Nord i Central.
5. Aprovació Inicial Expedient Modificacions Crèdits num 1/2008.
6. Aprovació Bases Concurs Oposició Plaça Vigilant i Ratificació Decret Oferta Publica Ocupació.
7. Proposta Resolució Recurs contra liquidació definitiva de l'expedient de contribucions especials obra “
Urbanització carrer Francesc Macià”.
8. Expedient Adquisició Directa Local per Consultori Local. Aprovació Plecs de Clàusules
9. Aprovació Definitiva Projecte Ampliació Cementiri Municipal de Rosselló i Projecte Escola Bressol.
10. Proposta Agrupació Secretaries de Jutjats de Pau.
11. Donar compte Aprovació Liquidació Pressupost 2007.
12. Ratificació Decret Aprovació Pla Local de Joventut i Sol·licitud Subvenció Projecte Activitats i
Subvenció Immobles.
13. Ratificació Decret Al·legacions PUOSC 2008 - 2012.
14. Ratificació Sol·licituds Subvenció BCIL.
15. Ratificació Sol·licituds Subvenció Gestió Forestal Convocatòria 2008.
16. Aprovació Liquidació Fira de Motos VI Edició.
17. Aprovació Acord/Conveni Col·laboració Emissores Municipals (EMUN) per crear una societat que
uneixi els serveis municipals de radiodifusió sonora.
18. Proposta Acord d’adhesió al Correllengua 2008.
19. Decrets e Informes Alcaldia i Regidories.
20. Llicencies d’Obres.
21. Correspondència Oficial i assumptes de tràmit.
22. Factures i comptes.
23. Mocions.
24. Precs i Preguntes.
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1.- LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR.
Es aprovada per unanimitat.
II.- PRESSA POSSESSIÓ DE LA REGIDORA DEL GRUP IPR, MARTA PORTA
JUSTRIBÓ.
Fets :
El secretari dóna lectura de la renuncia de la Regidora Sara Vila i de l’expedient tramitat a
l’efecte per la seva substitució.
Seguidament, comprova la credencial tramesa per la Junta Electoral Central i dóna lectura de
l’establert en els articles 6, 7, 177 i 178 de la Llei Orgànica 5/1985 de 9 de juny, sobre causes
de possibles incompatibilitat per la presa de possessió dels càrrecs.
El secretari informa que la candidata, 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, ha
formulat declaració sobre causes de possible incompatibilitat sobre els seus béns i sobre
qualsevol activitat que li proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics.
L’alcalde convida a la Regidora Marta Porta, que exposi en aquest acte, si li afecta alguna
causa d’incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva proclamació. Resultant que
no li afecta cap.
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, de 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 haurà de jurar o prometre acatament a la
Constitució i a l’Estatut d’Autonomia; Per això, per part de l’alcalde president formula a la
candidata, la següent pregunta:
“ Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions
del càrrec de REGIDOR amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i
l’Estatut d’Autonomia com a normes fonamentals de l’Estat? ”
Contestant en Marta Porta Justribó: Si ho juro.
Acomplerts els requisits esmentats, l’alcalde president li dóna possessió del càrrec de regidor
a la Sra Marta Porta Justribo, per la llista d’IpR. felicitant - la i donant - li la benvinguda.
La Sra Marta Porta formarà part de les Comissions que fins aleshores assistia la regidora a la
qual, ha substituït.
III.- APROVACIÓ DEFINITIVA EXPEDIENT ORDENACIÓ E IMPOSICIÓ C.
ESPECIALS PROJECTE URBANITZACIÓ CARRER CANAL, TRAMS NORD I
CENTRAL.
Atès que l’Ajuntament de Rosselló en sessió plenària de data 5 de març de 2008, va aprovar
l’expedient d‘imposició i ordenació de contribucions especials per les obres del projecte
d’urbanització del carrer Canal Trams Nord i Central de Rosselló.
Atès que l’esmentat acord es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província número 46 de
29 de març de 2008.
Atès que en el període reglamentari d’exposició pública s’han formular les al·legacions
següents:
• Amb data 28,29,30 de Abril de 2008 i l 5 de maig de 2008, número registre d’entrada
564,565,566,567,572,573,579,580,581,582,583,584,585,586,587 i 602, al·legació dels Srs.
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Jaime Botargues Sabate,Josefa Botargues Sabate; Jaime Jorge Botargues Casanovas;
Teresa Fontanet Seuma ; Josefa Sobirà Bañeres; Maria Fontanet Guamis; Ramon Baldoma
Jovell; Robert Albir Seuma ; Virgínia Fernandez Berenguer; Maria Bullich Porta; David
Baró; Blai Rubinat; Mario Casals; Pepita Moix Piqué; Joan Torrelles Pla; Montserrat
Torres Vidal i Lluis Claverol Rodrigo; en el qual es sol·licita :
“PRIMER: L’anulació de l’acord del Ple de l’Ajuntament del dia 5/03/2008, sobre la imposició de
contribucions especials com a conseqüència de l’execució de l’obra urbanització carrer canal de pinyana,
Trams Nord i Central, en l’apartat que afecta als mòduls de repartiment, relació de subjectes passius i quotes
singulars que resulten d’aplicar a la quantitat a repartir entre els beneficiaris i valors de mòduls aplicables, en
base :
La impossibilitat de distribució de la quota corresponen a l’església entre la resta de contribuents,
basant - se en Sentencia Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 25/10/2005 i l'article 32. 2 de
la Llei d'Hisendes Locals.
“SEGUNDO: El replantejament del Projecte pel que fa a la plantació d’arbres al costat dels habitatges.

Vistos els articles 17 i 34 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 22 apartat e) de la Llei
7/1985 de 2 d’abril, modificada per la Llei 57/2003 de 16 de desembre.
El Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents acorda:
Primer.- Estimar d’acord amb el informe i comprovacions dutes a terme pels serveis tècnics
el primer apartat de la reclamació presentada pels veïns esmentats en el sentit següent:
Independitzar el cost que pertanys a l’església de les quotes de CEE, segons determina
l'article 32. 2 de la Llei d'Hisendes Locals que no permet distribuir la quota exempta entre la
resta de contribuents, que no tenen perquè suportar els beneficis fiscals aliens i modificar la
relació de subjectes passiu amb la inclusió de la Església i conseqüentment les quotes a
repartir.
Segon.- No admetre la reclamació en e l’aspecte de la plantació d’arbres als costat dels
habitatges, pels següents motius:
Aquest element ve determinar en el Projecte , i es mantenen els criteris establerts, atès que es
una garantia de seguretat pels vianants i de qualitat de l’espai públic resultant i per no
facilitar l’aparcament, ja que el paviment es únic sense distingir entre vorera i calçada.
Tercer.- Aprovar definitivament l’expedient d’imposició i ordenació de contribucions
especials per als beneficiaris de les obres d’urbanització del carrer Canal, Trams Nord i
Central , amb la modificació referenciada.
Quart.- Ordenar el tribut concret per a la determinació dels seus elements necessaris, segons
s’indica a continuació:
1. El cost previst de l’obra (incloses les despeses derivades dels honoraris tècnics,i altres) es
fixa en 339. 617,54 € i el cost suportat per l’ajuntament per a determinar la base imposable
de les contribucions especials ascendeix a la quantitat de 244. 731,60 €, un cop deduïda la
subvenció atorgada pel Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya any 2007, la qual ascendeix
a la quantitat de 94. 885,94 €.
2. Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 196. 494,03 € equivalents al 80 % del
cost suportat total. Aquesta quantitat té el caràcter de mera previsió, ja que, finalitzada l’obra,
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si el cost real és major o menor que el previst, s’ha de prendre aquest cost a efectes del càlcul
de les quotes, s’han d’assenyalar els subjectes passius i s’han de girar les liquidacions que
siguin necessàries.
3. Com a mòdul de repartiment es fixa els metres lineals de façana dels immobles i el sostre
edificable. L’import a repartir entre les beneficiaris de l’obra, que s’imputarà a cada mòdul,
és el següent:
Per al mòdul metres lineals de façana, l’import del 50%.
Per al mòdul sostre edificable dels immobles, l’import de 50%.
Cinque : APROVAR la relació de subjectes passius i de quotes individuals que resulti
d’aplicar a la quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor dels mòduls aplicables, segons
consta en el document annex.
Sisè : Acordar que el pagament de les quotes resultants una vegada notificades als subjectes
passius, d’aquest expedient, es realitzarà de la forma següent :
a) Un 50% del cost estimat notificat als subjectes passius de forma anticipada i
conforme el que disposa l’article 33 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.
b) La resta de l’import, un cop certificada la totalitat de l’obra i en funció de la
liquidació de la mateixa.
Setè : En tot el que no estigui previst en aquesta proposta, s’ha d’aplicar l’Ordenança General
de Contribucions especials vigent “.
Vuitè.- Notificar individualment a cada subjecte passiu les quotes a satisfer derivades de
l’acord d’ordenació
Novè: - Autoritzar a l’Alcaldia per a la gestió del present acord i de forma expressa per
determinar el cost definitiu de les obres i aprovar les liquidacions definitives que s’en
derivin, una vegada s’hagi certificat el final de les obres.
IV.- ADJUDICACIÓ CONTRACTACIÓ OBRA URBANITZACIÓ CARRER CANAL
TRAMS NORD I CENTRAL.
1. Mitjançant acord del Ple d'aquesta corporació de data 5 de març de 2008, es va convocar la
licitació per contractar l'obra “ Urbanització carrer Canal Trams Nord i Central ” mitjançant
concurs pel procediment obert, que va ser anunciada en el Butlletí Oficial de la Província
num 40 de 18 de març de 2008 i en el Diari Oficial de la Generalitat núm. 5094, de 19 de
març de 2008.
2. La Mesa de contractació, en la sessió del dia 22 d’Abril de 2008. va acordar proposar
l'adjudicació de l'esmentat contracte a l'empresa UTE Excavacions Casanoves SL i Lluis
Puigdevall S. A
Proposta
D'acord amb el que disposen l'article 88 de la Llei de contractes de les administracions
públiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local, la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de
règim local de Catalunya, i el Reglament general de la llei de contractes de les
administracions públiques (RGLCAP), aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, i
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vista la proposta de la Mesa de Contractació, es proposa al Ple municipal, que decidirà el que
cregui convenient, que adopti els acords següents:
1. Adjudicar el concurs convocat per a l'execució de l'obra, titulada Urbanització carrer
Canal, Trams Nord i Central , a l'empresa UTE Excavacions Casanoves SL i Lluis Puigdevall
S. A, , pel preu de Dos - cents seixanta cinc mil quatre - cents vuitanta nou amb vuitanta
cèntims d’euros (265. 489,80 euros), amb subjecció al plec de clàusules administratives
particulars, el plec de prescripcions tècniques, el projecte aprovat i les propostes tècniques
presentades pel contractista.
2. Requerir l'adjudicatari perquè en el termini de quinze dies naturals des de l'endemà de la
notificació d'aquest acord acrediti que ha constituït la garantia definitiva, xifrada en el 4% del
import de l’adjudicació, i advertir-li que, si no ho fa així, la contractació pot quedar resolta.
3. Aplicar la despesa amb càrrec a la partida número del pressupost de l'exercici 2008
4. Citar l'adjudicatari perquè el dia i l'hora que se li indicarà concorri a formalitzar el
contracte administratiu corresponent.
5. Retornar la garantia provisional als licitadors, llevat de la dipositada per l'empresa
adjudicatària, que serà retinguda fins que es formalitzi el contracte.
6. Designar com a director facultatiu de l'obra el senyor Valeri Mas i Boldu, amb títol
professional de Arquitecte. núm. de col·legiat: nº 10060 - 9, amb una relació administrativa
amb la corporació en concepte de contractat expressament per aquesta obra.
7. Complir el que determina les bases de les d'execució del Pla d’Obres i Serveis de
Catalunya 2007, obra inclosa en aquesta anualitat i enviar a la Delegació Territorial del
Govern de la Generalitat a Lleida model d’adjudicació
8. Facultar l'alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectius els
acords precedents i el Pla de Seguretat i Salut.
Essent aprovada dita proposta per unanimitat dels assistent.
V.- APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT MODIFICACIONS CRÈDITS NUM 1/2008.
Practicada la liquidació del Pressupost existeix un Romanent de Tresoreria per poder finançar
necessitats sobrevingudes i adequar el Pressupost a les noves realitats, així com donar de
baixa de crèdit d’altres partides del pressupost en inversions no compromeses.
Hom proposa suplementar i crear noves partides de despesa ordinària (principalment de
conservació i manteniment, de personal i transferencies corrents al CC Segria, al incorporarse a Plantilla la Brigada d’obras, i a l’augment sofert en la prestacció dels serveis de
Recollida d’Escombreries RSU i Canon i altres Serveis que es presten i d’inversions, on
destaca la major obra en la Adequació de la Casa de la Colonia Alkanis, la Neteja de Solars i
l’adquisició de local pel consultori,esta ùltima ja que la financiació prevista s’ha de modificar
al no comptar amb la Subvenció que figura al Pressupost de 2008.
Vist l’exposat, aquesta Alcaldia,, sotmet a consideració del Plenari els següents acords:
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Primer.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits del pressupost 2008 per a suplements de
crèdits número 1 i crèdits extraordinaris núm. 1 i transferencies que es detalla en la següent
forma :
Partida

Concepte

22705 - 44
14100 - 44

TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDES
Contracte manteniment instalacions
Retribucions personal contractat
CREDITS EXTRAORDINARIS
C) Donar d’alta partida
Maquina descalsificadora torre refrigeració
Neteja solars

16000 - 31
22610 - 32
46502 - 44
46700 - 44
46500 - 91
46600 - 91
63204 - 43
22102 - 12
60122 - 51
22701 - 43

Pressupost
Inicial

Suplement

105. 000
19. 300

- 40. 000
+ 40. 000

0
0
SUBTOTAL

4. 000
35. 000
39. 000

66. 340. 55
25. 000
64. 816. 74
22. 333. 26
5. 000
7. 000
112. 000
300
12. 000
45. 000

10. 000
6. 000
15. 000
2. 000
10. 000
1. 000
42. 000
1. 000
18. 000
10. 000

SUBTOTAL
TOTAL

115. 000
154. 000

SUPLEMENTS DE CREDIT
Seguretat social
Fires i exposicions
C. Comarcal, Recollida RSU i Canon
Consorci de residus, Tractament RSU i FORM
C. Comarcal Serveis Socials/Tècnics
Agrupació Emissores
Complementària Casa Al - kanis
Vestuari Agutzil i personal manteniment
Urb. Rotonda Pont del More
Contracte prestació de serveis
Elaboració Informe UDL (5000)
Gat Redacció Projecte Secla del Cap (10. 000)

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.

874. 178,53
154. 000,00
720. 178,53

Romanent Tresoreria Aplicat a expedient

154. 000,00

Segon - Exposar al públic aquest acord durant un termini de quinze dies als efectes de poder
examinar l'expedient i presentar les reclamacions que es considerin oportunes. En cas de no
presentar-se'n, l'expedient es considerarà definitivament aprovat.
Tercer-Trametre còpia d’aquest acord, un cop hagi esdevingut definitiu, al Departament de
Governació i a la Delegació d’Hisenda de Lleida
Quart - .- Facultar l’alcalde per al desenvolupament d’aquest acord.
Essent aprovat dita proposta mab l’abstenció del Grup de IpR.
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En el torn obert d’intervencions el Regidor Sr. Macià del Grup de IpR, manifesta l’abstenció
del seu Grup lamentant les modificacions pressupostaries i en especial la referent a
l’Adquisició Local Consultori, en haver-ne aprovat el pressupost el mes passat, considerant
es tracta de una mala gestió i planificació.
Al respecte el Sr. Alcalde, manifesta que es tracta de la seva opinió i comenta que les
modificacions pressupostaries son habituals en qualsevol gestió pressupostaria en tractar-se
el pressupost com una eina aplicables per a la seva elaboració en funció dels objectius desitjats.
El Regidor Sr. Raül Morlans intervé manifestant, que quant es va aprovar el pressupost ja es
coneixia que la Subvenció pel Consultori no arribaria.
L’Alcalde, manifesta que es va obrir la partida per considerar que fora possible.
VI.- APROVACIÓ BASES CONCURS OPOSICIÓ PLAÇA VIGILANT I
RATIFICACIÓ DECRET OFERTA PUBLICA OCUPACIÓ.
Examinades les Bases redactades per Secretaria i que figuren a l’expedient per a la selecció i
posterior provisió mitjançant el sistema de concurs oposició d’una plaça de vigilant
municipal vacant a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Rossello, escala
administració especial, subescala serveis especials; grup de titulació AP i trobant - se
conformes,
Atès que per Decret de l’Alcaldia de data 27 de març de 2008, es va aprovar la oferta publica
d’ocupació per a l’exercici 2008,
Atès que l’oferta pública d’ocupació fou publicada en el BOP de data 12 de Abril de
2008,num 53 i DOGC num 5107 de data 9 d’Abril de 2008.
Atès que figurant aquesta plaça vacant, és del tot necessari procedir a la convocatòria del
corresponent procés de selecció així com a l’aprovació de les Bases que regularan el
procediment,, d’acord amb el Pressupost i la plantilla aprovada pel Ple.
Es proposa al Ple, l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Convocar les proves selectives per a la selecció i posterior provisió, pel
procediment de concurs oposició lliure, d’una plaça de vigilant municipal corresponent
l’escala Administració Especial, Subescala Serveis Especials; grup de titulació vacant a la
plantilla de personal funcionari de la Corporació.
SEGON.- Aprovar les bases que hauran de regir la convocatòria per a la selecció i posterior
provisió pel sistema de concurs oposició lliure d’una plaça de vigilant municipal
corresponent l’escala Administració Especial, Subescala Serveis Especials; Grup de titulació
, vacant a la plantilla de personal funcionari de la Corporació.
TERCER.- La convocatòria junt amb les bases es publicarà íntegrament en el Butlletí Oficial
de la Província de Lleida i es fara remissió en el Diari Oficial de la Generalitat.
Sotmès l’assumpte a votació el Ple, per unanimitat dels assistents ACORDA:
Aprovar la proposta en tot el seu contingut. aixi com Ratificar el Decret de l’oferta d’Empleo
Public.
En el torn obert d’intervencions es pregunta pel Regidor Sr. Bertomeu, si tant sols fara
funcions de vigilancia.
I pel Regidor Sr. Josep Gorgues incideix sobre les feines a dur a terme.
El Sr. Alcalde al respecte manfiesta que en tractarse Rossello de un poble mitja i la
insuficiencia de personal per porta a terme aquestes funcions com ara tans sol l’Agutzil, s’ha
optat per una solució transitoria , fins poder comptar amb Policia Local i comenta que les
funcions venenn determinades per l’especialitat del vigilant (dirigir transit, substitucions amb
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l’agutzail ect.. També comenta que s’ha de valora la possibilitat de crear un cos de policia
local, ha d’analitzar-se la viabilitat, els avantatges i els inconveneints, la Llei determina que
hi pot haver policia local en els municipis de més de 10. 000 habitants. En els de menys, hi
pot haver policia local si n’acorda la creació la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació i ho autoritza el conseller de Governació, amb l’informe previ de
la Comissió de Policia Local de Catalunya. i determina que els municipis que no disposin de
policia local es poden dotar de guàrdies, vigilants, agents, agutzirs o similars perquè
exerceixin les funcions establertes en l’art. 13 de l’LPL. El conjunt d’aquest personal rep la
denominació genèrica de «vigilants».
Argumetns a favor de la creació d’un cos de policia local és que d’aquesta manera millorarà
la qualitat de la prestació del servei de seguretat ciutadana ja, que les funcions dels
«vigilants» queden limitades i, a més a més, aquests no poden portar armes. Un altre element
que es té en consideració és l’increment demogràfic del municipi. En contra de la creació
d’un cos de policia local poden apuntar-se els arguments següents: Major cost econòmic de la
creació i dotació d’un cos de policia local que d’un cos de «vigilants».
VII.- PROPOSTA RESOLUCIÓ RECURS CONTRA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE
L'EXPEDIENT DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS OBRA “ URBANITZACIÓ
CARRER FRANCESC MACIÀ”.
I. Antecedents
1. Per escrit de data 17 d’Abril de 2008 (Registre d’Entrades nº 508, de data 18 d’abril de
2008, Antonio Latorre Domingo com a administrador únic de la societat Promocofri SL ha
interposat recurs de reposició contra l’acord municipal pel qual s’ha aprovat la liquidació
definitiva de les contribucions especials girades per al finançament de l’obra d’urbanització
del carrer Francesc Macià.
2. En el seu recurs Promocofri SL no qüestiona l’import de la liquidació ni el procediment
pel qual s’ha aprovat. Es limita a plantejar:
a) que unes determinades partides de l’obra d’urbanització han estat efectuades o costejades
per la mateixa recurrent i que, com a conseqüència, resulta creditora de l’ajuntament de
determinades quantitats que integren la liquidació definitiva
b) que hi ha defectes de càlcul en l’atribució de l’import que correspon abonar a la recurrent,
en relació a la distribució del cost de les obres entre els diversos sectors.
3. Finalment, el recurrent sol•licita la suspensió de l’exigència de la liquidació recorreguda i
es remet, com a garantia de pagament, a un aval prestat en garantia de la urbanització per tal
d’obtenir d’una llicència d’edificació en el mateix carrer.
II. Admissibilitat
La liquidació definitiva de les contribucions especials girades per al finançament de l’obra
d’urbanització del carrer Francesc Macià, es va notificar en data 7/04/2008, per aital motiu
l’acord impugnat és susceptible de ser recorregut en reposició i el recurs s’interposa per
persona legitimada per fer-ho ja que està directament afectada, en els seus drets i interessos
legítims, per la resolució recorreguda.
III. Qüestions de fons
Referent a la primera al·legació i segona, efectivament el cost definitiu a repartir es de 95.
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613,90 Euros i seguint els criteris de l’acord d’aprovació definitiva s’ha repartir entre el C/
Francesc Macià i el Lateral N - 230, pertocant al Carrer Francesc Macià la quantitat de 65.
973,60 i al lateral de la N - 230, 29. 640,30 Euros, quantitats que s’ajusten a l’acord
esmentat.
En l’al·legació tercera s’afirma que,
“en el repartiment no s’ha tingut en compte les obres de conducció i canalització de llum i
gas que tot i estar incloses en el pressupost de la urbanització han estat executades per
compte de l’Ajuntament i abonades directament per PROMOCOFI, SL”
En l’informe final de la direcció de les obres, de 24 de juliol de 2007, es fa constar el
següent:
“A part de les obres executades per Cobra, just abans d’iniciar-se la urbanització del carrer,
Promocofi va realitzar l’obra civil de les xarxes de baixa tensió, gas i una arqueta de telefonia,
per a la connexió de l’edifici que acabava de construir en l’extrem nord - oest del carrer.
L’import d’aquestes obres és de 6. 629,40 €, que cal afegir al cost del carrer, atés que les
xarxes realitzades formen part de la urbanització del tram del carrer connectant aquestes
xarxes amb les de la Rambla de Girona. ”
Per tant, aquest cost s’ha imputat dins de la liquidació definitiva de les contribucions
especials, com es pot comprovar en l’informe dels serveis tècnics municipals de 6 de febrer
de 2008 en el que es determina el Cost final de l’obra i la liquidació de contribucions
especials del carrer Francesc Macià, en el que hi consta l’import de 6. 629,40 € en concepte
de l’obra realitzada per Promocofi SL prèviament a l’inici de l’urbanització.
Pel que fa al crèdit que manifesta ostentar, entenc que no és atendible la pretensió del
recurrent. Si allò que pretén és una compensació entre l’obligació derivada de les
contribucions especials i la que el al·lega, crec que es tracta de deutes de molt diversa
naturalesa que no poden ser compensats, si més no en el sentit de rectificar el saldo a pagar
del recurrent en la quantia del seu crèdit. I això sense perjudici, com és lògic, de què en el
moment del pagament del saldo de la liquidació, pugui veure’s reemborsat pel crèdit que
ostenti.
Considero, per tant, que procedeix desestimar la pretensió del recurrent pel que fa a aquest
motiu d’impugnació.
Respecte a la quarta al·legació, val dir Sobre el concepte que es liquida, que no es liquida un
aval, es liquida una contribució especial, de naturalesa substancialment diferent al aval
dipositat per garantir la seva execució,.
Entenc, finalment, que no te sentit pronunciar-se sobre la petició de suspensió formulada, la
qual resta sense objecte amb la resolució del recurs.
En base a tot l’exposat, s’acorda:
Primer.Desestimar el recurs de data de data 17 d’Abril de 2008 (Registre d’Entrades nº 508, de data
18 d’abril de 2008, Antonio Latorre Domingo com a adminsitrador unic de la societat
Promocofri SL ha interposat recurs de reposició contra l’acord municipal pel qual s’ha
aprovat la liquidació definitiva de les contribucions especials girades per al finançament de
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l’obra d’urbanització del carrer Francesc Macià. i la confirmació de l’acord recorregut.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat,
Essent aprovada dita proposta per unanimitat.
En el torn obert d’intervencions intervé el Regidor Sr Raül Morlans i l’alcalde, degut a
l’interpretació errònia produïda pel Grup de IpR en el posicionament de l’aprovació de
l’acord.
VIII.- EXPEDIENT ADQUISICIÓ DIRECTA LOCAL PER CONSULTORI LOCAL.
APROVACIÓ PLECS DE CLÀUSULES.
Aquest punt de l’ordre del dia, es retira a proposta de l’Alcaldia
IX.- APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE AMPLIACIÓ CEMENTIRI
MUNICIPAL DE ROSSELLÓ I PROJECTE ESCOLA BRESSOL.
VIST L’Acord de l’Ajuntament de Rossello de data 5 de març de 2008, pel qual es va
aprovar inicialment i es va sotmetre a informació pública el projecte d’obra municipal
ordinària titulat «Escola Bressol »;
ATÈS que, durant el període d’informació pública, no s’hi ha presentat cap al·legació ni
reclamació; (DOGC 5094 de 19/03/2008 i BOP num 40 de data 18/03/2008. )
ATÈS que el tràmit procedent és el de l’aprovació definitiva del projecte (article 37 del
ROAS), per a la qual cosa és competent aquest Ajuntament, atès el que disposen l’article
264. 1. a) de la LMC i l’article 38 del ROAS;
Per tot això, es proposa al Ple
APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte d’obra municipal ordinària titulat « Projecte
Escola Bressol», redactat per l’arquitecte Sr. Noemi Bañeres, amb un pressupost d’execució
per contracta de 835. 339,12 Euros, i disposar-ne, alhora, la publicació oficial del present
acord.
Aixi mateix vist l’’Acord de l’Ajuntament de Rossello de data 5 de març de 2008, pel qual
es va aprovar inicialment i es va sotmetre a informació pública el projecte d’obra municipal
ordinària titulat «Ampliació Cementiri Municipal »;
ATÈS que, durant el període d’informació pública, no s’hi ha presentat cap al·legació ni
reclamació; (DOGC 5094 de 19/03/2008 i BOP num 40 de data 18/03/2008. )
ATÈS que el tràmit procedent és el de l’aprovació definitiva del projecte (article 37 del
ROAS), per a la qual cosa és competent aquest Ajuntament, atès el que disposen l’article
264. 1. a) de la LMC i l’article 38 del ROAS;
Per tot això, es proposa al Ple
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APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte d’obra municipal ordinària titulat «_Projecte
Ampliació Cementiri Municipal 1ª Fase, redactat pels Serveis Tecnics CC Segria, amb un
pressupost d’execució per contracta de 261. 446,19 Euros, i disposar-ne, alhora, la publicació
oficial del present acord.
Essent aprovats per unanimitat.
Torn Obert d’Intervencions.
El Regidor Sr, Macia, pregunta quant s’ha de executar l’ampliació del cementiri, essent
contestat per l’Alcaldia que si es fes, tendria que executar-se abans de finalitzar l’any, si be
de moment no es prioritat d’aquest Ajutnament, executar dita actuació.
X.- PROPOSTA AGRUPACIÓ SECRETARIES DE JUTJATS DE PAU.
A continuació l’Alcaldia manfesta :
Que els Ajuntaments de Rosselló, Benavent, Torrefarrera, estant gestionant la creació d’una
agrupació de Secretaries de jutjats de Pau, que seria atesa per funcionaris de l’administració
de justícia , per dur a terme les tasques que li son pròpies,
Considerant que la constitució de l’Agrupació constituirà una millora de cara als serveis i
atenció al ciutadà en l’àmbit de la justícia,
Vist l’expedient incoat per la creació de una Agrupació de Jutjats de Pau amb els municipis
de Benavent, Torrefarrera. atès el contingut de la Memòria justificativa. el Ple acorda per
unanimitat :
Primer.- Aprovar la Memòria justificativa de la proposta d’agrupació dels Jutjats de Pau de
Benavent de Segrià, Rosselló i Torrefarrera.
Segon.- Sol·licitar al Departament de Justícia de la Generalitat, a l’empara del que disposa el
Decret 75/1997, perquè en ús de les seves competències, acordi la creació i dotació d’una
secretaria del Jutjat de Pau de més de 7000 h, amb capitalitat a Rosselló.
Tercer.- Autoritzar a l’Alcalde per la signatura de quants documents siguin necessaris per la
gestió del present acord.
Torn obert d’intervencions:
El regidor Sr, Josep Gorgues, pregunta envers el particular, si s’ha de contractar una persona
? i com funciona la gestió del Jutjat , donant - se complida informació al respecte per part de
Secretaria.
XI.- DONAR COMPTE APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2007.
Acte seguit i d’acord amb el que disposa l’article 90. 1 del Decret 500/1990, és competència
de l’alcalde, amb l’informe previ de la Intervenció, aprovar la liquidació del pressupost de
l’Ajuntament. De la liquidació del pressupost, una vegada aprovada, se n’informarà el Ple en
la primera sessió, per l’exposat dona compte al Ple de la Resolució d’aprovació que es del
tenor literal següent :
RESOLUCIO DE L'ALCALDIA de 28 de Març de 2008 SOBRE L'APROVACIO DE LA
LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2007.
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En Jaume Fernandez i Gonzalez, Alcalde President de l'Ajuntament de Rosselló, un cop
examinat cada un dels documents que integren l’expedient de la liquidació del Pressupost de
l'exercici econòmic de 2007, vistos els informes de la intervenció municipal i de Secretaria i
comprovat que la seva tramitació s'ajusta a les determinacions que estableix l'article 191 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refos de la Llei
reguladora de les hisendes locals i altres normes d'aplicació.
Assabentat del resultar de la liquidació, i d'acord amb el que estableix l'article 191. 3 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refos de la Llei
reguladora de les hisendes locals i l'article 93 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20
d'abril, que regulen l'aprovació de la liquidació del pressupost de la Corporació.
Vist el que disposa l'article 182 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refos de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l'article 48 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d'abril, que regulen la incorporació de crèdits al pressupost de
l'exercici següent.
HE RESOLT:
Primer. Aprovar la liquidació del Pressupost General del Ajuntament, corresponent a
l'exercici de 2007, el qual dona el següent resultat:
Pressupost de l'Ajuntament:
1.- Deutors pendents de cobrament fi exercici
Pres. Ingressos exercici corrent,
Pres, ingressos exercicis tancats.
Altres operacions no pressupostàries.
Menys Saldos de cobrament dubtós.
Menys Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva

2.- Creditors pendents de pago fi exercici
Pres. Despeses exercici corrent.
Pres. Despeses exercicis tancats.
Pressupost d'ingressos
Altres operacions no pressupostàries.
Menys pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

174. 458,19
63. 750,84
31. 367,43
79. 339,92
20. 590,14
0

- 189. 749,69
93. 389,41
0
0
96. 360,28

Resultat pressupostari a 31 - 12 - 2007
a) Drets reconeguts nets. Operc Corrents.
b) Drets reconeguts nets. Altres Operacions no financeres
• Total Operacions no financeres.
• Actius Financers Drets reconeguts nets
• Passius Financers Drets reconeguts nets
1 Total Drets Reconeguts Nets.

2. 182. 092,97
129. 390,50
2. 311. 483,47
0,00
0,00
2. 311. 483,47

A Obligacions reconegudes netes. Operc Corrents
B Obligacions reconegudes netes. Altres Operacions no financeres
• Total Operacions no financeres.

1. 447. 739,58
565. 625,66
2. 013. 365,24
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• Actius Financers Obligacions reconegudes netes
• Passius Financers Obligacions reconegudes netes
2 Total Obligacions reconegudes netes
3 Resultat pressupostari (1 - 2)
4 Desviacions + de finançament
5 Desviacions - de finançament
6 Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria.
7 Resultat pressupostari ajustat

0,00
- 79. 826,15
2. 093. 191,39
218. 292,08
11. 521,96
97. 257,74
337. 431,19
641. 459,05

Resum Resultat pressupostari a 31 - 12 - 2007
Resultat pressupostari a 31 - 12 - 2007
1 Drets reconeguts nets
2 Obligacions reconegudes netes
3 Resultat pressupostari (1 - 2)
4 Desviacions + de finançament
5 Desviacions - de finançament
6 Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria.
7 Resultat pressupostari ajustat

2. 311. 483,47
2. 093. 191,39
218. 292,08
11. 521,96
97. 257,74
337. 431,19
641. 459,05

Romanent de crèdit a 31 - 12 - 2007
Pressupost definitiu
Obligacions reconegudes netes
Romanent de crèdit

3. 845. 550,62
2. 093. 191,39
1. 752. 359,23

Crèdits incorporació obligatòria compromesos.
Total crèdits incorporables
Crèdits no incorporables

0
0
1. 752. 359,23

Romanent de Tresoreria a 31 - 12 - 2007
1.- Deutors pendents de cobrament fi exercici
Pres, ingressos exercici corrent.
Pres, ingressos exercicis tancats.
Altres operacions no pressupostàries.
Menys Saldos de cobrament dubtós
Menys Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva

174. 458,19
63. 750,84
31. 367,43
79. 339,92
20. 590,14
0

2.- Creditors pendents de pago fi exercici
Pres, despeses exercici corrent.
Pres, despeses exercicis tancats.
Pressupost d'ingressos
Altres operacions no pressupostàries.
Menys pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

- 189. 749,69
93. 389,41

3.- Fons líquids tresoreria a fi exercici

0
96. 360,28

910. 060,17
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4.- Romanent tresoreria afectar a despeses amb finançament finalista
5.- Romanent de tresoreria per despeses generals (1 - 2+3 - 4)

0
874. 178,53

Romanent de tresoreria total

894. 768,67

Segon. Establir el Romanent de Tresoreria disponible en la quantitat de 874. 178,53 Euros.
Tercer. Donar compte de l'esmentada liquidació al Ple del Ajuntament, en la propera sessió
que celebri, trametre copia d'aquest expedient d'aprovació al Departament de Governació de
la Generalitat i a la Delegació del Ministeri d'Economia 1 Hisenda.
La Corproació es dona per assabentada.
Torn Obert d’Interevenxiosn.
El Regidor Sr. Josep Gorgues intervé preguntat vers d’interpretació del Romanent de
Tresoreria, essent informat degudament.
E igualment intervé l’Alcaldia, manifestant el sanejament dels comptes municipals i la bona
gestió portada a terme pels anteriors membres de l’Ajuntament.
XII.- RATIFICACIÓ DECRET APROVACIÓ PLA LOCAL DE JOVENTUT I
SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PROJECTE ACTIVITATS I SUBVENCIÓ
IMMOBLES.
Seguidament l’Alcaldia, dona la paraula a la Regidora Montse Folguera, la qual
manfiesta el següent:
La revisió del Pla Nacional de Joventut de Catalunya, l’any 2005, va permetre definir dues
línies d’actuació prioritàries en el desenvolupament de les polítiques de joventut arreu del
territori català:
En primer lloc afavorir l’emancipació de les persones joves sota els eixos de: educació,
treball, habitatge, salut, cultura i mobilitat.
I, en segon lloc, fomentar la seva participació mitjançant tres eixos de treball: la interlocució
en el disseny i la gestió de les polítiques, el suport a l’associacionisme juvenil i el foment de
la cultura de la participació.
La revisió del pla, que s’ha realitzat de manera consensuada, ha estat impulsada per la
Secretaria de Joventut, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, la Federació de
Municipis de Catalunya i per l’Associació Catalana de Municipis, que n’integren el consell
rector.
El Pla Nacional de Joventut és la culminació d. un període de reflexió sobre la situació dels
joves catalans, sobre quines han estat les polítiques de joventut durant els darrers anys i,
especialment, sobre quines han de ser avui i en el futur les grans línies d. actuació en matèria
de joventut.
El mateix debat comporta una nova sensibilitat: el reconeixement dels joves com un sector de
la ciutadania amb entitat pròpia i diferenciada, amb unes circumstàncies i unes necessitats
socioculturals específiques i que han de ser objecte, per tant, de polítiques específiques.
Cal, doncs, que aquestes polítiques de joventut siguin concebudes des dels criteris de
transversalitat i integralitat, no solament atenent determinades necessitats de la població jove
i oferint determinats serveis, sinó treballant des d. una perspectiva global que interrelacioni
els diversos àmbits de la vida dels joves: la formació, el treball i l. habitatge, la salut, la
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participació democràtica, l. equilibri territorial i la cohesió social. Als efectes pràctics, això
vol dir que l. accés al món laboral s. ha de tractar d. una manera estretament relacionada amb
el sistema educatiu, i que tots dos aspectes s. han de plantejar tenint en compte el moment de
la vida en el qual els joves acostumen a emancipar-se de la llar familiar d. origen mitjançant
l. accés a un habitatge propi.
Aquests tres aspectes, alhora, no poden ser atesos sense relacionar-los amb les noves
estructures familiars i els nous models de distribució de les funcions dins la família.
La incorporació de la dona al mercat de treball, el creixement del teletreball, la flexibilitat del
treball a temps parcial o la baixa natalitat modifiquen de manera important els nuclis
familiars. Avui tenim més nuclis monoparentals i parelles amb un sol fill que necessiten
habitatges més reduïts, habitatges més flexibles que sovint han d. acollir espais de treball, i
nous models d. organització horària que haurien de sincronitzar l. horari laboral i l. horari
escolar per facilitar la vida en família.
Aquestes noves circumstàncies afecten directament els joves, de manera que obliguen a
coordinar les polítiques d. accés al món del treball, les polítiques d. habitatge i les polítiques
de suport a la família, fins i tot com a suport a la família d. origen, ja que el retard en l. edat
d. emancipaci ó dels joves ha fet que pares, mares i fills i filles es trobin en un període de
convivència molt més llarg i no sempre fàcil.
A més, tot plegat ha de ser entès enmig d. un procés de formació de la persona que passa per
la definició de la personalitat pròpia des d. àmbits molt diversos.
Operativament, és evident que aquest concepte d. integralitat s. ha de traduir, per força, en
una actuació transversal i coordinada entre totes les administracions i els seus diferents
nivells de gestió, des de la suma d. esforços i des de la definició d. una política de joventut
comuna a tot el país.
El Pla Nacional de Joventut és, per tant, el marc de referència per a la política de joventut de
Catalunya, l. eina innovadora que ens ha de permetre definir, impulsar i coordinar les
polítiques de joventut d. arreu del país i garantir l. autonomia personal dels joves, l. equilibri
territorial i la cohesió social del país.
Paral·lelament, totes les fases de concepció i execució del Pla Nacional de Joventut han de
comptar amb la participació activa dels mateixos joves, de manera que les polítiques de
joventut puguin ser per als joves i amb els joves.
A més, l. abast nacional del Pla Nacional de Joventut implica que es tiri endavant amb el
consens de totes les forces polítiques de Catalunya.
Sobre aquests dos darrers punts han de quedar garantits els principis de participació
democràtica i de consens social i polític.
Finalment, el Pla Nacional de Joventut s. ha de traduir en dotacions pressupostàries i en uns
programes d. actuació que arribin efectivament als joves, i que s. aniran definint, avaluant i
revisant periòdicament.
De tota manera, més enllà d. unes llistes d. actuacions anuals, el Pla Nacional de Joventut ha
de ser el marc de referència per a l. horitzó 2010, moment en què els nous reptes d. aquest
inici de segle dibuixaran un país que hem de preveure entre tots.
Com a punt de partida, el Pla Nacional de Joventut és una declaració d. objectius i un mètode
de treball per assolir-los. Posteriorment, serà la suma dels programes d. actuació coordinats
entre les diferents administracions i, més endavant, ha de ser una xarxa de recursos que
completi el model català de polítiques de joventut.
En definitiva, el Pla Nacional de Joventut és un marc de referència, un «Pla de Plans», un
programa de treball, un programa de futur i un programa de país, però, per damunt de tot, és
una invitació al diàleg obert i al treball compartit.
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En aquest contex i Atès que s’ha redactat el Pla Local de joventut del municipi de Rossello
configurant - se com una continuitat de l’anterior proposta que es fa des de l’Ajuntament en
la línia de les polítiques de joventut de la Generalitat de Catalunya.
Atès que la principal finalitat del Pla Local del municipi de Rossello fa referènciaa la
necessitat de generar un Pla global i integral en matèria de joventut en el sí de l’Ajuntament
d’aquest municipi per tal de poder emmarcar una política de joventut que englobi totes
aquelles accions previstes a curt o mitjà termini i modificables a llarg termini per tal de poder
donar resposta a les necessitats de participació i emancipació dels joves d’aquest municipi.
Atès que el Pla Local de l’ajuntament de Rossello s’ha d’entendre com una eina de treball
que faci possible planificar, dirigir, gestionar de manera estratègica i operativa, implementar,
avaluar i orientar amb la finalitat d’establir i millorar totes aquelles intervencions previstes en
matèria de joventut i Administració Local, per tal de poder gestionar amb capacitat
planificadora totes aquelles intervencions dirigides per a joves en el sí del municipi de
Rossello, aquesta Alcaldia/ Regidoria proposa al ple de la corporació municipal l’adopció
dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el Pla Local de Joventut del Municipi de Rossello per tal de poder
emmarcar una política de joventut que englobi totes aquelles accions previstes a curt o mitjà
termini i modificables a llarg termini per tal de poder donar resposta a les necessitats de
participació i emancipació dels joves d’aquest municipi.
SEGON.- Trametre el present acord a la Secretaria General de Joventud als efectes adients.
TERCER.- Facultar a L’Alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari, o el membre de
la corporació en qui delegui per a la tramitació i execució d’aquest acord.
Sotmesa la proposta a votació es aprovada per unanimitat.
Aixi mateix i en aquest contexte i vistas les convocatories per a la concessió de
subvencions per a projectes per a joves que ajuntaments, mancomunitats de municipis,
consorcis constituïts per ens locals i entitats municipals descentralitzades elaborin en el marc
del Pla nacional de joventut de Catalunya, aquesta Alcaldia ha dictat els següents
DECRETS:
A.- Projecte d’inversions: “Adequació de les instal·lacions juvenils.
DECRET,
Atenent a la necessitat creixent de donar resposta a les necessitats culturals, educatives, de
salut, d’habitatge, de treball i de participació dels joves del municipi.
Davant de la necessitat d’activar un espai de recerca, de trobada, de participació,
d’assessorament i d’educació per als joves i dels joves i alhora també un espai de trobada per
fomentar l’esport juvenil.
Atenent al jovent rossellonenc i vista la Resolució ASC/835/2008, de 13 de març, per la qual
es convoca concurs públic corresponent a l’any 2008 per a la concessió de subvencions per a
projectes per a joves que ajuntaments, mancomunitats de municipis, consorcis constituïts per
ens locals i entitats municipals descentralitzades elaborin en el marc del Pla nacional de
joventut de Catalunya”.
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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, pel següent Projecte:
A.- Projecte d’inversions: “Adequació de les instal·lacions juvenils”
PRESSUPOST DISPONIBLE:

12. 000 €

PRESSUPOST SOL·LICITAT:

61. 469’96 €

PRESSUPOST TOTAL:

73. 469’96 €

Tercer.- Habilitar el crèdit necessari per la seva execució.
Quart.- Donar compte en el proper Ple.
B Projecte Activitats “Activa’l” i Enxarxa’t”
DECRET,
Atenent a la necessitat creixent de donar resposta a les necessitats culturals, educatives, de
salut, d’habitatge, de treball i de participació dels joves del municipi.
Davant de la necessitat d’activar un espai de recerca, de trobada, de participació,
d’assessorament i d’educació per als joves i dels joves.
Atenent al jovent rossellonenc i vista la Resolució ASC/835/2008, de 13 de març, per la qual
es convoca concurs públic corresponent a l’any 2008 per a la concessió de subvencions per a
projectes per a joves que ajuntaments, mancomunitats de municipis, consorcis constituïts per
ens locals i entitats municipals descentralitzades elaborin en el marc del Pla nacional de
joventut de Catalunya”.
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, pels següents Projectes:
A.- Projectes amb activitats:
Projecte 1.- Projecte “Activa’l”
Aportació Corporació:

5060 €

Subvenció Sol·licitada :

24. 174’48 €

PRESSUPOST TOTAL:

29. 234’48 €

Projecte 2.- Projecte “Enxarxa’t”
Aportació Corporació:

7. 550 €
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Subvenció Sol·licitada :

27. 928’56 €

PRESSUPOST TOTAL:

35. 478’56

Tercer.- Habilitar el crèdit necessari per la seva execució.
Quart.- Donar compte en el proper Ple.
Essent ratificades dites actuacions per unanimitat.
XIII.- RATIFICACIÓ DECRET AL·LEGACIONS PUOSC 2008 - 2012.
A continuació es dona compte al Ple del segúent Decret
Vist que el proppassat dia 9 d’abril es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat núm. 5107
l’edicte de 7 d’abril de 2008, d’informació pública de l’aprovació inicial de la planificació
quinquennal del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, 2008 - 2012, corresponent al
programa general i als programes específics formulats per l’Administració de la Generalitat,
a més, dels programes específics proposats per les diputacions de Girona i Lleida,
Atès que mitjançant aquest edicte es sotmeten les propostes al tràmit d’informació pública de
20 dies per fer al·legacions de conformitat amb l’article 15. 1 del Decret 245/2007, de 6 de
novembre de convocatòria per a la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya,
Atès que en la demanda quinquennal del PUOSC es va sol·licitar les següenta actuacions :
Ajuntament de Rosselló
Prioritat Exercici Títol de l'actuació Pressupost
1
2009 Pavello Doble Poliesportiu
2
2008 Escola Bressol " Pas a Pas "
3
2008 Enllu Public Esp LLiures C'H
4
2010 Biblioteca Municipal
5
2011 Hotel d'Entitats C d'Alkanis
6
2010 MOD LA SEQUIA DEL CAP
7
2011 URBANCCANAL TRAM SUD,
8
2012 Urbanització Plaça de l'Esglesia

Subvenció
2. 691. 780,00 € 1. 600. 000,00 €
835. 339,12 €
340. 000,00 €
121. 082,10 €
108. 973,89 €
657. 893,40 €
350. 000,00 €
273. 835,19 €
191. 685,67 €
137. 635,93 €
68. 817,96 €
127. 670,97 €
63. 835,48 €
297. 929,23 €
208. 550,46 €

de les quals han estat incloses tres amb el següent finançament:
Titol Actuació
Escola Bressol Pas Pas
Hotel Entitats Alcanis
Pavello Doble Poliespor

pressupost

Subvenció total

835. 339,12 €

200. 000,00 €

273. 835,19 €
2. 691. 780,00

60. 000,00 €
465. 781,53

Anualitat Programes
2008
2012
2009

PUOSC
concedit

PG
ET

200. 000,00 €

MN
PG
DL

60. 000,00 €
282. 905,15 €
182. 876,38 €

Atès les subvencións que corresponen a l’Ajuntament de Rossello, i en virtut de les
atribucions que em confereix la legislació vigent:
Resolc::
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Primer.- COMPARÈIXER al tràmit d’informació pública del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya 2008 - 2012 i formular les següents al·legacions:
1. Sol·licitar la inclusió de l’actuació “ Biblioteca Publica ”, que consta a la demanda com a
prioritat 4, d’acord amb la financiació demanada.
2. En l’actuació atribuïda, “Escola Bressoll Pas a Pas”, interessa sol·licitar un augment de la
subvenció concedida per cobrir dèficits en obres i serveis municipals, susceptibles de ser
inclosos en el PUOSC, per un import de 100. 000, Euros.
3.- En l’atribució Pavelló Doble Poliesportiu, sol·licitada com prioritat primera i per
l’anualitat de 2009, interessa sol·licitar un augment de la subvenció concedida per un import
de 300. 000, Euros per poder afrontar altres necessitats i no hipotecar les finances municipals
en els anys següents i poder finançar un altra obra de vital importància com ara la Biblioteca
Publica.
4.- Sol·licitar canvi d’anualitat de l’actuació “Hotel d’Entitats en Colònia Alcanis” atribuïda a
l’anualitat 2011 per avançant - la a l’anualitat 2010.
Segon.- Sol·licitar i trametre els presents acords per mitjans telemàtics de l’extranet de les
administracions catalanes als efectes adients.
Tercer.- Donar compte al Ple en la propera sessió que es celebri.
Essent ratificat per unanimitat.
En el Tron obert d’intervencions per l’alcaldia comenta les al·legacions presentades, fent
especial ressò en el tema de la Biblioteca i les gestions portades a terme per la seva inclusió.
Comenta la subvenció global de mes de 800. 000,00 Euros, que si be es important mai es
suficient per les necessitats i també manifesta la possibilitat de incorporar noves demandes o
canvis en les convocatòries anuals.
XIV.- RATIFICACIÓ SOL·LICITUDS SUBVENCIÓ BCIL.
A continuació es dona lectura del següent Decret.
DECRET.
Vista la Resolució CMC/817/2008, de 28 de Febrer, per la qual es fa pública la convocatòria
de concurs públic per a la concessió de subvencions per a l’execució d’obres de restauració i
conservació d’immobles de notable valor cultural corresponents al bienni 2008/2009, i
l’ordre CMC/44/2008 d’1 de febrer, per la qual s’aproven les bases que han de regir la seva
concessió.
Atès que aquest Ajuntament va instar la declaració de be d’interès local dels edificis de
titularitat publica del conjunt Colònia Alcanis. els quals es troben inscrits en el catàleg del
patrimoni cultural català amb el numero 780 - I
Per tot això, en virtut de les facultats que legalment m'han estat atribuïdes,
RESOLC:
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Primer.- Acollir-se a l’anomenada convocatòria amb la següent actuació:
Restauració i Recuperació del Conjunt de la Colònia d’Alcanis :
- Casa del Director r de la Colònia d’Alcanis.
Segon.- Sol·licitar a la Direcció General de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació, avaluï la sol·licitud presentada, i resolgui la concessió de la
subvenció per un import de 164. 301,00 Euros per portar a terme l’execució de les actuacions
esmentades.
Tercer.- Ratificar aquest Decret pel Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que es celebri.
Rosselló, 22 d’Abril de 2008.
Essent ratificat per unanimitat.
Torn obert d’intervencions.
El Regidor Sr. Macià comenta envers el detall del pressupost i el cost total de l’edifici
rehabilitat.
Per l’Alcaldia es manifesta que en la proposta d’acord, s’adjunta el resum del
pressupost previst per l’Arquitecte Municipal Zaida Perez.
XV.- RATIFICACIÓ SOL·LICITUDS SUBVENCIÓ GESTIÓ FORESTAL
CONVOCATÒRIA 2008.
A continuació es passa a donar compte del següent Decret respecte a la convocatoria d’ajuts a
la gestió forestal sostenible per l’any 2008,
Que per Decret de l’alcaldia de data 25 d’Abril de 2008 va adoptar la següent Resolució;
Vista la Resolució MAH/866/2008, de 18 de març, per la qual es fa pública la convocatòria
d’ajuts a la gestió forestal sostenible per l’any 2008, i l’Ordre MAH/105/2008 de 6 de març
de 2008 per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible,
Per tot això, en virtut de les facultats que legalment m'han estat atribuïdes,
RESOLC:
Primer.
A) - Acollir-se a l’anomenada convocatòria. (Capitol 2 Actuacions Silvicoles Aclarida de
Millora i Podes de Qualitat.
B) - Acollir-se a l’anomenada convocatòria. (Capitol 3 Recuperació del Potencial Forestal i
prevenció d’incendis forestals. 3. 2 Gestió forestal en la prevenció d’incendis. 3. 2. 3
Tractament de restes vegetals vora camins.
Segon.- Sol·licitar a la Direcció General del Departament de Medi Ambient avaluï la sol licitud presentada, i resolgui la concessió de l’Ajut per portar a terme la Aclarida de Millora i
Podes de Qualitat. de terrenys forestals tant necessaria en el nostre terme municipal.
Essent ratificat el mateix.
XVI.- APROVACIÓ LIQUIDACIÓ FIRA DE MOTOS VI EDICIÓ.
Seguidament per la Regidoria d’Esports, es dona compte de la liquidació de la VI Fira de
Motos, que dona el següent resultat :
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DESPESES FIRA MOTOPASSIÓ 2008
Concepte
Import
Bosses de paper + impressió
2. 369,30 euros
Parc infantil
900
euros
Instal·lacions Fira Orobitg
2. 050,37 euros
Seguretat punto y control
2. 326,87 euros
Cadena Ser :
- 40 principals
589,05 euros
- Ona FM
201,56 euros
Plus
20,04 euros
Grup electrogen Barrera
140,49 euros
Grup electrogen Barrera
114,46 euros
Serveis audiovisuals Rplay
522 euros
Golosinas Victor
77,37 euros
Moqueta i plàstic
7. 470.75 euros
Cultura Natural
241,28 euros
Diari Bon dia
765,60 euros
Diari La Mañana
740,08 euros
Servei tècnic Mercadé
4. 050,72 euros
Sarau events WC
533,60 euros
IPIC (estand)
2. 018,40 euros
Francisco Casanovas
1. 221,07 euros
Bosch - (llapis de colors)
487,20 euros
Assegurança contingent
1. 331,35 euros
Assegurança carpes
540,33 euros
Alfagraf invitacions fira
58
euros
Transport carpes
4. 467,54 euros
Elvira Mayoral
100 euros
Fontanet, CB
14
euros
preparació de terreny
Total:
30. 982,13 euros
INGRESSOS FIRA MOTOPASSIÓ
Concepte
Import
Pneumàtics i manteniment
175 euros
Moto2 Viana, SL
400 euros
Lubrilleida, SL
300 euros
Mollerussa Custom, SL
300 euros
Jose Ramon Agrelo
75 euros
Parcerisas, SLU
500 euros
Quads Ponent, SL
625 euros
C. F. V. Sant Joan
175 euros
Yam 973
500 euros
Benimoto
300 euros
Carrocerias Ilerdenses
300 euros
Total:
3. 650 euros
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PATROCINADORS
Cajebel
Alier
Excavacions Casanovas

Import
3. 730,56 euros
1. 740 euros
600 euros
Total: 6. 070,56 euros

Significant que la diferencia entre ingresos / Despeses si ens atenent a la Subvenció
concedida per la Diputació pendent de confirmació, sera aproximadament de 15. 000 Euros.
quantitat que considera adient, atès la finalitat de promociuonar el municipi.
XVII.- APROVACIÓ ACORD/CONVENI COL·LABORACIÓ EMISSORES
MUNICIPALS (EMUN) PER CREAR UNA SOCIETAT QUE UNEIXI ELS SERVEIS
MUNICIPALS DE RADIODIFUSIÓ SONORA.
Atès que els Ajuntaments d’Alguaire, Almenar, Corbins i Rosselló de Segrià, disposen
actualment d’un servei de radiodifusió d’àmbit local.
Atès que les respectives Corporacions són conscients dels avantatges que comporta el
compartir recursos i unir esforços en determinats aspectes de l’organització i funcionament
d’aquest servei, i atès que es voluntat de les mateixes la creació d’una societat mercantil
intermunicipal com a instrument de col·laboració.
Atès que els Ajuntaments esmentats es troben interessats per tal de donar resposta a les
necessitats dels professionals del serveis de radio
És per tot això, que lel Ple de l’Ajuntametn de Rossello adopta el següent acord:
Primer.- APROVAR el conveni amb l’ajuntament de d’Alguaire, Almenar, Corbins relatiu a
realitzar les gestions necessàries per a la creació d’una societat mercantil, sota la forma de
societat de responsabilitat limitada subjecta a la Llei 2/1995, de 23 de març.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord als Ajuntaments afectats
XVIII.- CORRELLENGUA 2008 PROPOSTA D'ACORD.
Atesa la consolidació que després de deu anys està assolint la iniciativa cívica del
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil
en general,
L'ús social del català segueix disminuint any rera any arreu dels Països Catalans. Per aquest
motiu, des de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL) volem donar un
nou impuls a la normalització de la nostra llengua per mitjà de la dotzena edició del
Correllengua. Una tasca que requereix de l’esforç de tothom. Només d'aquest manera podrem
garantir que el català sigui una llengua viva i amb futur en un món cada cop més globalitzat.
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i comunitàries.
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalitat del català arreu del territori, convertint - la en
la llengua vehicular i comuna de la nostra societat, i en l’element d’integració de les persones
nouvingudes.
Atesa la voluntat de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els
municipis i comarques de parla catalana,
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Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi, el
Ple de l'ajuntament de Rossello,
ACORDA:
1. Donar suport al Correllengua 2008 com a instrument reivindicatiu de la societat a
favor de la plena normalització de l'ús social de la llengua arreu dels territoris de parla
catalana i a favor de la seva unitat.
2. Donar suport a la necessitat d'un nou marc legislatiu per a la nostra llengua, que es
concreti amb una nova llei de Política lingüística.
3. Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el
Correllengua i aportar la infraestructura i l'ajuda necessària pel bon desenvolupament
de les activitats programades.
4. Fer pública aquesta iniciativa i estendre - la a tots els àmbits que siguin propis
d'aquesta corporació.
5. Fer una aportació econòmica general per a l'organització dels actes i el bon
funcionament del Correllengua 2008.
6. Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d'Associacions per la
Llengua catalana (CAL), al carrer Santa Perpètua,15 baixos 08012 de Barcelona, i als
organitzadors del pas del Correllengua pel municipi.
XIX.- DECRETS E INFORMES ALCALDIA I REGIDORIES.
Seguidament per l’Alcalde es dona compte dels següents decrets a fi de donar compliment al
precepte legal que obliga a l’Alcalde de donar compte d’aquestes resolucions a la Corporació
(art. 42 del R. O. F,) :
-

Decret acollirse subvencions politiques de dones.
Decret Sol·licitud Subvenció Projecte Parc Ludic i Recreatiu.
Decret Sol·licitud Subvenció Projecte Menuts - Minuts.
Decret Sol·licitud Subvenció Pla d’Ambientalització Festes en materia Residus.
Decret Sol·licitud Subvenció per foment Cultura Popular; 1º Trobada Gengants i
Grallers.
Sol·licitud Subvenció Plans d’Ocupació, dos actuacions Neteja Forestal Serra i
Socorristes.
Sol·licitud Subvenció Noves Tecnologies 2008. Carpeta Ciutadana.
Decret Nomenament Personal : Francisco Casanovas ; David Casanovas; Prorroga
Elena Rojo i Sustitució per malaltia Lourdes Torrelles. (Punt Edu).
Al·legacions Aeroport d’Alguaire.
Resolució d’Aprovació Definitiva Pressupost 2008, una vegada finalitzat el periode
d’informació publica sense al·legacions.
Publicació Aprovació Definitiva Projecte Carrer Canal, Trams Nord i Central.
Aprovació Padrons Arbitris 2008 (Escombreries, Clavegueram i Cementiri).
Aprovació Definitiva Projecte Reparcel·lació Voluntaria PMU 1A Plaça Pont.
Resolució Recepció Obres d’Urbanització PERI 3, Promocions Garcia Gorgues.
Expedients Iniciats per Infracció Tributaria (Guals).
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-

Acceptació pressupostos : Acustielec (Projector Casal) i Descalcificadora.
Comptes Gestor 1er Trimestre 2008.

Informes Alcaldia:
- Visita efectuada pel SR. Sr. Llevot, Delegat d’Educació, a les Escoles i a l’ajuntament el
proppassat Dia 15 de Maig i la Presentació de l’informe elaborat per la Universitat de Lleida,
envers la idoneïtat de l’ubicació a Rosselló, del CEIP.
- Informa sobre la celebració de les Eleccions Generals 2008, realitzades sense cap incident.
- Sol·licitud Prorroga Redacció Pla Director Municipal d’Abastament d’Aigua.
- Informe envers la Resolució Ambiental de la Granja Osvac,s Meat.
- Signatura Annex Conveni col·laboració per a la normanlització linguistica entre
l’Ajuntament i el C. C. Segria.
- Inscripció en el Registre Electronic d’Empreses Licitadores.
- Signatura Conveni Departament de la Salut.
- Signatura Conveni Servei Catala de Transit, per a la Redacció del Pla Local de S. Viaria.
- Signatura Contracte amb la Caixa per a la Gestió de Cobro dels Padrons.
- Informa de la reunió mantinguda amb el personal de l’Ajuntament, comentatn les
modfiicacións en els horaris i altres assumptes d’organització.
- Informa de les Gestions que es portan a terme amb els Responsables de la gestió del Pla de
Millora Urbana PMU - 8 Escoles i la Caixa , per disposar dels terrenys per l’ampliació del
CEIP.
- Es dona compte de la Sentencia dictada envers expropiació terrenys d’alfredo Torrelles
Lladanosa, en la urbanització del carret Av. Catalunya i altres, essent favorable a
l’Ajuntament.
- S’informa del Plec de càrrecs acceptats per l’OA. GRTL, pel cobrament via executiva
arbitris 2007.
- Reunións mantingudes amb el Sr. Roig, responsable dels Mossos d’Esquadra, on es va
comentar sobre una jornada de sensibilització de mesures basicas seguretat als domicilis,
sobre transit i circulaació i altres conductes de risc.
- Tambe s’informa dels ultims robatoris produits a les Escoles, Consultori Local i Local de
l’Associació de Dones.
- Reunió amb els propietaris afectats per les obres d’urbanització del Carrer Canal, envers
les CCEE i altres suggeriments.
- Al·legació presentada al Pla d’Aeroports, seguint criteris del Director d’Aeroports de la
Generalitat Sr. Oriol Balaguer respecte a allunyar l’impacte acustic en l’aterrament respecte
al municipi per minimitzar les afectacions negatives i en correspondencia s’ha rebut escrit
adreçat pel Sr. Oriol Balaguer comunicant que esta a punt de començar l’estudi de
procediments operacionals de navegació aerea, per no incidir en el municipi, es mantindra
informats als membres de la Coporació.
- Consell Catala de l’Esport, Negociacions complexes, prorroga despesa subvenció respecte
a la Subvenció de 289. 000, termini nou a 31/12/2009 i voluntat de mentenir els diners per
acondicionar el camp actal del futbol. manfiresta que no esta perduda, que es troba totalment
viva.
Millor informació que desinfgomació s’adrecat al Grup de IPR, la subvenció es viva.
El Regidor Sr Pere Joan Vidal prent la paraula i manfiesta :
Que s’està treballant en dos ordenances noves, una de neteja viaria, que comprendrà la neteja
viaria en si, patis, excrements d’animals ect. i un altra de Qualitat de les Obres per regular i

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

definir la ocupació de la via publica, els bens de domini públic, voreres, vianants ect i també
es procedirà a la revisió de l’ordenança de les terrasses per la seva actualització, demanant als
Grups suggeriments per procedir a la seva aprovació.
També comenta la Redacció del Pla de Seguretat vial, redactat per l’Empresa Intra, a traves
del Servei Català de Transit, el qual reflecteix els punts conflictius del municipi, voreres,
carrers, manifestant que dit document es susceptible d’incorporar suggeriments i millores a
proposta de qualsevol interessat i recull canvis a dur a terme, uns estructurals e impostants de
difícil assumpció per part de l’Ajuntament i altres que s’aniran incorporant d’acord amb les
disponibilitats pressupostaries.
També comenta el Projecte d’Urbanització del Carrer Canal i de la reunió mantinguda amb el
veïns, explicant que les escomeses d’aigua i clavegueram, es deixen els serveis passats,
també comenta l’estimació de les al·legacions i per últim la predisposició de l’Ajuntament a
facilitar el pagament dels veïns amb dificultats econòmiques pel seu pagament, com fins ara
es venia realitzant.
Un altre tema a comentar es la execució de les Obvres de Rehabilitació de la Casa Colonia
d’Alkanis, la jsutificació de la desviació proudida i la tardança en arribar el mateiral (teules)
per donar per finalitzda la primera Fase.
Tambe comenta les queixes rebudes pels veins de l’Avda Ponent, on es va produir una
actuació envers adapatació dels punt de llum a criteris de no contaminació lluminica,
actuació que ha comportat la necessitat de procedir a instal·lar nous punt de llum al lateral de
l’Avda, ja que els punts en funcionmanet tanst sol il·luminen el Passeig.
En un altre ordre comenta, les actuacions a dur a terme respecte als arbres del Carrer
Carrsaco Formiguera, realitzat poda selectiva, per evitar danys a les voreres i molesties als
veins, un altra sol·lcuió fora retirar els panots i rebaixar les voreres.
En la Regidorira de Hisenda comenta la baixada de la morositat respecte a la taxa d’ocupació
dela via publica i llicencies d’obres.
Respecte a la Gestió del SUD 1, manfiesta, que s’estant redactant els Estatuts i Bases per la
seva aprovació, que s’esta realitzant totes les actuacions amb la maxiam informació i claretat
i que s’han encarregat els treballs de Redacció del Projecte d?urbanització i es procedira en
breu a realitzats els estudis geotecnics corresponents.
Respecte al SUD 4, manfesta davant davant el dubte o sensació de manca de dedicació, que
durant dos mesos s’han produit reunions amb els propietaris majoritaris del Sector i ja s’ha
selelcionats els Tecnics en les vessants d’urbanització i serveis juridics, s’esta pendent de la
presentació dels estatuts i bases.
Respecte als PUOS, manifesta no entendre ls postura del Grup de IpR, respecte a les
prioritats de les obres a presentar, ja que en les reunion previes dels Portaveus dels Grups
Municipals, es va arrivar a un acord, la disordnaça entre el Portaveu i el Grup es preocupànt.
Tambè comenta les aseveracions vertides en el Full Informatiu repartir a la població del Grup
de IpR, respecte a malgastar fons publics en l’adquisició del Reposter per la Sala de Plens, es
considera que es tracta de magnificar la Sala, represntativa de les decisisons municiplas. Que
es tracta de una despesa que no caldria realitzar, son criteris.
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En el tema del Pins, es podria pensar que son cars, pero aquts Equip de Govern, considera
que es una actuació contniuta dels altres Ajuntametns i que es tracta de un reconeixament
personal per la seva dedicació al municipi.
Igulament manifesta en relació al Full Informatiu, que les Arees portades a terme’s’han
vingut realitzatn amb asiduitat, i sens dubte mai havia hagut tantes reunións amb altres
Consistoris.
Respecte al So de les campanes, manifesta que a execpció de tres o quatre queixes la majoria
del poble es troba conforme.
El Regidor Sr, Macia intervè i manifesta que es tracta de Decrets e Inforems no de de un
debat politic i que si es aixó un debat el Ple no es el lloc.
En el torn de replica interve l’alcalda i manifesta que en Informs de Regidories no ha de fer
poc si es mantenen les formes i ordre, que totes les opinions son respectables i que el ordre
en el ple ho decideix l’alcalde.
Interve novament el Regidor Sr Pere Joan i manfiesta que el lloc on s’ha de parlar es el Ple,
que parlar en altres llocs , ho troba inadeequat i sempres sense faltar a ningú.
La Regidora Montse Folguera pren la paraula i manifesta,
El contingut del Pla Local de Joventut i que s’ha repartit als regidors. Es tracta del segon Pla
de Joventut del consistori i recorda que l’Ajuntament de Rossello va ser pioner “en planificar
les polítiques de joventut des d’un pla local”. El Pla Local de Joventut ens ha permès fer una
diagnòsi de la realitat i les necessitats de la població jove de Rosselló i planificar així un
seguit d’actuacions realistes i d’interés per als mateixos joves.
S’ha treballat al voltant de 5 grans eixos, que són les politiques educatives i culturals, el
treball, l'habitatge, participació democratica (oci,) i la salut. Aquest Pla es el fruit de cercar
les opinions de un gran nombre de joves del municipi i d’experts en matèria de joventut. En
l’elaboració del Pla s’ha cercat la implicació d’entitats i persones que han permès mesurar les
necessitats reals dels joves defugint l’intervencionisme.
El document inclou la planificació bianual de les activitats a realitzar, agrupades en dos
projectes. El projecte de participació “Enxarxa’t” està encarat a la dinamització del jovent de
Rosselló i a l’associacionisme juvenil i consta de 16 actuacions entre les quals, un curs
intensiu de Teatre, la formació d’un grup de grallers o xerrades informatives sobre la pràctica
de nous esports com el Parkour o el Skate.
El projecte d’emancipació “Activa’l” contempla fins a 21 actuacions que tenen com a base
l’activació i dinamització del Punt d’Informació Juvenil – Espai Jove. Aquest ha de ser el
lloc de referència per a l’assessorament i formació sobre temes educatius, laborals, de salut,
d’habitatge..
Per la creació d’aquest projecte s’ha de partir de tres criteris, el primer el de realisme tractant
de fer un projecte pràctic, el criteri de l’eficàcia, és a dir fàcils de portar a la pràctica però
amb plantejaments a llarg termini, i el criteri de l’eficiència optimitzant els recursos
disponibles.
Amb aquests criteris es pretén fer un pla adaptat a la realitat que tenim.
La finalitat és crear en el sí de l’Ajuntament una eina que permeti millorar les actuacions en
matèria de joventut, dirigides als joves de Rossello.
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Emun
Emun ja existeix com a comunitat d'emissores municipals de radio integrada per Alguaire,
Almenar, Corbins i Rosselló. Desprès de la trajectòria de creixement dels darrers últims dos
anys hem vist que la gestió d'aquesta comunitat era poc àgil en dependre administrativament
del funcionament dels organismes municipals: la gestió administrativa del dia a dia, la
contractació del personal, el pagament de despeses comunes i la fixació dels preus de
publicitat com a taxes municipals. Per aquests motius els consistoris han estudiat la
possibilitat de canviar l'entitat jurídica d'aquesta comunitat éssent la més avantatjosa la
creació d'una societat mercantil.
Àrea de Joventut
En la plataforma de convivencia de l’Institut Manuel de Montsuar s’ha previst crear un pla de
voluntariat per aquest estiu, que inclourà en el nostre cas la col·laboració en l’Aplec de la
Sardana, el Festival Emusic, el servei de bibliopiscines. Hem equipat el casal amb una
pantalla i projector i engegarem un grup de voluntaris per a dinamitzar les projeccions durant
l’any.
Àrea de Cultura
Durant aquest estiu estan previstes les següents activitats:
Aplec de la Sardana, el 5 de juliol
Cinema a la fresca, el 19 de juliol
Curs de Radio, els dijous del mes de juliol
Curs de teatre, la primera setmana de setembre
Tota aquesta informació arribarà casa a casa en el proper butlletí municipal. Com sabeu, la
nostra voluntat és que contingui informació pràctica per als rossellonins i reculli l’activitat
que realitzen les diferents àrees i els temes d’interés per a la població. Sabeu també que el
primer butlletí presentava dificultats de lectura degut a un error tècnic en imprimir-se en
paper ecològic, argument que ja vam comentar en la reunió de l’àrea de cultura corresponent
en el ple anterior i en el mateix ple. Em sembla que ja va quedar clar que no és intenció
nostra donar informació il·legible sino tot el contrari, el nostre treball per que la informació
arribi al major nombre de població posible a través de radio, pregons i la pàgina web és
constant i sempre hem estat oberts a suggeriments i ajuts per tal de millorar-lo.
Pla polítiques de dones
De la mateixa manera que s'ha elaborat el Pla Local de Joventut, s'ha començat a treballar en
el Pla Local de Polítiques de Dones que ha de permetre posar a la llum les necèssitats i
mancances que tenim al municipi i poder establir mesures i activitats que contribueixin a la
igualtat, a la conciliació de vida laboral i vida familiar, i a l'atenció de les problemàtiques de
les dones de totes les edats del nostre municipi. També col·laborem en la redacció del Pla
Comarcal de Polítiques de Dones.
Pren la Paraula El Regidor Sr. Toni Capell e informa dels seguent assumptes:
Els regidors ja les coneixen per les arees
Esta pendent de finalitzar Organització del 2 Curs de Catala per inmigrants, en el que han
col·laborat el Consell Comarcal i el Consoric per la Normalització linguistica. Creació de
parelles linguistiques, manquen 4, demanda la colaboració.
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Obertura termini preinscripció Aula de Musica, que el proper dia 15 es celebrara el festival.
L’Aula de Rossello es privada i s’esta tramitant el proces de legalització. i Tambè comenta
les Gestions portades a terme entre diversos municipis Torrefarrera, Benavent i Alguaire, per
crear una Escola itinerant. Cinc experimetn a Catalunya. Reunió Inposecrtor per asseosora i
anlitzar costso
Benestar Social, confirmació verbal subvenció de 5. 000 Euros para instal·lació de un Parc
Ludic Recreatiu, Recuperador. manca la confirmació.
Programació del primers cursos per perdre la por asl ordinadors i als telefons movils per a la
gent gran. Juny o Setembre
Pendent aprovació concessió ajuts menut a minuts, guarderia de 5 a 8 de la tarda. Costo de un
–Euros.
Llar d’infants. Construcció, cda vegada s’han anant solucionant els problemes, i que aviat es
procedira a la seva construcció. El proper dia 5 es projectara la futura Gaurderia als Regidors
i als Pares i la Llar i Clustre. Informació a totos els sectorsx implicats.
Sr Llevot, cessament en el càrrec
XX.- LLICENCIES D’OBRES.Vist els expedients instruïts a l'efecte i els informes emesos per l'Arquitecte Municipal i la
Comissió Municipal d'obres, en el tràmit d'informe previ de la sol·licitud de llicència
municipal presentades, la Corporació Municipal acorda aprovar i ratificar les següents :
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO

2/2008
EXCAVACIONS CASANOVAS,S. L.
Cami Benavent, s/n.
25124 - ROSSELLO
Edifici instal·lacions amb planta baixa i primera planta , al Pol. 3 parcel·la 4, gravera
Coral
Ell mateix
FAVORABLE
Decret d’Alcaldia 25 - 03 - 2008
17/2008
PROTURMO,S. L.
Enric Granados, 19 altell
25008 - LLEIDA
Tall de carrer per rasa creuament carrer linia subterrania de B. T. al carrer Carrasco i
Fomriguera, d’aquest Muncipi
Cobra
FAVORABLE
Decret d’Alcaldia 03 - 04 - 2008
19/2008
GAS NATURAL DISTRIBUCION, SDG
Poligon Industrial El Segre, parc. 301
C/ Enginyer Pau Agusti
25191 - LLEIDA
Obertura cates nou subministrament de gas al carrer Socos,13 d’aquest Municipi
Ells mateixos
FAVORABLE
Decret d’Alcaldia 08 - 04 - 2008

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

Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO

Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO

16/2008
DANI NARBONA MORENO
Ramon Berenguer IV, 19
25124 - ROSSELLO
Paviment de formigo (6m2) al jardi de la vivenda del c/ R. Berenguer IV, 19, d’aquest
Municipi
Ell mateix
FAVORABLE
Decret d’Alcaldia 03 - 04 - 2008
18/2008
JONATHAN BLAZQUEZ ARGUEDAS
Sant Josep, 21
25124 - ROSSELLO
Adequacio de local planta baixa, per obertura d’oficina al carrer Major, 107, d’aquest
Municipi
Ells mateixos
FAVORABLE
Decret d’Alcaldia 08 - 04 - 2008
15/2008
GAS NATURAL DISTRIBUCION, SDG
Pol. Industrial El Segre, parc. 301
C/ Enginyer Pau Agusti
25191 - LLEIDA
Obertura cates nou subministrament de gas al carrer Av. Guillem de Rossello, 14 - 18,
d’aquest Municipi
Ells mateixos
FAVORABLE
Decret d’Alcaldia 25 - 3 - 2008
20/2008
PILAR GUILLAUMET MOIX
Major, 56
25124 - ROSSELLO
Col·locacio porta magatzem de la vivenda del c/ Major, 56, d’aquest Municipi
Ells mateixos
FAVORABLE
Decret d’Alcaldia 08 - 04 - 2008

0/2008
ANTONI ARMENGOL SERRA
C/ Sitges, 5
25124 - ROSSELLO
Reformes interior habitatge del carrer Av. Guillem de Rosselló, 2 - 12 d’aquest Municipi
Construccions Roca Borras
FAVORABLE
Decret d’Alcaldia 12 - 03 - 2008
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DESCRIPCIÓ

13/2008
MANOLI MILLA OCAÑA
Major, 68 - 70
25124 - ROSSELLO
Col·locacio d’una pergola a la terrassa de la vivenda del carrer Major, 68 - 70

CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO

Ells mateixos
FAVORABLE
Decret d’Alcaldia 25 - 03 - 2008

Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

14/2008
GAS NATURAL, SDG.
Pol. Industrial El Segre, parc. 301
C/ Enginyer Pau Agusti
25191 - LLEIDA
Obertura cates nou subministrament de gas al carrer Lluis Companys, d’aquest Municipi
Ells mateixos
FAVORABLE
Decret d’Alcaldia 06 - 03 - 2008

Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO

CONTRATISTA

00/2008
CONSTRUCONFORT DEL SEGRIA
Av. Blondel, 27, 7è, 1a
25002 - LLEIDA
Adequacio de local i adaptacio de vorada per acces de vehicles, al local del carrer Av.
Guillem de Rossello
Ells mateixos

INFORME
APROVACIO

FAVORABLE
Decret d’Alcaldia 08 - 04 - 2008

Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

00/2008
OBRES I CONSTRUCCIONS SIERRA, S. L.
Av. Fontanet, 10 baixos
25001 - LLEIDA.Ocupació via publica per poder situar un silo de formigó, durant l’execucio de l’obra del
carrer del Sol, 5 - 7 (Fercaber), d’aquest Municipi
Ells mateixos
FAVORABLE
Decret d’Alcaldia 08 - 04 - 2008

Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA

21/2008
ANTONIA FERNANDEZ BOIRA
c/ Major, 65
25124 - ROSSELLO.Substitucio d’una planxa de coberta existent per una planxa metal·lica nova, 12 m2.
aprox, a la vivenda del c/ Major, 65, d’aquest Municipi
Ells mateixos
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INFORME
APROVACIO

FAVORABLE
Decret d’Alcaldia 16 - 04 - 2008

Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

22/2008
BAUTISTA CASANOVAS PORTA
Mn. Cinto Verdaguer, 3
25124 - ROSSELLO
Arranjament façana vivenda del carrer Mn. Cinto Verdaguer, 3 d’aquest Municipi
Ells mateixos
FAVORABLE
Decret d’Alcaldia 22 - 4 - 2008

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO

24/2008
JOSEP JORDANA CASANOVAS
Major, 51
25124 - ROSSELLO
Reparar un tub als sanitaris (banyera) de la vivenda del carrer Major, 51, d’aquest
Municipi
Construccions Enric Ribes Fdez.
FAVORABLE
Decret d’Alcaldia 22 - 4 - 2008
25/2008
JOSEP VIVES VILARO
c/ Raval, 65
25124 - ROSSELLO
Arranjament façana de la vivenda del carrer Raval, 65
Ell mateix
FAVORABLE
Decret d’Alcaldia 30 - 4 - 2008
23/2008
JOSEP MARIA HORTET BELLMUNT
c/ La Rosella, 2
25124 - ROSSELLO
Tancament d’una porta de 2,5 m d’ample i obrir-ne un altra en la Nau del Poligon
Colonia Al - Kanis
Ell mateix
FAVORABLE
Decret d’Alcaldia 22 - 4 - 2008
12/2008
GIL BULLICH SUBIRA
c/ Av. Verge de Montserrat, 4,
25124 - ROSSELLO
Obertura cata per connexio tubs al clavegueram del Municipi
Unat Gestio, S. L.
FAVORABLE
Decret d’Alcaldia, 14 - 05 - 2008
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Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO

29/2008
BENITO JOVE CODINA
c/ Av. dels Esports, 7
25124 - ROSSELLO
Arranjament rajoles terrassa de la vivenda del carrer Av. dels Esports, 7
d’aquest Municipi
Construccions Zosimo Repiso
FAVORABLE
Decret d’Alcaldia 14 - 05 - 2008
Exp. 30/2008
COMUNITAT DE PROPIETARIS C/ MAJOR, 127
C/ Major, 127
25124 - ROSSELLO
Reparar connexió existent al clavegueram de les vivendes del c/ Major, 127 d’aquest
Municipi
Ells mateixos
FAVORABLE
Decret d’Alcaldia 14 - 05 - 2008
31/2008
MARIA TERESA BRUSAU BADIA
Av. Catalunya, 17
25124 - ROSSELLO
Enrajolar terrassa de la vivenda, aproximadament 100 m2. del carrer Av. Catalunya, 17
d’aquest Municipi
Ells mateixos
FAVORABLE
Decret d’Alcaldia 20 - 05 - 2008
34/2008
FRU - ROSE, SCCL.
Av de la Fruita, 11
25124 - ROSSELLO
Obertura de2 finestres al magatzem i col·locació de 3 diposits d’aigua a l’edifici del
carrer Av de la Fruita, 11, d’aquest Municipi
Excavacions Casanovas, SL.
FAVORABLE
Decret d’Alcaldia 22 - 05 - 2008

CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO

33/2008
JUAN JOSE LASHERAS ABADIAS
Av. Lluis Companys, 105
25124 - ROSSELLO
Cales a terra i col·locació de parquet a les dos plantes de la vivenda del carrer Av. Lluis
Companys, 105 d’aquest Municipi
Empresa Ksadeco
FAVORABLE
Decret d’Alcaldia 22 - 05 - 2008

Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

32/2008
GAS NATURAL DISTRIBUCION, SDG

Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ
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DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO
Nº EXPEDIENT
NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ
CONTRATISTA
INFORME
APROVACIO

Poligon Industrial El Segre
C/ Enginyer Pau Agusti, parc. 301
25191 - LLEIDA
Obertura cala en vorera per anul·lar escomesa de gas al carrer Graver de Dalt, 22,
d’aquest Municipi
Ells mateixos
FAVORABLE
Decret d’Alcaldia 22 - 05 - 2008
00/2008
GENIS A. CASANOVAS JOVER
C/ Ramon Berenguer IV, 7
25124 - ROSSELLO
Pintar façana vivenda del carrer R. Berenguer IV, 7 d’aquest Municipi
Ell mateix
FAVORABLE
Decret d’Alcaldia 22 - 05 - 2008
35/2008
GAS NATURAL DISTRIBUCION,SDG
Pol. Industrial El Segre
c/ Enginyer Pau Agusti, parc. 301
25194 - LLEIDA
Obertura cates per subministre a nous clients al carrer Carrasco i Formiguera d’aquest
Municipi
Ells mateixos
FAVORABLE
Decret d’Alcaldia 27 - 05 - 2008
37/2008
GIL BULLICH SUBIRA
c/ Verge de Montserrat, 6
25124 - ROSSELLO
Arranjament façana vivenda del carrer verge de Montserrat d’aquest Municipi
Unat Gestió, SL.
FAVORABLE
Decret d’Alcaldia 27 - 05 - 2008

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.
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XXI.- CORRESPONDENCIA OFICIAL I ASSUMPTES DE TRÀMIT.
Es dona compte de la correspondència rebuda essent de destacar per la seva importància:
XXII.- FACTURES I COMPTES.S'aprova la relacio de factures detallada i en poder dels regidors que ascendeix a la quantitat
de 142,833,25 €
XXIII.- MOCIONS
Per part de l’Alcaldia s’explica als assistents el contingut de les mocións, que proposen els
grups municipals al Ple de la Corporació
MOCIÓ
El grup d’IpR a l’ajuntament de Rosselló presenta el següent text en forma de moció per a
que sigui sotmesa a la consideració al ple del mes de Març i aprovada si s’escau.
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’IpR-EPM DEL 5 DE FEBRER SOBRE EL
FOMENT DE L’ESTALVI D’AIGUA A ROSSELLÓ
L’aigua és un bé essencial per a la vida, per al medi ambient i per a les persones. La utilitzem
cada dia a casa, als comerços, als parcs, a la indústria, a l’agricultura.. Però l’aigua és un
recurs fràgil i escàs, especialment al nostre país, i amb més intensitat aquests darrers anys de
sequera.
L’escassetat d’aigua té infinitat d’afectacions que van des de la generació d’energia a centrals
hidroelèctriques fins al risc d’incendis, passant per l’explotació turística o la producció
agrícola.
Enguany, tornem a iniciar un any que es preveu crític pel que fa als recursos hídrics. Hem
començat el 2008 amb un Decret de Sequera en vigor, que preveu allargar-se fins a finals
d’any, amb varis municipis catalans dependents de l’abastament amb camions cisterna, i amb
l’amenaça de possibles restriccions en el subministrament domèstic a partir de juny.
A més, no és pot oblidar que l’aigua tractada és cara. A Rosselló ho hem pogut experimentar
recentment, al instal·lar comptadors i passar d’un sistema de pagament alçat a un de
pagament per consum particular. Els veïns hem tingut que variar els nostres hàbits, però tot i
així, seguim tenint un consum per habitant per sobre de la mitjana catalana. L’aigua suposa
una despesa corrent elevada pel nostre poble, tant per l’ajuntament com per les butxaques
dels rossellonins i rossellonines; per tant, estalviar aigua, també estalviarà diners als veïns i a
les arques municipals, a banda d’estalviar energia i recursos per al medi ambient.
Més enllà de les actuacions de caire més general que corresponen a altres institucions de rang
superior, des del nostre consistori podem contribuir a l’impuls d’una nova cultura de l’aigua,
això és, ser conscients que es tracta d’un recurs limitat i que cal planificar i actuar en
conseqüència.
La gestió responsable de l’aigua, emprant sistemes d’estalvi, fomentant - ne el seu ús entre la
població, fent un ús racional pel rec i la neteja, fent un bon manteniment de la xarxa, buscant
fonts alternatives d’abastament i la reutilització,. han de ser accions d’un ajuntament que
pretengui fer un poble sostenible, sense oblidar la tasca de conscienciació que pot fer com a
administració més propera a la ciutadania.
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En aquest sentit, el grup d’Inicitiva per Rosselló vol transmetre aquesta sensibilitat i animar a
aquest consistori a emprendre les accions més amunt descrites.
Per tot això, es proposa que el Ple de l’Ajuntament de Rosselló de Segrià a proposta del Grup
d’IpR-EPM adopti els acords següents:
PRIMER: Instal·lar mecanismes estalviadors d’aigua en totes les infraestructures municipals
(airejadors, cisternes amb doble descàrrega,. ).
SEGON: Estudiar la viabilitat econòmica i logística de repartir entre els veïns vàlvules
economitzadores (els airejadors estalvien un 50% de consum en aixetes).
TERCER: Fer una campanya de seguiment i de conscienciació en aquelles indústries i
comerços municipals en què l’aigua té un paper rellevant, com ara les perruqueries,
netejacotxes, restauració, pagesos, etc.. estendre la campanya de conscienciació a tots els
veïns.
QUART: Prioritzar les plantes i arbres autòctons o aquelles espècies que requereixen menys
consum d’aigua a l’hora de planificar nous enjardinaments al poble (xerojardineria).
Planificar una substitució en aquelles zones que actualment estan enjardinades amb certes
varietats de gespes o amb altres espècies de plantes i arbres que requereixen un alt consum
hídric.
CINQUÈ: Establir una col·laboració estreta amb l’empresa concessionària del servei
d’abastament per fer el seguiment i els estudis necessaris per saber els consums i l’estat de la
xarxa de distribució. Amb les dades a les mans, planificar les actuacions necessàries per
optimitzar l’ús d’aigua. També cal exigir-los - hi les inversions en el manteniment i
renovació de les xarxes de distribució.
SISÈ: Planificar un reg i neteja eficient del poble, que contempli dipòsits per a la recollida
d’aigües pluvials, sensors de pluja, detectors de fuites,. o qualsevol que sigui el sistema que
permeti una gestió acurada.
SETÈ: Elaborar una Ordenança Municipal per impulsar un ús eficient i racional de l’aigua a
Rosselló. I traslladar les regulacions que pertoqui d’aquesta ordenança a les normes
urbanístiques del poble. (p. ex. sistemes d’aprofitament d’aigües grises, o de recollida
d’aigua de pluja, o de reaprofitament de l’aigua de les piscines,. ).

Rosselló de Segrià, 5 de Març de 2008
PREGUNTES
Raül Morlans Monjo regidor portaveu del grup IpR de l’ajuntament de Rosselló exposa les
següents preguntes perquè siguin contestades en el ple del mes de Febrer:
1ª. Tots estarem d’acord en la necessitat d’apropar l’ajuntament als veïns i d’informar-los del
que hi passa. Aquest govern sembla tenir-hi interès, i això s’ha vist reflectit en la reaparició
del Butlletí municipal i del servei d’informació per sms, i en canvis a la pagina web.
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Malgrat aquesta voluntat manifesta creiem que no ha estat del tot reeixida. Així, el format i
disseny del butlletí el fa difícil de llegir i d’entendre, i les modificacions de la plana web són
molt superficials i ens deixa una plana web antiquada i confusa.
- El govern comparteix aquesta visió? I si és així, que pensa fer per resoldre - ho?
- Es pensa publicar a la plana web les actes dels plens?

2ª. S’està produint un canvi profund en l’àmbit dels serveis socials que afecta directament el
món local i transforma les actuacions, en matèria de serveis socials, dels ajuntaments i
consells comarcals.
L’implementació del programa Prodep de la llei de la Dependència i dels futurs programa
marc i els contractes programa de la nova llei de Serveis Socials suposen un repte per als
ajuntaments, i a dia d’avui encara no n’hem sentit res per part de la regidoria responsable.
- Com s’estan desplegant aquestes dues lleis al nostre municipi? Quins problemes s’han
detectat i com es pensen resoldre?
XXIV.- PRECS I PREGUNTES.
L’Alcaldia dona compte a tots els grups copia de Les preguntes presentades pel GruP IpR,
que son del tenor següent :

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

