ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL
DIA 12 DE JULIOL DE 2012
Data: 12 de Juliol de 2012
Horari: 14,,30 a 15,55 hores.
Lloc: Rosselló. Sala d’actes de la casa consistorial.
Regim : Ordinària
Hi assisteixen:
Alcalde :
Josep Abad i Fernandez.
Regidors :
Elisa Torrelles Tormo.
Jaume Borrero Montijano.
Manel Plana Farran.
Joan Fontova Vilaró.
Silvia Olmo Pareja.
Jaume Fernandez Gonzalez.
Lluis Rodrigo Galan.
Sara Mercè Vila Galan.
Maria Carme Vidal Torruella.
Pasquale Musicco.
Secretari:
S. Fèlix Ruiz Martínez
Ordre del dia:
Lectura i aprovació actes anteriors.
Aprovació Comptes Municipals 2011.
Proposta Aprovació Provisional Modificació POUM, àmbit PMU 8 Escoles.
Proposta Aprovació Inicial Modificació POUM, Reordenació xarxa viaria Sector SUD 4
“ Miralbó”.
Proposta Aprovació Inicial Modificació Pla Parcial SUD 4“ Miralbó“.( Reordenació sistema
viari,espais lliures i servies tècnics.)
Proposta Adhesió Pla Comarcal de Política de Dones.

Proposta Acord Aprovació Inicial Pla Local Joventut 2012-2015..
Proposta aprovació acord delegació a la Diputació de LLeida de les facultats que aquest
Ajuntament té atribuïdes en matèria de gestió tributària i recaptació de l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica.
Proposta aprovació acord per a la delegació a la Diputació de Lleida de les facultats que aquest
Ajuntament té atribuïdes en matèria de recaptació de determinats ingressos de dret públic.
Decrets e Informes Alcaldia i Regidories.
Llicencies d’obres.
Correspondència Oficial i assumptes de tràmit.
Factures i comptes.
Mocions.
Precs i Preguntes.
Declarat obert l’acte per la Presidència, es procedeix a conèixer els assumptes inclosos a l’ordre
del dia.

I.- LECTURA I APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.
Per Secretaria es comenta que no havent finalitzat la redacció de l’acta anterior, respecte a les
intervencions en el Ple dels Regidors, per haver-se produït una gravació deficient, es posposa la
seva aprovació pel proper Ple..
II.- APROVACIÓ COMPTES MUNICIPALS 2011.
ANTECEDENTS
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2011., cal elaborar el compte general de l’entitat local, dels
organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament local.
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer,
patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària i
annexos.
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de maig de
l’actual exercici.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2011 s’han sotmès a l’informe de la
Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 24 DE Maig de
2012. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 75 , de data
31 de maig de 2012, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni
observacions.
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb els articles 208 a 212 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, la Instrucció de comptabilitat
per a l’administració Local i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el
contingut, la Comissió Especial de Comptes proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Compte general de l’ajuntament de Rosselló.:
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2011., integrats pels
següents documents comptables:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 11.874.469,86. €, un passiu de
11.874.469,86. €, i un resultat de l’exercici amb un guany de 285.296,85 €.
- Compte de resultat econòmic patrimonial: en tancar l’exercici hi ha un guany de 285.296,85 €..
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de
845.839,72 €, unes obligacions pendents de pagament de 262.857,78 €, uns romanents totals de
953.035,15. € i un resultat pressupostari ajustat de 732.859,41 €.
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al Balanç, en el
Compte de resultat econòmic patrimonial i en l’estat de liquidació del Pressupost.
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fin d’exercici de la pròpia entitat local..
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a favor de
l’entitat local, a fin d’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. en cas de
discrepància entre els saldos comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de concil·liació,
autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació.
Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici
econòmic 2011., a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles
mencionats en la part expositiva

Essent aprovats per. UNANIMITAT DELS ASSISTENTS..
III.- PROPOSTA APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ POUM, ÀMBIT PMU 8
ESCOLES.
Vist l'expedient de tramitació de Modificació puntual deL POUM del municipi de Rosselló.
redactada per Dom Arquitectes Associats, relativa a la reordenació dels sistemes viari,equipaments
escolars i espais lliures en el sector del Pla de Millora Urbana num 8 “ Escoles “.
Atès que, com es fa constar a la Memòria justificativa de la proposta, la modificació pretén donar
compliment a l’acord de la Comissió Territorial d’urbanisme de Lleida de 14 d’Abril de 2011., que
va suspendre el Pla de Millora Urbana del Sector 8 “ Escoles., amb la finalitat de donar resposta
als incompliments de les previsions del planejament vigent en relació al sistema viari i al sistema
d’espais lliures i per l’alteració del paràmetre de densitat fixat en el POUM. E incorporar com a
pròpia del POUM aquesta Modificació.
S’han rebut els següents informes : Departament d’Ensenyament : Informe favorable.;
Departament de Comerç : Informe favorable condicionat a l’adaptació de la regulació de l’us
comercial que fa el POUM a la nova legislació del Decret Llei 1/2009 de 22 de desembre,
d’ordenació d’equipaments comercials i atès que aquesta modificació no te per objecte la regulació
de l’us comercial en el municipi i per tant no es el document apropiat per ajustar el POUM a la
nova regulació, i a mes tenint en compte que la legislació comercial vigent es d’obligat
compliment, per damunt de la regulació de l’us comercial del POUM vigent, que es va aprovar
amb l’anterior legislació.
Vistos els informes obrants a l’expedient, i que durant el termini d’exposició publica, no s’han
presentat ale.legacions
Atès allò que disposa l'article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme.
D’acord amb el que disposa l’article 85.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, Text refós de
la Llei d’urbanisme i, la disposició addicional novenadel Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de
juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl, que modifica l’article 22.2 c) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, l’òrgan competent per a l’aprovació
provisional de la Modificació del POUM és el Ple municipal.
Es proposa ala Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la Modificació puntual del POUM relativa a la
reordenació dels sistemes viari,equipaments escolars i espais lliures en el sector del Pla de Millora
Urbana num 8 “ Escoles “.redactada per DOM Arquitectes Associats. i formulat per aquest
Ajuntament.
SEGON.- Remetre la Modificació puntual del POUM a la Comissió territorial d'Urbanisme als
efectes de la seva aprovació definitiva.
Essent aprovada dita proposta per onze regidors dels onze que de dret composen la Corporació.
En el torn obert d’intervencions, pren la paraula el Regidor Sr Jaume Fernandez i pregunta si es
tracta del mateix tràmit, que l’anterior aprovació.
Essent contestat per Secretaria, que aquest tràmit es la seva aprovació provisional i que es la
mateixa proposta respecte a l’aprovació inicial, que contempla l’ampliació del Col·legi Públic i
l’escola Bressol, una vegada realitzada la informació publica i demanats els informes preceptius a
traves del Departament de Territori i Sostenibilitat.

IV.- PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ POUM, REORDENACIÓ
XARXA VIARIA SECTOR SUD 4 “ MIRALBÓ”.
Pel Regidor i Portaveu del Grup de CIU, Sr Manel Plana es dona compte de la següent proposta:
I.- Vista la proposta de Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanisitic del municipi de
Rosselló. redactada per Dom Arquitectes Associats, en l’àmbit del sector SUD-4 i que té per
objecte la reordenació de la xarxa viària del sector amb la finalitat de millorar la seva funcionalitat
i eficiència tan pel que fa a la mobilitat interna del sector, com per a l’accessibilitat i la dotació de
serveis als solars industrials, millora que es tradueix també en la reducció de les càrregues
d’urbanització i per tant en una major viabilitat econòmica del sector industrial.
II.- Atès que, com es fa constar a la Memòria justificativa de la proposta, la present modificació
del Pla d’ordenació urbanística municipal es redacta i es tramita en base a l'article 6 de les normes
urbanístiques del POUM, segons el qual:
"1. En qualsevol moment es poden modificar els diferents elements i determinacions del Pla
d’Ordenació.
2. La modificació de qualsevol d’aquests elements del Pla s’ha d’ajustar a allò que estableix la
legislació urbanística vigent (article 96 TRLU) i aquestes Normes.
3. L’alteració del contingut del Pla s’ha de fer mitjançant la modificació d’algun dels elements
que el constitueixen, seguint el mateix procediment establert per a la seva formació."
Atenent a l’article 97.1 del Text refós de la Llei 1/2010, d'urbanisme,
“1. Les propostes de modificació d’una figura de planejament urbanístic han de raonar i justificar
la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i privats
concurrents. L’òrgan competent per aprovar la modificació ha de valorar adequadament la
justificació de la proposta i, en el cas de fer-ne una valoració negativa, ha de denegar-la.”
Així mateix la present modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal es redacta i es
tramita en base a l’article 96 del Text refós de la Llei d’urbanisme 1/2010, segons el qual:
“La modificació de qualsevol dels elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecta a
les mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les excepcions que s’estableixin per
reglament i les particularitats següents:. ..”
III.- Vist l’informe emès pel secretari de la Corporació.
IV.- Atès que la normativa aplicable està constituïda per: articles 85 a 100 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i articles 117 i 118 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme; arts. 22.2,
apartat c) i 47.2, ll), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, aquest
últim amb les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a
la modernització del govern local.
Es proposa ala Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la proposta de modificació puntual del POUM del municipi
de Rosselló relativa a la la reordenació de la xarxa viària del sector amb la finalitat de millorar la
seva funcionalitat i eficiència tan pel que fa a la mobilitat interna del sector, com per a
l’accessibilitat i la dotació de serveis als solars industrials en el sector del Pla Parcial SUD 4
“ Miralbó “, i que es concreta de la següent manera:

Continguda en document annex.
Segon.- Sotmetre l’esmentada proposta de modificació del POUM a exposició pública per termini
d'un mes, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de major
divulgació al municipi i a la pàgina web de l’Ajuntament de Rosselló..
Durant aquest temps l'expedient romandrà a disposició de qualsevol persona que vulgui
examinar-lo, a fi i efecte que es puguin formular les reclamacions i al·legacions procedents.
Tercer.- Simultàniament al tràmit d’informació pública es sol·licitarà informe als següents
organismes: Els que la Comissió Territorial d’urbanisme de Lleida consideri adients ja que per tal
de simplificar aquesta tramitació, i amb la clara vocació d’aconseguir que aquesta sigui més àgil i
eficaç, el Departament posa a disposició dels ajuntaments de Catalunya un nou servei, que
consisteix en la sol·licitud unificada dels informes urbanístics que han d’emetre els òrgans del
Departament o els seus organismes adscrits.
Tanmateix, es donarà audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confina amb el
municipi de. Rosselló, si s’escau..
Quart.- Traslladar el present acord als serveis tècnics municipals, per al seu coneixement i als
efectes procedents.
Essent aprovada dita proposta per onze regidors dels onze que de dret composen la Corporació.
En el torn obert d’intervencions el Regidor Sr Jaume Fernandez, comenta que degut a que no ha
pogut examinar el document, pregunta si es el mateix, que el que es trobava pendent de tramitar..
Essent informar breument per la Regidoria i Alcaldia, que si es el mateix, fent un breu resum sobre
el contingut de la proposta.
V.- PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PLA PARCIAL SUD
4“ MIRALBÓ“.( REORDENACIÓ SISTEMA VIARI,ESPAIS LLIURES I SERVIES
TÈCNICS.)
A continuació es dona compte de la Resolució de l’alcaldia al respecte i que diu:
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DATA 12 de JULIOL DE 2012.
1. IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Assumpte: Modificació Pla Parcial Urbanístic del Sector SUD 4 “ Miralbó “ de Rosselló.
Expedient: 2012/06//Urbanisme.
Sol·licitant: Ajuntament de Rosselló.
Emplaçament: Miralbó SUD- 4
2. ANTECEDENTS
2.1 El Planejament vigent en el sector es el Pla Parcial aprovat per la Comissió Territorial
d’urbanisme de Lleida el 29 de Novembre de 2007 i publicat al DOGC num 5754 de 12 de
Novembre de 2010..La present modificació del Pla Parcial, es relaciona directament amb la
Modificació del Pla d’Ordenació Urbanístic, que es tramita simultàniament.
2.2 Vist el projecte de Modificació del Pla Parcial Urbanístic del Sector SUD 4 “ Miralbó “ de
Rosselló., que té per objecte:

Reordenar la xarxa viària del sector amb la finalitat de millorar la seva funcionalitat i
eficiència tan pel que fa a la mobilitat interna del sector, com per l’accessibilitat i la dotació de
serveis als solars industrials.
Mantenir les dues infraestructures existents en el sector, descartant les dues obres de
modificació de les mateixes previstes en el pla parcial vigent: El desviament de la sèquia del canal
de Pinyana i el desplaçament de l’estació reductora de pressió de la xarxa de gas natural.
2.3 Vistos els informes tècnics emesos pels serveis municipals,, que consta a l’expedient, en el
qual considera procedent l’aprovació inicial de la Modificació del Pla Parcial, supeditat a
l’aprovació de la Modificació del POUM en dit àmbit, que es tramita simultàniament.
El secretari municipal, en data Juliol de 2012, ha emès un informe, que consta a l’expedient, sobre
el procediment a seguir per tramitar el Pla esmentat.
3. FONAMENTS DE DRET
3.1. Articles 81, 85 i 86 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’urbanisme, amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
3.2. L’òrgan competent per resoldre sobre l’aprovació inicial de la Modificació del Pla Parcial de
què es tracta és l’alcaldia, d’acord amb l’art. 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local.
3.3. Una vegada aprovat inicialment el Pla, s’han de sotmetre a informació pública i de sol·licitud
d’informe dels organismes afectats, en els termes que consten a l’informe del secretari.
3.4. D’acord amb l’art. 110.6 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei d’urbanisme, es pot denegar l’aprovació provisional si amb posterioritat a l’aprovació
inicial del pla es constata, en el corresponent informe sectorial, la incompatibilitat de l’ordenació
proposada amb la legislació sectorial aplicable, o en cas que es produeixi algun canvi normatiu o
l’aprovació d’un pla territorial o urbanístic de rang superior que impedeixin l’aprovació de
l’ordenació proposada.
En virtut de les facultats que em confereix l’article 53 del DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i
l’article 21 de la Llei de bases de règim local, i segons la tramitació que preveu l’article 85 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
DISPOSO
Primer.- L’aprovació inicial de modificació del pla parcial urbanístic del sector SUD-4, Miralbó,
consistent en Reordenació de la xarxa viària i ampliació puntual del sector;. Adequació del sistema
d’espais lliures a la nova xarxa de carrers; Manteniment de les infraestructures existents i
Ampliació dels terrenys de la futura depuradora fins al camí existent en el seu límit est.
La present Modificació del Pla parcial urbanístic del sector SUD-4, “Miralbó” es relaciona
directament amb la Modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal, que es tramita
simultàniament i la executivitat de l’acord d’aprovació definitiva del pla parcial resta supeditada a
la aprovació definitiva de la Modificació del Pla ( Art 110.2 del Decret 305/2006 de 18 de Juliol
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme..
Segon.- Sotmetre'l a informació pública pel termini d'un mes mitjançant anunci en el Butlletí
Oficial de la Província i un dels diaris de més divulgació en l’àmbit municipal, a fi que qualsevol

persona que ho desitgi pugui examinar-lo i adduir, durant el termini esmentat, totes les
al·legacions o observacions que consideri oportunes.
Conjuntament amb la Modificació del Pla parcial s’exposarà un document comprensiu dels
extrems següents:
a) Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de
procediments, i concreció del termini de suspensió i de l’abast de les llicències i tramitacions que
se suspenen.si procedeix.
b) Un resum de l'abast de llurs determinacions i, en el cas que es tracti de la revisió o modificació
d'un instrument de planejament urbanístic, plànol d'identificació dels àmbits en els que l'ordenació
proposada altera la vigent i resum de l'abast d'aquesta alteració.
Tercer.-: Simultàniament al tràmit d’informació pública es sol·licitarà informe als següents
organismes: Els que la Comissió Territorial d’urbanisme de Lleida consideri adients ja que per tal
de simplificar aquesta tramitació, i amb la clara vocació d’aconseguir que aquesta sigui més àgil i
eficaç, el Departament posa a disposició dels ajuntaments de Catalunya un nou servei, que
consisteix en la sol·licitud unificada dels
informes urbanístics que han d’emetre els òrgans del Departament o els seus organismes adscrits.
Quart. Citar personalment al tràmit d’informació pública de la Modificació del Pla aprovat
inicialment les persones propietàries dels terrenys que s’hi comprenen
Cinquè: Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d’informació pública en els
procediments de planejament i dels acords d’aprovació que s’adoptin en llur tramitació, els quals
podran consultar-se a la web oficial de l’ajuntament (www..rossello.cat.)
Sisè. Fer constar que contra la present Resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit
no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs
Al respecte la Corporació resta assabentada i ratifica la mateixa per unanimitat.
VI.- PROPOSTA ADHESIÓ PLA COMARCAL DE POLÍTICA DE DONES.
Atès que el Consell Comarcal del Segrià ha elaborat el Pla comarcal de polítiques de dones
del Segrià (2009-2013).
Atès que aquest Ajuntament forma part del Consell de Dones del Segrià i és voluntat del mateix
adherir-se a l’esmentat pla comarcal.
Atès que el PCPDS, constitueix un conjunt ordenat de mesures dirigides a assolir la igualtat
efectiva entre dones i homes i adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació que ens ha
permès identificar les principals necessitats pràctiques i els interessos estratègics de les dones del
Segria.
Per tot l’exposat, el Ple de la corporació per unanimitat acorda:
PRIMER.- L’adhesió de l’Ajuntament de Rosselló al Pla Comarcal de polítiques de dones del
Segria (2009-2013).
SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Segria.

TERCER.- Facultar a l’Alcalde o la persona a qui delegui per a signar tots aquells documents que
siguin necessaris per fer efectiu aquest acord.
En el torn obert d'intervencions, la Regidora Sara Vila pregunta : Que implica, en que beneficia a
l'ajuntament i que polítiques es pensa realitzar sobre politiques de gènere ?
Contesta la Regidora de l'àrea de la Dona, Elisa Torrelles i comenta que ja es disposava de un Pla,
que finalitzava enguany. Sobre aquest Pla comenta que es va parlar amb la responsable de la
Generalitat ( Carme Castelló ) i que es realitzaran activitats per la sensibilització en la igualtat de
homes i dones, entre altres las que es duran a terme en el Restaurant de l'ambrosia, quatre o cinc
sessions, respecte a Cuina saludable, comportament amb convidats, parar taula etc.
També en el mes de novembre, el dia 25 dia reivindicatiu de la Violència de Gènere es realitzaran
xerrades sobre la violència de gènere amb una psicòloga, projeccions etc.
Finalment comenta que la urgència en la seva presentació, abans del 19 de Juliol, sigui el motiu de
que algunes activitats s'estiguin acabant de confeccionar.
VII.- PROPOSTA ACORD APROVACIÓ INICIAL PLA LOCAL JOVENTUT 2012-2015.
L’any 2000, la Secretaria de Joventut va desenvolupar el Pla nacional de joventut, amb la finalitat
de crear un marc comú quant a les línies d’actuació en polítiques juvenils a tots els ens públics que
desenvolupessin polítiques per a joves, concretant-se en la proposta de planificació i intervenció
estratègica i donant cabdal importància a la perspectiva integral, la interdepartamentalitat, la
interinstitucionalitat i la participació dels joves en el disseny de les polítiques.
Els plans locals de joventut, per tant, són l’eina de treball que ens permet fer polítiques integrals
de joventut des de la proximitat municipal responent a les necessitats dels/les joves.
El Pla local de joventut de Rosselló 2012-2015 ens donarà una visió global de les necessitats dels
/les joves, ajudant-nos a poder cobrir les seves demandes, garantint els drets en tots els àmbits de
la seva vida, per tal que es pugui assegurar un desenvolupament satisfactori i en plena autonomia
com a ciutadans i ciutadanes de Rosselló.
Tenint en compte que els/les joves del municipi de Rosselló suposen un % per cent important de la
població total, amb una tradició d’associacionisme i participació remarcable, que són el futur del
municipi i que tenen unes necessitats específiques, és imprescindible que des de l’ajuntament de
Rosselló i des de la Regidoria de Joventut es treballin i desenvolupin polítiques juvenils.
Aquest Pla neix amb la voluntat de ser un instrument col·lectiu que, tant a nivell tècnic com
polític, defensi una planificació transversal que abordi les diferents necessitats dels joves de
Rosselló. Una acció global, capaç d’estructurar i optimitzar al màxim els esforços, amb la
participació activa dels/les joves en tot el procés del Pla local de joventut.
Per a l’òptim funcionament del Pla local és imprescindible el treball transversal amb professionals
d’altres àrees, que aportarà una reflexió teòrica i pràctica, com també l’optimització de recursos
econòmics, materials i humans, afavorint un debat necessari i enriquidor que permetrà avaluar de
forma objectiva les polítiques desenvolupades i els resultats qualitatius i quantitatius que
s’obtinguin.
La millor manera per poder assolir tots els objectius es redactant un Pla Local de Joventut, al cap i
a la fi, és aquest ajut de la Secretaria de Joventut sumat al treball que fem des de la regidoria i un
bon grup de joves qui farà possible la creació d’una bona Política de Joventut al nostre municipi.
Seguin les recomanacions de Joventut, el Pla contempla la necessitat de fomentar la emprenedoria
social, inserció soci laboral de les persones joves i es sobre aquestes línees que s’ha elaborat
Per aital motiu, es proposa als reunits, l’adopció del següent ACORD:

PRIMER: APROVAR inicialment el Pla Local de Joventut de Rosselló anys 2012-2015, elaborat
per l’àrea de joventut d’aquest Ajuntament,.
SEGON: SOTMETRE els documents a exposició pública pel termini de 30 dies hàbils, comptats
a partir de la publicació al BOP, a l’objecte de presentació de possibles al·legacions, observacions
o suggeriments mitjançant inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Lleida al tauler d’edictes de l’ajuntament i al web municipal.
TERCER: CONSIDERAR aquests documents aprovats amb caràcter definitiu en cas
que transcorregut el termini anterior no s’haguessin presentat al·legacions.
Contràriament, establir que caldrà adoptar un nou acord plenari que, amb pronunciament sobre les
al·legacions, haurà d’aprovar el document definitivament.
QUART: Trametre una còpia del Pla local a la Secretaria de Joventut de la Generalitat de
Catalunya.
En el torn obert d’intervencions intervé la Regidora Sara Vila i comenta respecte al PLJ, que atès
el 55% de atur juvenil ; Ni ha mesures que prevegi això?.
Contesta el Regidor Manel Plana que el que s’intenta es prioritzar la autoempreneduria, auto
empresa ; en definitiva la creació de llocs de treball, es un element fonamental per tirar endavant
aquest Pla.
Seguidament intervé el Regidor Musicco Pasquale i pregunta: Si aquest Pla rep subvencions de
l’administració Pública.?
Contesta la Regidora Silvia Olmo , que es tracta d’un Pla que es fa, per quatre anys, que rebrà ajuts,
però no es sap l’import que es rebrà.
Intervé novament el Regidor Sr.Manel Plana i comenta que l’aprovació del Pla es condició sine
qua non per rebre els ajuts.,
VIII.- PROPOSTA APROVACIÓ ACORD DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA
DE LES FACULTATS QUE AQUEST AJUNTAMENT TÉ ATRIBUÏDES EN MATÈRIA
DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA.
El vigent text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals 2/2004, de 5 de març, atribueix als
municipis les facultats de gestió tributària i de recaptació voluntària i executiva de l’Impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica.
La complexitat que la realització d'aquestes tasques suposa i així mateix la seva importància dins
el més ampli àmbit de la Hisenda Local, aconsella la utilització de fórmules que permetin un eficaç
o adequat exercici de les facultats esmentades, dins els sistemes que per a aquesta finalitat preveu
la normativa local aplicable.
Considerant convenient la delegació d'aquestes funcions a la Diputació de Lleida, a través de
l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, o forma de gestió de servei que
s’acordi, i essent conforme a Dret dita delegació, en virtut de l'establert en l'article 7 de la Llei
2/2004 text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en l’article 106.3 de la Llei 7/85 de
Bases del Règim Local i en l'article 9.1 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s'ACORDA:

PRIMER: Delegar a la Diputació de Lleida, a través de l'Organisme Autònom de Gestió i
Recaptació de Tributs Locals, o forma de gestió de servei que s’acordi, les facultats que aquest
Ajuntament, a l'empara de l'establert en l'article 106.3 de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local i
l'art. 7 la Llei 2/2004 text refós reguladora de les Hisendes Locals, té atribuïdes en matèria de
gestió tributària i de recaptació de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, amb l'abast, el
contingut, les condicions i la vigència que s'estableixen en el present acord.
SEGON: CONTINGUT I ABAST DE LA DELEGACIÓ
1) Les facultats de gestió tributària de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica que
comprenen:
a) La realització de les liquidacions conduents a la determinació dels deutes tributaris.
b) L'aprovació de les liquidacions tributàries.
c) La concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
d) La resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
e) L'emissió dels documents de cobrament.
f) La tramitació i aprovació dels expedients de baixa de liquidacions tributàries.
g) La resolució dels recursos que s'interposin contra actes de gestió tributària.
h) La sol.licitud de compensacions per condonació, exempció o bonificacions en l'impost, davant
l'administració que ha concedit el benefici fiscal.
i) La facultat d'establir acords o convenis de col.laboració amb la Prefectura Provincial de Tràfic,
conduents a la formació del padró de l'impost i a dictar actes administratius que suposin la
modificació del padró.
j) Les actuacions per a l'assistència i informació al contribuent referides a les anteriors matèries.
2) Les facultats de recaptació, en període voluntari i executiu, tant de deutes per rebut o per
liquidació d'ingrés directe i, si de cas, autoliquidacions, corresponents a l’Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, que comprèn quantes actuacions conté la gestió recaptatòria d'acord a la
legislació aplicable i, si de cas, les següents:
a) Practicar les notificacions col.lectives en deutes per rebut o cobrament col.lectiu i les
notificacions individuals en liquidacions per ingrés directe.
b) Fixar els períodes de cobrament en període voluntari, en deutes per rebut o cobrament col.lectiu.
c) Establir, en cas d'ésser necessari, itineraris de cobrança.
d) Conferir i revocar a les Entitats de Dipòsit el caràcter d'Entitats Col.laboradores i establir els
límits de la col.laboració.

e) Lliurar certificacions de descobert col.lectives o individuals en rebuts i en liquidacions d'ingrés
directe.
f) Dictar la providència de contrenyiment i resoldre els recursos contra aquest acte administratiu.
g) Liquidar interessos de demora en tots els deutes en què siguin exigibles.
h) Concedir o denegar ajornaments i fraccionaments de pagament en voluntària i en executiva.
i) Rebre i custodiar les garanties dels deutes o dispensar-les.
j) Ordenar la constitució d'hipoteques especials.
k) Dictar acords de derivació de responsabilitat en el procediment de recaptació.
l) Declarar l'embargament de béns i el seu aixecament, si s'escau, així com totes les actuacions
conduents a aquest fet.
m) La declaració de deutor fallit, de crèdits incobrables, de prescripció de deutes, de valor
defectuós i de qualsevol altre motiu de data de valors.
n) Efectuar peritatges i valoracions de béns embargats.
o) Autoritzar i presidir les subhastes.
p) Acordar la suspensió del procediment.
q) Entaular terceries de domini i de millor dret.
r) Proposar l'adjudicació de finques a l'Ajuntament, lliurant les certificacions necessàries per a la
seva inscripció en els Registres Públics.
3) Les facultats d’inspecció tributària corresponents a l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica, les quals comprendran quantes actuacions inclou la inspecció tributària d'acord a la
legislació aplicable i, si de cas, les següents:
a) La investigació dels fets imposables per al descobriment dels que siguin ignorats per
l’administració i la seva consegüent atribució al subjecte passiu o l’obligat tributari.
b) La comprovació de les declaracions per determinar la seva veracitat i la correcta aplicació de les
normes.
c) Practicar les liquidacions tributàries resultants de les seves actuacions de comprovació i
investigació.
d) L’elaboració del Pla d’inspecció anual i la seva coordinació amb altres administracions
tributàries.

4) La facultat d’imposar sancions tributàries per la comissió de les infraccions tipificades en
referència a l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, les quals comprendran quantes
actuacions inclou la facultat sancionadora d'acord a la legislació aplicable i, si de cas, les següents:
a) La imposició de sancions per la comissió d’infraccions tributàries.
b) L’aprovació del quadre de sancions i de la tipificació de les infraccions dins del marc establert a
la Llei General Tributària.
TERCER: CONDICIONS DE LA DELEGACIÓ
1) L'Ajuntament delegant s'obliga a utilitzar com a únic òrgan de recaptació en voluntària i en
executiva, a partir d'aquesta data, la Diputació de Lleida per l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica.
2) Per a l'exercici de les facultats delegades la Diputació de Lleida s’atindrà a l'Ordenament Local i
a la legislació aplicable conforme a l'establert el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, així com a la normativa que en matèria de gestió i recaptació tributàries pugui dictar la
Diputació Provincial en ús de la seva potestat reglamentària prevista en l'article 106.2 de la Llei de
Bases de Règim Local.
3) Per a l'exercici de les funcions delegades en el present acord, la Diputació de Lleida percebrà
una compensació econòmica que consisteix en:
a) El 4,25% del principal recaptat en període voluntari.
b) El 7,5% del principal recaptat en període executiu, fins a la iniciació del procediment executiu.
c) El 15% del principal recaptat en procediment executiu, amb independència de la quantia que la
legislació vigent en cada moment determini pel recàrrec de constrenyiment.
Les quantitats a què donin lloc aquestes compensacions econòmiques seran retingudes per la
Diputació de Lleida de les liquidacions corresponents que es realitzin a l'Ajuntament.
4) La devolució d'ingressos indeguts que en el seu cas es produeixi, alleujarà la deducció de la
quantitat corresponent de les liquidacions que han de rendir-se a l'Ajuntament.
5) En el mes següent a la finalització de la recaptació voluntària, i sempre que circumstàncies
alienes a la Diputació de Lleida no ho impedeixin, es realitzarà a l'Ajuntament una entrega a
compte corresponent al 95% del recaptat en voluntària.
En el mes de febrer següent a l'any de realització, es liquidarà la recaptació executiva obtinguda en
l'exercici anterior, deduint la compensació econòmica de l’apartat 3).
En els mesos d’abril, juliol i octubre es realitzarà una entrega a compte corresponent al 85% de la
recaptació en procediment executiu del trimestre anterior.
6) La Diputació de Lleida durant el mes de març de cada exercici facilitarà a l’Ajuntament el
compte de recaptació, integrat per la següent documentació:
- Resum de la gestió de cobrament en voluntària i en executiva per rebuts i liquidacions d’ingrés
directe.
- Resum per exercicis i conceptes dels motius de càrrec, ingrés, dates i pendent de cobrament.
- Prèvia petició de l’Ajuntament, relació individualitzada de qualsevol motiu de càrrec, de data o
de pendent.
Així mateix, trimestralment, es facilitarà a l’entitat la llista individualitzada de totes les dates que
s’hagin produït en el darrer trimestre, especificada, per motiu de data, per tal que l’entitat en tingui
coneixement i pugui sol.licitar els aclariments o objeccions que cregui oportuns.

7) D'acord amb el 173.2 del text refós RD L 2/2004 reguladora de les Hisendes Locals, la
Diputació de Lleida resta rellevada de la prestació de fiances per a respondre a la gestió
recaptatòria sens perjudici de les garanties que l'esmentat Ens Provincial pugui exigir als
recaptadors o a altres agents, que intervinguin en la gestió del servei.
QUART: ENTRADA EN VIGOR I TERMINI DE VIGÈNCIA
Una vegada acceptada per la Diputació de Lleida, la present delegació entrarà en vigor el dia
següent de la publicació de la seva acceptació al Butlletí Oficial corresponent i estarà vigent fins el
31 de desembre del 2015, restant tàcitament prorrogada, per períodes de cinc anys, en cas que cap
de les parts manifesti expressament la seva voluntat en contra, comunicant-ho a l'altre amb una
antelació no inferior als sis mesos de la seva finalització o a la de qualsevol dels períodes de
pròrroga.
CINQUÈ: PROTECCIÓ DE DADES
D’acord amb l’abast de les competències delegades a la Diputació de Lleida mitjançant els acords
corresponents, s’annexa al contingut de tots els acords de delegació realitzats per l’ajuntament a
favor de Diputació de Lleida i acceptats per aquest ens les següents previsions, en compliment del
previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal
i la seva normativa de desenvolupament aprovada per Real Decret 1720/2007 de 21 de desembre.
La Diputació, mitjançant l’Organisme Autònom Gestió i Recaptació de Tributs Locals (en
endavant, OAGRTL), ha de tenir accés a les dades personals contingudes als fitxers responsabilitat
de l’Ajuntament, configurant-se com a Encarregat del Tractament. Al mateix temps, de totes
aquelles generades, captades i obtingudes de les que OAGRTL decideixi la finalitat del tractament
es constitueix com a Responsable del Fitxer. En virtut d’això s’estableixen les següents
estipulacions:
Tractar les dades facilitades conforme les instruccions de l’Ajuntament i el contingut al present
acord, restant prohibit el tractament amb finalitats diferents a les establertes.
En el règim de Comunicacions de Dades realitzades per l’OAGRTL en l’exercici de la
competència delegada, s’estarà a allò previst a l’Annex I.
En el desenvolupament de les competències de gestió tributària, recaptació voluntària i executiva,
realitzades per l’OAGRTL, per la signatura de l’acord corresponent, s’entendrà adoptada
l’autorització prèvia de l’Ajuntament per la cessió o transferència de dades en compliment de la
normativa tributària d’aplicació.
L’OAGRTL, en el tractament de les dades, aplicarà les mesures de seguretat de nivell bàsic i mig
previstes al seu Document de Seguretat, que en la seva part pública estarà a disposició de
l’Ajuntament per la seva consulta o mitjançant la descripció prevista a l’Annex II.
A la finalització de la delegació de competència la Diputació haurà de tornar totes les dades
personals que hagi tractat fins al moment, així com tots aquells suports que continguin dades
personals corresponents als fitxers de l’Ajuntament. No obstant, i com a Administració Pública
delegada, la Diputació, a través de l’OAGRTL, haurà de conservar aquelles dades generades en el
desenvolupament de les competències atribuïdes i en el deure de conservació de les actuacions
realitzades com a Responsable de Fitxer.
Per altra banda l’Ajuntament està obligat a:
Fer un ús adequat de les dades segons allò previst a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre,
de Protecció de Dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament, especialment
el Real Decret 1720/2007 de 21 de desembre mitjançant el qual s’aprova el Reglament que

desenvolupa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter
personal. Concretament:
Compliment dels tràmits d’inscripció dels fitxers dels que l’Ajuntament és titular, segons el
procediment previst per als fitxers de titularitat pública establert a l’Article 20 de la Llei Orgànica
15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal.
Complir amb el deure d’informació i confidencialitat en el tractament de dades personals
contingudes als seus fitxers o a les que pugui tenir accés.
Sol·licitar el consentiment del titular de les dades en cas que es produeixi un tractament amb
finalitats diferents de les que van justificar la seva obtenció o, davant possibles cessions de dades a
tercers diferents del titular.
Comunicar a la Diputació les autoritzacions corresponents a la transmissió de dades a tercers, per
qualsevol medi que permeti acreditar el seu atorgament.
Adoptar les mesures de seguretat corresponents a la naturalesa de les dades tractades.
SISÈ: El present acord s'haurà de notificar a la Diputació de Lleida als efectes que per la seva part
es procedeixi a l'acceptació de la delegació aquí conferida.
SETÈ: Una vegada acceptada la delegació per la Diputació de Lleida, el present acord es publicarà
en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a
coneixement general, d'acord amb el que es preveu en l'article 7.2 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.
Essent aprovat per unanimitat
En el torn obert d’intervencions, pren la paraula el Regidor Sr, Jaume Fernandez i comenta que el
sembla bé, ja que la infraestructura i els mitjans de la Diputació son millors que els que pugui
disposar el Municipi i sobre tot per via executiva; també comenta i pregunta quin cost té ?. essent
informat que actualment es paga el 4,75 i que amb les delegacions del IVTM i Arbitris es passarà
al 4%, que representa uns 8.000 Euros amb els números actuals.
Afegeix que estan d’acord amb la cessió, si be comenta que la Diputació ho hauria de fer gratis, ja
que la seva funció fonamental es ajudar i col·laborar en la gestió de l’activitat municipal i que
sobre aquesta línea s’hauria de pressionar a la mateixa.
El Regidor Sr. Manel Plana, manifesta que es tindrà en compte.
Seguidament intervé la Regidora Sara Vila i diu a també esta a favor de les delegacions amb les
següents observacions,: Primera que en la Comissió de Portaveus, es va donar una informació
escassa envers el particular i que no podien fer una valoració. Una vegada cercada informació a
fora i consultat el tema, considera es positiu la delegació; la Diputació en principi garanteix mes
eficàcia, mes infraestructura, per perseguir el frau fiscal, i comenta que sap greu que una iniciativa
bona no es sàpiga transmetre. La segona observació, es referent al Premi de Recaptació, que es
molt elevat, respecte al que aplica per exemple,a la Diputació de Barcelona que oscil·là entre el
1’5% al 3 % i la Diputació de Lleida al 4,25 %..
Estic d’acord amb el manifestat pel Jaume, respecte a que s’hauria de pressionar a la Diputació per
abaratir els costos.
El Regidor Manel Plana agraeix les aportacions i manifesta es traslladarà aquets parers als
responsables polítics de la Diputació.
Intervé la Regidora Maria Carme Vidal i diu que votarà a favor i pregunta el tema de la via
executiva i dels percentatges, qüestionant-ne la efectivitat en el cobro per via executiva, arrel dels
pendents de cobrament. Essent contestada al respecte envers les dubtes.

Finalment intervé el Regidor Musicco Pasquale i manifesta que la informació obtinguda en la
Junta de Portaveus va estar satisfactòria i només incidir en el percentatge i en pressionar a la
Diputació, juntament amb els altres Ajuntaments afectats i també esperar a veure quant es l’estalvi
i desprès decidir i reconsiderar el tema.
IX.- PROPOSTA APROVACIÓ ACORD PER A LA DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE
LLEIDA DE LES FACULTATS QUE AQUEST AJUNTAMENT TÉ ATRIBUÏDES EN
MATÈRIA DE RECAPTACIÓ DE DETERMINATS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC.
El vigent Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, atribueix als municipis les facultats de recaptació voluntària i
executiva dels seus Tributs i altres Ingressos de Dret Públic.
La complexitat que la realització d' aquestes tasques suposa i així mateix la seva importància dins
el més ampli àmbit de la Hisenda Local, aconsella la utilització de fórmules que permetin un eficaç
o adequat exercici de les facultats esmentades, dins els sistemes que per a aquesta finalitat preveu
la normativa local aplicable.
Considerant convenient la delegació d' aquestes funcions a la Diputació de Lleida, a través de l'
Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, o forma de gestió de servei que
s’acordi, i essent conforme a Dret dita delegació, en virtut de l' establert en l' article 7 Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, en l’article 106.3 de la Llei 7/85 de Bases del Règim Local i en l' article 9.1 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, s' ACORDA:
PRIMER : Delegar a la Diputació de Lleida, a través de l' Organisme Autònom de Gestió i
Recaptació de Tributs Locals, o forma de gestió de servei que s’acordi, les facultats que aquest
Ajuntament, a l' empara de l' establert en l' article 106.3 de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local i
l' art. 7 Reial Decret Legislatiu 2/2004, té atribuïdes en matèria de recaptació dels ingressos de
Dret Públic que s' especifiquen a continuació, amb l' abast, el contingut, les condicions i la
vigència que s' estableixen en el present acord:
1.-CLAVEGUERAM.
2.-ESCOMBRERIES.
3.-CONSERVACIÓ CEMENTIRI.
4.-GUALS
SEGON: CONTINGUT I ABAST DE LA DELEGACIÓ
1) Les facultats de recaptació, en període voluntari i executiu, tant de deutes per rebut o per
liquidació d' ingrés directe i, si de cas, autoliquidacions, corresponents als Tributs i/o Preus Públics
que s' esmenten en l’apartat primer del present acord, que comprèn quantes actuacions conté la
gestió recaptatòria d' acord a la legislació aplicable i, si de cas, les següents:
a) Practicar les notificacions col.lectives en deutes per rebut o cobrament col.lectiu i les
notificacions individuals en liquidacions per ingrés directe.
b) Fixar els períodes de cobrament en període voluntari, en deutes per rebut o cobrament col.lectiu.
c) Establir, en cas d'ésser necessari, itineraris de cobrança.

d) Conferir i revocar a les Entitats de Dipòsit el caràcter d' Entitats Col.laboradores i establir els
límits de la col.laboració.
e) Lliurar certificacions de descobert col.lectives o individuals en rebuts i en liquidacions d'ingrés
directe.
f) Dictar la providència de contrenyiment i resoldre els recursos contra aquest acte administratiu.
g) Liquidar interessos de demora en tots els deutes en què siguin exigibles.
h) Concedir o denegar ajornaments i fraccionaments de pagament en voluntària i en executiva.
i) Rebre i custodiar les garanties dels deutes o dispensar-les.
j) Ordenar la constitució d'hipoteques especials.
k) Dictar acords de derivació de responsabilitat en el procediment de recaptació.
l) Declarar l'embargament de béns i el seu aixecament, si s'escau, així com totes les actuacions
conduents a aquest fet.
m) La declaració de deutor fallit, de crèdits incobrables, de prescripció de deutes, de valor
defectuós i de qualsevol altre motiu de data de valors.
n) Efectuar peritatges i valoracions de béns embargats.
o) Autoritzar i presidir les subhastes.
p) Acordar la suspensió del procediment.
q) Entaular terceries de domini i de millor dret.
r) Proposar l'adjudicació de finques a l'Ajuntament, lliurant les certificacions necessàries per a la
seva inscripció en els Registres Públics.
TERCER: CONDICIONS DE LA DELEGACIÓ
1) L'Ajuntament delegant s'obliga a utilitzar com a únic òrgan de recaptació en voluntària i en
executiva, a partir d'aquesta data, la Diputació de Lleida pels conceptes a recaptar objecte d'aquest
acord de delegació.
2) Per a l'exercici de les facultats delegades, la Diputació de Lleida s’atendrà a l'Ordenament Local
i a la legislació aplicable conforme a l'establert en la Llei reguladora de les Hisendes Locals, així
com a la normativa que en matèria de gestió i recaptació tributàries pugui dictar la Diputació
Provincial en ús de la seva potestat reglamentària prevista en l'article 106.2 de la Llei de Bases de
Règim Local.
3) Per a l'exercici de les funcions delegades en el present acord, la Diputació de Lleida percebrà la
vigent taxa pel servei de recaptació en via voluntària i executiva, prevista a l’ article 6è de la
vigent Ordenança Fiscal nº 4 de la Diputació de Lleida (BOP núm. 176, de 18 de desembre de
2008) en els termes següents:

Taxa per la recaptació en via voluntària:
Per a l'exercici de les funcions delegades en el present acord, la Diputació de Lleida percebrà la
vigent taxa pel servei de recaptació en via voluntària i executiva, prevista a l’ article 6è de la
vigent Ordenança Fiscal nº 4 de la Diputació de Lleida (BOP núm. 169, de 4 de desembre de
2010), que és ell 3’5 % sobre el principal pel que fa a la via voluntària amb recaptació efectiva.
Taxa per la recaptació en via executiva:
Per l’exercici de les funcions encomanades en el present acord, pel que fa a la recaptació en via
executiva, la Diputació de Lleida percebrà els següents imports:
7’5 % de la quota sobre el principal, si el recàrrec és del 5 o del 10%.
15 % de la quota sobre el principal, si el recàrrec de constrenyiment és del 20 %.
En la recaptació executiva l’ ajuntament que delega percebrà els següents imports:
100 % dels interessos a favor de l’ ajuntament delegant.
100 % del recàrrec de qualsevol tipus (5, 10 o 20%) a favor de l’ ajuntament delegant.
Les quantitats a què donin lloc aquestes compensacions econòmiques seran retingudes per la
Diputació de Lleida de les liquidacions corresponents que es realitzin a l'Ajuntament.
4) La devolució per ingressos indeguts la realitzarà el propi Ajuntament.
5) En el mes següent a la finalització de la recaptació voluntària, i sempre que circumstàncies
alienes a la Diputació de Lleida no ho impedeixin, es realitzarà a l'Ajuntament una entrega a
compte corresponent al 95% del recaptat en voluntària.
En el mes de febrer es liquidarà la recaptació executiva obtinguda en l'exercici anterior, deduint la
compensació econòmica de l’apartat 3).
En els mesos d’abril, juliol i octubre es realitzarà una entrega a compte corresponent al 85% de la
recaptació en procediment executiu del trimestre anterior.
6) La Diputació de Lleida durant el mes de març de cada exercici facilitarà a l’Ajuntament el
compte de recaptació, integrat per la següent documentació:
- Resum de la gestió de cobrament en voluntària i en executiva per rebuts i liquidacions d’ingrés
directe.
- Resum per exercicis i conceptes dels motius de càrrec, ingrés, dates i pendent de cobrament.
- Prèvia petició de l’Ajuntament, relació individualitzada de qualsevol motiu de càrrec, de data o
de pendent.
Així mateix, trimestralment, es facilitarà a l’entitat la llista individualitzada de totes les dates que
s’hagin produït en el darrer trimestre, especificada, per motiu de data, per tal que l’entitat en tingui
coneixement i pugui sol.licitar els aclariments o objeccions que cregui oportuns.
7) D'acord amb el punt 2 de l'article 173 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, la Diputació de Lleida resta
rellevada de la prestació de fiances per a respondre a la gestió recaptatòria sens perjudici de les
garanties que l'esmentat Ens Provincial pugui exigir als recaptadors o a altres agents que
intervinguin en la gestió del servei.
8) Per cada concepte que tingui la consideració d'ingrés de Dret Públic i que sigui objecte del
present acord de Delegació, l'Ajuntament haurà de remetre a la Diputació de Lleida la següent
documentació:
a) Plec de càrrecs amb expressió del període, conceptes i quantitats parcials i totals.

b) Cinta magnètica o disquet, comprensiu de la cobrança a realitzar, d'acord amb el disseny del
Departament d'Informàtica de la Diputaciò de Lleida.
c) Certificat de l'aprovació del padró fiscal i del resultat de l'exposició al públic del padró, així com
fotocòpia de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
d) Certificat dels tràmits de la imposició i ordenació dels tributs d'acord a la legislació vigent, així
com fotocòpia de la publicació de l’Ordenança en el Butlletí Oficial de la Província.
QUART: ENTRADA EN VIGOR I TERMINI DE VIGÈNCIA
Una vegada acceptada per la Diputació de Lleida, la present delegació entrarà en vigor a partir del
dia següent a la publicació de l’acord d’acceptació de la delegació al Butlletí Oficial corresponent i
estarà vigent fins el 31 de desembre del 2015, restant tàcitament prorrogada, per períodes de cinc
anys, en cas que cap de les parts manifesti expressament la seva voluntat en contra, comunicant-ho
a l'altre amb una antelació no inferior als sis mesos de la seva finalització o a la de qualsevol dels
períodes de pròrroga.
CINQUÈ: El present acord s'haurà de notificar a la Diputació de Lleida als efectes que per la seva
part es procedeixi a l'acceptació de la delegació aquí conferida.
SISÈ: Una vegada acceptada la delegació per la Diputació de Lleida, el present acord es publicarà
en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a
coneixement general, d'acord amb el que es preveu en l'article 7.2 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.
Essent aprovat per unanimitat
X.- MOCCIO D’INCLUSSIÓ
Per l’Alcaldia es manifesta que havent rebut escrit per part del Departament d’Empresa i Ocupació per
determinar els dies de les Festes Locals per a 2013,un cop publicada l’ordre de festes laborals per a
2013, una vegada havia estat confeccionat l’ordre del dia, peró amb temps sufient pel seu estudi, per
l’exposa’t i atès les raons esgrimides i De conformitat amb el que disposa l'article 82,3,83 i 91.4 del
Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i prèvia motivació de la urgència per part de la
Presidència, el Ple, per unanimitat, acorda ratificar la inclusió en l'Ordre del Dia de la sessió el present
assumpte. amb l’ aquiescència del membres del Ajuntament es passa a estudiar el següent assumpte
CALENDARI FESTES LOCALS ANY 2013.Atès el que disposen l'article 170.1.l) de l'Estatut d’autonomia de Catalunya; l'article 37 del Reial
decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de l'Estatut dels
treballadors, i el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener,
pel Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny, i vista l'Ordre
EMO/8185/2012 de 22 de Juny del Departament d’Empresa i Ocupació, per la qual s’estableix el
calendari laboral de festes laborals per a l’any 2013 a Catalunya i atès que en el seu article 2 es
determina que a més de les festes esmentades seran fixades dues festes locals, retribuïdes i no
recuperables, a proposta dels municipis respectius i vist l’escrit del Departament d’Empresa i
Ocupació, considerant els seus aspectes i previ un canvi d’impressions i punts de vista, a proposta
de l’alcaldia la Corporació acorda:
-Proposar com a Festes Locals per a l’any 2013, retribuïdes i no recuperables el 30 d’Agost i 11
d’octubre de l’any 2013, i remetre dit acord al Departament d’Empresa i Ocupació, als efectes
oportuns.

Essent aprovada per majoria absoluta.
XI.- DECRETS E INFORMES ALCALDIA I REGIDORIES.
Seguidament per l’alcalde es dona compte dels següents decrets a fi de donar compliment al
precepte legal que obliga a l’alcalde de donar compte d’aquestes resolucions a la Corporació (art.
42 del R. O. F,) :
Solicitud Ofertes Operació Tresoreria a diverses Entitats Bancaries.
Solicitud Ofertes Mobiliari Consultori a diverses empreses.
Aprovació Certificació num 3 Obra Consultori Local de Rossello, Reforma i Adequació..
Instal.lació i posada en funcionament nova Torre Refrigeració.
Sol·licitud Subvenció Escola Bressol 2011-2012.
Solicittud Subvenció Escola Musica Curs 2011-2012.
Decrets de devolucions, baixes etc rebuts diversos.
Inici Expedient Informativo, envers abocaments incontrolats de material de construcció.
INFORMES.
Cessament voluntari de la treballadora Maria Jose Ayala..
Assemblea PMU 1 B Dia 10 de Juliol.
Assemblea SUD 1 Dia 17 de Juliol.
Visita Carreteres de la Generalitat, Assumpte nova carretera Almacelles Alguaire.
Entrevista mantinguda amb el President de la Diputació de Lleida, diversos temas a tractar..
Resolució Comissió Urbanisme de Lleida de data 28/06/2012 respecte al PMU 1 B, suspenent
l’aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana, fins a la presentació de un text refós verificat que
incorpori una serie de prescripcions.
Assumpte Esplai, exit de participació. Complementa informació la Regidora Silvia, comenta el
nombre de parcipants i fer palès l’agraiment per part de la gent, que l’Ajuntament es faci càrrec..
Revisió Padrons, per poder cobrar arbitris de diveros inmobles, amb finals d’obres, llicencies de 1ª
ocupació. ect
Intervé el Sr Jaume Fernandez i respecte a l’Esplai o Casal d’Estiu, pregunta i diu que en aquest
canvi d’organització, quin model?;, format?, procediments ?, s’ha seguit per triar a les monitores.
Es contesta per la Regidora de l’area Silvia Olmo, que es disposava de varis curriculums i
l’Ajuntament ha triat., valorant proximitat, tracte i preparació.
Per la Regidora Sara Vila, es pregunta “ Quins criteris de selecció ? s’han tingut en compte.“
Contesta la Regidora de l’àrea Silvia Olmo i manifesta que els criteris seguits es , que tinguin la
titulació de monitores i desprès coneixements de angles, bon tracte amb la canalla ect.
Intervé el Regidor Sr Musicco Pasquale i pregunta : Si solament s’ha tingut en compte gent del
poble en la Selecció.?
La Regidora contesta, que tinguin el titol de monitores imprescindible, com a criteri s’ha valorat
que sigui gent del poble. Afegeix que la gent esta satisfeta, n’hi gent que ha repetit quinzenes..
Tambè es pregunta pel Regidor Musicco Pasquale, Quin resultat economic es preveu?,
Contesta la Regidora Silvia Olmo, que serà el el primer any que tindra benefici., si be em d’esperar
fins al final d’agost.

Intervé el Regidor Manel Plana i comenta que a l’inicio del Casal d’estiu es va rebre la visita de la
inspectora i va deixar constància de la idoneïtat de les persones e instal·lacions al respecte, i
afegeix que l’ajuntament es el primer interessat en transmetre seguretat i fer les coses be, de cara
als usuaris del servei.
Intervé novament el Regidor Sr Musicco Pasquale i pregunta : Respecte al tema de seguretat,
quines mesures s’han adoptat ?.
Contesta la Regidora de l’àrea Silvia Olmo, que respecte a la assegurança es va fer per imports
mes alts, sobre els límits mínims i que s’adopten mesures per no accedir a palcos superiors, es
disposa de colchonetes ect ;, el lloc es mes idoni, no es el menjador de l’escola.
XII.- LLICENCIES D’OBRES.
Vist els expedients instruïts a l’efecte i els informes emesos per l’arquitecte Municipal i la
Comissió Municipal d’obres, en el tràmit d’informe previ de la sol·licitud de llicència municipal
presentades, la Corporació Municipal acorda aprovar i ratificar les següents :
Nº EXPEDIENT

00/2012

NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ

MONICA HUSILLOS VARA
Raval, 31
25124-ROSSELLO
Canvi de paviment del jardi de la vivenda del carrer Raval, 31 d’aquest Municpi

CONTRATISTA

No consta

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’ Alcaldia 12-6-2012

Nº EXPEDIENT

23/2012

NOM / DOMICILI

CONTRATISTA

J. ORIOL FILELLA BELLVER
Cami d’ Albelda, s/n.
25124-ROSSELLO
Obres de millora i manteniment vivenda existent al Cami d’ Albelda, s/n.
Pol.1 parc.58, d’aquest Municipi
No consta

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’ Alcaldia 12-6-2012

Nº EXPEDIENT

09/2012

NOM / DOMICILI

CONTRATISTA

ALIER, S.A.
Cami de Benavent, s/n.
25124-ROSSELLO
Implantació de di`pòsit de regulació de biomassa pel digestor anaeròbic
al Cami de Benavent, d’aquest Municipi
No consta

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’ Alcaldia 10-7-2012

Nº EXPEDIENT

20/2012

NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ

FRANCISCO BOTARGUES CASANOVAS
c/ Raval, 12
25124-ROSSELLO
Arranjament façana (sòcol de pedra i envernissat fusteria) vivenda del carrer Raval, 12, d’aquest Municipi

CONTRATISTA

Construccions Enric Ribes Fdez

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’ Alcaldia 05-07-2012

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ

Nº EXPEDIENT

22/2012

NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ

JOSE CAÑABATE LOPEZ
c/ Major, 69
25124-ROSSELLO
Canvi de Banyera per plat de dutxa a l’ habitatge del carrer major, 69, d’aquest Municipi.

CONTRATISTA

Construccions Mauri

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’ Alcaldia 05-07-2012

Nº EXPEDIENT

24/2012

NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ

FRANCISCO PALLAS PARDELL
c/ Graver de Dalt, 16
25124-ROSSELLO
Aíllament parcial de mitgera (40 m2) a la vivenda del carrer Graver de Dalt, 16, d’aquest Municipi

CONTRATISTA

No consta

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’ Alcaldia 05-07-2012

Nº EXPEDIENT

25/2012

NOM / DOMICILI

CONTRATISTA

NELIDA REÑE MOLET
Av.dels Esports, 4
25124-ROSSELLO
Arranjament entrada habitatge, canvi de porta i grao de la mateixa, a la vivenda del carrer Av.dels Esports, 4,
d’aquest Municipi
No consta

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’ Alcaldia 05-07-2012

Nº EXPEDIENT

28/2012

NOM / DOMICILI

DESCRIPCIÓ

MARISOL ESCUER PINTAT
c/ Nord, 4
25124-ROSSELLO
Arranjament accès habitatge (eliminació humitats) a la vivenda del carrer Nord, 4, d’aquest Municipi

CONTRATISTA

No consta

INFORME

FAVORABLE

APROVACIO

Decret d’ Alcaldia 05-07-2012

DESCRIPCIÓ

Primer. –
a) Concedir i Ratificar les llicències d’obres sol·licitades, condicionades al compliment dels
requisits que s’estableixen a continuació:
Condicions generals: segons annex d’aquest escrit.
Condicions particulars: Les que consten en els respectius informes tècnics. Així mateix es fa
constar que aquestes autoritzacions s’han d’entendre atorgades sens perjudici de tercers i amb
independència de qualsevol altra que sigui necessària per a la seva realització.
Segon.- Un cop acabada l’obra s’haurà demanar la corresponent llicència de primera ocupació,
sense la qual no es podrà fer ús de l’edificació, si és el cas.
Essent ratificades les mateixes.
XIII.- CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I ASSUMPTES DE TRÀMIT.
Seguidament per par de Secretaria es dona compte de la correspondència rebuda, essent de
destacar per la seva importància :
-Reclamació Patrimonial presentada per Concha Joven Lozano, Assumpte “ Danys mur de
protecció de la vivenda, com a conseqüència de camí sense asfaltar en la partida la Coma.

-Escrit Consell Comarcal del Segrià, informant període de vacances de la treballadora social i
educadora, i on adreçar-se en cas de situació d’urgència social.
-Generalitat de Catalunya, Departament Interior, Campanya de Sensibilització Revetlles amb
precaució 2012.
-Institut Català de les Dones, resolució acordant finalització procediment de revocació subvenció
atorgada Expedient EL-7/2011.
-Servei d’ocupació de Catalunya, notificació resolució acceptació renuncia parcial i obligació
reintegrament Plans Ocupació 2010 ( Projecte Impuls treball).
- Generalitat de Catalunya. Departament Territori i Sostenibilitat, notificant acord respecte al PMU
1B, suspenent la seva aprovació i demanant un text refós que incorpori les prescripcions
assenyalades per la C.U de Lleida.
- Banc de Sang i Teixits, demanant permís per donació de sang el dia 14 d’agost.
En un altre ordre es dona lectura de les diverses convocatòries d’ajuts i subvencions entre d’altres :
-Subvencions als projectes d’activitats en l’àmbit de la Joventut dins del marc del Pla Nacional de
Joventut..
-Subvencions del Departament de Benestar Social i Família, per a Ajuntaments de menys de 20000
H.
-Subvencions Escola Musica i Escola Bressol.
Respecte a la Legislació d’Interes es dona compte de la següent:
- Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2012..
- Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral., el seu
objecte es: Fomentar l'empleabilitat dels treballadors, reformant aspectes relatius a la
intermediació laboral i a la formació professional (capítol I); fomentar la contractació indefinida i
altres formes de treball, amb especial recalcament a promoure la contractació per PIMES i de
joves (capítol II); incentivar la flexibilitat interna en l'empresa com a mesura alternativa a la
destrucció d'ocupació (capítol III); i, finalment, afavorir l'eficiència del mercat de treball com a
element vinculat a la reducció de la dualitat laboral, amb mesures que afecten principalment a
l'extinció de contractes de treball (capítol IV).
Les mesures contingudes en aquest Reial decret llei són d'aplicació al personal laboral dels ens
locals.
D'especial importància és la disposició addicional segona d'aquesta norma per la qual es permet
l'aplicació de l'acomiadament per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció
del personal laboral al servei dels ens, organismes i entitats que formen part del sector públic
d'acord amb l'article 3.1 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei de contractes del sector públic,.
- Resolución de 28 de junio de 2012, de la Dirección General de Política Energética y Minas,
por la que se establece el coste de producción de energía eléctrica y las tarifas de último
recurso a aplicar a partir del 1 de julio de 2012.

- Circular 8/2012 de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) que estableix
el Calendari d'obligat compliment per a les entitats locals
Objecte: Establir un calendari amb el conjunt d'obligacions aplicable als ens locals derivades del
Projecte de Llei de Pressupostos de l'Estat per a l'any 2012, la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de

modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra
la morositat en les operacions comercials.
- Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al
servei de l'Administració de la Generalitat
Objecte: Establir el règim de jornada i horaris aplicable al personal de l'Adminisració de la
Generalitat que ocupa llocs de treball reservats al personal funcionari i presta serveis en règim de
dret administratiu als departaments, organismes autònoms administratius, l'Institut Català
d'Assistència i Serveis Socials, i entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financer.
Aquest Decret no és aplicable al personal funcionari dels ens locals de Catalunya.
- Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de
l'impost sobre les estades en establiments turístics.
Objecte: Aprovar la llei de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost
sobre les estades en establiments turístics, que s'estructura en tres títols: el primer, dedicat a les
mesures fiscals; el segon, dedicat a les mesures relatives al règim jurídic de les finances públiques
i a les mesures en matèria de funció pública, i el tercer, relatiu a la creació de l'impost sobre les
estades en establiments turístics.
- Ordre HAP/1465/2012, de 28 de juny, per la qual es desenvolupa el procediment i condicions
de retenció de la participació en els tributs de l'Estat dels ens locals que no concertin les
operacions d'endeutament, i s'estableix la remissió d'informació a les comunitats autònomes a
aquests efectes, d'acord amb el previst en el Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es
determinen obligacions d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals i el Reial decret llei 7/2012, de 9
de març, pel qual es crea el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors.
- Ordre EMO/185/2012, de 22 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes
laborals per a l'any 2013
A més de les festes esmentades es fixaran, mitjançant una ordre d'aquest Departament, dues festes
locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments
- Reial decret llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç i de
determinats serveis.
Objecte: L'impuls i dinamització de l'activitat comercial minorista i de determinats serveis
mitjançant l'eliminació de càrregues i restriccions administratives existents que afecten a l'inici i
exercici de l'activitat comercial, en particular, mitjançant la supressió de les llicències d'àmbit
municipal vinculades amb els establiments comercials, les seves instal·lacions i determinades
obres prèvies.
Entre d'altres es modifiquen les següents lleis amb afectació directa als ens locals:
Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'hisendes
locals.
La Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la qual es modifica el text articulat de la Llei sobre tràfic,
circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de
març, en matèria sancionadora.
- Llei 7/2012, del 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya,
relatiu a les persones jurídiques

Les modificacions s’orienten a incentivar la constitució de fundacions reduint la dotació inicial, a
incrementar l’autonomia de gestió de les fundacions permetent compatibilitzar la condició de patró
i la prestació de serveis a la fundació sota determinades condicions, a flexibilitzar el règim
d’autoritzacions per a determinades operacions del patronat substituint l’autorització per la
declaració responsable i a possibilitar que una persona que no tingui la condició de patró pugui
exercir el càrrec de secretari, entre altres mesures
En els assumptes de tràmit es comenta entre altres assumptes la proposta de modificació de la Llei
de Base de Regim Local, la Assemblea ordinària celebrada pel Consorci Emun Terres de Ponent,i
diverses convocatòries Assembleàries del SUD 4, PMU 1B i Sud 1
XIV. -FACTURES I COMPTES.
S’aprova la relació de factures detallada i en poder dels regidors que ascendeix a la quantitat de
232.022,57 €.
DATA

INTERESSAT

DESCRIPCIO

JOSEP ABAD FERNANDEZ

Indemnitzacio membres Corporació juny-2012

JOAN FONTOVA VILARO

Indemnitzacio membres Corporació juny-2012

ELISA TORRELLES TORMO

Indemnitzacio membres Corporació juny-2012

JAUME BORRERO MONTIJANO

Indemnitzacio membres Corporació juny-2012

SILVIA OLMO PAREJA

Indemnitzacio membres Corporació juny-2012

MARIA CARME VIDAL TORRUELLA

Indemnitzacio membres Corporació juny-2012

SARA VILA GALAN

Indemnitzacio membres Corporació juny-2012

PASQUALE MUSICCO

Indemnitzacio membres Corporació juny-2012

JAUME FERNANDEZ GONZALEZ

Indemnitzacio membres Corporació juny-2012

LLUIS RODRIGO GALAN

Indemnitzacio membres Corporació juny-2012

06/06/2012

EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L.

Treballs picadora camp de futbol

06/06/2012

EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L.

Treballs varis magatzem municipal, c.alpicat

06/06/2012

EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L.

Treballs granja E.Herrera

07/06/2012

SEMIC

Treballs configuracio de la publicacio del port cap al servidor

07/06/2012

ELECTRO-STOCKS

Materials varis per manteniment enllum.public

07/06/2012

TERRAFERMA PINTURAS,S.L.

Colors per graffitis escola bressol

07/06/2012

PINTURES I DECORACIO MEMBRI

Materials varis per graffitis escola bressol

07/06/2012

MARIA ISABEL FARRERO PINTAT

Lloguer magatzem c/ Major, 133, juny-2012

07/06/2012

FERRETERIA ALBERT SOLER

Materials varis per piscines, parcs, senyalitzacio i altres

07/06/2012

FERROS ALBERT SOLER

Materials varis per arranjament magatzem C.Alpicat

08/,6/2012

RAMELL, SCCL

Gas-oil per vehicle nou ajunt. I agents, maig-2012

08/06/2012

MARVI ASCENSORS

Manteniment ascensor escoles, juny-2012

08/06/2012

MARVI ASCENSORS

Manteniment ascensor edif.ajuntament, juny-2012

08/06/2012

SISTEMES DIGITALS DE CATALUNYA,S.L.

Facturacio copies fotocopiadora, 8-5 a 8-6-12

11/06/2012

UNIPRESALUD

Activitat tecnica, quota mensual, 1-6 a 30-6-12

11/06/2012

SERVEIS LIC 1999, S.L.U.

Serveis neteja viaria, mes de maig-2012

11/06/2012

DIARIO LA MAÑANA,S.A.

Esquela de Anna Bañeres (mare de R.Teixine)

11/06/2012

CARME, regals

Materials varis pel casal d'estiu-2012

11/06/2012

LIMPIEZAS PIRINEO, S.L.

Serveis neteja vidres totes entitats, mes de maig-12

IMPORT

11/06/2012

LIMPIEZAS PIRINEO, S.L.

Serveis neteja totes entitats, mes de maig-12

11/06/2012

LIMPIEZAS PIRINEO, S.L.

Serveis neteja vestidors camp de futbol, maig-12

12/06/2012

ENTITAT AUTONOMA D.O. I Publicaicons

Publicacio Edicte, aprovacio modif.projecte executiu camp futbol i vest.

12/06/2012

VOLTES, S.L.U.

Certificacio num.2, adeqyacio consultori local

12/06/2012

INFOUNIO,.SL.

Toner de colors i reparar ordinador escola bressol

12/06/2012

PLAMECA,S.A.

Lloguer maquina podathor

12/06/2012

CODETRAC, S.L.

Materials varis per les piscines

13/06/2012

DOM ARQUITECTES ASSOCIATS SLP

Honoraris modificacio pla parcial urbanistic SUD-4 i modif.POUM

13/06/2012

TREN MAGIC MADI S.L.U.

prestacio serveis escola bressol, mes de juny-2012

13/06/2012

CARROCERIAS ILERDENSES

Cartells Jutjats i escola de musica

14/06/2012

SOCOMOR, S.A.

Ambiantadors pe les escoles

15/06/2012

COOPERATIVA INTEGRAL CATALANA

Clases de salut de l'esquena, mes de maig-2012

15/06/2012

MARIA ISABEL FARRERO PINTAT

Clavegueram i escombreries, magatzem c/ major, 133

18/06/2012

CARME, regals

Plantes escola de musica, festa fi de curs

18/06/2012

PACO GARCIA (Prendes i Articles Uniformidad, SA)

Roba pels agents municipals

18/06/2012

BNP PARIBAS LEASE GROUP,S.A.

Lloguer fotocopiadora, 5-6 a 4-7-12

19/06/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.

Rebut e.electr.cementiri, 13-1-12 a 5-3-12

19/06/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.

Rebut e.electr.enllum.public c.alpicat, 13-1-12 a 5-3-12

19/06/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.

Rebut e.electr.bombes d'aigua, 14-3-12 a 19-4-12

19/06/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.

Rebut e.electr.edif.ajuntament, 29-2-12 a 31-3-12

19/06/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.

Rebut e.electr.enllum.colonia, 13-312 a 18-4-12

19/06/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.

Rebut e.electr.llar de jubilats, 14-3-12 a 19-4-12

19/06/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.

Rebut e.electr.escola bressol, 14-3-12 a 19-4-12

19/06/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.

Rebut e.electr.Casal, 14-3-12 a 19-4-12

19/06/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.

Rebut e.electr.escoles, 14-3-12 a 19-4-12

19/06/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.

Rebut e.electr.escorxador, 13-1-12 a 5-3-12

19/06/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.

Rebut e.electr.ajunt.vell, local dones, 16-1-12 a 9-3-12

19/06/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.

Rebut e.electr.ajunt.vell, 16-1-12 a 9-3-12

19/06/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.

Rebut e.electr.edif.ajuntament, 14-3-12 a 19-4-12

1906/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.

Rebut e.electr.enllum.public av.ponent, 16-1-12 a 9-3-12

19/06/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.

Rebut e.electr.enllum.public carrasco i formiguera, 14-3-12 a 19-4-12

19/06/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.

Rebut e.electr.zona esportiva, 14-3-12 a 19-4-12

19/06/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.

Rebut e.electr.enllum.public carrasco i formiguera, 14-3-12 a 19-4-12

19/06/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.

Rebut e.electr.enllum.public, blocs s.pere, 14-3-12 a 18-4-12

19/06/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.

Rebut e.electr.enllum.public c/ raval, 14-3 -12 a 19-4-12

19/06/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.

Rebut e.electr.enllum.public v.pilar, 14-3-12 a 19-4-12

19/06/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.

Rebut e.electr.enllum.av.ponent, 14-3 -12 a 19-4-12

19/06/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.

Rebut e.electr.enllum.public, c.benavent, 13-3-12 a 18-4-12

19/06/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.

Rebut e.electr.enllum.public, afores, 13-1-12 a 5-3-12

19/06/2012

UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.

Rebut e.electr.enllum.public, ET 603, 14-3-12 a 19-4-12

19/06/2012

COMERCIAL ILLA GIRO,S.L.

Servei camio pluma, per magatzem c.alpicat

19/06/2012

ACUSTIELEC

Microfons i cable per qeuipament

19/06/2012

ALUMINIS ALSINET,S.L.

Subministre i muntatge vidres edifici ajuntament

20/06/2012

CODETRAC, S.L.

Hipoclorit per les piscines

20/06/2012

CODETRAC, S.L.

Contenidor hipoclorit per les piscines

20/06/2012

QUALITY COLORS SCP

Pintura antigot roiga per les piscines

22/06/2012

ESTUDI BONAIRE, ARQ.URB,SLP

Honoraris redaccio pavimentacio cami colonia

25/06/2012

MARGARITA RIUS HERNANDEZ

Activitat clases de gimnastica, mes de juny-2012

25/06/2012

ABACUS COOPERATIVA

Materials varis per casal d'estiu-2012

25/06/2012

JFESPAIS (Jesus Fiuza)

Materials varis per l'oficina, grapes, tissores i altres

25/06/2012

FERRETERIA ALBERT SOLER

Materials varis per manteniment i reparacions

25/06/2012

FRU-ROSE SCCL

Herbicida per jardins municipi

26/06/2012

GONZALO ABOGADOS

Assessoria juridica 2n trimestre-12

26/06/2012

CASADOROI,S.L.

Lloguer local joventut, juliol-12

26/06/2012

ZORELOR, S.A.

Producte per treure taques d'oli, vies publiques

26/06/2012

GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.

Rebut gas escoles, 10-4-12 a 9-5-12

26/06/2012

GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.

rebut gas casal, 5-3-12 a 4-5-12

26/06/2012

GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.

Rebut gas edifici ajuntament, 10-4-12 a 9-5-12

26/06/2012

GAS NATURAL SERVICIOS SDG,S.A.

Rebut gas escola bressol, 5-3-12 a 4-5-12

EMUN F M RADIO

Aportacio Emun, mes de juny-2012

27/06/2012

ACENS TECHNOLOGIES, S.L.

Alta i prrorrateo sistemes d'arxiu i altres

27/06/2012

INTRACATALONIA,S.A.

Serveis basic noticies emissora, juny-2012

28/06/2012

CONSORCI RESIDUS DEL SEGRIA

Serveis recollirda residus RSU, març-2012

28/06/2012

CONSORCI RESIDUS DEL SEGRIA

Serveis recollida residus FORM, març-2012

29/06/2012

CODETRAC,S.L.

Hipoclorit sodic per les piscines

29/06/2012

COOPERATIVA INTEGRAL CATALANA

Clases salut d'esquena, mes de juny-2012 (professor Wifredo Noguera)

29/06/2012

AQUALIA,S.A.

Canon d'aigua escoles, 14-2 a 16-5-12

29/06/2012

AQUALIA,S.A.

Canon d'aigua escroxador, 16-2 a 16-5-12

29/06/2012

AQUALIA,S.A.

Canon d'aigua zona esportiva, 14-2 a 16-5-12

29/06/2012

AQUALIA,S.A.

Canon d'aigua casal, 15-2 a 16-5-12

29/06/2012

AQUALIA,S.A.

Canon d'aigua local social dones, 15-2 a 17-5-12

29/06/2012

AQUALIA,S.A.

Canon d'aigua magatzem c.alpicat, 16-2 a 17-5-12

29/06/2012

AQUALIA,S.A.

Canon d'aigua escola bressol, 15-2 a 16-5-12

29/06/2012

AQUALIA,S.A.

Canon d'aigua edifici ajuntament, 15-2 a 17-5-12

02/07/2012

MN CATERING 2003 S.L.

Menjars preparats escola bressol, juny-12 i berenar 28-6-12

02/07/2012

INFOUNIO,.SL.

Tambor negre per les oficines

02/07/2012

LIMPIEZAS PIRINEO, S.L.

Serveis neteja vidres totes dependencies, juny-12

02/07/2012

LIMPIEZAS PIRINEO, S.L.

Serveis neteja totes dependencies, juny-12

02/07/2012

LIMPIEZAS PIRINEO, S.L.

Serveis neteja vestidors camp de futbol, 1 al 8 de juny-2012

02/07/2012

TELEFONICA DE ESPAÑA,S.A

Facturacio plana empreses, juny-12

02/07/2012

TELEFONICA DE ESPAÑA,S.A

Facturacio plana empreses, juny-12

03/07/2012

QUIMICA SERO,S.L.

Contracte manteniment torre refrigeracio ajunt.mes de juliol-12

04/07/2012

DIARI LA MAÑANA, S.A.

Suscripcion semestral, fins 31-12-12

04/07/2012

COMPOST SEGRIA,S.A.

Recollida poda arbres municipi

04/07/2012

AMBI JARDINS SCP

Manteniment jardins municipi, juny-2012

04/07/2012

AMBI JARDINS SCP

Difusor vial i aspersors

04/07/2012

TELEFONICA MOVILES, S.A.

Rebut telefons mobils ajuntament, 18-5 a 17-6-12

05/07/2012

FRU-ROSE SCCL

Sulfats jardins municipi

05/07/2012

RAMELL SCCL

Gas-oil per vehicle agents, vehicle brigada i obres

05/07/2012

LLIBRERIA CASELLES, S.A.

Materials varis per escola de musica

05/07/2012

MARIA ISABEL FARRERO PINTAT

Aigua magatzem c/ Major, abril-juny-12

05/07/2012

MARIA ISABEL FARRERO PINTAT

Lloguer magatzem c/ major, 133, juliol-12

05/07/2012

EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L.

Treballs treure jardineria, plaça diposits

05/07/2012

EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L.

Treballs piscines i netejar braçals colonia

05/07/2012

EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L.

Treballs tapa rasa piscines

05/07/2012

EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L.

Treballs tirar herbecida camins

05/07/2012

EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L.

Treballs obra serra diposits

05/07/2012

EXCAVACIONS CASANOVAS,S.L.

treballs treure runa, trenka cames, 1-7-12

05/07/2012

MASICH ENGINYERS INSDUSTRIALS,SLP

Honoraris certif.tecnica dinal d'obra i direccio i drets act.prof.col.legi

06/07/2012

ANTIGUITATS P.VELASCO

Lloguer equip de so, cursa trenka cames 1-7-12

06/07/2012

AMALIA SEUMA TORRUELLA (PLUS)

Despeses varis per la cursa tenka cames 1-7-12

06/07/2012

CASA BADIO

Vi i cava per obsequis aplec sardanes-2012

06/07/2012

RESTAURANT MODERNO

Menu especial, sopar futbol, 15-6-12

06/07/2012

CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA

Assistencia tecnica, abril,maig,juny-12

06/07/2012

VOLTES S.L.U.

Certificacio num.3 obres adequacio consultori

09/07/2012

PUBLICIDAD Y GESTION NAVARRO, S.L.

Castell inflable, escola bressol, 29-6-12

09/07/2012

MARVI ASCENSORS

Manteniment ascensor edif.ajuntament, juliol-12

09/07/2012

MARVI ASCENSORS

Manteniment ascensors escoles, juliol-12

10/07/2012

ACUSTIELEC

DVD, cables, suports i microfons, per equipament

10/07/2012

LA LLEIDATANA

Palma flors i esqueles pare Elisa Torrelles

10/07/2012

CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA

Serveis recollida d'escombreries, maig-2012

10/07/2012

ELECTRO-STOCKS

Materials varis per manteniment i reparacions

10/07/2012

COBLA JOVENIVOLA D'AGRAMUNT

Actuació aplec sardanes-2012

30/06/2012

DOM ARQUITECTES ASSOCIATS

Hon.projec.inst.depuracio aigües resid.a la Tossa

30/06/2012

DOM ARQUITECTES ASSOCIATS

Hon.projec.inst.depuracio aigües resid. La Noguera

11/07/2012

TORRELSA, SAU

Cafe i sucre ajuntament

11/07/2012

CARME REGALS

Plantes aplec i materials casal estiu

27/06/2012

CARME REGALS

Lots drogueria

30/06/2012

VALERI MAS BOLDU

Honoraris d'asses.urbanistic, 2n trimestre-12

05/07/2012

CODETRAC,S.L.

Contenidor Hipoclorit per les piscines

01/07/2012

VODAFONE ESPAÑA SAU

Rebut mobils ajunt., 28-6 a 30-6-12

TOTAL

232.022,57

El Regidor Sr. Jaume Fernandez pregunta respecte a la factura de l’obra, en la Nau, antiga granja
de l’ajuntament al costat del Cementiri,,Que es fa, que pressupost tenen, Que es vol fer.?
Contesta el Sr. Alcalde i manifesta que amb motiu de les obres del nou consultori, l’empresa
adjudicatària a banda de les millores en el nou consultori ofertades, es va comprometre que
restauraria i adecentaria dita nau en part i la resta ho realitzarem a traves de la Brigada.
La idea es intentar que dita granja o nau, s’utilitzi com a magatzem municipal i suprimir el lloguer
del C/ Major.

Respecte al pressupost, i atès que son obres que realitza la Brigada intenten que sigui el mínim
possible.
Intervé novament el Regidor Sr Jaume Fernandez i pregunta envers la factura del Lloguer de local
de joventut i si el import es sempre el mateix..
Contesta l’alcalde i diu que si, que es mensual i el motiu es concentrar el jovent i disposar de un
nou local a l’ajuntament, evitant així que estigui permanentment obert per una part i per l’altra
recuperar el Casal com a tal, amb un control mes acurat d’accessos i de disponibilitat..
I per últim pregunta el Sr.Jaume Fernandez a que respon la factura del Sopar Especial de Futbol.
Contesta el Alcalde, que finalitzada la campanya de futbol i com a recompensa de la gestió portada
a terme pel Club, l’ajuntament va correspondre amb un sopar.
XV.-Mocions.
Pel Regidor Sr Manel es dona compte de les Mocions que es sotmeten a coneixement del Ple
municipal, presentades per part de l’equip de govern i dels grups polítics de l’Ajuntament, i
prèviament examinades en la Junta de Portaveus.
A petició de l’alcaldia, intervé la Regidora Maria Carmen Vidal , i diu que va presentar dues
mocions, una sobre les retallades en educació aprovades pel govern del l’estat, comentant que
l’escola de Rosselló, en la Vaga del dia 22 de maig, la gent es va implicar i crec que l’ajuntament
ens hauríem de mullar en aquestes coses
I l’altre com proposta que crec com Ajuntament també han de dir alguna cosa sobre immersió
lingüística, ja hem parlat de mocions si o no son competència, però crec que l’ajuntament ha de
donar suport, tingui competència o potestat sobre el tema o la moció presentada, i així la gent que
te la preocupació o es mou al respecte se sent reconfortada, ja que veu que te el suport de
l’ajuntament.
El seu tenor literal es el següent :
A) PROPOSTA DE MOCIÓ QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-PM A
L’AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ AL PLE MUNICIPAL DEL 12 DE JULIOL DE 2012
EN SUPORT AL MODEL D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A L’ESCOLA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Tribunal Suprem ha emès la sentència del 12/06/2012 que anul·la diversos articles del Decret
181/2008 de 9 de setembre del Departament d’Educació del Govern de la Generalitat de Catalunya
sobre l'ús del català en el segon cicle de l'educació infantil. Tot i que aquesta sentència es refereix
a una norma de rang inferior a la Llei d'Educació de Catalunya, considerem important reiterar el
nostre suport sense fissures al model educatiu del nostre país així com al model d’immersió
lingüística que tan bons resultats ha donat els darrers 30 anys.
La consideració del català com a llengua vehicular a l’escola ha contribuït de forma decisiva a la
cohesió social a Catalunya en no disgregar per raons de llengua els infants del nostre país, un fet
que podria provocar la segregació social. El nostre model educatiu s’ha demostrat eficaç de
manera que els alumnes escolaritzats a Catalunya finalitzen els seus estudis amb iguals
competències lingüístiques en català i en castellà.
La immensa majoria dels partits polítics amb representació parlamentària dóna suport al model
d’immersió lingüística del nostre país. Cal no contribuir a polititzar encara més un model que ha
demostrat ser integrador i no discriminatori en tant que ha establert la igualtat d’oportunitats entre
els alumnes del nostre país amb independència de la seva llengua d’origen.
El Grup Municipal del PSC-PM a l’Ajuntament de Rosselló proposa al ple municipal els següents
ACORDS

Manifestar el nostre compromís amb la immersió lingüística en el sistema educatiu del nostre país,
un model d'èxit i de cohesió social reconegut internacionalment i amb un amplíssim consens
polític i social, de manera que la llengua catalana sigui la llengua vehicular de l'ensenyament.
Instar el Govern de la Generalitat a mantenir la llengua catalana com la llengua vehicular
d’aprenentatge en l’ensenyament, i continuar d’aquesta manera la bona feina feta els darrers 30
anys.
Instar el Govern de la Generalitat a defensar si s’escau els docents i els centres educatius en
l'exercici dels seus drets i el compliment de les lleis.
Instar el Govern de la Generalitat a recórrer als tribunals competents contra les decisions judicials
que puguin malmetre el model lingüístic de les escoles catalanes, recollit en la Llei d'Educació de
Catalunya.
Sotmesa aquesta Proposta a votació, aquesta s’aprova per majoria absoluta amb el sentit del vot
següent;
Vots a favor: 11, 6 vots de CiU, 2 vots del Endavant Rossello 1 vot de IpR, 1 vot de PSC i 1 vot
de ERC
Vots en contra: cap
Vots d’abstenció: Cap.
B) MOCIÓ CONTRA LES RETALLADES D’EDUCACIÓ APROVADES PEL GOVERN
DE L’ESTAT
El Consell de Ministres va aprovar per Reial Decret-Llei, el passat 20 d’abril de 2012, un conjunt
de mesures que afecten a l’educació –especialment al sistema públic d’educació- i que suposaran
una retallada de 3.000 milions d’euros per curs escolar.
D’entre les diferents mesures aprovades, hi ha que afecten a aspectes normatius de caràcter bàsic,
com ara l’increment d’un 20% de les ràtios d’alumnes per aula, la possibilitat que els instituts
ofereixin solament una modalitat de Batxillerat o la congelació de l’ increment d’hores en els
currículums dels Cicles formatius de FP.
D’altres de les mesures aprovades, actualment són competència de les autonomies, com ara no
cobrir les substitucions del professorat fins a 10 dies de baixa, no incloure nous conceptes
retributius a les nòmines del professorat o l’increment d’hores lectives del professorat (25 hores
lectives a primària i 20 hores lectives a secundària).
Paral·lelament a aquest conjunt de mesures, es va aprovar també l’increment del preu de les taxes
universitàries, que pot significar un augment de fins el 66%.
Ateses aquestes mesures aprovades del Consell de Ministres en l’esmentat Reial Decret-Llei, que
afecten l’educació de tot l’alumnat en totes les etapes educatives, des de la primera infància, fins a
la universitat, així com la qualitat del sistema educatiu, sobre tot públic, a la seva equitat i igualtat
d’oportunitats.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament,
ACORDI:
Rebutjar aquestes mesures perquè van en detriment de l’educació i formació dels nostres joves,
tornant a nivells de funcionament i organització del sistema educatiu d’abans de la LOGSE (1990)
Rebutjar la invasió competencial que atenta una vegada més contra l’estat de les autonomies i
fonamentalment contra l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Reclamar al govern de la Generalitat que rebutgi aquestes mesures en tant que envaeixen
competències de la Generalitat de Catalunya, i així mantenir la qualitat de l’educació necessària
amb criteris d’equitat i justícia social.

Traslladar aquest acord al Consell Escolar Municipal, als centres educatius de l’Escola La Rosella,
l’Institut Joan Solà i l’Institut Manuel de Montsuar, a les AMPA de La Rosella, Joan Solà I
Manuel de Montsuar, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i al
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
Sotmesa aquesta Proposta a votació, aquesta s’aprova per majoria absoluta amb el sentit del vot
següent;
Vots a favor: 11, 6 vots de CiU, 2 vots del Endavant Rossello 1 vot de IpR, 1 vot de PSC i 1 vot
de ERC
Vots en contra: cap
Vots d’abstenció: Cap.
C) MOCIÓ EN DEFENSA DEL CATALÀ, presentada per l’Equip de Govern.
Ateses que darreres sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que imposen l'ús del
castellà a Catalunya, ja sigui a les escoles o als municipis catalans, i perpetuen la discriminació
legal que pateixen els ciutadans i ciutadanes catalanoparlants a l’Estat espanyol.
Atès que amb aquestes sentències el TSJC desvirtua el concepte estatutari de llengua pròpia i hi
superposa un cànon d’enjudiciament estrictament basat en la interpretació jurisprudencial de la
cooficialitat.
Atès que encara existeixen més de 500 disposicions legals que imposen avui en dia l’ús del
castellà, negant d'aquesta manera la igualtat de drets als ciutadans catalanoparlants.
Atès que aquestes sentències confirmen que l’Estat espanyol és l'únic de la Unió Europea que no
reconeix com a oficial en tot el seu territori una llengua mitjana de les dimensions del català, un fet
que reforça la percepció que hi ha ciutadans de primera i ciutadans de segona segons la llengua
que parlin.
Atès que lluny de corregir aquesta inacceptable situació, el TSJC l'agreuja dictant només un 1,5%
de sentències en llengua catalana durant l'any 2011
Atès que aquest biaix del TSJ a favor d'una de les llengües oficials entra en flagrant contradicció
amb el principi d'igualtat de drets que hauria de regir tot sistema democràtic, i amb la mateixa
exigència d'aquest Tribunal que les Administracions han de respectar l'elecció de llengua dels
ciutadans.
Per tot això sol·licitem al ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Manifestar el nostre ferm rebuig a tots els intents d’imposar l'ús del castellà a
Catalunya, ja sigui a les escoles o a les administracions públiques, fets que perpetuen la
discriminació legal que pateixen els ciutadans catalanoparlants a l’Estat espanyol.
SEGON.- Manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts, així com a tota
la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia a dia.
TERCER.- Reafirmar el compromís de l’Ajuntament amb la plena normalització de la llengua
catalana, ja sigui en el seu ús dins del propi consistori com amb la seva relació amb la ciutadania,
els organismes i les entitats del municipi i de tot l’àmbit lingüístic català.
QUART.- Instar al Govern de la Generalitat a no fer cap pas enrere i a complir el que diu la Llei
d’Educació de Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament i a
complir la Llei de política lingüística pel que fa a la llengua de les administracions a Catalunya.

Sotmesa aquesta Proposta a votació, aquesta s’aprova per majoria absoluta amb el sentit del vot
següent;
Vots a favor: 11, 6 vots de CiU, 2 vots de Endavant Rossello 1 vot de IpR, 1 vot de PSC i 1 vot de
ERC
Vots en contra: cap
Vots d’abstenció: Cap.
En el torn obert de intervencions el Regidor Manel Plana i en defensa de la Moció presentada, fa
palès l’agressió constant del govern de l’estat contra un element tan sensible com la llengua
catalana, agressió continua, extensiva, sostinguda en el temps i de una bel·ligerància continua en el
tema de la llengua, per això es demana l’adhesió de tots, ja que la llengua es element essencial de
la nostra raó de ser i del nostre país.
Tambè comenta el Regidor Manel Plana, que en el proper Ple es presentarà la Moció de
d’independència.
Intervé el Regidor Musicco Pasquale, i manifesta, que compren la unanimitat en tractar mocions
envers la llengua i que respecte a la Moció per l’indepèndencia s’ha de votar.
Intervé la Regidora Maria Carme Vidal, comentant les retallades del Govern en Educació, i la vaga
del 22 de Maig, la Gent es va implicar i considera que l’ajuntament s’ha de mullar.
XVI.-PRECS I PREGUNTES.
Intervé primerament el Sr. Jaume Fernandez i pregunta : Com a anat el tema de les Piscines, el
canvi de model de gestió i com a anat el Concurs ?
Per l’alcaldia es contesta que es va realitzar un Concurs, hi havia demanda i gent interessada i
varem decidir fer participis a tots els interessats en un procediment obert, aprovant unes Clàusules.
Es van presentar dues ofertes.
Afegeix que la decisió es va prendre arran de un estudi econòmic que acredita pèrdues any rere
any, i hem intentat canviar la tendència per minimitzar les pèrdues, o be si es pot obtindre algun
benefici.
S’està molt al damunt i es fa un seguiment continu, a treves del Regidor Sr Jaume Borrero. I es
presta assistència a traves de la Brigada,esperant que al final de temporada les nostres espectatives,
hagin estat les correctes
A continuació el Regidor Sr. Jaume Fernandez comenta i pregunta que havent finalitzat un altre
curs, que noticies es tenen per part del Departament d’ensenyament sobre l’ampliació de l anostra
escola?
Al respecte contesta el Regidor de l’àrea Sr Manel Plana i comenta que el tema esta complicat. La
situació pràcticament esta igual, ens hem reunit amb el Delegat, Directors Generals etc i hem
demanat visita a la Consellera, tan aviat es sapigui quelcom uf farem participis.
Torna a intervenir el Regidor Sr. Jaume Fernandez, dins de la mateixa temàtica i pregunta envers
el Institut de Torrefarrera ( institut de barracons ), al qual esta adscrit Rosselló, S’hi ha noticies de
realitzar alguna intervenció.
Contesta el Regidor de l’àrea Manel Plana i comenta que No ens han comunicat res al respecte i
que la situació es delicada en el tema de inversions amb la conjuntura econòmica actual,
Finalment el Sr. Jaume Fernandez i manifesta novament el total desacord del seu grup en els
horaris del Plens.
A continuació pren la paraula la Regidora Sara Vila i comenta que te un prec i dos preguntes.
El prec fa referència al Pla de Dones i PLJ, i comenta que la sap greu que les coses es facin per fer.
Es convoquen subvencions i s’han d’aprofitat de totes totes a corre cuita s’engega el PLJ i el Pla

de Dones amb unes activitats, segons expliques que no se quina relació tenen, com es el saber
seure a taula amb l’igualtat de gènere.
En tot cas el Prec es fer les coses amb cara i ulls, es el primer any i poden admetre una disculpa,
però l’any que ve creiem que es imprescindible que els Plans s’han de fer amb participació sobre
tot, de les Associacions diverses, regidories, homes ect en la seva elaboració i projecció. La
qualitat de les activitats ens donarà mes possibilitats a l’hora de rebre les subvencions, ens hem de
creure el que fem i ho dic per la meva experiència personal.
Continua la seva intervenció i pregunta : Es pensa a convidar a totes les associacions del poble a
sopar, com s’ha convidat al CF.Rossello ?. Amb tots els respectes, pels que els agrada el futbol,
em sembla que es dona uns privilegis a aquesta activitat respecte a altres associacions; em sembla
be que es dinamiti el futbol, però hi altres activitats, gustos, aficions que no es fomenten per part
de l’ajuntament, i que va en detriment de les mateixes.
I per últim manifesta sentir-se ofesa en el tema de les Mocions, Comenta Vaig presentar dos i no
es van acceptar, per no tractar de temes municipals, no obstant es presenten mocions del tema de la
llengua i la Independència, que em semblen fantàstiques i que votaré a favor i es debaten al Ple,
però el tema de les retallades també afecten al Municipi, hi ha molts assumptes a nivell estatal i
autonòmic que ens afecten i s’haurien de recollir. Sabem que combregueu amb el mateix color que
el govern autonòmic, però això no vol dir que els demes no tinguem dret a presentar mocions i no
vegem l’afectació que te l’ajuntament de Rosselló, a conseqüència de les politiques que s’estan
prenen a nivell autonòmic.
Manel contesta, comentant l’últim, la situació que es troben, pot ser implica una certa
corresponsabilitat que tu dius, a la gent de CiU, però miren una mica enrere, a veure fins a quin
punt ; i fins a quin punt Dictàmens d’alguns jutjats respecte a atribucions de personal en algun
sector concret i parlo d’habitatges., això que ho tinguem present.
Continua la seva intervenció i diu dins del Prec del Pla de Dones i PLJ, una cosa ens caracteritza
es obrir l’ajuntament a la participació i desprès que es vulgui o no participar, depèn de cada un.
S’han fet activitats i s’han invitat a tots els regidors i dins de la seva llibertat personal han vingut o
no, activitats organitzades dins del poble i això es lícit.
Respecte al teu comentari sobre els privilegis de Club de Futbol, crec que representa la manca de
informació e implicació en el mon associatiu local, perquè totes les Associacions han tingut el seu
grau de participació en tots els aspectes, per això et demanaria que abans de parlar de forma
lleugera, que te informis de tot i si hi ha alguna associació que es troba marginada, ens ho
comuniques i solucionarem el tema.
Respecte a les Mocions tens raó, las mirarem, valorarem, sense tenir en compte cap tipus
d’implicació política.
Seguidament intervé la Regidora Silvia Olmo, i comenta que el Pla Local de Joventut, s’ha
confeccionat amb el suport del jovent, els han decidit les actuacions a dur a terme, tothom estava
convidat a participar-hi.
A continuació i en referència a les al·lusions al Pla de Política de Dones pren la paraula la
Regidora Elisa Torrelles Tormo i comenta que respecta totes les opinions, però manifesta que
aquest Pla de Dones de Sensibilització envers la Llar, s’ha fet perquè es te ganes de fer-ho be, amb
convenciment, s’ha cercat informació, s’ha fet reunions amb diferents col·lectius de dones, mes
joves, mes grans ect per cercar els tallers a realitzar, s’han mantingut reunions amb el CC del
Segrià, amb Carme Castelló i en base a estudis i treballs de camp ( a títol informatiu enquestes a
escoles amb nens de 12-13 anys ), ens hem adonat amb els resultats obtinguts, que s’havia de fer
un gir en aquestes politiques i conscienciar les actuacions i els comportament de la gent a la Llar.

Per això et demanaria, no facis acusacions , informat i pregunta.
En un mes han tingut que fer una feina important, per poder concórrer a la subvenció.
Contesta la Regidora Sara Vila i diu que no acusa, diu que la primera noticia que va tenir del Pla
de Dones va estar en la Junta de Portaveus i no se’m va dir res per participar en aquest Pla i que el
que discuteix es la poca participació i la improvisació, es un tema que s’ha de treballar durant tot
l’any, no l’últim mes.
El meu precs es que es facin les coses i no nomes per la subvenció, ni l’últim mes. , sinó que es
treballen durant l’any i perquè un es cregui el que fa.
El mateix que respecte al Pla Local de Joventut.
Contesta la Regidora Silvia Olmo i manifesta que fa quatre meses que es treballa en el PLJ.
Torna a intervenir la Regidora Sara Vila i adreçant-se al Regidor Manel Plana. comenta “En tot cas
Manel em sembla que esser a l’ajuntament, es una manera molt optima i legitima de participar en
un poble, en els seus afers, això també, es participació social, no sempre estat en les associacions,
ja hem estat, son èpoques.
I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les quinze hores
cinquanta cinc minuts i de tot lo dit s’estén aquesta acta,que com a Secretari, certifico.

