
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA ORGANITZATIVA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 3 DE JULIOL DE 2015

Data: 3 de Juliol de 2015
Horari: 13,30 a 14,15 hores.
Lloc: Rosselló. Sala d’Actes de la casa consistorial.
Regim: Extraordinària d’acord amb l'article 38 del Reglament d'organització i funcionament i
Regim Jurídic de les Entitats Locals de 28/11/1986

Hi assisteixen:
Alcalde:
Josep Abad i Fernàndez.
Regidors:
Elisa Torrelles Tormo.
Manel Plana Farran.
Silvia Olmo Pareja.
Joan Fontova Vilaró
Joan Andreu Urbano Fernàndez.
Nerea Garcia Gonzalez.
Maria Carme Vidal Torruella.
Antoni Bosch Carabante.
David Ricart Jordana.

Excusa la seva assistència: Jaume Borrero Montijano

Secretari:

S. Fèlix Ruiz Martínez

Ordre del dia:
Lectura i si s’escau aprovació de l’acta de la sessió anterior (13/06/11)
Donar compte de la constitució dels GRUPS MUNICIPALS i del portaveu de cadascú
Donar compte de les resolucions del Sr. Alcalde en matèria de nomenaments de TINENTS
D’ALCALDE.
Creació de les diferents ÀREES DE GESTIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL i donar compte dels
nomenaments dels seus RESPONSABLES.
Aprovació del règim de les sessions plenàries ORDINÀRIES: periodicitat i data.
Creació i composició de les COMISSIONS INFORMATIVES
Nomenament de Regidor TRESORER
Nomenament de REPRESENTANTS municipals als òrgans col·legiats
Règim de RETRIBUCIONS, ASSISTÈNCIES I INDEMNITZACIONS a l’Alcalde i als regidors
municipals.
Proposta Festes Locals per a 2016.
Nomenament Comissió Delimitació Terme Municipal.

I.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA
CORPORACIÓ.
Es aprovada per unanimitat l’Acta de la sessió constitutiva de la corporació, celebrada el dia 13 de
juny de 2015, de la qual no es dóna lectura tota vegada que els regidors i les regidores disposen



d’una còpia, que ha estat tramesa juntament amb la convocatòria, i a la qual tots i totes donen llur
conformitat.

II.- DONAR COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS I DEL
PORTAVEU DE CADASCÚ
L’alcaldia proposa al Ple municipal que adopti el següent acord:

Ateses les facultats establertes en l’article 73. 3 de la Llei 7/85, de bases de règim local, article 50
apartat primer del DL 2/03, de 28 d’abril, TR de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i
les disposicions complementàries del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, relatives a la constitució de grups municipals a efectes de la seva actuació
corporativa.

Atès que d'acord amb el resultat de les eleccions municipals de 24 de maig de 2015, els partits
polítics que han obtingut representació a l’Ajuntament han estat, CiU,; Esquerra Republicana de
Catalunya-Moviment d’esquerres-Acord Municipal (ERC-MES-AM) i Rosselló per Tothom –
Entesa (RpT-E)

Atès que per un millor funcionament dels òrgans de govern de la Corporació, es pot acordar pel
Ple de la Corporació, la creació de grups municipals.

Atès l'article 50 del D. L. 212003 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, en concordança amb els articles 23 i següents del RD. 2568/1986.

El Ple de l'Ajuntament adopta per unanimitat, el següent acord:

Primer.- Crear els grups municipals de CiU, ERC-MES-AM i RpT-E. als que quedaran adscrits els
regidors de cada una d'aquestes formacions.

Segon.- Designar portaveu de cada grup, als regidors següents:
Portaveu del grup de CiU Manel Plana Farran;
Portaveu del Grup de ERC-MES-AM Maria Carmen Vidal Torruella
Portaveu del, grup de RpT-E David Ricart Jordana.

Tercer.- Constituir la Junta de Portaveus, la qual tindrà reunió els dimarts de la mateixa setmana
que s’hagi de celebrar Ple ordinari, essent la Composició la indicada al punt 2.

Quart.- El règim jurídic dels grups municipals de l’Ajuntament de Rosselló, serà el previst en els
articles 50 i 51 del DL 2/03, de 28 d’abril, TR de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i
23 a 26 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals (RD
2568/86, de 28 de novembre

III.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DEL SR. ALCALDE EN MATÈRIA DE
NOMENAMENTS DE TINENTS D’ALCALDE
Es dóna compte del Decret d’Alcaldia, nomenant tinents d’alcalde d’aquesta corporació,

DECRET D’ALCALDIA
1. ANTECEDENTS



Aquesta Alcaldia, un cop constituïda la nova corporació en sessió pública el 13 de juny de 2015 i
en virtut de la potestat d’autoorganització, ha de designar els tinents d’alcalde.

2. FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb el que disposa l’article 35.2.b) del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, els tinents d’alcalde són un òrgan necessari de l’ajuntament, i
en atenció a garantir una continuïtat en les seves competències, aquesta Alcaldia a l’empara d’allò
que disposen els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, 53.2 i 54 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 46.1 i 52.4 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.

3. RESOLUCIÓ
Per tot això, en ús de les atribucions que m’han estat conferides per la normativa abans esmentada,
RESOLC:

1er. Nomenar tinents d’alcalde d’aquest Ajuntament els regidors i les regidores que tot seguit es
relacionen:
Sr. Manel Plana i Farran, primer tinent d’alcalde

2n. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que es dugui a terme.

3er. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, sens perjudici que
aquesta resolució sigui efectiva a partir de l’endemà de la seva signatura.

4art. Comunicar aquesta Resolució als regidors i a les regidores designats.

IV.- CREACIÓ DE LES DIFERENTS ÀREES DE GESTIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL I
DONAR COMPTE DELS NOMENAMENTS DELS SEUS RESPONSABLES
Assumpte: Constitució de regidories de gestió municipal i delegacions especials.
Als efectes de coordinar els diversos serveis municipals i per tal de facilitar-ne les tasques de
direcció, inspecció, impuls i el seu funcionament, aquesta Alcaldia, en ús de les facultats pròpies i
d’acord amb la previsió dels articles 23.4 de la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local, article 56
del DL 2/2003, de 28 d’abril, Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i
normativa concordant en matèria de règim local.

RESOLC:
Primer.- Establir les Regidories de serveis de gestió municipals, configurades com a delegacions
especials de l’Alcaldia, sense facultats resolutives i amb atribucions de direcció i gestió dels
assumptes en els seus àmbits d’actuació.
a) Seguretat Ciutadana
Titular/ regidor delegat: Josep Abad Fernàndez
Àmbits que compren: Seguretat i Protecció Civil.
b) Urbanisme, Medi Ambient e Hisenda Publica
Titular/ regidor delegat. Joan Fontova i Vilaró.
Adjunt a la Regidoria: Joan Andreu Urbano i Fernàndez.
Àmbits que compren: Urbanisme, Economia, Obres, Serveis i Medi Ambient
c) Acció Social, Gent gran i Sanitat.
Titular/ regidor delegat: Elisa Torrelles Tormo.



Àmbits que compren: Serveis Socials, Sanitat
d). Relacions Institucionals, Ensenyament, i Cultura.
Titular/ regidor delegat: Manel Plana Farran
Àmbits que compren: Governació i Relacions Institucionals, Ensenyament, Cultura
e) Festes, Relacions ciutadanes i emissora municipal (comunicació).
Titular/ regidor delegat: Jaume Borrero Montijano.
Àmbits que compren: Comunicació, Festes.
f) Associacions i Recursos Humans.
Titular regidor delegat: Silvia Olmo Pareja.
Adjunt a la Regidoria: Nerea Garcia.
Àmbits que compren: Recursos Humans i Associacions
g) Esports
Titular/ regidor delegat: Joan Andreu Urbano Fernàndez.
Àmbits que compren: Esports
h) Joventut
Titular/ regidor/a delegat: Nerea Garcia i Gonzalez.
Àmbits que compren: Joventut

Segon.- Cada regidoria tindrà assignat un regidor delegat, amb funcions de direcció i gestió, que
podrà disposar de personal col·laborador dels àmbits que compren, amb funcions d’assessorament,
consulta i propostes d’actuació. La periodicitat de les reunions serà a criteri del regidor delegat del
servei.

Tercer.- Nomenar als membres de la Corporació que es relacionen, regidors delegats dels serveis:
a) Seguretat Ciutadana .
Titular/ Regidor Delegat: Josep Abad Fernàndez
b) Urbanisme, Medi Ambient e Hisenda Publica
Titular. Joan Fontova i Vilaró
c) Acció Social, Gent gran i Sanitat.
Titular: Elisa Torrelles Tormo
d) Relacions Institucionals, Ensenyament i Cultura.
Titular: Manel Plana Farran
e) Festes, Relacions ciutadanes i Emissora Municipal (comunicació).
Titular: Jaume Borrero Montijano
f) Associacions i Recursos Humans.
Titular: Silvia Olmo Pareja.
g) Esports.
Titular: Joan Andreu Urbano Fernàndez
h) Joventut:
Titular: Nerea Garcia Gonzalez.

Quart.- Els regidors delegats dels serveis, podran convocar sessions informatives per donar compte
de les seves actuacions, a les qui hi podran assistir un representant de cada un dels grups
municipals que constitueixin la Corporació.

Cinquè.- L’Alcaldia es reserva la facultat d’avocar l’exercici de les competències delegades en
casos d’urgència o per raons del servei.

Sisè.- D’aquest decret se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri i es notificarà als
interessats, considerant-se acceptat el nomenament si no es manifesta oposició al mateix durant les



vint-i-quatre hores següents. Serà objecte de publicació en el B.O.P,, sense perjudici de la seva
eficàcia a partir del dia següent d’haver-se dictat.

La Corporació resta assabentada

V.- APROVACIÓ DEL RÈGIM DE LES SESSIONS PLENÀRIES ORDINÀRIES:
PERIODICITAT I DATA.
De conformitat amb allò que s’estableix als articles 46 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de bases del
règim Local, 97, 98, 99, 100 i 101 del DL 2/03, de 28 d’abril, TR de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya i concordants del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, els òrgans col·legiats dels ens locals funcionen en règim de sessions ordinàries, de
periodicitat preestablerta, i de sessions extraordinàries, que poden ésser, si s’escau, urgents. És
competència plenària fixar la periodicitat de les sessions ordinàries dels òrgans col·legiats amb
competències resolutòries, tenint en consideració el següent: El Ple, atesa la població del municipi,
ha de celebrar sessió ordinària com a mínim cada tres mesos,

En virtut de quant s’ha exposat, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents acords:

Primer. Establir la següent periodicitat
SESSIONS ORDINÀRIES: Una sessió l’últim divendres cada TRES MESOS, a les 13,30 hores
preferentment, en el Saló de Sessions de l'Ajuntament, o lloc habilitat a l'efecte i si fos festiu, el
primer dia feiner.
SESSIONS EXTRAORDINÀRIES: A criteri de l’Alcalde o quan es compleixi el quòrum que
determina la llei.

Segon. - Facultar al senyor Alcalde, per a no convocar les sessions ordinàries del Ple i de la Junta
de Govern Local (si procedeix) del mes d'agost, com a conseqüència del període vacacional, quan
això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals, així com per a posposar o avançar la
celebració de les sessions ordinàries trimestrals del Ple i de la Junta de Govern Local si procedeix,
en el primer cas, dins del mateix mes de la seva celebració.

Tercer. Acordar que l’horari per a la celebració de les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament
serà el que es determini de forma expressa a la convocatòria de la sessió

Quart. Notificar i publicar aquests acords com legalment procedeixi.

Essent aprovat per unanimitat.

En el torn obert d’intervencions pren la paraula la Regidora Maria Carme Vidal i manifesta que
fins ara ho fèiem cada 2 mesos, ara serà cada 3 mesos, sembla que no ens vulguis veure.

Contesta l’Alcalde que es farà cada 3, i si en algun moment determinat s’ha de fer un
d’extraordinari entre mig de dos ordinaris es farà, quan s’hagi de tractar un tema de caràcter prou
important. El ple ordinari cada tres mesos l’últim divendres, això ja és fix a les 13:30h, en cas que
aquell divendres sigui festiu es realitzarà sempre el dia laborable posterior.

Intervé seguidament el Regidor David Ricart i pregunta respecte als horaris la possibilitat de
fer el ple en una altra hora?



Contesta l’Alcalde que inicialment no tenim aquesta previsió, els plens, igual que vam dir quan
vam entrar fa 4 anys, es farà en horari laboral de l’ajuntament, és a dir, de 8 a 15h.

VI.- PROPOSTA DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.
Atès els articles 116 i 20. 3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i
58 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, referent a la composició i funcionament de la Comissió Especial de
Comptes.

Atès que es tracta d'una comissió de caràcter obligatori en l'organigrama municipal.

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

Primer.- Crear la Comissió Especial de Comptes. amb la finalitat d'examen, estudi i informe dels
comptes anuals de la Corporació.

Segon.- Aquesta Comissió estarà integrada per un representant de cada grup polític, actuant amb
vot ponderat.
La composició serà la següent:

- President: Joan Fontova i Vilaró (CiU)), per delegació de l’alcalde
-Vocals: Maria Carme Vidal Torruella en representació de ERC-MES-AM)

David Ricart Jordana , en representació de RpT-E

Tercer.- Notificar i publicar aquests acords com legalment procedeixi.

Essent aprovada per unanimitat.

VII.- NOMENAMENT DE REGIDOR TRESORER
Constituïda la Corporació Municipal amb data de 13 de juny de 2015, i atès que l’article 92. 4 de la
LBRL 7/85 estableix que la responsabilitat administrativa de les funcions de tresoreria podrà ésser
atribuïda a membres de la Corporació en els supòsits que estableixi la legislació de l’estat,

Atès el que disposa L’article 2.f) del Reial decret 1732/1994, de provisió de lloc de treball
reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional disposa que la tresoreria de les
Corporació amb secretaria de tercera es podrà encomanar a un membre de la Corporació o a un
funcionari de la mateixa.

Arran l'entrada en vigor de l'EBEP, que va derogar els arts. 92 de la LRBRL i 164 del Reial decret
legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de règim local, el funcionari o membre de la Corporació que dugui a terme el lloc de
treball de tresorer ja no cal que, abans de prendre possessió del mateix, hagi de constituir fiança.
Atès que l’exercici de les funcions de tresoreria per un dels membres de la Corporació serà gratuït i
tindrà com a durada mínima la d’un any natural.

Considerant aquests antecedents i que properament s’ha de procedir al pagament de les
retribucions del personal i altres despeses necessàries pel funcionament normal de la Corporació.

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent i amb
caràcter urgent fins que el Ple ratifiqui el present acord, RESOLC:



Primer. Nomenar com a tresorer de fons municipals al regidor Sr. Joan Fontova Vilaró, per termini
del mandat de l’actual corporació, és a dir, per quatre anys, el qual exercirà el càrrec amb els drets i
obligacions previstes a la legislació vigent.

Segon. Autoritzar al regidor Sr. Joan Fontova Vilaró per tal que, conjuntament amb el Sr. Josep
Abad Fernàndez, alcalde de l’Ajuntament i el Senyor Segundo Fèlix Ruiz Martínez, secretari
interventor de l’Ajuntament, puguin disposar dels fons existents als comptes corrents i d’estalvi de
les entitats bancàries amb què l’Ajuntament de Rosselló els tingui concertats. A aquests efectes
serà necessària la signatura conjunta de les tres persones indicades per tal de poder disposar dels
fons de la Corporació Municipal.

Tercer. Procedir al canvi d’autorització de signatures davant les entitats bancàries, a favor de les
persones que s’indiquen:
Alcalde: Sr. Josep Abad Fernández.
Tresorer: Sr. Joan Fontova Vilaró
Secretari-interventor: Sr. Segundo Fèlix Ruiz Martínez

Quart.- Donar compte d'aquesta resolució al Ple de l'Ajuntament, per la seva ratificació en la
sessió extraordinària d’organització que es convoqui, en compliment de l’article 38 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Cinquè.- Notificar i publicar aquests acords com legalment procedeixi.

Sotmès el tema a consideració de la Corporació, es ratificat per unanimitat.

VIII.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS ALS ÒRGANS
COL·LEGIATS
Acte seguit, per part del Sr. Alcalde es procedeix a donar coneixement a la Corporació de les
resolucions adoptades en les matèries següents i proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Un cop celebrades les Eleccions Locals, el passat dia 24 de maig de 2015, i constituït el nou
Ajuntament, es fa necessari procedir, en compliment d’allò que disposa l’article 38 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, al nomenament dels representats de la Corporació en altres
organismes.

Per tot això, aquesta Alcaldia, a la vista de l'anteriorment exposat, proposa al Ple de l'Ajuntament
l'adopció dels següents

ACORDS
Primer.- Designar com a representant d’aquesta Corporació:
En el Consell Escolar del Col·legi Públic “ La Rosella “; Escola Bressol i Escola de Musica a
Manel Plana Farran.
En la Comissió de Escolarització de Secundaria IES Manuel de Monsuart e Institut Torrefarrera
Joan Sola a Manel Plana Farran.
En la Junta de Compensació PMU 1B, PMU-3;PMU-8 SUD 1 i SUD 4 a Joan Fontova Vilaró.
En el Consorci Comunicació Local i Xarxa Audiovisual Local SL a Jaume Borrero Montijano.
En la Mancomunitat d’Abastament d’aigua de Pinyana a Josep Abad Fernàndez.
En l’Associació d’Ens Locals Propietaris Forestals de Catalunya (Elfocat) a Josep Abad Fernàndez.
En el Club Esportiu Mig Segrià. a Joan Andreu Urbano Fernàndez.



La Corporació resta assabentada i s’aprova per unanimitat.

IX.- REGIM DE RETRIBUCIONS,IMDEMNITZACIONS I DIETES MEMBRES
CORPORACIÓ.
1. ANTECEDENTS
1.1. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va
constituir en sessió pública el dia 13 de juny.

1.2. Es considera necessari l’establiment del règim de dedicació dels membres polítics d’aquesta
corporació així com de la retribució que comporta.

2. FONAMENTS DE DRET
2.1 La Llei 27/2013, de 30 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local
(LRSAL d'ara en endavant) ha modificat la Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les Bases del
règim local (LRBRL d'ara endavant).

2.2 El règim de dedicació i retribucions dels càrrecs electes es regula als articles 75, 75 bis i 75 ter
de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL d'ara endavant),
modificat el primer i afegits els altres dos per la Llei 27/2013, de 30 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració local. Així mateix, cal tenir en compte el que
disposa la Disposició transitòria 10a de la Llei 27/2013, així com el que disposa la Disposició
addicional 90a de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a
2014, afegida per l'art. 10è del Reial Decret llei 1/2014, de 24 de gener, de reforma en matèria
d'infraestructures i transport, i altres mesures econòmiques

2.3. De conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en relació amb l’article 166 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 d’altra normativa
concordant, els membres de la corporació tenen dret a percebre retribucions per exercir els seus
càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o amb dedicació parcial, en les
condicions que estableixi el ple de la corporació.

3. PROPOSTA AL PLE
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:

1r. Establir que, amb efectes de 01 de Juliol de 2015, el senyor Josep Abad Fernàndez, alcalde
d’aquesta corporació, exercirà el seu càrrec amb dedicació parcial de un 60% de la jornada laboral
i percebent l’import de 23.000,00 euros bruts anuals, prorratejats en catorze mensualitats.

2n. Aquesta retribució es percebrà en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de
l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donant-los d’alta al
règim general de la Seguretat Social.

3r. Establir el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la corporació, per assistència a les
sessions dels òrgans col·legiats que es detallen tot seguit:

Plens 70,00 euros/sessió.
Treballs relatius a la Regidoria i representació 50 euros/sessió.
Junta de Portaveus 30,00 Euros



Aquestes assignacions tindran els següents màxims mensuals:

Tinents d’Alcalde 680,00 Euros/ mensuals.
Regidors amb responsabilitat de Govern 680 Euros/mensuals.

4art.- Establir a favor dels membres de la Corporació el dret a ser indemnitzats per les despeses
efectivament realitzades en l’exercici del càrrec, prèvia acreditació documental d’aquestes. La
indemnització per quilometratge s’abonarà a raó de 0,36 euros.

5è-Notificar aquest acord als regidors i a les regidores interessats.

En el torn obert d’intervencions pren la paraula la Regidora Maria Carme Vidal i comenta que
en quan a la retribució d’alcaldia estem d’acord que l’alcalde ha de cobrar una quantia tancada,
però no estaríem d’acord amb la quantitat d’aquesta pujada.
També comenta i demana que ens expliquéssiu aquests 680€ d’indemnització que és el màxim, i
s’entén que per cada reunió seria 50€, com es faria i es controlaria?
I finalment adreçant-se al Portaveu i Regidor Manel Plana i atesa la seva situació de senador,
pregunta que com es resoldrà.

A continuació el Regidor David Ricart, pregunta d’on surt la proporcionalitat d’aquests 23.000€, la
referència d’on surt? i en quin tan % de dedicació de quantia màxima suposa aquests 23.000? i en
quan als 680€ igual.

Contesta el Regidor Manel Plana i manifesta que actualment està tot regularitzat, per un cantó
tenim la llei de règims locals i la reforma de LRSAL, la reforma de LRSAL estableix que en
aquells municipis de 1000hab. i fins a 5000 hab, es pot cobrar un màxim de fins a 40.000€., aixi ho
estableix l’article 75 bis de la llei de bases de règims local i la proporció que s’ha fet és en funció
d’una dedicació parcial de l’alcalde que és aquesta regla de tres que hem acordat, i el tan % de
dedicació és un 60’%.
Respecte a l’al·lusió directa en mi persona manifesta el Regidor Manel Plana que, encara ostento
la representativitat al Senat en el qual tinc una remuneració, que podia ser complementària al que
es cobra aquí respecte a dietes o dels complements que vaig renunciar, el meu pas per la política
d’alta volada ja s’ha acabat i per tant, la decisió que prengui ja la faré conèixer, però evidentment
el que no faré és exclourem i inclourem en funció de la meva situació o no, és a dir, no soc diferent
als altres i per tant, en funció del que succeeixi prendre la decisió, com a mínim està reflectit que
es pot donar.
Pel que fa al tema de la remuneració dels regidors, doncs és en funció de la seva dedicació, és un
màxim i en funció de les reunions, trobades i la dedicació del dia a dia, es decidirà, com tothom
quan s’exerceix una activitat, algunes estan remunerades d’una manera i aquestes d’una altra,
depenent de l’activitat que es faci, del treball i de la implicació que és màxima per part de tots i la
mostra ha estat, la resposta a la implicació màxima, no és cap tipus de sou ni molt menys.

Torna a intervenir la Regidora Maria Carme Vidal i pregunta com es controlarà les
actuacions del Regidors?, en l’anterior legislatura sabíem que tothom cobrava 550€ tan si havies
tingut 5 reunions com 10, i ara haurà d’haver un control, per hores, reunions? S’hauria
d’especificar.

Contesta el Regidor Manel Plana i diu: no sé si al final ens arribarà aquesta llei de transparència
que haurem de penjar qualsevol tipus de reunió que farem amb totes les organitzacions, per que al
cap i a la fi això ens ho demanaran. És en funció del control que portem nosaltres. Al cap i a la fi,



ens atribuïm el benefici del dubte a favor de les persones i no en contra i a favor d’això es
decidiran les remuneracions. És diu que hi ha un topall màxim i a partir d’aquí ja veurem.

Pren la paraula novament el Regidor David Ricart i pregunta si d’ aquest número de reunions
es donarà compte al ple?

Contesta el Regidor Manel Plana que en funció de la demanda que es faci es donarà. Aquesta
demanda serà bidireccional, per part de tothom.

Seguidament per part del Regidor Manel Plana i en un altre ordre de la qüestió debatuda,
comenta el següent ”El que sí que voldríem ara que tots tenim les diferents responsabilitats,
reunions i estem ficats en diferents organitzacions, que tots miréssim de cenyir-nos a les tasques
que tenim assignades, em refereixo a que no es caigui amb aquella possibilitat, en el qual segons
en les organitzacions on estem es pugui utilitzar amb un sentit més o menys partidista, les
posicions que puguem tenir els diferents regidors, i amb això si que crec que hauríem de fer un
esforç tots per dir que en funció de la representativitat, torno a repetir, hi ha una certa
incongruència que es sovintegin segons quins càrrecs.

Intervé la Regidora Mª Carme Vidal i demana una explicació al respecte, ja que no ho ha entès.

El Regidor Manel Plana, amplia la intervenció i diu que el que vol dir es que si alguns que
som regidors i tenim alguna presidència en alguna entitat, demanaríem que això no és excloent
però que no fos un motiu de politització dels mateixos.

Demana la paraula el Regidor Antoni Bosch i per al·lusió directa, ja que: suposo que un dels
motius és per que actualment soc president de l’AMPA, suposo que ho dius per que encara soc
president fins al juliol, al setembre si els socis volen que continuï no seré jo qui digui que no, hi ha
més gent de representació, hi ha més gent que pot anar al consell escolar, si és un tema que s’ha de
tractar a nivell intern de l’AMPA, nosaltres sabem diferenciar entre una cosa i l’altra.

Contesta el Regidor Manel Plana, que de la mateixa manera que ens feu segons quines
recomanacions, nosaltres creiem que també s’han de fer algun tipus de recomanacions, més que
res per que el funcionament sigui el més nítid possible per part de tots i tots volem treballar en la
millor direcció que és servir a la ciutadania de Rosselló.

Comenta el Regidor Antoni Bosch que prenem nota.

X. PROPOSTA CALENDARI FESTES LOCALS ANY 2016
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/168/2015 de 25 DE MAIG del Departament d’Empresa i Ocupació, per la qual s’estableix el
calendari laboral de festes laborals per a l’any 2016 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, de data 10 DE JUNY DE 2015, amb registre d'entrada municipal núm.428, de 15 de juny de
2015; 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 2016, retribuïdes i no recuperables el 13 i 14 d’octubre
de 2016 i remetre dit acord al Departament d’Empresa i ocupació, als efectes oportuns.

Essent aprovada per unanimitat

XI.- NOMENAMENT COMISSIÓ DELIMITACIÓ TERME MUNICIPAL.
Antecedents.
El Sr. Alcalde dona compte de l’escrit rebut de la Direcció General d’Administració Local, en
relació a l’expedient de delimitació entre el Municipi de Rosselló i els municipis limítrofes, en el
quals es sol·licita de l’Ajuntament de Rosselló, el nomenament d’una comissió per personar-se
davant l'operació de delimitació del terme municipal de Vilanova de Segrià., Ates que per acord
plenari de l’Ajuntament de Rosselló de data 28 de Setembre de 2011 es va nomenar una comissió i
atès els temps transcorregut dins del qual s’han constituït nous consistoris amb motiu de les
Eleccions Locals, es procedent designar de bell nou la Comissió de delimitació o ratificar la ja
existent i al respecte el Secretari llegeix la següent proposta d’acord en la forma que es transcriu a
continuació:
"Atesa la necessitat de l’Ajuntament de Vilanova de Segrià de dur a terme la delimitació del seu
terme municipal a conseqüència de l’acord del Ple de data 17 de Febrer de 2006, conforme el
Decret 140/1988 de 24 de maig pel qual s’aprova el Reglament de Demarcació Territorial i
Població dels Ens Locals
Atès el que estableix l’article 33 del Decret 140/1988 de 24 de maig pel qual s’aprova el
Reglament de Demarcació Territorial i Població dels Ens Locals que estableix:
“L'expedient de delimitació s'inicia per acord de l'ajuntament en ple. En aquest acord s'ha de
reflectir el motiu i l'objectiu de la delimitació i s'ha de nomenar una comissió constituïda per
l'alcalde, dos regidors, el secretari de la corporació i un tècnic.
2. Aquest acord s'ha de comunicar al municipi o municipis afectats, els quals, han de nomenar,
per acord plenari, en el termini de dos mesos a comptar des de la data de recepció de la
comunicació, una comissió igual que l'esmentada al punt anterior”
Atès el que estableix l’article 30. 1 del Decret 244/2007 de 6 de Novembre, pel qual es regula la
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i
de les mancomunitats de Catalunya,
Atès que en data 23 de juny de 2015, amb num 454, va tenir entrada al Registre General de
l’ajuntament de Rosselló, escrit presentat per la Direcció General de Administració Local, del
Departament de Governació Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, del següent
tenor literal << En relació amb els expedients de delimitació del vostre terme municipal amb els
municipis limítrofs que s’estan tramitant des de la Direcció General d’Administració Local, i
d’acord amb l’article 28.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució
i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les
mancomunitats de Catalunya, us informo que per poder seguir-ne la tramitació, una vegada
constituïts els nous consistoris resultants de les darreres eleccions locals, cal que ratifiqueu, o si
s’escau designeu de nou, els representants de la comissió municipal de delimitació del vostre
Ajuntament.
D’acord amb l’article 28.2 d’aquest mateix decret, aquesta comissió ha d’estar constituïda per
l’alcalde o alcaldessa, dos regidors, un tècnic i el secretari o secretària de la corporació (..)>>
Atès el que estableix l’article 28.4 1 del Decret 244/2007 de 6 de Novembre, abans esmentat que diu:
Si durant la tramitació de l'expedient de delimitació es produeix la renovació del consistori degut a
un procés d'eleccions municipals, s'ha de ratificar la comissió de delimitació territorial que ja hi ha o
bé nomenar una nova comissió de delimitació municipal per decret d'alcaldia, que amb posterioritat
ha de ser ratificada pel ple, d'acord amb el que estableixen els apartats anteriors. Aquests acords



s'han de comunicar al Departament de Governació i Administracions Públiques, en el termini de
quinze dies a comptar de l'endemà de la seva aprovació.
Per Decret de l’Alcaldia de data Setembre de 2011, i atès el que estableix l’article 28.4 1 del Decret
244/2007 de 6 de Novembres va resoldre la seva Composició
Per tot l’exposat és pel que es proposa al Plenari municipal la ratificació i l’adopció dels següents
ACORDS:

PRIMER: Constituir la Comissió que ha de representar aquest Ajuntament de Rosselló, en les
operacions de delimitació del terme municipal AMB ELS MUNICIPIS LIMÍTROFES QUE
S’ESTÀ TRAMITANT EN EL MARC DE L’ELABORACIÓ DEL MAPA MUNICIPAL DE
CATALUNYA, formada per:
Sr. Josep Abad Fernàndez-President.
Sr. Joan Fontova Vilaró, Regidor d’urbanisme.
Sr. Elisa Torrelles Tormo, Regidora.
Sr. Noemi Bañeres , arquitecte municipal
Sr. Segundo Felix Ruiz Martínez, Secretari.
SEGON: FACULTAR a l’Alcalde-President, Sr. Josep Abad Fernàndez perquè dugui a terme les
actuacions necessàries en relació a aquests acords.
TERCER.- COMUNICAR el present acord al Departament de Governació i Administracions
Publiques de la Generalitat de Catalunya, i als municipis limítrofes a fi i efectes oportuns ".

Finalment i abans de finalitzar el Regidor Portaveu de l’Equip de Govern Manel Plana,
comenta la necessitat de regularitzar el sistema de participació i intervencions en els plens, tenim
l’experiència de la passada legislatura on ens anàvem interrompen sense cap mala intenció, però
més aviat semblava un debat amb torn obert que no un torn d’intervencions, si ho creieu oportú,
demanaria que se’ns fes una proposta per part del secretari interventor o si hi ha a nivell legal un
reglament en el qual es pugui fer i veure de quina manera es pot regularitzar el torn
d’intervencions, donarà més agilitat a l’ordre d’intervencions que corresponen.

Contesta la Regidora Maria Carme Vidal doncs esperem a la proposta.

Complit l’objecte de la convocatòria, el Sr. Alcalde President aixeca la sessió, quan eren les
catorze hores quinze minuts. Dono Fe.


