ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 31 DE MAIG DE 2016
Data: 31 de Maig de 2016
Horari: 13,30 a 14,15 hores.
Lloc: Rosselló. Sala d’Actes de la casa consistorial.
Regim: Extraordinària.
Hi assisteixen:
Alcalde:
Josep Abad i Fernàndez.
Regidors:
Jaume Borrero Montijano
Manel Plana Farran.
Silvia Olmo Pareja.
Joan Fontova Vilaró
Joan Andreu Urbano Fernàndez
Maria Carme Vidal Torruella.
Antoni Bosch Carabante
David Ricart Jordana.
Excusa la seva assistència:. Elisa Torrelles Tormo i Nerea Garcia Gonzalez
Secretari:
S. Fèlix Ruiz Martínez
ORDRE DEL DIA
Primer.- Sorteig dels membres de les Meses Electorals Eleccions Generals 26 de Juny de 2016.
Segon.- Modificació regim de retribucions, indemnitzacions i dietes membres corporació.
Tercer.- Donar compte i Ratificar els següents Decrets Alcaldia:
Adhesió al conveni d’interoperabilitat de sistemes d’informació entre administracions públiques
Implantació del tràmit de consulta per part de l’Ajuntament de Rosselló, al Registre Central de
Delinqüents Sexuals.
Requisits d'accés i de l'exercici de llocs de treball que impliquin contacte habitual amb menors.
Quart.- Aprovació Definitiva ordenança Reguladora dels usos en el medi natural, finques i forests
tel terme municipal.
Declarat obert l’acte per la Presidència, es procedeix a conèixer els assumptes inclosos a l’ordre
del dia.
1.- SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS ELECCIONS
GENERALS 26 DE JUNY DE 2016.
Per complir el que disposen els articles 25 i 26.4 de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral
general, es realitza al sorteig públic per designar els membres de la mesa electoral que s’ha de
constituir el dia 26 de juny de 2016 per a les eleccions generals a celebrar el dia 26 de Juny de
2016, convocades pel Reial decret 184/2016 de 3 de Maig pel qual es convoquen eleccions
generals.
Del sorteig resulten les persones que tot seguit es relacionen, les quals han d’exercir els càrrecs
que per a cadascuna s’indica.
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També s’acorda comunicar aquest Acord a la Junta Electoral de Zona, mitjançant certificat
acreditatiu del mateix.
II.- MODIFICACIÓ REGIM DE RETRIBUCIONS, INDEMNITZACIONS I DIETES
MEMBRES CORPORACIÓ.
1. ANTECEDENTS
PRIMER. 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.
SEGON.- En el Ple de data 03 de Juliol de 2015 en sessió extraordinària organitzativa de
l’Ajuntament aquesta Corporació, va acordar el Regim de Retribucions IMDEMNITZACIONS I
DIETES MEMBRES CORPORACIÓ.
TERCER..- A data d’avui es considera necessari la modificació i l ’establiment del règim de
dedicació dels membres polítics d’aquesta corporació així com de la retribució que comporta.
2. FONAMENTS DE DRET
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, així com a percebre
assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació, en
les condicions que estableixi el ple de la corporació.
En aplicació de l'apartat 5 de l'esmentat article 75 LRBRL s'haurà de donar publicitat de l'acord
plenari al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la corporació.
3. PROPOSTA AL PLE
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:
PRIMER. Modificar el punt Primer de l’acord Plenari de data 3 de juliol on s’estableix el punt del
Cartipàs Municipals relatiu a la determinació règim retributiu i dedicació dels membres de la
corporació amb dedicació exclusiva o parcial, i indemnitzacions i dietes de la resta de membres, i
establir e incorporar que amb efectes de data d’1 de JUNY de 2016, el regidor d’aquesta
corporació Sr Manel Plana i Farran, que fins ara havia exercit el càrrec de Senador per la Coalició
CiU i no percebia cap tipus de compensació per part de l’Ajuntament, ara exercirà el seu càrrec de
Primer Tinent d’Alcalde en règim de dedicació a temps parcial amb el següent desglós:
Nom i cognoms

Règim de dedicació

Manel Plana i Farran Parcial

Percentatge
dedicació
25%

de Retribució
bruts anuals)
6.100,00

(euros

SEGON. Aquesta retribució es percebrà en dotze pagues, i donant-los d’alta al règim general de la
Seguretat Social.
TERCER. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la
corporació.
En el torn obert d’intervencions pel Regidor i Portaveu del Grup de CiU Sr, Manel Plana i
com es tracta de mi persona fa una breu explicació de la motivació i diu que vaig sortir elegit el 20
de novembre de 2011 com a Senador electe per les terres de Lleida, amb aquell moment, quan va
succeir això, jo de forma unilateral vaig renunciar a qualsevol tipus d’indemnització i dieta com a
membre de la corporació, tot i que en aquest cas era de lliure voluntat, era un qüestió personal,
creia que tot i què es pogués compaginar tots dos ingressos, vaig decidir, unilateralment, que no

volia cobrar aquestes indemnitzacions i aquestes dietes. Al moment que deixo de ser Senador, hi
ha una possibilitat, que aquelles persones que hem estat amb aquest àmbit de la política rebem una
indemnització per cessament de l’activitat que amb aquest cas sí que no pots rebre cap altre tipus
de retribució pública, ara aquesta condició ja s’ha acabat, fa un mes que s’ha acabat i vista aquesta
situació hi ha una proposta d’alcaldia d’una modificació del règim de dedicació i retribució als
càrrecs electes, veieu que és una dedicació parcial, són 6.100€ bruts anuals, dividit en 12
mensualitats surt 508 mensuals, que aquí s’ha d’afegir la retenció corresponent més la seguretat
social. S’ha arribat amb aquest punt per no superar el màxim que havíem establert d’acord amb el
cartipàs d’aquells 680€ mensuals que cada regidor havia de rebre al cap i a la fi. I aquesta és la raó
d’aquesta modificació, alta a la seguretat social i el cost total no superarà aquests 680€.
Pren la paraula la Regidora Maria Carme Vidal i diu: Primer agrair-te que hagis optat per
aquesta manera de cobrar la teva estada per l’Ajuntament, i que no hagis perpetuat la manera com
ho fan els teus companys d’equip de govern, això per un costat. El cartipàs que es va fer, és el que
vàreu fer vosaltres, el que passa que d’aquest n’heu fet, els que heu cobrat de l’equip deixant
l’alcalde, heu fet un mal ús, per la senzilla raó que no quadra amb el que s’havia dit amb el que al
final heu acabat cobrant; 30€ portaveus, 70€ plens i 50€ per les tasques de regidoria, ja que les
quantitats no són divisibles per 50, 70 o 30. Agraïm que hagis escollit aquesta forma. Pel que fa a
la quantitat, si és molt o poc, tot és relatiu, és una base de 24.400€ al 100% això és un 25%, és
evident que ets el tinent d’alcalde, que tens una formació i tot un seguit de coses. Hem de veure
que és el que succeirà després, ja que la resta de companys teus de l’equip de govern ho han de
regularitzar. Porteu 11 mesos cobrant d’aquesta manera i estem una mica fora de lloc, fent el
secretari interventor informes desfavorables. Per això la nostra abstenció, es fa el que havíem dit,
que la seguretat social s’inclogués amb la quantitat màxima que és 680€ aproximadament, però
s’ha de solucionar, Sr. Alcalde amb aquest mes que estem ara continuem igual i s’ha de solucionar.
Això mateix que fa el Manel denota que no és correcte la manera en què heu estat cobrant. Jo això
no és el primer cop que ho dic en un ple, ho he anat dient diverses vegades, l’alcalde deia que això
suposaria un augment per l’Ajuntament, i nosaltres sempre dèiem que la seguretat social estigués
dins. I amb un ple es va insinuar, si no m’equivoco ho va dir el tresorer, que jo ho deia per que no
podia cobrar, vull deixar les coses clares, jo, com a regidora de l’oposició evidentment que no puc
cobrar, jo cobro quan vinc als plens o quan vinc les juntes de portaveu. Jo no utilitzo l’Ajuntament
de Rosselló per prendrem festa a la meva feina, sinó que només ocupo les hores que tinc el ple, jo
demano sempre un certificat en el que consta l’inici del ple. Només demanem que es facin les
coses bé.
Intervé el Regidor David Ricart i manifesta que es faci extensiu a la resta de regidors,
incorporant-ho a la seguretat social, bàsicament això, m’abstindré a la votació.
Acte seguit pren la paraula el Regidor Manel Plana i comenta en primer lloc agrair-te el
reconeixement, pel que hagi pogut prendre la decisió en la qual no era l’únic que em trobava en
una situació en què hi havia una remuneració de càrrecs públics i cadascú prenia les decisions que
corresponia. Ara bé, a nivell personal, que es pugui demanar o utilitzar amb aquest moment aquest
fet, aquesta regularització per ficar damunt la taula una pràctica que no prové d’ara, sinó des de fa
ja molt de temps, i si fem un històric de tot veurem que fins i tot el poder adquisitiu amb uns temps
anteriors eren molt més baixos i hi havia cobraments molt més elevats que els actuals. Per una part
agraeixo que com a mínim es faci menció, per què també ja que has fet una menció amb el cas
d’un membre d’un equip de govern, jo també em vaig quedar molt sorprès d’algunes publicacions
que van sortir a les xarxes socials al respecte del que havia dit, si cobraria o no i altres coses
respecte a la meva persona, que després es van treure i seguidament es van tornar a posar, doncs,

lamentar que amb aquestes coses es vulgui fer el que es cregui oportú i agrair-te personalment que
n’hagis fet esment.
Per finalitzar el tema pren la paraula l’Alcalde: acabant amb aquest tema, ell ha cregut oportú
fer-ho així, que el cost de la seguretat social assumir-ho dins de la seva nòmina. Nosaltres fa temps
que ho estem mirant, estem parlant amb l’assessor laboral per veure com ho podem fer per que
sigui dins la legalitat però lògicament amb el menys cost possible afegit per l’Ajuntament. Hem
parlat amb Ajuntaments d’aquí el cantó, i cadascú ho fa a la seva manera, el que sí que us puc dir
és el que més fàcil és afegir aquest cost i que ho assumeixi l’Ajuntament, i això no ho volem fer,
és un cost que creiem que ens el podem estalviar i que es pot invertir en altres coses que fan molta
més falta. Confio en què en el pròxim ple ho tindrem preparat, sempre dins la legalitat amb el
menor cost possible per l’Ajuntament. Per ficar dos exemples, Alguaire encara funciona amb
indemnitzacions i Torrefarrera és l’Ajuntament qui assumeix aquest cost.
Agrair al Manel tot aquest temps per no voler cobrar. S’agraeix molt i de tindre-ho en compte.
Sotmès a votació es aprovat per majoria amb les abstencions dels Regidors dels Grup ERCMES-AM i RpT -E.
III.- DONAR COMPTE I RATIFICAR ELS SEGÜENTS DECRETS ALCALDIA
Seguidament es dona compte dels següents Decrets:
A) DECRET:
Vist el Conveni marc de col·laboració entre el Departament de Governació i Administracions
Públiques, en nom de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret, i el
Consorci Administració Oberta de Catalunya per a l’impuls i el desenvolupament de la
interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions catalanes.
RESOLC.
Primer: l’Adhesió de l’Ajuntament de Rosselló al Conveni marc de col·laboració entre el
Departament de Governació i Administracions Públiques, en nom de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret, i el Consorci Administració Oberta de Catalunya
per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les
administracions catalanes.
Segon.- Nomenar el Sr. Segundo Felix Ruiz Martínez, Secretari Interventor, amb DNI 40864693H
i Blai Jofre Ruiz, auxiliar administratiu de l’Ajuntament de Rosselló, amb DNI 78069593A com a
interlocutor de l’entitat davant el Consorci AOC.
Tercer.- Donar compte del mateix al proper ple que es celebri.
Rossello,17 de Maig de 2016
B) DECRET DE L’ALCALDIA implantació del tràmit de consulta al Registre Central de
Delinqüents Sexuals.
Atès que la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i
l'adolescència, estableix l’obligació d’acreditar per als qui pretenguin accedir o exercir professions,
oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, que no tenen antecedents penals per
haver comès delictes sexuals.
Atès que en data 1 de març de 2016, i d’acord amb el Reial Decret 1110/2015, pel qual es regula
el Registre Central de Delinqüents Sexuals, va entrar en funcionament el Registre Central de
Delinqüents Sexuals del Ministeri de Justícia.

Atès que l’Ajuntament de Rosselló, mitjançant el servei VIA OBERTA del Consorci
Administració Oberta de Catalunya, està interessat en donar-se d’alta en els tràmits de consulta en
aquest Registre, d’absència d’antecedents per delictes sexuals de les persones que ocupin llocs de
treball afectats per aquesta normativa.
Atès que els interessats sobre els quals es demana l’esmentada informació han de prestar
prèviament el seu consentiment.
D’acord amb les atribucions que m’atorga la normativa vigent,
RESOLC:
Primer.- Aprovar la implantació del tràmit de consulta per part de l’Ajuntament de Rosselló, al
Registre Central de Delinqüents Sexuals.
Segon.- Que es doni compte d’aquest Decret a la primera sessió plenària que es realitzi.
Rosselló, 17 de Maig de 2016
C) Decret d’Alcaldia 20 de maig de 2016, requisits d'accés i de l'exercici de llocs de treball que
impliquin contacte habitual amb menors
La Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i
l’adolescència, modifica la llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor
(LOPJM), establint com a requisit necessari per a l’accés i l’exercici de les professions, oficis o
activitats de voluntariat que impliquin contacte habitual amb menors, el no haver estat condemnat
per sentencia ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i
abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació
sexual i corrupció de menors, així com per tracta d'essers humans.
En conseqüència per a l’accés a les referides professions, oficis o activitats, es fixa com a requisit
de necessari compliment, l’aportació de la corresponent certificació negativa del registre central de
delinqüents sexuals.
Es fa necessari identificar materialment els llocs de treball de l’Ajuntament de Rosselló que
impliquen contacte habitual amb menors.
D’acord amb les competències que m’atorguen les lleis de règim local i per tal d’iniciar el procés
de compliment de la normativa referida.
RESOLC:
Es considerarà que impliquen contacte habitual amb menors:
Tots els llocs de treball que tinguin una potencial accessibilitat a relacionar-se amb menors com a
conseqüència de l’ocupació del lloc, independentment de les funcions i tasques estrictament
considerades.
Davant de qualsevol dubte, la protecció superior dels menors justificarà sempre la seva afectació a
l’obligació d’acreditar la certificació negativa del registre central de delinqüents sexuals.
Es considerarà personal afectat per l’obligació d’acreditar la certificació negativa del registre
central de delinqüents sexuals:

Tot el personal de la plantilla que ocupi algun dels llocs de treball següents:
Tots els llocs de treball adscrits a la Llar Municipal d’Infants.
Tots els llocs de treball adscrits al Centre d’Educació Infantil i Primària.
Tots els llocs de treball adscrits a la Biblioteca. (Punt Edu).
Tots els llocs de treball adscrits a l’Escola Municipal de Musica
Tots els llocs de treball adscrits al Complex Poliesportiu Municipal. (Pisicnes, Pistes etc
També s’han d'incorporar a aquesta obligació els llocs de treball següents:
Tots els de nova creació que impliquin contacte habitual amb menors, fent-ho constar així en la
corresponent Relació de Llocs de Treball (RLT).
Tots els llocs no estructurals que, derivats de contractes temporals, de programes, plans o ofertes
d’ocupació, no estiguin inclosos en la RLT i impliquin contacte habitual amb menors (monitors
d’activitats, de tallers).
Tanmateix es considerarà personal afectat, tot el que, treballant per compte de contractistes,
concessionaris, ens públics o privats, dependents o no de l’Ajuntament, presti serveis en els llocs
indicats en els apartats anteriors, o en qualsevol altra activitat municipal que impliqui contacte
habitual amb menors.
L'acompliment d'aquest requisit variarà en funció de les circumstancies d’accés o d'exercici:
Pel personal de nou ingrés s’exigirà com a requisit de participació en el corresponent procés
selectiu o de provisió, l’acreditació de no haver estat condemnat per sentencia ferma per algun dels
delictes previstos a la LOPJM. Aquest requisit legal de participació es farà constar expressament a
les bases de les respectives convocatòries. Aquesta dada es conservarà mentre duri la convocatòria.
Pel personal fix o temporal que ocupi un lloc de treball haurà d'aportar, en un termini màxim de
dos mesos, bé una declaració responsable de no haver estat condemnat per sentencia ferma, per
delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, juntament amb l’autorització expressa per a què
l'Ajuntament ho pugui comprovar directament; o bé la certificació negativa lliurada pel registre
central de delinqüents sexuals. Les declaracions i certificacions s'incorporaran a l'expedient
personal corresponent.
El personal que obstaculitzi la comprovació de l’acompliment d’aquests requeriments o que resulti
condemnat per sentencia ferma per algun dels delictes previstos a la LOPJM, les conseqüències
seran:
El personal fix o indefinit, es sotmetrà al corresponent procediment de redistribució d'efectius,
d'acord amb la normativa que li sigui d’aplicació, o se’l suspendrà preventivament de l’ocupació
del lloc de treball durant el temps necessari per tal de decidir, en funció de la seva vinculació, el
procediment a seguir.
El personal temporal, serà cessat del seu nomenament o es procedirà a la resolució del contracte de
treball, segons es tracti de personal funcionari o laboral.
En el torn obert d’intervencions es comenta els decrets i el posicionament de l’Ajuntament com
a institució respecte del registre central de delinqüents sexuals i es va considerar que tota plantilla
susceptible com treballadors de la llar d’infants, biblioteca, escola municipal, etc. deu no vulgui
que haguem de lamentar cap tipus d’agressió d’aquest tipus ni de cap altra.
També es comenta el model de declaració a emprar i altres qüestions en la seva tramitació.
La Corporació resta assabentada i ratifica els mateixos.

IV.- APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANÇA REGULADORA DELS USOS EN EL
MEDI NATURAL, FINQUES I FORESTS TEL TERME MUNICIPAL.
ATÈS que per acord plenari de data 18 de març de 2016 es va aprovar inicialment l’Ordenança
municipal reguladora dels usos dels terrenys forestals de titularitat Municipal, es va sotmetre a
informació pública i es va concedir audiència als interessats;
ATÈS que durant el període d’informació pública i d’audiència als interessats no s’han presentat
al·legacions.;
ATÈS que el tràmit escaient és l’aprovació definitiva de l’Ordenança per part del Ple, amb
resolució de les al·legacions i reclamacions presentades, per a la publicació i entrada en vigor
posteriors de l’Ordenança,
L’alcalde sotasignat proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
I. APROVAR DEFINITIVAMENT l’Ordenança municipal reguladora dels usos dels terrenys
forestals de titularitat Municipal, segons el text que consta com a annex als presents acords.
II. NOTIFICAR els presents acords als interessats i a les persones que han comparegut durant el
tràmit d’informació pública i d’audiència.
III. PUBLICAR els presents acords i el text íntegre de l’Ordenança en el Butlletí Oficial de la
Província i en la pagina WEB Municipal e inserir-los en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i
anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la
Província en què se n’hagi publicat íntegrament el text.
IV. COMUNICAR els presents acords i el text íntegre de l’Ordenança a l’Administració de l’Estat
i a la Generalitat de Catalunya.
En el torn obert d’intervencions el Regidor Manel Plana, Portaveu del Grup de CiU, comenta
envers les diferents polèmiques que s’han originat amb la convivència dels diferents col·lectius del
nostre entorn, ciclistes i caçadors, sembla que la situació està controlada. Es van fer activitats
d’agermanament.
Amb aquesta ordenança s’ha fet una petita modificació que ara es té en compte els criteris que
s’estableixen mitjançant el pla tècnic de gestió cinegètica. Article 14, 2n paràgraf. Això és per
exemple com ara que en aquesta campanya que hi ha hagut molt excés de conill i els caçadors que
mantenen l’equilibri cinegètic, és del departament corresponent qui dona l’autorització per ampliar
el termini de caça. És aquesta l’única modificació que s’ha establert. No hi ha hagut cap tipus
d’esmena.
Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels nou regidors assistents, dels onze que de fet i
dret composen la Corporació.
Complit l’objecte de la convocatòria, el Sr. Alcalde President aixeca la sessió, quan eren les
catorze hores, quinze minuts. Dono Fe

