
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 17 DE FEBRER DE 2016

Data: 17 de Febrer 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 Andreu Urbano Fernàndez
Maria Carme Vidal Torruella.
David Ricart Jordana.

Excusa la seva assistència: Elisa Torrelles Tormo; Joan Fontova Vilaró; Nerea Garcia Gonzalez i
Antoni Bosch Carabante.

Secretari:
S. Fèlix Ruiz Martínez

ORDRE DEL DIA
1. Adjudicació concessió ús privatiu de les Sales de Vetlla a Rosselló..
2. Aprovació Addenda Modificació Conveni Delegació Competències al Consell Comarcal

del Segrià en matèria d’Atenció i acollida d’animals domèstics.
3. Informe Alcaldia en relació a l’Església Sant Pere Advincula de Rosselló

Declarat obert l’acte per la Presidència, es procedeix a conèixer els assumptes inclosos a l’ordre
del dia.

I.- ADJUDICACIÓ CONCESSIÓ ÚS PRIVATIU DE LES SALES DE VETLLA A
ROSSELLO
Atès que mitjançant Acord de Ple de data 13 de novembre de 2015, es va aprovar l’expedient, i el
Plec de Clàusules Administratives i s’efectua convocatòria del concurs per procediment obert per a
l’adjudicació de la concessió administrativa d’ús privatiu de l’edifici situat a al Camí d’Alpicat s/n
per a la seva explotació com a Sales de Vetlla d’aquesta localitat.

Atès que en data 24 de novembre de 2015 es va publicar anunci de licitació per termini de 30 dies
naturals en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida num 226 i en el Perfil de contractant de
l’òrgan de contractació, per tal que els interessats presentessin les seves proposicions.

Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en l’expedient.

Atès que en data 19 de gener de 2016 es va constituir la Mesa de contractació, i aquesta, després
de la recepció de l’informe de valoració tècnica, va realitzar proposta d’adjudicació a favor de
l’Empresa Gestió i Serveis Funeraris 97, SL, examinada la documentació que l’acompanya i



d’acord amb aquesta i de conformitat amb allò que estableix l’article 151.3 i la Disposició
Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Atès que es va requerir al licitador que va presentar l’oferta econòmicament més avantatjosa
perquè presentés en el termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent en que rebi el
requeriment, la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzi a l’òrgan de contractació per obtenir de
forma directa l’acreditació d’allò, de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte de conformitat amb l’article 64.2 del Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, i d’haver constituït la garantia definitiva procedent.

Atès que en data 10 de febrer de 2016, el licitador va constituir la garantia definitiva per import de
6.600,00 euros i va presentar els documents justificatius exigits.

Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb allò que estableix l’article
151.4, la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i que l’òrgan competent per
aprovar i adjudicar la concessió és el Ple de la Corporació

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:

PRIMER. Adjudicar a l’Empresa Gestió i Serveis Funeraris 97, SL, la concessió administrativa
d’ús privatiu de l’edifici situat a al Camí d’Alpicat s/n per a la seva explotació com a Sales de
Vetlla d’aquesta localitat, que es compromet a fer una aportació de 100.000,00 euros a l’inici del
contracte en concepte de col·laboració econòmica i a abonar el cànon d’explotació anual de
6.000,00 euros, per un període de vint anys.

SEGON. Notificar a empresa Gestió i Serveis Funeraris 97, SL, adjudicatari del contracte, aquest
acord, i citar-lo per a la signatura del contracte que tindrà lloc a Rosselló, el dia 23 de febrer a les
18,00 hores.

TERCER. Publicar l’adjudicació de la concessió administrativa en el Perfil de contractant i
publicar anunci en el B.O.P. en el termini de quaranta-vuit dies a comptar des de la data del
present acord."

En el torn obert de deliberacions el Regidor Manel Plana, fa una breu sinopsis de la
tramitació de l’expedient, de l’obertura dels sobres per part de la mesa de contractació i
comenta que tan sols va haver-hi una oferta, que complia amb els requisits que establia el Plec de
clàusules; principalment fer-hi una aportació de 100.000€ a la signatura del contracte, més el
cànon anual de 6000€ i si be no va presentar cap millora de les establertes al Plec, va manifestar el
compromís per escrit de fer unes millores amb una quantificació econòmica.
En conclusió comenta que per part de l’Ajuntament es presta un servei, es fa una instal·lació que té
un retorn concret del qual, crec que tots podem estar força contents, 100.000 € de col·laboració ,
més 6.000€ de cànon anual , més les millores, i més els 80.000€ de subvenció.

Seguidament pel Regidor David Ricart es pregunta: Les millores concretament quines són?

Contesta l’Alcalde i comenta que els adjudicataris es comprometien a fer unes millores, que era
més que res condicionament de la part exterior del recinte; papereres, bancs, zona de pàrquing,



il·luminació, etc. que puja aquests 10.500€ i el que vàrem comentar a la taula va ser de renegociar
aquests 10.500€ per que hi ha coses que val més la pena que les fem nosaltres com el reg asfàltic, i
la il·luminació de la zona del pàrquing, i que ells inverteixen en el mobiliari intern, ja que ells
compraran amb més criteri que no pas nosaltres, ja que estan acostumats. Portaven uns 10.500€
més 1.350€, se’n va aproximadament a uns 12.000€.

Seguidament es comenta entre els regidors el fet de que tan sol es presentes un empresa, les
millores ofertades, i el seu valor, les quals ascendeixen a i. i es comenta que s’ha de negociar si
aquest import es destina al mobiliari o a la resta de millores previstes.

Conclou el Sr Alcalde que lo important és que tindrem una sala de vetlles a Rosselló, tema
reivindicat des de fa molts anys, i resulta que el poble de Rosselló ingressarà 80.000€, i no costarà
res, sinó que n’ingressarem 80.000€. Aquestes coses que ara diem, un cop signat ens seurem i
negociarem, nosaltres farem tot el que puguem i estigui al nostre abast i ells ho compensaran amb
inversió a dins. Amb els 100.000€ i el cànon, recuperés la inversió feta, i la subvenció queda neta,
per això, és important és aprovar l’adjudicació i formalitzar el contracte i que es pugui ficar en
funcionament el més aviat possible.
Sotmès a votació s’aprova per unanimitat.

II.- APROVACIÓ ADDENDA MODIFICACIÓ CONVENI DELEGACIÓ
COMPETÈNCIES AL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA EN MATÈRIA
D’ATENCIÓ I ACOLLIDA D’ANIMALS DOMÈSTICS
Per el Regidor Manel Plana, Portaveu del Grup de CiU, manifesta que d’acord amb el que
disposa el decret Llei 2/2008, de 15 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció
d’animals, correspon als ajuntaments recollir i controlar els animals abandonats, perduts o
ensalvatgits i controlar els animals salvatges urbans i comenta la proposta de l’aprovació de
l’addenda al Conveni signat entre el Consell comarcal del Segrià i l’Ajuntament, en virtut de
l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 28 d’abril de 2014, pel qual es va Delegar al Consell
Comarcal del Segrià les COMPETÈNCIES municipals en matèria d’atenció i acollida d’animals
domèstics abandonats, i la prestació per aquest del servei municipal d’atenció i acollida d’animals
domèstics abandonats i va aprovar el Conveni i que en la seva part dispositiva diu

Atès que l’article 5 del conveni signat amb l’Ajuntament de Rosselló diu el següent:

“ El Consell Comarcal del Segrià percebrà de l'Ajuntament de Rosselló una quantitat fixa d’1
€/habitant/any, en base al cens de població actualitzat (INE) més una aportació de 50 € per animal
portat al CAAC.
El pagament de l’any es farà en dos fraccionaments, en els següents terminis:
Primer semestre: a principis de febrer.
Segon semestre: a principis de juliol.
Aquest import serà revisat anualment en funció de les variacions de la prestació del servei i dels
increments experimentats i/o previstos en els costos del servei.
Anualment el Consell Comarcal del Segrià presentarà la memòria i la liquidació dels comptes del
servei, comprometent-se l’Ajuntament de Rosselló a garantir, en la proporció que correspongui a
la seva participació en el finançament global del servei, l’equilibri financer del servei.
Durant l’any 2014 l’aportació municipal serà de 0,5 € habitant/any corresponen al període comprés
entre el mes de juliol i el mes de desembre.

Atès que de conformitat amb l’article 5 del conveni s’han hagut d’incrementar les aportacions dels
ajuntaments corresponents a l’any 2014 de forma proporcional per al repartiment d’aquest dèficit.



Atès que en diferents reunions del Consells d’Alcaldes s’ha posat de manifest que els ajuntaments
no poden assumir el dèficit que genera aquest servei.

Pels motius exposats i previ informe favorable del Consell d’Alcaldes del 17 de desembre del 2015
el ple del Consell Comarcal en sessió plenària del 17 de desembre del 2015 acordà una nova
redacció de l’article 5 del conveni signat entre el Consell Comarcal del Segrià i l’Ajuntament de
Rosselló.

Vista l’addenda al conveni vigent entre l’Ajuntament de Rosselló i el Consell Comarcal en Matèria
de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats. que s’incorpora a l’expedient, per
tot això, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents:

ACORDS
Primer.- Aprovar l’addenda del conveni de delegació competències necessàries en matèria
d’atenció i acollida d’animals domèstics en el Consell Comarcal del Segrià, de conformitat amb la
minuta d’addenda que s’incorpora a l’expedient i s’aprova simultàniament, essent la nova redacció
la següent:

a. Deixar sense efecte des de l’1 de gener de 2016 i fins el 31 de desembre del 2019 l’article 5 del
conveni de delegació de competències al Consell Comarcal del Segrià en matèria d’atenció i
acollida d’animals domèstics, signat entre el Consell Comarcal del Segrià i l’Ajuntament de
Rosselló, tal com està redactat en els antecedents d’aquest document.

b. Des de l’1 de gener del 2016 fins al 31 de desembre del 2019 regirà l’article 5 amb la redacció
següent:
El Consell Comarcal del Segrià percebrà de l'Ajuntament de Rosselló una quantitat fixa d’1
€/habitant/any, en base al cens de població actualitzat (INE) més una aportació de 50 € per animal
portat al CAAC fins a un màxim de 10 animals.
El pagament de l’any es farà en dos fraccionaments, en els següents terminis:
Primer semestre: a principis de febrer.
Segon semestre: a principis de juliol.
El Consell Comarcal del Segrià percebrà de l’Ajuntament de Rosselló la quantitat de 300 € a partir
de l’animal número 11 portat al centre.

Segon.- Facultar a l’alcalde d’aquesta entitat per a la signatura dels documents que siguin
necessaris per a la formalització del present acord.

Tercer.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Segrià, perquè en tinguin
coneixement i als efectes.

Al respecte s’obre una deliberació entre els assistents i es comenta les diferents posicions al
respecte, considerant que s’hauria de requerir al Consell Comarcal del Segrià per un millor estudi i
disposar de mes dades i, com ara el dèficit generat del servei, formes de repartiment, costos etc.

En el torn obert de deliberacions el Regidor Manel Plana comenta, la modificació del Conveni,
que conta en la proposta i el que s’estableix és una altra quota de pagament i l’ampliació dels
terminis; es fixa una quantitat fixa d’1€ per habitant/any i una aportació de 50€ per animal portat
pel municipi amb un màxim de 10 animals, i la quantitat de 300 a partir de l’animal número 11
portat al centre, i es aquest extrem que demanarem que se’ns expliqui una mica més quan diu que



l’ajuntament de Rosselló haurà d’aportar la quantitat de 300 a partir de l’animal número 11 portat
al centre.
Intervé la Regidora Maria Carme Vidal i manifesta que aquesta modificació fomenta que ho
facis malament.
Pren la paraula el Alcalde i comenta en el primer que es va quedar, va ser, un € per habitant, ho
trobo lògic per que així la proporció és exacta i 50€ per animal que es portés a la canera. El
problema va sorgir al tancament de l’exercici 2014, perquè la gossera tanca l’any amb un dèficit
brutal i el que fan, és repartir aquest dèficit segons l’aportació d’animals que cadascú havia fet.
Nosaltres en vam portar 7 o 8, altres. municipis havien portat 12, 15 gossos i van pagar molt més.
Ens vam queixar i ara fan això. Fins a 10 entra dins del conveni signat i l’onze gos 300€, i així
successivament.

Torna a prendre la paraula la Regidora Maria Carme Vidal, i diu amb la informació que té,
la liquidació del 2014 és un euro més mig euro de més pel dèficit, per tant aquest dèficit no es
paga amb els gossos que tu portes de més sinó pels habitants. I pregunta al 2015 hi ha hagut
dèficit?, Que haurem de pagar al 2015?
Es contesta per Secretaria que sembla que haurà dèficit, per no tenint els números.

Torna a intervenir la Regidora Maria Carme Vidal i pregunta al Alcalde que com vau
quedar al consell d’alcaldes ?, perquè sembla que això durava fins al 2024 i ara diu serà només
fins al 2019 i penalitza al municipi que ho fa bé, per que al final i tal com diu el redactat del
conveni, l’animal 11 no arribarà mai a la canera.
Per això considero que us heu de reunir els alcaldes i trobar una manera mes justa per distribuir les
càrregues.

Pren la paraula el Regidor Manel Plana i comenta que aquí hi ha dues coses, l’obligatorietat
que tenim els Ajuntaments, amb la llei de protecció d’animals que diu que cada administració s’ha
de fer càrrec dels animals, una qüestió inabastable per qualsevol municipi; i segon, la gestió que
s’està fent per part del consell comarcal, que ve de l’any 2007, va tenir el seu recorregut i la
infraestructura tancada durant molt de temps amb diners invertits que no tenien cap tipus de retorn,
i després aquesta situació, aquí s’ha parlat del consell d’alcaldes, però aquest no té cap tipus de
competència perquè al cap i a la fi qui decideix és el consell comarcal, l’òrgan en sí.

Torna a intervenir la Regidora Maria Carme Vidal i diu que com a ajuntament si que podríem
fer una queixa al respecte. Considera que en el seu moment, això va néixer malament i ara el que
estem fent es tirar la pilota d’aquí cap allà. No és que ens neguem a pagar, però si de una manera
mes equitativa..

Intervé el Regidor David Ricart i comenta que això el que invita és que algun poble del costat
ens deixi els gossos aquí.

Contesta l’Alcalde i diu que això és el que us intentava dir jo, aquí no solament és Alcanó i
ajuntaments, entra a jugar també les protectores d’animals, tu imaginat que a Rosselló portem uns
10 gossos ja, i per exemple en té 5, aquí és on han de jugar les protectores d’animals/gestores de
cada poble, i si jo ja tinc els 10 gossos portats mirar d’entrar-ho en nom d’un altre poble que segur
en té menys.

Intervé novament la Regidora Maria Carme Vidal i diu que sota el meu punt de vista, això és
fer les coses malament, el que es tracta és que els ajuntaments al consell comarcal, diguin que s’ha



de canviar i fer-ho d’una altra manera, per que si fem juguesques entre els ajuntaments no es
l’aconsellable.

Contesta l’alcalde, i diu que és que no podem només responsabilitzar a l’ajuntament, amb això el
que podem aconseguir és que cada poble ens deixi al nostre els seus gossos per que no volen pagar
els 50€, d’aquesta manera els hi acabaria repercutint.

Replica la Regidora Mª Carme Vidal i comenta que llavors anem fent capelletes, capelletes, i
del que es tracta realment, és que el Consell Comarcal ho solucioni. Això és pa per avui i gana per
demà. És de mal solucionar i al final el que aconsegueixen és que cada ajuntament faci el seu petit
tancat, i aquests canvis no solucionen el problema.

Pren la paraula el Regidor Manel Plana i diu que ara ja entrem en un debat de fons per a veure
quines són les atribucions que ha de tenir el Consell Comarcal, per que amb això ens estem
queixant, en temes de serveis socials també. Totes aquests qüestions, com és una institució
supramunicipals ells decideixen.

Comenta l’alcalde que dilluns de la propera setmana tenim reunió amb presidència per exposar
entre altres temes, aquest.

Contesta la Regidora Mª Carme i considera que els alcaldes s’han de plantar i el que no podem
fer és anar fent capelletes i capelletes, tots plegats.

Intervé el Regidor Manel Plana i diu: jo estic d’acord amb el que diu de fons però ara imagineu-
vos que ara ens trobem un animal que s’ha de portar amb algun lloc, on el deixarem? I adreçant-se
al secretari pregunta si hi ha la possibilitat de revisar-ho i deixar-ho en stand by.

Contesta el Secretari i manifesta que el problema és educacional, jo crec que el finançament
falla, però sempre fallarà, hi ha gent de Barcelona que ve aquí a deixar-te els gossos, per tant, és
una qüestió individual.
A veure, adreçant-se a la Regidora Mª Carme, considero no t’has de preocupar de com fan els
altres les coses, fes-les tu bé. És tan fàcil com això. Després discuteix l’aspecte del finançament,
però en principi no et preocupis, si ho fan malament altres Ajuntaments, és problema seu. Si
nosaltres ho fem bé, tindrem la força moral per exigir.

Seguidament s’obre un petit debat entre els assistents sobre el finançament del servei i
davant les dubtes el Regidor Manel Plana manifesta la possibilitat de deixar-ho fins al proper
ple, i demanar l’estudi financer o la situació econòmica?

Per aital motiu i a proposta de tots els assistents s’acorda posposar dit acord fins al proper Ple i
demanar la Memòria Liquidació de l’any 2014 i forma de repartiment al CC del Segrià..

III.- INFORME ALCALDIA EN RELACIÓ A L’ESGLÉSIA SANT PERE ADVINCULA
DE ROSSELLÓ
Pel Sr alcalde es comenta que he volgut incorporar aquest punt, ja que sou els representants de la
taula que vam formar i aprofitar-ho per fer-vos cinc cèntims de tot plegat i perquè estigueu al
corrent de les ultimes novetats al respecte..
Comença la seva intervenció i diu que aquesta setmana si no hi ha res de nou, s’acabaran les
tasques de recollida de runa i consolidació de l’edifici, pel que m’han fet saber, les despeses fins



ara ascendeix a uns 50.000/Euros o /60.000€, i que el bisbat no està massa per la labor de pagar
aquests diners, però com ho va assumir ell, la factura anirà al seu nom.
Respecte a la consolidació de l’edifici està força avançat i el dilluns 22 ens trobem a les 11h, les
quatre parts; bisbat, ajuntament, conselleria de cultura i patrimoni i Diputació de Lleida, Tinc entès
que ens portaran amidaments i cost aproximat de la rehabilitació del temple. Posarem els números
damunt la taula i veurem realment el finançament d’on surt.
A partir d’aquí, aquest mes de febrer, l’arquitecte que porta el seguiment de l’obra s’ha
compromès a que tindrà l’informe dels motius pels quals va esdevindré el esfondrament de
l’església. Durant aquest mes, començarem a saber quina és l’evolució del campanar de Rosselló.
Si voleu fer alguna pregunta us respondré el millor que sàpiga.

Pren la paraula el Regidor David Ricart i diu que el dia 2 de febrer, vaig presentar un escrit on
feia un seguit de consideracions, com per exemple el tema de les campanes, si s’havia signat un
document referent a la recepció, jo vaig proposar la possibilitat que es fes un conveni amb el
museu de Lleida per tal que estiguin les campanes ben qüestionades allí, les poden exposar, per
que ens pot passar que ens les poden robar, aquest senyor pot tindre assegurança o no i caldria
veure si les companyies ho pagarien o no i no tan sols això sinó que les campanes no les veuríem
més.
Crec que hem de buscar una solució, em va semblar bé que en el seu moment aquest Sr. se les
emportés, per motius de seguretat però crec que hem de fer i mirar més enllà, si aquest Sr. no ha
declarat les campanes ja veuríem què passaria, el risc no el correria.
Com valoreu aquest tema ?
Vam demanar una sèrie d’ítems que vam presentar a data de 3 de febrer, on volia que es contestés
per escrit, llegeixo textualment:
-En quina data els tècnics de l’ajuntament de Rosselló i l’equip de govern té coneixement de les
esquerdes aparegudes al campanar?
-Còpia dels informe elaborats per l’arquitecte municipal i del bisbat quan es tingui.
-Còpia de les fotografies i datades dels fets, tal i com es va acordar en la reunió i amb la Noemí
Bañeres.
-Detall de les actuacions fetes per l’arquitecta.
-Comunicat a la Generalitat dels problemes estructurals del campanar i si és el cas en quina data es
va fer.
-Confirmar si l’església estava com a bé cultural o d’interès local.
-Informe detallat dels agents municipals de les actuacions fetes. Observacions i partes diaris.
-Informe de l’arquitecte en referència a les pedres del campanar que es van dipositar per que la
gent les pogués recollir atès que l’arquitecte va sortir per TV3, després que sortís l’ebando, dient
que estaven pensant en reconstruir-ho. Pot haver pedres que no tenien cap valor però pot haver-hi
que sí. Una mica aclarir aquestes coses.

Contesta l’Alcalde i diu que l’informe important és del bisbat, és on realment dirà els motius per
què el campanar se’n va anar a terra, jo et podria dir els motius i crec que no m’equivocaria de
gaire.
El fet de les campanes i el que tu em dius d’exposar-les allí, amb el bisbat ja s’havia parlat què per
temes de seguretat que se les emportessin ells, i se’ls va demanar que ens fessin un reconeixement
de dipòsit dient que ells tenen les campanes, se li va dir al Mn. Victor i confio que dilluns ho
tindrem. Pel tema d’exposar-les no hi ha cap problema.
A més a més, se’ns ha presentat l’associació de campaners d’Ós de Balaguer, que se’ns han
brindat a fer això, exposar en el seu museu on hi ha moltíssimes més, a mes a mes també hi ha un
dia l’abril que el tema dels campaners que celebren ho dedicaran al campanar de Rosselló.
El tema d’exposar-les si és possible, per part nostra no hi ha problema.



El tema de les pedres, on fas referència que l’arquitecte va dir lo de la reconstrucció, en cap
moment va dir que la reconstrucció s’hagués de fer amb les pedres caigudes, m’ho va dir ben clar
l’altre dia, no pel fet de les pedres ja, si no que avui en dia, no hi ha ningú que sigui capaç de
reconstruir el que ha caigut, el sistema de construcció avui en dia és molt diferent. I des de
l’ajuntament i quan tinguem l’informe de per que va caure el que no farem és deixar que tornin a
ficar aquelles pedres, allò es desfà a les mans. I si les haguessin volgut aprofitar les han de
catalogar, enumerar-les i apartar-les, cosa que no van fer. I amb el cor a la mà, millor que
d’aquelles pedres no n’aprofitin gaires.
El gran dubte és el que tindrem, sobretot el bisbat, alhora de reconstruir-la és saber la qualitat, si
fem totxana per dins i revestiment imitació pedra per fora o tot totxana.
Aquest tipus de construccions només les podien fer els egipcis i els romans, avui, no hi ha ningú
qualificat per tornar a col·locar aquestes pedres. El que et farà un constructor avui, és agafar la
pedra amb el morter i prou i aquest morter et marxarà i aquesta pedra amb la de sota no la
cohesionaran, abans el que feien era pedra, morter, falques, una altra pedra, deixaven que
s’assequés i tornaven a fer el mateix procediment.
Es comenta que el cost econòmic podria ser molt elevat.
Contesta el Regidor David Ricart que sigui molt car, val, però que no es pugui fer discrepo..

Respon l’Alcalde que el tema de les pedres, és ell qui te la veu cantant del que passarà. Ell va
assumir la direcció de l’obra i ara se li ha demanat que ens porti el document conforme l’ha
assumit i ha assumit també la consolidació de tot l’edifici com a arquitecte tècnic i ens ha
confirmat que no tenen cap intenció de reutilitzar cap pedra.

Intervé el Regidors Ricart: jo reitero que les preguntes es contestin per escrit, ha passat molts
dies i crec que la informació ja es pot tindre.

Contesta l’Alcalde: i diu que així ho farem, sense cap dubte.

Intervé seguidament la Regidora Mª Carme: Vidal, i diu que això de les campanes em sembla
perfecte això dels campaners, però moure les campanes i portar-les al museu, amb aquestes coses
s’ha de vigilar per que les campanes són del poble.
Continua la seva intervenció i diu que es reiterar el que vaig dir a la junta de portaveus, ara ha
caigut i com a ajuntament de Rosselló necessitem tenir aquí una memòria. Hi ha ajuntament,
cultura i bisbat i cadascú farà el seu document, però crec que nosaltres per al dia de demà, per que
de campanars no en cauen cada dia, que la gent pugui tenir la documentació que les coses s’han fet
bé, podríem anar més enrere però poso com a data quan es va fer la reforma de la façana i tot
aquest seguit de coses que l’ajuntament de Rosselló ha fet en aquesta església fins al dia 29 que
cau el campanar.
Cultura farà una cosa i bisbat una altra però com a ajuntament, això dit anteriorment. Respecte al
tema de les pedres, vull creure que Cultura, com IEI, alguna cosa tindran a dir en quan al que s’ha
de fer, la llei de patrimoni diu que si, s’ha de conservar alguna cosa s’ha de numerar i catalogar.

Intervé l’Alcalde seguidament per comentar que quan es va declarar BCIL hi ha un informe i
un document súper gràfic que diu en repetides i repetides ocasions el mal estat de tot, no tan sols
del campanar sinó de la façana, el temple, campanar, etc. Al final tant parlar del tema en comences
a prendre i amb els tècnics n’hem parlat (lògicament ara començaran a sortir moltíssims temples
que estan malament) que potser s’hauria de canviar els protocols de rehabilitacions, per que em
sembla molt bé que una rehabilitació que sinó autoritza el bisbat no es pot fer, i ells són els que et
diuen els materials i tot el que has de fer. No s’acaba en dir que aquí hi ha una esquerda es tapa i
mira que bonica queda la façana, per que aquesta esquerda ha pogut ocasionar un problema a la



paret, què això és el que ha passat aquí, han anat tapant i tapant i per l’esquerda entrava aigua que
mullava la tova, després gel, desfeia la tova, etc.
El campanar no ha caigut en dos setmanes, el campanar anava ressentint-se potser des de fa 100
anys, i s’han de canviar els protocols de rehabilitació.

Torna a intervenir la Regidora Maria Carme Vidal i torna a incidir que el que ens toca a
nosaltres com Ajuntament, des de que es fa la façana, des de que es declara que és un BCIL, per
que llavors té responsabilitat tothom, tothom té un paper a fer, com a ajuntament dir aquí ho tens, i
amb una memòria que hi sigui tot; BCIL, façana, projectes, constructor, etc, tot un seguiment, i si
algú ve que té dubtes se li dona. El bisbat n’hi fa un altre, doncs s’adjunta, cultura en fa un altre,
s’adjunta, però com a ajuntament i institució ha d’haver una memòria que hi sigui tot, per avui i
per demà.

Contesta l’Alcalde que sense cap dubte.

Seguidament pren la paraula novament el Regidor David Ricart i comenta que el que està
clar és que si quan es va declarar Becil hi ha anotades unes mancances, el bisbat ha fallat. Si això
realment estava a l’informe, potser ha faltat, no dic per part de l’ajuntament, però ha faltat un pla
d’inversió, s’ha declarat bé d’interès local i a l’informe es detalla aquestes mancances doncs fem
un pla, i aquest pla no existeix. És un error.

Seguidament s’obre un canvi de comentaris entre els assistents, per part del Alcalde comenta
que ells anaven tapant esquerdes, per que es veiés bonica al primer cop i prou. I el problema no era
la façana sinó a dins. El Regidor David Ricart Comenta que: si sota de les pedres arriba a haver
algú rai. Perquè fiscalia hagués entrat. El Sr. Alcalde diu respecte a la intervenció anterior que per
això vaig dir que ha estat el miracle de Rosselló.

Per part de la Regidora Maria Carme Vidal manifesta que fem de defensora del diable, crec
que la culpa s’hauria de repartir entre les tres parts, uns tenen més culpa que altres però cadascú ha
d’assumir la seva part de responsabilitat i demano, crec que aquesta memòria s’hauria de fer pel bé
de tots.

Comenta l’Alcalde que creu que durant el mes tindrem l’informe més important, que és del
bisbat i el nostre també estarà.

Contesta el Regidor David Ricart: jo demanaria que no esperem al bisbat que almenys allò que
jo he demanat es faciliti abans. I la Regidora

Replica l’Alcalde i manifesta, que es el primer interessat en que es sàpiga i quan ho tingui en
passaré un a cada casa, no esperaré a que vinguin, no en vull de males informacions. No vull fotos
penjades que no son una realitat i fins ara he callat.

Comenta el Regidor David Ricart, que ja us ho vaig dir el dia de la comissió i vaig ser molt clar,
que faria una sèrie de preguntes, que no us ofenguéssiu, per que podria segons com ofendre, per
que corrien coses i pel bé de tothom s’ensenyen datades a tothom. I la gent que no s’ho cregui que
vagi a la fiscalia i denunciï. Jo vull l’informe per escrit i amb celeritat.

Contesta l’Alcalde no solament és fer l’informe amb celeritat, hi ha altres coses, el tècnic ens ve
dilluns i dimarts, i va fent la seva feina.



Replica el Regidor David Ricart i manifesta que va dir que el tenia fet i les fotos també les tenia
datades. Només cal que es fiqui en un expedient.

L’Alcalde diu que ha de ser quelcom senzill i que no sigui difícil d’interpretar.

El Regidor afegeix que fem-ho per que aquests rumors estan agafant cos i potser no tenen ni
fonaments. Després es desmuntaran però estan agafant certa volada.

Intervé la Regidora Maria Carme Vidal i diu que en tot hi ha unes causes i unes conseqüències,
sembla que només estem en les conseqüències mirem les causes, després el finançament ja es
veurà.

El Regidor David Ricart manifesta que potser pot intervindré la Generalitat.. L’Alcalde diu que
hauria d’intervenir, el bisbat no ho crec.

Torna a intervenir el Regidor David Ricart i diu que llavors si el bisbat no es vol fer càrrec de
res, potser que apliquem la llei de patrimoni, l’article 57 diu que es pot agafar i expropiar. Aquí es
veu que han tingut una sèrie de privilegis, no han pagat IBI ni res i aquest diners s’haguessin pogut
destinar a rehabilitat els monuments a nivell de Catalunya amb l’administració adequada.

Finalment conclou l’alcalde i manifesta que ara han vist que s’han de canviar els Protocols
d’actuació en el Patrimoni..

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


