ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
CELEBRADA EL DIA 24 DE JULIOL DE 2017
Data: 24 de Juliol de 2017
Horari: 13,00 a 13,30 hores.
Lloc: Rosselló. Sala d’Actes de la casa consistorial.
Regim: Extraordinària.
Hi assisteixen:
Alcalde:
Josep Abad i Fernandez.
Regidors:
Elisa Torrelles Tormo
Jaume Borrero Montijano
Manel Plana Farran.
Joan Andreu Urbano Fernandez
Nerea Garcia Gonzalez
Maria Carme Vidal Torruella.
David Ricart Jordana.
Excusa la seva assistència: Silvia Olmo Pareja; Joan Fontova Vilaró; i Antoni Bosch Carabante.
Secretari:
S. Fèlix Ruiz Martínez
ORDRE DEL DIA
1. Lectura i Aprovació acta de 31 de març de 2017.
2. Proposta acord d’adhesió de l’ajuntament de Rosselló al conveni per a la recollida de
residus de la Comarca del Segrià
3. Proposta Acord Calendari Festes Locals 2018.
Declarat obert l’acte per la Presidència, es procedeix a conèixer els assumptes inclosos a l’ordre
del dia
I.- LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
Es aprovada per unanimitat l’Acta de la sessió ordinària de 31 de març de 2017, de la quals 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 amb la correcció de la
pagina 32, on diu “És el torn del regidor David Ricart, i diu que la premissa principal als horts
socials ha de ser els ingressos “ ha de dir que la premissa principal als horts socials no han de
ser els ingressos.
II.- PROPOSTA ACORD D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE ROSSELLO AL
CONVENI PER A LA RECOLLIDA DE RESIDUS DE LA COMARCA DEL SEGRIÀ
En data 3 de febrer de 2017 el Ple del Consell Comarcal del Segrià aprovà el Conveni Marc a
signar entre el Consell Comarcal del Segrià i els ajuntaments de la Comarca del Segrià, per a la
prestació del servei de recollida de residus.

En aquest conveni es preveu que els Ajuntaments poden optar per la prestació del servei
mitjançant l’establiment d’àrees d’aportació de contenidor que sempre estaran formades per les 5
fraccions (illes) o bé sistema de recollida PaP (porta a porta).
En el Pacte Primer del Conveni es detallen els següents serveis a prestar:
La recollida selectiva de les següents fraccions de residus municipal: paper-cartró, vidre,
envasos, fracció orgànica, fracció resta i fracció vegetal en els municipis que ho demanin i el seu
transport a una planta gestora o de transferència..
El servei de deixalleria mòbil, deixalleries fixes i mini deixalleries fixes
Servei de recollida de voluminosos
Servei de recollides especials per a esdeveniments i mercats setmanals
Servei de recollida selectiva de residus a grans generadors
Servei neteja de contenidors
Aquest Ajuntament considera oportú l’adhesió al Conveni proposat, optant pel sistema per illes, si
bé no es consideren necessaris els serveis de recollides especials per a esdeveniments i mercats
setmanals, ni el de recollida selectiva de residus per a grans generadors ni mini deixalleries fixes.
Per altra banda, per Decret de Presidència núm. 308/2017 de 7 de juliol, s’ha aprovat l’annex al
conveni per la prestació del servei de recollida per illes, en el que es regulen les dades
econòmiques dels costos per cada ajuntament. Aquest annex ha estat facilitat pel Consell Comarcal
amb el detall que correspon a aquest municipi.
En aquest Annex s’han calculat els costos amb un termini d’amortització de 12 anys i al Pacte
Quart del Conveni marc es proposa una vigència de 8 anys, pel que aquest Ajuntament considera
oportú que el termini de vigència del Conveni sigui de 12 anys, per tal de dotar de coherència a
ambdós terminis, el del conveni i el de l’annex.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de XXX al Conveni Marc aprovat en data 3 de febrer
de 2017 pel Ple del Consell Comarcal del Segrià, per a la recollida de residus mitjançant el sistema
per illes de contenidors i sense els serveis de recollides especials per a esdeveniments i mercats
setmanals ni el de recollida selectiva de residus a grans generadors, ni mini deixalleries fixes i per
un termini de 12 anys, quedant el text del Conveni en els termes següents:
“CONVENI MARC ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ I L’AJUNTAMENT DE XXX PER LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS
A Lleida, a la seu del Consell Comarcal del Segrià, el dia
Es reuneixen:
D’una part la presidenta del Consell Comarcal del Segrià, xxx, en l’exercici de les competències que li són
pròpies,
I d’altra banda, el senyor/a xxx, alcalde/essa de l’Ajuntament, autoritzat/da per la firma d’aquest conveni per
acord del ple, senyor/a
MANIFESTEN
PRIMER
La Llei 7/1985 del 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local estableix en l’article 25.1b) la competència
dels municipi en medi ambient i dins d’aquesta competència la gestió dels residus urbans i l’article 26.1.b)
estableix que els municipis han de prestar en tot cas la recollida de residus i la neteja viària.

SEGON
L’article 51 del decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, que aprova el text refós de la Llei reguladora dels
residus diu en l’apartat primer que correspon a la comarca la gestió dels residus municipals, en els supòsits de
dispensa municipal del servei, de delegació dels municipis i d’assumpció d’aquest servei municipal per altres
títols d’acord amb la legislació de règim local.
L’article 52 del mateix text legal diu en relació al servei de deixalleria que els municipis de més de cinc mil
habitants de dret, independentment o associadament i, si escau, els consells comarcals i l'Entitat Metropolitana
dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus han d'establir el servei de deixalleria mitjançant la
instal·lació de la planta o les plantes necessàries per a la recollida dels residus explicitats en l'annex d'aquesta
Llei.
TERCER
L’article 53 apartats 1 i 2 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, que aprova el text refós de la Llei
reguladora dels residus diu el següent:
Amb l’objectiu d’afavorir el reciclatge i la valorització material dels residus municipals tots els municipis han
de prestar el servei de recollida selectiva de les diverses fraccions de residus. Els municipis han de prestar el
servei de recollida selectiva fent servir els sistemes de separació i recollida que s’hagin mostrat més eficients i
que siguin més adequats a les característiques de llur àmbit territorial.
En el cas que els municipis de menys de cinc mil habitants de dret no puguin prestar el servei de recollida
selectiva per si mateixos o en col·laboració amb altres municipis, la recollida selectiva pot ser assumida pel
consell comarcal o ens consorciat corresponent, d’acord amb la legislació de règim local aplicable a Catalunya.
QUART
L’art. 25 del DL 4/2003, de 4 de novembre que aprova el text refós de la Llei d’ organització comarcal de
Catalunya estableix que els consells comarcals podran exercir competències, entre d’altres, en aquelles
matèries que li deleguin o li encarreguin de gestionar els municipis; l’article 26 estableix que els consells
comarcals han de vetllar perquè en els municipis del seu àmbit territorial es duguin a terme, amb nivells de
qualitat homogenis, els serveis, les activitats i les prestacions que d’acord amb els articles 66 i 67 del text refós
de la llei municipal i de règim local de Catalunya, són de competència local.
CINQUÈ
La transferència de funcions o activitats, qualsevulla que sigui la forma que adopti (delegació o altres fórmules
de col·laboració interadministrativa requereix un acord plenari qualificat de majoria absoluta a tenor del que
disposa l’article 47.2 h) de la Llei de bases; 114.3 e) del DL 2/2003 i 309.2 del DL.179/1995 de 13 de juny.
SISÈ
L’Ajuntament de Rosselló en data xxx ha manifestat la seva voluntat de que el Consell Comarcal presti el servei
mitjançant l’establiment d’àrees d’aportació de contenidor que sempre estaran formades per les 5 fraccions
(illes).
Les parts intervinents es reconeixen capacitat legal suficient per obligar-se i de mutu acord, accepten el
contingut de les següents clàusules:
PACTES
PRIMER
L’Ajuntament de XXX encomana al Consell Comarcal del Segrià la prestació dels següents serveis:
La recollida selectiva de les següents fraccions de residus municipal: paper-cartró, vidre, envasos,
fracció orgànica, fracció resta i fracció vegetal en els municipis que ho demanin i el seu transport a una planta
gestora o de transferència..
El servei de deixalleria mòbil i deixalleries fixes.
Servei de recollida de voluminosos
Servei neteja de contenidors
La transferència de les funcions previstes al conveni que s’aprova en aquest mateix acte, abasta la potestat
d’organització del servei.

SEGON
El Consell Comarcal del Segrià accepta la prestació material d’aquests serveis mitjançant empresa externa del
sector.
TERCER
El Consell Comarca del Segrià s’obliga a prestar aquests serveis de conformitat amb la normativa reguladora
expressada als antecedents.
QUART
Aquest conveni té una vigència de 12 anys a partir de la posta en marxa del nou servei.
CINQUÈ
El canvi de sistema de recollida durant aquests 12 anys implicarà assumir totes les despeses d’inversió pendents
d’amortitzar del sistema inicialment triat mitjançant la signatura d’aquest conveni.
SISÈ
Cada una de les parts podrà acordar la resolució d’aquest conveni, comunicant-t’ho a les altres parts amb una
antelació mínima de d’1 any, pel seu coneixement i efectes corresponents. Si en aquest període de 12 anys
l’ajuntament assumeix directament la gestió del servei de recollida, haurà de garantir al Consell Comarcal
l’abonament de les despeses d’inversió pendents. L’ajuntament haurà de cedir l’espai públic necessari per la
instal·lació de les àrees d’aportació de contenidors, les mini deixalleries fixes, la deixalleria mòbil i les àrees
d’aportació per habitatges disseminats.
SETÈ
La signatura d’aquest conveni deroga els anterior acords subscrits entre el Consell Comarcal del Segrià i
l’Ajuntament Rosselló.
I, com a prova de conformat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat, en el lloc i la data
indicats a l’encapçalament.”

Segon.- Aprovar l’adhesió a l’annex econòmic al Conveni genèric per a la recollida de residus, en
el que es recull el detall de les dades econòmiques relatives als costos derivats del servei de
recollida de residus mitjançant el sistema per illes al municipi.
Tercer.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal per al seu coneixement i als efectes oportuns.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com sigui necessari, per a la signatura i
formalització del conveni i de l’annex econòmic, així com dels documents que siguin necessaris
per a l’efectivitat d’aquest acord així com d’aquells altres que es signin en el seu desplegament.
Per part de l’alcaldia comenta que desprès de diverses reunions entre el Consell Comarcal i els
Ajuntaments interessat en Illes, s’ha plasmat en la documentació que disposeu, on es veu la
proposta i els resultats. El mes significatiu es troba en la pagina 2/4 de l’Annex econòmic, i com
punts a destacar es comenta el organigrama, el sistema de recollida bilateral, que si be representa
un cost superior ofereix un seguit de avantatges com que les Illes siguin mes petites i la facilitat
per la recollida pels dos costats, ja que hi ha carrers complicats Comenta que a Rosselló, hi haurà
27 Illes de contenidors, si be es podrà adaptar a les necessitats, les Illes estaran formades per Cinc
contenidors, i també es contempla la seva periodicitat en la recollida.
Respecte a la recollida de voluminosos, comenta que resta igual si be el pobles que no disposen de
deixalleria fixa, s’instal·larà deixalleries mòbils dos cop al mes i per últim comenta que també es
procedirà a la Recollida de restes vegetats (poda) un cop al mes.

Continua la seva intervenció i diu que els costos totals s’han calculat pel números d’aixecades, ja
que el criteri de num de habitants no era tant just i que els imports figuren en l’annex econòmic, en
els que també es te en compte campanyes de publicitat per la conscienciació a la població i les
amortitzacions corresponents pel manteniment dels contenidors i la seva reposició.
Els cost de 108.000 Euros, respecte al cost actual representa un estalvi de 30.000 euros, i respecte
al cànon de retorn de l’abocador que premia la recollida mes eficient, actualment Rosselló, esta en
un 23/24 % i ara s’ha calculat seguint un criteri de prudència en un 32%, si be les estudis feien una
previsió de un 42%; si això es produeix, millor els cost serà menor..
Continua l’alcaldia i manifesta que tot son aproximacions, ja que hi ha moltes variables i a tall
d’exemple comenta que avui dia el sistema de recollida a un veí de Rosselló el representa 45 Euros
any, i per habitatges que fora el sistema mes adient sortiria a 106,00 Euros i amb el nou sistema
vendria a representar 90 Euros per habitatge.
Intervé la Regidora Maria Carme Vidal i diu que s’ha de realitzar molta conscienciació, explicar
avantatges e inconvenients de reciclar adequadament.
L’Alcalde diu que es repartiran tríptics i es farà pedagogia i conscienciació.
Continua la intervenció la Regidora Maria Carme Vidal i comenta que considera que es un tema
que s’ha polititzat, ja fa un any que es parla i tot eren preses, i si aquí es va decidir el tema de illes
s’ha de respectar la voluntat popular.
Respons l’Alcalde i diu que no es va polititzar, sinó que no es va fer be des de un principi i que lo
que determina les opcions son els números, jo el sistema de porta a porta no ho se amb certesa,
però tinc entès que ascendeix a 2.500 000 Euros i el de illes la meitat, i a mes han previst un
reciclatge molt elevat al voltant de 75 %, crec que els contribuents ho notaran. La idea es
implantar-ho enguany.
Intervé el Regidor David Ricart i comenta respecte al reciclatge dels residus que les proves pilots a
Lleida en l’Eix comercial respecte a la recollida esta en un 75 % i en alguns dels barris de Lleida
arriba a 65%, crec que es fàcil que es puges arribar en les municipis que han previst el 75%, si es
fa una bona pedagogia.
Continua i comenta que als anys 80 es passa de la recollida individualitzada en anonimat a una
recollida massiva no individual i amb anonimat. A tal d’exemple esta Mollerussa en el sistema de
recollida del porta a porta, que va fer unes previsions que no s’ha arribat, no s’han canviat els
hàbits.
Per això crec que era l’oportunitat de establir una recollida individualitzada sense anonimat i amb
una conscienciació adient s’arribaria al 75 o 80%.
Jo miro amb prudència els números, i m’abstindré, ja que en el nostre programa es portava l’opció
del porta a porta.
Pren la paraula la Regidora Maria Carmen Vidal i manifesta que votarà a favor, argumentant que
la població va decidir les Illes i demana que un altra vegada, s’expliqui be, si es fica a consulta.
Finalitzades les intervencions i sotmesa a votació la proposta es aprovada per majoria absoluta
amb set vots a favor i una abstenció.
III.- DETERMINACIÓ DE LES FESTES LOCALS DE ROSSELLO. ANY 2018.
Vist el contingut de l’escrit tramès per la Delegació Territorial del Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya, de data 13 de juny de 2017 (RE 484, de 19 de juny),

sol·licitant que es procedeixi a la determinació de les dues festes locals per a l’any 2018, als
efectes de la fixació del calendari oficial de festes laborals, la qual cosa s’haurà de comunicar
abans del dia 31 de juliol de 2017,
Considerant que, d’acord amb l’art. 37.2 de l’Estatut dels Treballadors, de les catorze festes
laborals dues seran locals,
Considerant, tanmateix, que les festes locals hauran d’ésser fixades per Ordre del Conseller de
Treball a proposta dels municipis respectius,
Considerant que, a l’empara de l’art.46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol, aquesta proposta
s’haurà de formular mitjançant acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament tenint en compte que les
dues festes locals no podran escaure’s en diumenge ni en cap dels dies assenyalats com de festa
oficial,
Vistos aquests antecedents i, considerant la celebració de les festes tradicionals durant els mesos
de setembre i octubre, el Sr. Alcalde formula, al ple de la Corporació, la següent proposta d’acord:
Primer.- Establir com a festes locals del municipi de Rosselló per a l’any 2018, els dies 31 d’agost
de 2018 i el dia 11 d’octubre de 2018.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la Delegació Territorial del Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya, com legalment procedeixi.
I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió, agraint la participació de
tots els regidors i desitjant bones festes, quan són les quinze hores i de tot lo dit s’estén aquesta
acta, que com a Secretari, certifico

