ACTA
Expedient núm.: PL/2021/8
Òrgan col·legiat: El ple
DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria Ordinària
Data 30 / de setembre / 2021
Durada Des de les 12:00 fins a les 12:37 hores
Lloc Sala d'actes
Presidida per
Josep Abad Fernàndez
Secretaria
María del Rosario Rodríguez Ros
ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Elisa Torrelles Tormo
Jaume Borrero Montijano
Joan Andreu Urbano Fernández
Judit Teixiné Baradad
Manel Plana Farran
Raul Jove Bañeres
Silvia Olmo Pareja
Antoni Bosch Carabante
Nuria Montserrat Fernàndez
Cristina Pena Jove
Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia
A) PART RESOLUTIVA
APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Rebuda l'Acta de la darrera sessió amb l'ordre del dia, s'aprova per unanimitat dels assistents.
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AGRESSIÓ SEXUAL
Davant la recent agressió masclista i violència sexual succeïda en el nostre poble,
l’Ajuntament de Rosselló manifesta la més sincera i forta condemna, així com l’absolut
rebuig de l'agressió i reitera el seu suport a la lluita contra totes les violències contra les
dones, especialment contra les violències sexuals
Volem remarcar, destacar i reclamar que la violència masclista és una inadmissible i una greu
vulneració dels Drets Humans que atempta contra la dignitat i la integritat física, psíquica i
moral de les dones i les persones LGTBI que la pateixen i s'enfronten. Aquesta violència no
és una acció o accions aïllades, és un entramat de conductes explícites, missatges normalitzats
i simbòlics que estructuren la nostra societat amb l'objectiu de mantenir la subordinació de les

dones als homes i de no permetre l'existència de cap cos, model i/o comportaments que
transgredeixin els límits marcats pel sistema heteropatriarcal vigent.
L’Ajuntament de Rosselló, programa i executa diferents accions de conscienciació, sobre
combatre les violències masclistes amb la finalitat de garantir la seguretat i els drets de cada
veí i veïna del municipi, tal i com s’indica en la declaració dels Drets Humans i per tant es
compromet a seguir donant suport i treballant en l'exercici de les seves competències, per
garantir vides lliures de violència masclista i l’atenció a les persones que les pateixen.
Expressem el nostre suport i proximitat cap a la víctima i el seu entorn posant a la seva
disposició els recursos psicològics, jurídics, sanitaris, de protecció i d'acollida que requereixi i
garantint que compta amb tota la informació que afecta als seus interessos i en protesta per
aquests fets l’Ajuntament il·lumina la seva façana de color verd, símbol de rebuig a la
violència sexual a infants i adolescents.
EXPEDIENT 506/2021. INFORMACIÓ ECONOMICOFINANCERA
Pel Decret de l’Alcaldia de data 20 de setembre de 2021, s’inicia l’expedient per a l’aprovació
de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari com a
conseqüència de majors i/o noves despeses que s’han previst realitzar per a aquest exercici
econòmic, sense que es puguin demorar al proper, pels quals no existeix crèdit consignat en el
vigent Pressupost de la Corporació o el que existeix és insuficient i no ampliable, i
considerant que es disposa dels mitjans de finançament que es preveuen a la legislació vigent.
FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals (TRLRHL), i als articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació
no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de
l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions
o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les
dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. I en el cas de
les despeses d’inversió, per aplicació de l’article 36.2 del RD500/90, amb recursos procedents
d’operacions de crèdit.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de
l’Ajuntament amb majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació als articles 3 i 11 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF).

Per tant,
El Ple de la corporació amb el vot favorable dels regidors/es
 Elisa Torrelles Tormo
 Jaume Borrero Montijano
 Josep Abad Fernàndez
 Joan Andreu Urbano Fernández
 Judit Teixiné Baradad
 Manel Plana Farran
 Nuria Montserrat Fernàndez
 Raul Jove Bañeres
 Silvia Olmo Pareja
i l’abstenció de la regidora Cristina Pena Jove, aprova per majoria l’acord següent:
1.- Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari número 4/2021, que cal
finançar mitjançant romanent de tresoreria, d’acord amb el següent detall:
Despeses que cal finançar:
1/ Crèdit Extraordinari:
Partida
Nom
2021-1-13300-13100
2021-1-13300-16000
2021-1-1621-22700
2021-1-16400-62202
2021-1-32301-62300
2021-1-33800-13100
2021-1-33800-16000
2021-1-45400-61901
2021-1-49100-20600

Agent Cívic
Seg. Social agent cívic
Servei neteja contenidores escombraries
Obra habilitació lavabos Cementiri.
Motors persianes Escoles
Personal Temporal Actes festius i culturals
S.S. Personal Temporal Actes festius i culturals
Pavimentació camí Cementiri
Arrendament equips informàtics emissora

2/ Suplement de Crèdit:
Partida
Nom
2021-1-1532-62300
2021-1-1532-62500
2021-1-1621-46500
2021-1-16400-62200
2021-1-16500-62301
2021-1-31200-13000
2021-1-31200-16000

Maquinaria i estris
actuacions brigada
Mobiliari urbà, bancs,
papereres, seny
Serveis Recollida RSU
Columbari i zona coberta
columbari
Maquinaria i estris
actuació elèctric.
Sous Salaris Consultori
S.S. personal consultori

Proposta de
consignació
8.000,00
3.000,00
1.700,00
5.000,00
2.500,00
2.200,00
900,00
3.500,00
3.000,00

Crèdits
Inicials
2.000,00

Proposta de
consignació
1.500,00

Crèdit
Definitiu
3.500,00

6.500,00

5.000,00

11.500,00

167.000,00 15.500,00
6.000,00
24.000,00

182.500,00
30.000,00

1.500,00

3.350,00

4.850,00

20.500,00
6.700,00

1.500,00
500,00

22.000,00
7.200,00

2021-1-32300-13000
2021-1-32300-16000

Sous i salaris Escola
Bressol
S.S. EBM

108.000,00 5.000,00

113.000,00

36.000,00

39.000,00

3.000,00

3.3. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals:
Partida
Nom
2020-1-87000
Romanent de Tresoreria

Proposta de consignació
163.750,00

3.4. Operacions de Crèdit:
Partida

Proposta de consignació

Nom

Total finançament : 163.750,00€
2.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas que no
es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un
mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.
B) ACTIVITAT DE CONTROL
DONAR COMPTE LLICÈNCIES OBRES.
Es dona compte de les llicències d'obres que consten en la relació obrant en l'expedient del
Ple.
C) PRECS I PREGUNTES
INCLUSIÓ EXPEDIENT PER URGÈNCIA APROVACIÓ CONVENI AL SEGRIÀ
IGUALS
Es proposa al Ple la necessitat urgent de procedir a aprovar el Conveni amb el Consell
Comarcal "AL SEGRIÀ IGUALS" atès que el termini per a l'adhesió finalitza el 13 d'octubre.
Es sotmet a votació i per unanimitat s'aprova la consideració d'urgència.
ANTECEDENTS
La igualtat de dones i homes, tot i el seu reconeixement legal, no és una realitat.
Són molts i diversos els factors que fan que les diferències entre dones i homes acabin
desembocant en desigualtats i, per tant, discriminacions.
El model heteropatriarcal estableix unes relacions de poder que estableixen privilegis per una
part de la població i genera discriminacions sobre la resta.
En la nostra societat impera un sistema androcèntric, on l’home és el centre de tot, i la mirada
masculina és la imperant. En algunes ocasions les desigualtats són invisibles als nostres ulls,
ja que el sistema patriarcal normalitza pràctiques discriminatòries assumides dins la nostra
societat i la nostra cultura.

Cal treballar per fer evidents les desigualtats, fer visible allò que genera discriminació, i cal
fer-ho des de tots les àmbits possibles d’actuació, de manera transversal.
Només sent conscients d’aquestes desigualtats, normalitzades i molts cops silenciades, les
podrem combatre. L’objectiu del projecte transversal “Al Segrià, iguals” és articular
actuacions locals que permetin afavorir la igualtat de dones i homes a la comarca, així com
lluitar contra la discriminació per orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere.
MARC LEGAL
-Reial Decret-llei 9/2018, de 3 d’agost, de mesures urgents per al desenvolupament del Pacte
d’Estat contra la violència de gènere. La Disposició Final Primera de l’esmentada norma
modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, afegint un
paràgraf o) a l’apartat 2 de l’article 25 de la Llei, amb la redacció següent: “o) Actuacions en
la promoció de la igualtat entre homes i dones així com contra la violència de gènere.”
Aquesta modificació legislativa és significativa perquè atribueix als municipis competències
pròpies en les matèries de promoció de la igualtat entre homes i dones, així com contra la
violència de gènere, que hauran d’exercir en els termes de la legislació de l’Estat i de la
Comunitat Autònoma.
-Ley Orgánica 3/2007 (igualdad efectiva de mujeres y hombres)
-Llei 17/2015 (d'igualtat efectiva de dones i homes)
-Llei 5/2008 (del dret de les dones a eradicar les violències masclistes)
-La llei 11/2014 (per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i
interesexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfobia
-Llei 19/2020 d'igualtat de tracte i no discriminació.
-Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de les Administracions
Públiques.
-L'article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual
es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
-Els articles 21, 22 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local.
-L'article 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
Vist que el projecte “Al Segrià, iguals” contempla actuacions locals en l’àmbit institucional,
educatiu, d’oci i lleure, cultural, esportiu i comunitari,

Vist que es tracta d’un projecte, impulsat des del Consell Comarcal del Segrià, pretén teixir
una xarxa entre el Consell i els municipis per afavorir un treball conjunt al territori que
compta amb la implicació de diferents Àrees i Serveis de l’ens comarcal, així com la
participació de diferents perfils tècnics, per tal de poder planificar, programar, implementar i
avaluar actuacions als municipis de la comarca,
El Ple acorda per UNANIMITAT dels membres presents l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Concertar un Conveni interadministratiu de col·laboració entre el Consell Comarcal
del Segrià pel desplegament del programa transversal “Al Segrià, iguals” amb els
Ajuntaments de la Comarca.
Segon. Aprovar el text genèric del conveni que es transcriu a continuació:
CONVENI INTERADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DEL SEGRIÀ I L’AJUNTAMENT DE ___________ PEL
DESPLEGAMENT DEL PROGRAMA TRANSVERSAL “AL SEGRIÀ, IGUALS”
REUNITS d’una part, _________________ actuant en qualitat de PRESIDENT DEL
CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ, amb NIF número______, de conformitat amb el
que es determina a l’article 13.1a) de la Llei 4/2003, de 4 de novembre, i d’acord amb les
competències atribuïdes per l’article 11 i la disposició addicional primera. I d'una altra part,
______________________, Alcalde-President de l'Ajuntament de ____________, amb NIF
____________en la representació que ostenta en virtut de l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i autoritzat per subscriure el present
Conveni per [Acord del Ple/Resolució d'Alcaldia] de data _____________.Ambdues parts es
reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i necessària per a aquest acte, i
lliurement:
EXPOSEN
Que la igualtat de dones i homes, tot i el seu reconeixement legal, no és una realitat.
Són molts i diversos els factors que fan que les diferències entre dones i homes acabin
desembocant en desigualtats i, per tant, discriminacions.
El model heteropatriarcal estableix unes relacions de poder que estableixen privilegis per una
part de la població i genera discriminacions sobre la resta.
En la nostra societat impera un sistema androcèntric, on l’home és el centre de tot, i la mirada
masculina és la imperant. En algunes ocasions les desigualtats són invisibles als nostres ulls,
ja que el sistema patriarcal normalitza pràctiques discriminatòries assumides dins la nostra
societat i la nostra cultura.
Cal treballar per fer evidents les desigualtats, fer visible allò que genera discriminació, i cal
fer-ho des de tots les àmbits possibles d’actuació, de manera transversal.
Només sent conscients d’aquestes desigualtats, normalitzades i molts cops silenciades, les
podrem combatre.

L’objectiu del projecte transversal “Al Segrià, iguals” és articular actuacions locals que
permetin afavorir la igualtat de dones i homes a la comarca, així com lluitar contra la
discriminació per orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere.
PRIMER.- Que la finalitat del present Conveni és:
Dur a terme de manera coordinada amb els municipis actuacions locals en l’àmbit
institucional, educatiu, d’oci i lleure, cultural, esportiu i comunitari en matèria d’igualtat de
gènere.
SEGON.- La competència per a la signatura d'aquest conveni se sustenta en la següent
normativa:
-Reial Decret-llei 9/2018, de 3 d’agost, de mesures urgents per al desenvolupament del Pacte
d’Estat contra la violència de gènere. La Disposició Final Primera de l’esmentada norma
modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, afegint un
paràgraf o) a l’apartat 2 de l’article 25 de la Llei, amb la redacció següent: “o) Actuacions en
la promoció de la igualtat entre homes i dones així com contra la violència de gènere.”
-Ley Orgánica 3/2007 (igualdad efectiva de mujeres y hombres)
-Llei 17/2015 (d'igualtat efectiva de dones i homes)
-Llei 5/2008 (del dret de les dones a eradicar les violències masclistes)
-La llei 11/2014 (per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i
interesexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfobia
-Llei 19/2020 d'igualtat de tracte i no discriminació.
-Els articles 47 a 53 de la de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de les
Administracions Públiques.
-Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques.
-L'article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual
es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
-Els articles 21, 22 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local.
-L'article 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern
Així doncs, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 47 i següents de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i amb l'anteriorment exposat, les
parts acorden subscriure el present Conveni. El quin es regirà per les següents
CLÀUSULES
PRIMERA. Objecte del conveni i actuacions a realitzar per cada subjecte.
Aquest projecte, impulsat des del Consell Comarcal del Segrià, pretén teixir una xarxa entre el
Consell i els municipis per afavorir un treball conjunt al territori.
Es tracta d’un projecte que compta amb la implicació de diferents Àrees i Serveis de l’ens
comarcal, així com la participació de diferents perfils tècnics, per tal de poder planificar,
programar, implementar i avaluar actuacions als municipis de la comarca en l’àmbit

institucional, educatiu, d’oci i lleure, cultural, esportiu i comunitari en matèria d’igualtat de
gènere.
Es preveuen diferents tipus d’actuacions:
1.Actuacions a implementar de forma unilateral des del Consell Comarcal del Segrià:
les possibles actuacions a realitzar en els centres educatius seran programades des del Consell
Comarcal, amb independència de l’adhesió dels municipis al projecte.
2.Actuacions a implementar conjuntament Consell – municipis:
a. Proposades pel Consell Comarcal: el Consell Comarcal, a través de l’equip
tècnic implicat en “Al Segrià, iguals” acordarà amb els municipis la conveniència
d’implementar actuacions concretes dissenyades des del propi ens comarcal, com
podrien ser tallers i xerrades en matèria d’igualtat, rutes exploratòries locals,
actuacions esportives per fomentar la igualtat de dones i homes, caminades
exploratòries per contribuir a fer dels espais públics espais de seguretat, etc.
b. Proposades pels municipis: els ajuntaments podran proposar a l’equip tècnic
actuacions concretes que responguin a assolir l’objectiu principal del projecte, atenent
les seves particularitats i realitats pròpies (actuacions amb col·lectius concrets,
sinèrgies amb entitats locals, etc...). Des de l’equip tècnic es valorarà la viabilitat de
les opcions plantejades per tal de poder donar resposta a les necessitats expressades
des del propi municipi.
SEGONA. Drets i obligacions de les parts.
El Consell Comarcal del Segrià elaborarà un catàleg inicial de propostes a implementar de
manera conjunta amb els municipis.
Essent un projecte transversal, els diferents perfils professionals que conformen el grup de
treball comarcal establiran les seves propostes inicials, a traslladar als municipis, per tal de
poder arribar al màxim de col·lectius possibles (dones, joves, infants, persones grans, etc...).
Seran els ajuntaments els que valoraran la conveniència de les actuacions i la forma més
efectiva de dur-les a terme. Aquelles aportacions que puguin incorporar-se i es puguin
executar amb un resultat satisfactori es podran incorporar a l’oferta d’actuacions a plantejar
als municipis.
Els municipis que vulguin participar de la iniciativa podran adherir-se al projecte aprovant-ho
al Ple i comunicant al Consell Comarcal del Segrià la seva voluntat de participació.
L’Ajuntament de ____________________ designa a En/Na ____________ com a persona
referent amb la qual s’establiran els contactes des del Consell Comarcal, per tal de facilitar la
comunicació i la coordinació entre l’ens comarcal i els municipis.
TERCERA. Entorns d’oci: “El Segrià, lliure d’agressions sexistes”.
Dins del projecte “Al Segrià, iguals” es contempla la línia “El Segrià, lliure d’agressions
sexistes”, adreçada a la prevenció de violències masclistes i LGBTI-fòbiques en entorns d’oci
i nocturns.

És dins aquesta línia que es contempla la possibilitat d’organitzar Punts Lila i/o Punts
d’Informació.
Des del Consell Comarcal del Segrià es disposa de dues carpes per facilitar als municipis per
la instal·lació d’aquests punts, així com material de suport per poder facilitar als municipis
adherits.
És important tenir present que:
Els Punts es regularan a banda, establint en cada cas les condicions particulars dels mateixos.
En cap cas seria convenient ni desitjable instal·lar un Punt Lila com única actuació dins del
projecte “Al Segrià, iguals”. Cal entendre aquest recurs com un recurs complementari de la
resta d’actuacions a desenvolupar al municipi, fruit de la sensibilització i el treball previ.
La instal·lació de Punts Lila, atenent es tracta de punts d’atenció, requereix d’implicació,
compromís i capacitació.
Des del Consell Comarcal del Segrià es donarà suport al municipi per tal de facilitar tots els
aspectes rellevants que afecten el seu funcionament (formació de les persones del Punt Lila,
ubicació del servei, detecció i implicació d’agents locals, elaboració de protocol de
funcionament, elaboració de fulls de registre, etc).
Des del Consell Comarcal del Segrià es contempla la possibilitat d’involucrar agents locals
per tal de crear una xarxa de suport per actuar com a punts d’informació i sensibilització
davant les violències sexistes (bars, pubs, locals de penyes, colles, entitats...).
QUARTA. Obligacions i compromisos econòmics assumits per les parts.
El Consell Comarcal del Segrià aportarà íntegrament els recursos necessaris per poder dur a
terme les actuacions als municipis, entenent com a recursos, els recursos econòmics,
formatius, humans i materials. Aquests recursos són limitats i subjectes a l’existència de
crèdit adequat i suficient a càrrec de l'aplicació pressupostària 2021-1-2319-2279903 del
Pressupost Comarcal 2021.QUARTA. Termini de vigència del conveni.
El present conveni de col·laboració és vigent des del moment de la seva signatura i tindrà una
vigència d’un any des de la seva formalització, prorrogable previ acord escrit de les parts.
CINQUENA. Extinció del conveni.
El present conveni s'extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu
objecte o per incórrer en causa de resolució. En cas de resolució del conveni, les parts queden
obligades al compliment dels seus respectius compromisos fins avui en què aquesta es
produeixi.
Seran causes de resolució:
 El transcurs del termini de vigència sense haver-se acordat pròrroga.






L'acord unànime de les parts.
L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per alguna de les parts.
Per declaració judicial de nul·litat.
Per qualsevols altra causa prevista en les lleis.

SISENA. Règim jurídic i resolució de controvèrsies.
El present conveni de col·laboració té naturalesa administrativa conforme al que es disposa en
el capítol VI del títol preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic. Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes
que poguessin derivar-se de l'aplicació del present seran competència de la Jurisdicció
Contenciós Administrativa la resolució de les qüestions litigioses sorgides sobre interpretació,
modificació, resolució i efectes que poguessin derivar-se de l'aplicació del present Conveni,
de conformitat amb les previsions contingudes en la Llei 29/1998 de 13 de Juliol, reguladora
de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.

TERCER.- Notificar aquest acord als interessats i facultar la Presidència tan amplament com
s’escaigui en dret per a la signatura dels anteriors convenis, així com per a la seva execució
PRECS I PREGUNTES
Per part de la regidora Cristina Pena es pregunta en relació al Conveni que ha estat aprovat si
es pot explicar el que significa el terme unilateralitat, així com quina es la vigència del
conveni i la edat dels menors a les que va dirigit.
Explica el regidor Toni Bosch, que són totes aquelles accions que fan a diferents instituts de la
comarca, als centres educatius. El que fa el Consell Comarcal és fer xerrades-tallers de
sensibilització per la igualtat entre homes i dones i per eradicar la violència masclista.
Inicialment per als cursos de tercer i quart d’ESO.
Aquestes es duen a terme des de fa 3 o 4 anys, per exemple a l’Institut de Torrefarrera que és
on van els nenes i nenes de Rosselló. Ja fa anys que es fa. Es va voler donar un caire més
homogeni, d’això aquest conveni que va sufragat al 100% pel Consell Comarcal. Unificar
actuacions, xerrades, accions als municipis que estan adherits.
Explica que totes les actuacions van dirigides 3r o 4t d’ESO, per que així ho creuen
convenient les nostres tècniques del Consell conjuntament amb d’altres entitats, que ens diuen
que és la millor edat per dirigir-se. També és veritat que des del Consell Comarcal l’any
passat es van repartir uns contes, a totes les escoles.
S’obre una petita interlocució explicant el funcionament d’aquest conveni.
Intervé la regidora de Sanitat, serveis socials i gent gran de l’Ajuntament de Rosselló, Elijust
Torrelles, explicant que a l’escola hi havia una subvenció de pacto de estado, que juntament
amb el regidor de cultura, s’han anat fent activitats relacionades, obres de teatre, etc.

Juntament amb l’escola i la directora. Aquest any ha arribat tard, però explica que es té previst
fer-ho més endavant, es celebrarà una diada per conscienciar als nens i nenes.
Explica el regidor, Manel Plana, que és una acció que es duu a terme conjuntament i coordinat
amb el centre i la seva direcció. Creiem que com el més aviat possible millor, com més petits
millor. Respecte a la diversitat d’opinió, orientació sexual, etc. Fa anys que s’està fent.
Continua la seva intervenció, Manel Plana, dient que s’ha de coordinar, no només amb el
centre de la Rosella, sinó també amb el centre de Torrefarrera ja que els nostres adolescents
estudien allí la secundaria, per això és important la coordinació entre institucions, escoles i
instituts.
Explica de nou el regidor Toni Bosch, que no és casualitat, que aquest conveni es va aprovar
per unanimitat al ple del passat 8 d’agost del consell, es va enviar a principis d’agost a tots els
ajuntaments. Ha coincidit que el primer ple de l’Ajuntament des de llavors a ha estat aquesta
setmana coincidint amb aquests fets (agressió sexual). És una feina que el consell ja portava
fent des de feia molts dies.
El regidor de festes, Jaume Borrero, fent una breu explicació dels actes més institucionals on
estan convidats tots els regidors, així com tots els actes que estan recollits al programa de
festes, facilitant-los un llibret de la Festa Major. Agraeix la col·laboració de tots i demana que
li facin arribar aportacions i coses a millorar.
Explica la regidora, Elijust Torrelles, dirigint-se a la regidora Cristina Pena, que sempre s’han
donat missatges positius amb aquests nens, a part de fer l’obra de teatres se’ls hi donarà un
material de color lila, també unes neveres i barrets de palla. Es projectaran uns vídeos
didàctics amb un missatges positius.
En quant a l’obra de teatre, pel grup local Desgavell, i amb l’actuació Mamma Mia, s’ha
programat per al dia 17 d’octubre, la setmana següent de la festa major, doncs quan es van
decidir a fer-ho el programa ja estava tancat.
Per part de la regidora Cristina Pena es manifesta la disconformitat amb que no hi hagués
ningú de l'Ajuntament a la concentració del passat dia i amb la publicació del nom, ja que es
una errada i que alguns paràgrafs de la declaració institucional potser no son adequats. En
relació a aquesta qüestió final la secretaria explica que la Declaració aprovada no es el text
que es va publicar com a carta als mitjans de comunicació i que s'ha adaptat al format i
contingut propi d'una declaració de l'Ajuntament en Ple.
Intervé l’alcalde dient que no es tracta de ficar en dubte les paraules de la víctima, ni molt
menys. Explica que el consistori des del primer moment va tenir molt prudència, que així
havien arribat les ordres des dels Mossos d’Esquadra, molta prudència. En quant al nom,
pensa com la regidora Cristina Pena i comenta que durant la concentració que es va dur a
terme davant la casa dels agressors ja els hi va dir al jovent i els va advertir que vigilessin amb
tot allò que publicaven a les xarxes socials, ja que el nom i la foto de la víctima a les xarxes

socials no hi hauria de ser. I en quant a la manifestació que es durà a terme a Lleida, explica
que el consistori mai ha volgut passar per davant de la família, mai. Ni protagonisme ni res.
Explica que la família en un principi tampoc volia manifestacions i lloa la enteresa de la
família. Es va proposar fer d’altres manifestacions i la família ho ha denegat. El cartell i tota
la concentració que es durà a terme a Lleida l’Ajuntament no hi té res a veure, nosaltres ens
hem mantingut al marge, hem volgut que sigui la família qui estigués davant i decidís. Tant de
bo algun dia s’acabi tot això. Finalitza dient que el relat de la víctima és esgarrifós, que li van
explicar la germana i la mare la nit de dilluns.
Creu que la conscienciació s’ha de dur a tots els aspectes, també s’ha d’ensenyar que no s’han
de cremar les cases, com volien fer la nit de dilluns, que el jovent volia crema la casa dels
agressors, i va costar de fer entendre.
I no havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió.

