
Benvolguts rossellonins i rossellonines,
En primer lloc, us agraeixo la confiança reno-
vada que m’heu fet al donar-me l’oportunitat
d’un nou mandat al capdavant del govern del
nostre poble. En aquest mateix butlletí troba-
reu informació dels resultats de les darreres
eleccions municipals i també de la composició
del nou Cartipàs Municipal aprovat en el Ple
del mes de juliol.
Els regidors, la regidora i jo mateix ens posem
al vostre servei des d’aquestes pàgines per tal
que entre tots fem de Rosselló un poble que
s’avanci a les necessitats del futur.

Us demano que no deixeu de fer-nos arribar els vostres
suggeriments. I, per això, us faig memòria que cada dia
teniu, a migdia, un regidor disponible a la Casa de la
Vila.
Us desitjo, per acabar, una bona Diada de l’11 de setem-
bre i us convido a treballar per fer de Catalunya un país
amb el qual tots ens hi sentim compromesos.
Molt cordialment,

Genís Casanovas i Jover
Alcalde
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REFLEXIÓ DE L’11 DE SETEMBRE DE 1714

Un dels actes més transcendents en el qual es basa la filosofia cristiana és,
sens dubte, el de la Resurrecció. Per ell, la mort és sublimitzada, trans-
cendint l’home, que apareix nou, transformat en més just i espiritualment
pur. També en l’ordre de la biologia natural, per garantir la continuïtat i
evolucionar envers la perfecció en el medi, la mort de la llavor en benefi-
ci d’una nova tija multiplicadora del gènere resulta necessària i, mit-
jançant un procés de biogènesi, es garanteix la prosecució i el millorament
de l’espècie. Altrament, la mitologia grega empra la metàfora de l’au
Fènix, com a nou ésser renascut de les seves pròpies cendres, aconseguint
així la perfecció i la immortalitat.

Simil·lituds aquestes que concorden amb les actituds del poble català que
commemora i festeja la devastació dels seus valors físics, polítics, socials
i culturals; perquè després de cada una de les desfetes torna a emergir

amb més anims, convicció i fe en el seu pervindre.

L’11 de setembre de 1714 fou Felip V; en 1923, la dictadura de Primo de Rivera; en 1939,
la persecució despietada del dictador F. Franco, etc. Són mostres de la submissió obliga-
da del nostre poble a què el someté la violència sagnant de les armes. Sense aconseguir
mai, però, sotmetre els seus valors potencials que després de cada ensulsiada, com en els
precedents que encapçalen l’escrit, reexien espiritualment més nets, intel·lectualment més
doctes, socialment més avançats i humanament més universals.

Heus ací el perquè de la celebració festiva de la Nostra Diada Nacional; difícil d’enten-
dre per aquells que no poden assimilar que de les derrotes en pugui sorgir un projecte
renovat i optimista i no es commemorin com un acte de dol i compungiment. És la nos-
tra victòria, per haver entès i superat el missatge de la ressurrecció, després d’ésser puri-
ficades pel traspàs les febleses i passions humanes!

Per semblants motius, la nostra gent és sensible a tota tragèdia social i esdevé capdavan-
tera en els auxilis internacionals; mentres els nostres poetes entenen el drama de les diàs-
pores i Verdaguer plora amb els protagonistes quan es plany en “L’emigrant”, «… adéu-
siau fossar on jeu la dolça mare, / ja no et veuré mai més…» Com també es mostra dol-
guda la nostra col·lectivitat en la ploma d’en Maragall, per la manca de confiança i soli-
daritat del poble germà veí en la seva “Oda a Espanya” i clama: «Escolta Espanya, la veu
d’un fill, / que et parla en llengua no castellana …». O bé el gran sentit de la comunitat
sense excepcions de classes quan el mateix poeta convida entrar a la “Sardana” procla-
mant-la «…la dansa sincera d’un poble / que avança donant-se les mans…» I el deler d’a-
braçada internacional quan Alavedra escriu en el Glòria final de l’oratori magistralment
musicat per Pau Casals “El Pessebre”, «…Pau als homes, de bona voluntat…! Pau! » I,
corroborant el nostre tarannà de concòrdia, amb Guimerà, quan exclama: «…mai més
odis entre humans / fem eterna l’abraçada; / cel igual tenim per tots / terra mateixa ens
aguanta…! » (“Per la Pau”).

Així som els catalans: purificats, ennoblits en cada renaixença després d’una mort força-
da. Talment éssers reexits, preparats per reemprendre la tasca de tirar endavant eternes
aspiracions fins convertir-les en efectives realitats.

Sense oblidar, però, com diu Carner: «…Ara, aquests pals que en ton escut glateixen / són
flames tan vivents que resplandeixen / del bell secret no tornar a morir…!»
(“Commemoració 1714”)

J. Jové
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RESULTATS DE LES ELECCIONS LOCALS DEL 
13 DE JUNY DE 1999 A ROSSELLÓ

Cens electoral: 1478
Votants: 1046 (70’7 %)
Abstenció: 432 (29’2 %)
Vots nuls: 10 (0’6 %)
Vots en blanc: 13 (0’8 %)
Vots vàlids: 1036

Aplicada la Llei d’Hont, per la qual s’adjudiquen regidors a les diverses candidatures,
i tenint en compte que a Rosselló li pertoquen nou regidors, varen ser designats regi-
dors els candidats següents:

Convergència i Unió (CiU)
Genís A. Casanovas Jover
J. Oriol Rodrigo Fernández

Bartomeu Gorgues Gorgues
Josep Lluís Escuer López

Jordi Viladrosa Clua
Teresa Mª Torrelles Melé

Agrupació d’Independents Progressistes i Nacionalistes (AIPN)
Francesc Gorgues Fernández

Sebastià A. Dalmau Barral

PSC (PSC-PSOE) - PMC
Jaume Borrero Montijano

El nostre alcalde, Genís Casanovas, resultà elegit també membre del Consell
Comarcal del Segrià, institució en la qual ocupa la vicepresidència 2a.

CANDIDATURES

Convergència i Unió (CiU)

Agrupació d’Independents
Progressistes i Nacionalistes (AIPN)

PSC (PSC-PSOE) - PMC

VOTS % REGIDORS

614

244

165

59’26

23’55

15’92

6

2

1
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CARTIPÀS MUNICIPAL

Legislatura 1999 – 2003

1.- Distribució de competències organitzatives entre el Ple i l’Alcalde.

1.1.- Periodicitat de les sessions del Ple.

1.1.1.- Moció de l’Alcaldia aprovada pel Ple de l’Ajuntament d’adopció de l’acord d’es-
tablir que les sessions ordinàries  del Ple de la Corporació tindran lloc el quart dijous
no festiu, de cada mes, a les 20.00 hores (horari d’hivern) i a les 21.30 hores (horari
d’estiu), a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

1.2.- Creació i composició de les Comissions Informatives permanents.

1.2.1.- Moció de l’Alcaldia aprovada pel Ple de l’Ajuntament d’adopció de l’acord de
creació de la Comissió informativa d’Economia i Hisenda, que assumirà la Comissió
Especial de Comptes i que estarà integrada pels membres següents:

• President: - J. Oriol Rodrigo Fernández, per delegació de l’Alcalde.

• Vocals: - Sebastià Dalmau Barral, en representació d’AIPN
- Jaume Borrero Montijano, en representació del PSC-PMC

1.3.- Nomenament de representants en òrgans col·legiats.

1.3.1.- Moció de l’Alcaldia aprovada pel Ple de l’Ajuntament d’adopció de l’acord de
designar representant municipal en el Consell Escolar del CEIP La Rosella al regidor
Jordi Viladrosa i Clua.

1.3.2.- Moció de l’Alcaldia aprovada pel Ple de l’Ajuntament d’adopció de l’acord de
designar representant municipal en la Comissió d’escolarització de Secundària de la
zona al regidor Jordi Viladrosa i Clua.

1.4.- Nomenament de Tinents d’Alcalde.

1.4.1.- Decret de l’Alcaldia pel qual es resol nomenar Tinents d’Alcalde els regidors:

Primer Tinent d’Alcalde: Bartomeu Gorgues Gorgues.
Segon Tinent d’Alcalde: Jaume Borrero Montijano.

2.- Creació de les següents ÀREES D’ACTUACIÓ:

2.1.- ÀREA D’ALCALDIA

Horari de visites de l’Alcalde: dimarts: de 18.00 h. a 21.00 h.
Reunió de l’equip de govern: tercers dijous de mes a les 19.00 hores (horari d’hivern)
i a les 21.00 hores (horari d’estiu).



2.2.- ÀREA D’ECONOMIA I HISENDA

Comissió informativa d’Economia i comissió especial de comptes

Regidor titular i president de la comissió: J. Oriol Rodrigo Fernández.

Competències:
Pressupostos municipals, ordenances fiscals, Intervenció i Tresoreria municipals,
liquidacions, recaptació…

2.3.- ÀREA D’URBANISME I OBRES PÚBLIQUES

Titular: Genís Casanovas Jover.
Regidor adjunt: Bartomeu Gorgues Gorgues.

Dia de reunió: dimarts no festius de les 18.00 h. a les 21.00 h.

Competències:
Planejament urbà, llicències d’obres, patrimoni municipal, arquitectura i edificis muni-
cipals, pavimentació, abastiment d’aigua, clavegueram, edificacions, circulació i esta-
cionaments, trànsit rodat, vials urbans, habitabilitat de la població, zones verdes,
camins, parcs municipals…

2.4.- ÀREA DE RELACIONS CIUTADANES.

Regidor titular: J. Oriol Rodrigo Fernández.
Regidor adjunt: Bartomeu Gorgues Gorgues.
Oficina d’atenció al ciutadà:

Horari d’atenció al públic: de 12 h. a 13 h. de dilluns a divendres.

Competències:
Relació amb entitats i associacions del municipi, projecció pública de l’Ajuntament,
emissora municipal, atenció de suggeriments dels ciutadans… 

2.5.- ÀREA D’EDUCACIÓ I CULTURA

Regidor titular: Jordi Viladrosa i Clua.

Regidora adjunta: Teresa M. Torrelles Melé.

Atenció de visites: dijous, de 17.30 hores a 18.30 hores.

Competències:
Activitats culturals, promoció de la cultura, representació municipal al consell escolar
de l’escola pública La Rosella, exposicions, biblioteca pública, butlletí informatiu muni-
cipal, publicacions, escola bressol…

2.6.- ÀREA D’ESPORTS I JOVENTUT.

Regidor titular: Bartomeu Gorgues Gorgues.

Regidor adjunt: Oriol Rodrigo Fernández.
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Competències:
Activitats esportives, joventut, esport de base, complexos esportius municipals, pisci-
nes municipals…

2.7.- ÀREA DE SERVEIS SOCIALS

Regidora titular: Teresa M. Torrelles Melé.

Regidor adjunt: Jaume Borrero Montijano.

Atenció de visites: dijous, de 12.00 hores a 13.00 hores.

Competències:
Serveis socials, llar de jubilats, atenció a la tercera edat, promoció de la dona, higie-
ne i salut pública …

2.8.- ÀREA DE FESTES

Regidor titular: Jaume Borrero Montijano.

Regidora adjunta: Teresa M. Torrelles Melé.

Competències:
Comissió de festes, celebracions, actes públics i  protocol.

R E S U M

Àrees/carteres:

1 Alcaldia
2 Economia i Hisenda 
3 Urbanisme i Obres públiques 
4 Relacions ciutadanes
5 Educació i cultura
6 Esports i joventut
7 Serveis socials
8 Festes

Comissions informatives:

Comissió informativa d’Economia i especial de comptes

DADES D’INTERÈS

ELS PREGONS SEMPRE AL TEU ABAST
L’Ajuntament ha posat en funcionament el telèfon-contestador automàtic

núm. 973 732 776 per tal que tothom pugui consultar el contingut dels pre-
gons més importants fets durant l’última setmana. Truca-hi i estaràs informat!



NORMATIVES MUNICIPALS

NORMATIVA DE LLOGUER ANUAL DE LES LLOTGES DEL CASAL

1. El període d’inscripció i pagament serà des del dia 15 de setembre fins al dia 30 de
setembre, ambdós inclosos, a l’Oficina de La Caixa, al compte de la Comissió de Festes.

2. El sorteig se celebrarà el primer dissabte d’octubre.

3. L’adjudicació donarà dret a disposar de la llotja d’octubre a setembre, per a qualsevol
acte que es realitzi al Casal Rossellonès.

4. Tindran dret a llotja totes les persones majors de 18 anys empadronades en el municipi.

5. El pagament de l’impost del dipòsit previ acordat pel ple de l’Ajuntament, és obligatori
per participar en el sorteig.

6. El nombre màxim de llotges per persona serà de tres, no implicant que siguin correlati-
ves. En el cas d’una persona que hagi inscrit més d’una llotja, a l’hora del sorteig, se li adju-
dicaran tants números seguits com llotges tenia demanades.

7. Es realitzaran dos sortejos: el primer, de les llotges regulars, i el segon, de les restants.

8. Es retornarà l’import del dipòsit previ de la llotja a les persones que no l’hagin adquirit
en el sorteig.

9. L’assignació de les llotges no admet reclamacions.

10. L’Ajuntament s’adjudicarà les llotges núm. 49 i 50 per qüestions de representació.

Donada l’estructura de la sala existeix la possibilitat que en algunes llotges quedi afectada la
visibilitat degut als equips de so i llum de les orquestres.

ÚS DELS CONTENIDORS

Com ja sabeu, al municipi dispo-
sem de contenidors diversos que ens
permeten de fer una recollida selec-
tiva de deixalles i escombraries.

Malgrat tot, però, de vegades
veiem al mig del carrer objectes no
admesos tals com: rodes de vehicles,
motors, mobles… Tots aquests mate-
rials NO SÓN recollits pel servei ordi-
nari de neteja. Si us convingués,
poseu-vos en contacte amb
l’Ajuntament i us recomanaran la
solució més idònia.

Amb tu, fem de Rosselló un poble
més net i acollidor!



Consultori municipal: De 9.30 h. a  10.30 h. (de dilluns a divendres)
Tel: 973 730 129

Consulta d’infermeria: De 9.30 h. a  10.30 h. (de dilluns a divendres)
Tel: 973 730 129

Farmàcia: De 9.00 h. a  13.00 h. (de dilluns a divendres)
De 17.00 h. a  20.15 h. (de dilluns a divendres)
De 10.00 h. a  13.00 h. (dissabtes)

Tel: 973 730 386

Oficina de Correus: De 9.00 h. a  11.00 h. (de dilluns a divendres)
De 7.30 h. a 8.00 h. (dissabtes)

Ajuntament:

Adreça postal: Av. Catalunya, 2
25124 Rosselló

Telèfons: 973 730 001 - 973 732 702 - 973 732 762
Informació i pregons: 973 732 776 

Fax: 973 730 033
Correu electrònic: ajuntament@rossello.ddl.net

Atenció al públic (de dilluns a divendres): De 09.00 h. a  14.00 h. i
De 16.00 h. a  18.30 h.

CEIP La Rosella:
Tel: 973 730 306

Directora: Mª Àngels Llisa Torres

Arquitecte i aparellador municipals
De 18.00 h. a  21.00 h. (dimarts) Arquitecte
De 12.00 h. a  14.00 h. (dimecres) Aparellador

Mossos d’esquadra: Tel: 088 (urgències)

Guàrdia Civil (fins a l’1 de novembre de 1999): Tel: 973 730 494 (De 17.00 h a
20.00 h) i 062 (urgències)

Bombers: Tel: 085

Centre d’emergències de Catalunya: Tel: 112

SERVEIS

HORARIS  I TELÈFONS D’INTERÈS
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