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EL PAS DE L’EQUADOR DE L’ACTUAL LEGISLATURA: FEM BALANÇ

Han passat una mica més de dos anys de l’actual legislatura 1999-2003 i sis des que
Genís Casanovas assumí l’Alcaldia de la nostra vila. Al tancament d’aquesta nova
edició del butlletí informatiu que periòdicament us fem arribar, el Consistori s’ha reu-
nit 28 cops en sessió plenària, tantes vegades com l’equip de govern i creiem oportú
fer notar que més del 90 % dels acords presos ho han estat per unanimitat.
Tot seguit i de manera telegràfica transcrivim alguns acords i actuacions que s’han
dut a terme des del primer Ple, el dia 3 de juliol de 1999, fins al darrer abans de les
vacances d’estiu, el dia 26 de juliol de 2001.

Algunes actuacions i acords rellevants del segon semestre de l’any 1999
✓ Acord d’adhesió a la Mancomunitat Intermunicipal de l’abastament d’aigua de 

Pinyana.
✓ Nomenament Jutge de pau: Sr. Francesc Baró i Noguero.
✓ Aprovació conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Rosselló i el Dpt. de 

Governació de la Generalitat en matèria de trànsit.
✓ Abastament d’aigua potable a Al-kanís.
✓ Ampliació de l’enllumenat públic a Al-

kanís.
✓ Aprovació de les primeres certifica-

cions de les obres de la urbanització 
del Camí de l’Horta.

✓ Encàrrec de redacció del projecte de 
modificació del traçat de la Sèquia del 
cap.

✓ Permuta de solars entre el Bisbat de 
Lleida i l’Ajuntament de Rosselló.
Autorització d’enderroc de la Casa rec-
toral i acord de construcció d’una nova 
casa.

✓ Delegació en el Consell Comarcal del 
Segrià de la gestió del tractament de 
residus sòlids urbans.

✓ Contractació de Carles Seuma per a la 
neteja de carrers amb la màquina d’es-
combrar.

El President de la Diputació Josep Pont firma en el llibre d’honor de l’Ajuntament.



✓ Instal·lació de la calefacció de gas al Casal.
✓ Modificació puntual de les Normes Subsidiàries, apartat de Normativa sobre cons-

truccions ramaderes.

Algunes actuacions i acords rellevants de l’any 2000

✓ Instal·lació de calefacció de gasoil a l’Església Parroquial.
✓ Adequació, moblament i 

dotació d’equips de so, tv, 
diapositives, vídeo i mega-
fonia a la Sala d’Actes de 
l’Ajuntament.

✓ Adequació d’un nou local i 
dotació de noves ins-
tal·lacions per a l’Emissora 
Municipal de ràdio, Ràdio 
Rosselló, al tercer pis de 
l’Ajuntament.

✓ Proposta d’obres públi-
ques per a ser presenta-
des al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per al quadrienni 2000-
2003.

✓ Aprovació d’un conveni de col·laboració per a la millora de les línies elèctriques del 
municipi (enllumenat públic).

✓ Sol·licitud de subvenció al Dpt. d’Ensenyament de la Generalitat per a la creació de 
places d’Escola Bressol. [Actualment aquesta subvenció la tenim concedida]

✓ Acord de posar únicament la Senyera als pals de la façana de l’Ajuntament, a més 
de la bandera local, el dia 11 de setembre, Festa Nacional de Catalunya.

✓ Contractació d’un nou arquitecte municipal, a més del que tenim per millorar els 
serveis tècnics i l’atenció dels usuaris.

✓ Acord de contractació, mitjançant concurs, de la prestació dels serveis de neteja 
de totes les instal·lacions i dependències municipals.

✓ Acord amb la Delegació Territorial d’Ensenyament de la Generalitat per poder 
ampliar l’Escola Bressol en el mateix edifici del CEIP La Rosella.

✓ Organització d’un curs de 
català per a adults en conveni
amb el Consorci  de Norma-
lització Lingüística.

✓ Acord de trasllat de la parada 
principal dels autobusos de 
línia a la Plaça Nova.

✓ Acord de trasllat del mercat 
municipal dels dimarts a 
l’Avinguda Guillem de 
Rosselló.

✓ Instal·lació de calefacció de 
gas a l’Església Parroquial.

Inauguració de la Sala d’Actes de l’Ajuntament.

Lliurament de certificats Curs de Català (juliol 2001).



Algunes actuacions i acords rellevants de l’any 2001
✓ Aprovació del pressupost ordinari i d’inversions per a l’any 2001 per la quantitat de 

338.000.000.- milions de ptes.
✓ Adquisició de terrenys (una superfície de 50.465 m2) per a una futura ampliació de 

la zona d’esports i la construcció d’un poliesportiu.
✓ Inauguració dels nous vials de la urbanització del Camí de l’Horta; en especial 

l’Avinguda Guillem de Rosselló, el Carrer Carrasco i Formiguera i el Carrer Fermín 
Farrero.

✓ Vendre dos lots de parcel·les de propietat municipal, situats al Pla especial del 
Camí de l’Horta.

✓ Modificació del Cartipàs Municipal per decret d’Alcaldia nomenant el Sr. Josep 
Lluís Escuer López, nou regidor titular de l’Àrea d’Urbanisme i Obres Públiques.

✓ Aprovació d’un projecte d’obra municipal al nucli d’Al-kanís per ampliació de la 
xarxa de clavegueram amb un pressupost de 10.415.500.- ptes.

✓ Actualització de la cartografia del poble que facilitarà disposar d’una informació 
gràfica (plànols i mapes) adequada del territori.

✓ L’Escola Bressol Municipal passa a denominar-se Escola Bressol Municipal Pas a Pas.
✓ Aprovació d’un projecte d’urbanització de l’Avda. Catalunya, Verge del Pilar i altres 

amb un pressupost de 51.569.193.- ptes.
✓ Aprovació de l’avenç de revisió de les 

Normes Subsidiàries de Planejament (Pla 
urbanístic) de Rosselló, per tal de fer una 
previsió ordenada del creixement del 
municipi i comptar amb el parer dels ciu-
tadans i de les ciutadanes.

✓ Organització per part de la Regidoria de 
Serveis Socials d’un curs de memòria i 
d’un altre curs de punt de creu, amb un 
resultat força positiu.

✓ Prestació d’un nou servei de salut, el de
pediatria, al consultori.

✓ Visita oficial de l’Hble.
Consellera d’Ensenyament
de la Generalitat amb 
motiu de la inauguració de 
les obres d’ampliació del 
CEIP La Rosella el dia 11 
de juny.

✓ Instal·lació d’un nou parc 
infantil al començament 
de l’Avda. Guillem de 
Rosselló.

Curs de Memòria (juny 2001).

Visita oficial de la Consellara d’Ensenyament, amb motiu de la inauguració de les obres del CEIP La Rosella.
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BUTLLETINS INFORMATIUS A LES HORES EN PUNT
PONENT: Informatiu comarcal d’EMUN

Ajuntament de Rosselló
Emissora municipal Ràdio Rosselló
EMUN

Com ja sabeu, Ràdio Rosselló emet al
107.5 de la FM les 24 hores del dia.
Actualment és una ràdio bàsicament
musical que funciona gràcies a un
suport informàtic gestionat per Ramon
Teixiné, el seu director. Ràdio Rosselló
forma part d’EMUN (Emissores Muni-
cipals de Ponent) juntament amb Ràdio
Almenar, Ràdio Corbins i Alpicat Ràdio.
Totes quatre emissores comparteixen
recursos, programes i idees com és el

cas de Ponent, l’informatiu comarcal
que emeten simultàniament els dissab-
tes de les 11 a 1/4 de 12 del matí.
Des de fa unes setmanes, Ràdio
Rosselló facilita informació local (els
pregons) quatre cops al dia: a les
10.00 h, 13.00 h, 17.00 h i 20.00 h tots
els dies laborables. Els mateixos pre-
gons, de moment, es continuaran pas-
sant a través del sistema tradicional de
megafonia.

I ara els pregons a Ràdio Rosselló

MODERNITZA’T: ESCOLTA ELS PREGONS A LA RÀDIO

I NO ET PERDIS RES DEL QUE PASSA AL POBLE! 
RECORDA: 107.5 DEL DIAL.



FES UN BON ÚS DELS CONTENIDORS
Com ja sabeu, al municipi disposem de contenidors diversos que ens permeten
de fer una recollida selectiva de deixalles i escombraries. Col·labora-hi activa-
ment i avisa a l’Ajuntament si els veus plens.

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

CALENDARI

DE FESTES

LOCALS 2002

31 de maig,

divendres

11 d’octubre,
divendres

Genís Casanovas Jover
Atenció de visites: dimarts: de 18.00 h. a 21.00 h.

GOVERN LOCAL

ALCALDE

TINENTS D’ALCALDE

Primer tinent d’alcalde i titular de l’ÀREA D’ESPORTS I
JOVENTUT.
Bartomeu Gorgues Gorgues

Segon tinent d’alcalde i titular de l’ÀREA DE FESTES
Jaume Borrero Montijano

L’Alcalde, un regidor i vilatans en un estand local.



ÀREA DE SERVEIS SOCIALS
Teresa M. Torrelles Melé

Atenció de visites: dijous, de 17.00 hores a 18.30 hores.

REGIDORS TITULARS D’ÀREA

ÀREA D’URBANISME I OBRES PÚBLIQUES
Josep Lluís Escuer López
Atenció de visites: dimarts no festius de les 17.00 h. a les 21.00 h.

ÀREA DE RELACIONS CIUTADANES, ECONOMIA I HISENDA.
J. Oriol Rodrigo Fernández
Oficina d’atenció al ciutadà:

Atenció de visites: de 12 h. a 13 h. de dilluns a divendres.

ÀREA D’EDUCACIÓ I CULTURA
Jordi Viladrosa i Clua
Atenció de visites: dijous, de 17.00 hores a 18.30 hores.

Com heu pogut observar, a conseqüència del creixement del trànsit i la problemà-
tica que això comporta, la Regidoria competent ha cregut necessari la senyalit-

zació horitzontal i vertical de prohibit estacionar en algunes zones.
La intenció és facilitar la fluïdesa del trànsit i una major seguretat per als vianants. Els
trams compresos són :
• Al carrer Major, des de la rotonda de la Plaça Nova fins al pont del Morer o carrer
Berenguer IV, està prohibit aparcar.
• Al tram des de la rotonda de la Plaça Nova fins a l’Ajuntament vell, està prohibit
aparcar a quinzenes alternatives.
• A totes les cantonades, pintades de color groc, està prohibit aparcar per accedir amb
bona visibilitat al carrer Major.
És per tot això que demano la vostra comprensió i col·laboració en respectar les
senyalitzacions pel bé de tots els ciutadans. També us he d’assabentar que en cas
d’incompliment d’aquestes prohibicions s’aplicarà el conveni d’actuació en matèria de
trànsit amb els Mossos d’Esquadra, que suposarà les sancions corresponents.

PER UN ROSSELLÓ SENSE EMBUSSOS, APARCA BÉ !!!

TRÀNSIT I SEGURETAT VIAL



INFORMACIÓ MUNICIPAL D’UTILITAT

Ajuntament:
Adreça postal: Av. Catalunya, 2 25124 Rosselló
Telèfons: 973 730 001 - 973 732 703 - 973 732 762
Fax: 973 730 033
Correus electrònics: ajuntament@rossello.ddl.net

secretari@rossello.ddl.net
emissora@rossello.ddl.net
educacio@rossello.ddl.net
regidories@rossello.ddl.net

Web: http://rossello.ddl.net
Atenció al públic:

De 9.00 h. a 14.00 h. i de 16.00 h. a 18.30 h. (de dilluns a divendres)

Serveis socio-sanitaris

Consultori mèdic: De 9.30 h. a 10.30 h. (de dilluns a divendres) [Dr. S. Javier Pérez]
Tel: 973 730 129

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

Assistent social: D’11.30 h. a 13.15 h. (els dimecres) [Montse Olomí]
Farmàcia: De 9.00 h. a 13.00 h. i 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)

Escola Bressol Municipal Pas a Pas
Horari: de 9.00 h. a 13.00 h. i de 16.00 h a 19.00 h. (de dilluns a divendres)
Tel.: 609 743 032
Directora: Sara Rossell

CEIP La Rosella:
Tel: 973 730 306
Directora: Mª Àngels Torres

Arquitectes municipals
De 17.00 h. a 21.00 h. (dimarts): urbanisme. [Valeri Mas] i serveis 
tècnics. [Carles Giménez]
De 12.00 h. a 14.00 h. (dimecres i dijous): serveis tècnics. [Carles 
Giménez]

Parròquia de Sant Pere ad vincula
Despatx [Mossèn Carles Martí]: dimecres, dijous i divendres de 18.00 h. a 21.00 h.
Telèfons: 973 730 054 i 973 756 107
Horari de misses: Dies feiners: 17.30 h.

Vigílies de festa: 18.00 h.
Diumenges i festius: 11.00 h.

Mossos d’esquadra: Tel: 088 (urgències)
Bombers: Tel: 085
Centre d’emergències de Catalunya: Tel: 112
Atenció ciutadana de la Generalitat: Tel.: 012



HORARIS DELS AUTOBUSOS DE LÍNIA (Xampany-Parellada)
Parada principal: Plaça Nova
Rosselló – Lleida: 

7.40 h. (dissabtes, no), 8.10 h., 10.00 h., 11.25 h., 15.25 h., 15.35 h., 16.20 h. i 16.30 h.
Lleida – Rosselló:

8.40 h. (dissabtes, no), 10.15 h., 11.30 h., 12.30 h., 13.00 h., 14.00 h.
15.00 h., 16.00 h., 18.00 h. (només dies lectius)
18.30 h., 19.00 h. (dissabtes, no), 19.30 h., i 20.15 h. (dissabtes, no)

SUBVENCIONS A LES ENTITATS DEL MUNICIPI
ANY 1999 ANY 2000 ANY 2001

Associació cultural de dones Al-kaníssia 194.322.- ptes. 150.000.- ptes. 297.030.- ptes.
APA CEIP La Rosella 500.000.- ptes. 500.000.- ptes. 237.624.- ptes.
Club de Bitlles Rosselló 60.000.- ptes. 60.000.- ptes. 79.207.- ptes.
Club de Bitlles Sant Antolí 60.000.- ptes. 60.000.- ptes. 79.207.- ptes.
Club Futbol Rosselló 500.000.- ptes. 500.000.- ptes. 396.040.- ptes.
Club Autocròs 100.000.- ptes. 99.010.- ptes.
Club Ciclista 60.000.- ptes. 60.000.- ptes. 79.207.- ptes.
Congregació Mariana 100.000.- ptes. 69.307.- ptes.
Coral Flor d’Espígol 138.613.- ptes.
Esbart Rossellonès 350.000.- ptes. 400.000.- ptes. 366.339.- ptes.
Associació de jubilats Sant Antolí 225.000.- ptes. 225.000.- ptes. 158.416.- ptes.
Hi ha entitats, com l’Esbart Rossellonès o la Tribu DisKontrol (motards), que organitzen activitats
d’àmbit municipal (la Cavalcada de Reis o la Fira de Motos, per exemple) en conveni amb
l’Ajuntament, que esdevé el principal patrocinador. Les esmentades activitats es contemplen a part de
les subvencionades.

EVOLUCIÓ DEL PADRÓ D’HABITANTS
HOMES DONES TOTAL

1 de gener de 1997 854 893 1747
1 de gener de 1998 868 918 1786
1 de gener de 1999 874 923 1797
1 de gener de 2000 905 952 1857
1 de gener de 2001 936 952 1888
20 d’agost de 2001 968 993 1961

? ? ? 2000

PADRÓ DE VEHICLES
TURISMES MOTOS ALTRES

ANY 1999 761 201 181
ANY 2000 831 226 204

VISITA EL WEB DE
L’AJUNTAMENT
http://rossello.ddl.net
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