ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA VINT-I-CINC DE
JULIOL DE DOS MIL ONZE
A la vila de Roses (Girona), el 25 de juliol de 2011.
Quan són les 20:00 hores es reuneix a la Sala d'Actes de la Casa Mallol, sota la presidència
del senyor Carles Pàramo i Ponsetí, alcalde president de la corporació, el Ple de
l’Ajuntament a l’objecte de celebrar sessió ordinària d’acord amb la convocatòria que s’ha
repartit.
Són presents en el moment de començar la sessió:
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.

Montserrat Mindan i Cortada
Manel Escobar Yegua
Sílvia Ripoll i Cayuela
Ángel Tarrero González
Marc Danés i Zurdo
Josep Ma. Mas Blanch i Ponce
Sílvia Useros i Moyano
Juan Manuel Fernández i Martínez
Anna Jorquera i Navarro
Ambrosio Martínez i Olivares
Carlos López Expósito
Magda Casamitjana Aguilà
Carles Ferrer Casademont
Imma Carrion Ferrer
Francisco Martínez Pérez
Agustí Donat Romañach
Francisca Guijarro Muñoz
Juan José Viñuela Murillo
Francesc Giner i Ballesta
Ma. Àngels Arjona Crusellas

Primer tinent d'alcalde
Segon tinent d’alcalde
Tercer tinent d’alcalde
Quart tinent d’alcalde
Cinquè tinent d’alcalde
Sisè tinent d’alcalde
Setè tinent d’alcalde
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora

També hi assisteixen:
Sr.

Ernest Ruiz Garcia

Interventor municipal de la corporació

Actua de secretari Fco. Luis MUÑOZ CAMEO, secretari general de la corporació.

Un cop l'alcalde ha obert l'acte, s'entra a l'ordre del dia, es tracten els afers indicats i es
prenen els acords que es detallen.
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01.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS PLENÀRIES ANTERIORS
−

Extraordinària del 28 de juny de 2011

Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, s’acorda aprovar l’acta
tal com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.

02.- NOMENAR COM A REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DE ROSES AL CONSELL
DE PARTICIPACIÓ DE LA RESIDÈNCIA NOVA VIDA, SCCL DR. AUGUST PI I SUNYER
EL REGIDOR DE L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
El senyor Carles Pàramo i Ponsetí, alcalde president presenta la proposta d’acord que és
del tenor literal següent:
Identificació de l’expedient
Nomenament del representant de l’Ajuntament de Roses al Consell de participació de la
Residència Nova Vida, SCCL Dr. August Pi i Sunyer.
Antecedents
1. La llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials regula la participació cívica en tots els
àmbits dels serveis socials amb els principis d’una administració relacional i l’incorpora
dins els principis rectors del sistema públic de serveis socials, establerts a l’article 5.
2. L’article 47 de la mateixa llei diu que els objectius de la participació són la implicació de
tota la societat en els assumptes socials, la prevenció de la fragmentació social, la
innovació en la prestació de serveis i el reforçament de les xarxes socials de suport.
3. El Títol IV de la Llei, regula la participació cívica en els serveis socials als diferents
nivells, des del Consell General de Serveis Socials fins els Consells Locals de serveis
socials, passant pels Consells Territorials. Pel que fa als centres públics o els privats que
rebin finançament públic s’estableix que cal establir processos de participació
democràtica.
4. En aquest sentit, el Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i
de coordinació del Sistema de Serveis Socials, estableix al seu article 26 que tots els
centres públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya on es prestin serveis
socials o es realitzin activitats socials i els centres privats amb finançament de la
Generalitat han de complir les previsions d’aquest Decret. Així, en els centres on es
presten serveis d’atenció diürna i serveis substitutoris de la llar ha d’existir un Consell de
Participació de Centre com a òrgan de participació.
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5. L’article 27 en regula la seva composició i estableix que una de les vocalies recau en una
persona representant de l’administració local, en els casos que no hi sigui representada
com a titular del centre ni com a administració finançadora del servei.
6. L’article 28 del decret estableix que les funcions del consell de participació de centre són:
a) Informar anualment sobre la programació general de les activitats del servei
b) Rebre informació periòdica de la marxa general del servei
c) Elaborar i aprovar el projecte de reglament de règim interior del servei i les seves
modificacions
d) Informar sobre la memòria anual que contindrà l’avaluació de resultats terapèutics, socials i
econòmics, de caràcter públic, del servei.
e) Fer propostes de millora del servei
f) Fer públics els resultats de la participació

7. En data 18 de març de 2011, i registre d’entrada número 4452, el Dr. Klalil M.
Elhamshari Ter, com a director de la Residència Nova Vida de la S.C.C.L. Dr. August Pi i
Sunyer de Roses, sol.icita que des de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament de Roses
es nomeni a la persona que representarà l’ens local en el Consell de Participació de
Centre que volen constituir per tal de prendre la iniciativa en el desplegament de la nova
llei de serveis socials.
8. Informe del tècnic de Benestar Social de data 19 d’abril de 2011
9. La Comissió informativa genèrica del Ple, a la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 18
de juliol de 2011, va dictaminar favorablement l’assumpte més amunt esmentat
Fonaments de dret
1. Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local.
2. Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats
locals
3. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. Text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya
4. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials
5. Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de coordinació del
Sistema de Serveis Socials
Proposta de Resolució
A proposta del senyor Carles Pàramo i Ponsetí, alcalde president de la corporació el Ple de
l’Ajuntament adopta el següent
ACORD:
1. Nomenar com a representant de l’Ajuntament de Roses al Consell de participació de la
Residència Nova Vida, SCCL Dr. August Pi i Sunyer el regidor de l’Àrea de Benestar
Social.
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2. Notificar el present acord a la Residència Nova Vida, SCCL Dr. August Pi i Sunyer i al
departament dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Roses. Exp.: 1801/11”.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sra. Francisca Guijarro.- Anuncia que el seu grup municipal donarà suport a la proposta en
el que calgui. L’Ajuntament anterior col·laborava amb la residència Nova Vida amb una
quantitat de 18.000 euros i, a canvi, tenien un llit per a les persones que tinguessin més
necessitat. Suposa que continuaran amb aquesta línia i d’igual manera proposen la
possibilitat de crear places de centre de dia. De totes maneres, es posen a disposició en tot
el que calgui i si és possible per participar en tot el que creguin oportú.
RESPOSTA DE L’ALCALDIA
Sr. Alcalde.- Aquest conveni dels 18.000 euros ja fa temps que dura, de l’anterior
Ajuntament, de l’altre i continuarà. Lògicament la col·laboració ha de ser total amb aquesta
residència.
Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, s'acorda aprovar la
proposta tal com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.

03.- SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT PER A L’EXERCICI DE
L’ACTIVITAT PÚBLICA I PRIVADA DE JOSEP MORENO GONZÁLEZ
El senyor Carles Pàramo i Ponsetí, alcalde president, presenta la proposta d’acord que és
del tenor literal següent:
Identificació del document
Sol·licitud d’autorització de compatibilitat per a l’exercici de l’activitat pública i privada de
Josep Moreno González.
Antecedents
1. Josep Moreno González que presta els seus serveis en aquest Ajuntament en règim de
funcionari de carrera amb la categoria d’administratiu del Departament de Recaptació,
sol·licita mitjançant escrit de data 20 d’abril de 2011, RE 6668/2011, que se li concedeixi
autorització de compatibilitat per a l’exercici de l’activitat pública que desenvolupa i la
privada que s’expressa tot seguit:
-

Josep Moreno González
Activitat pública: funcionari de carrera
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Lloc de treball: administratiu del Departament de Recaptació
Jornada setmanal: 35 hores
Activitat privada: lloguer de bicicletes i organització d’activitats relacionades amb la
bicicleta.
Horari: 10 hores setmanals fora de l’horari de treball de l’activitat pública
2. Amb data 28 d’abril de 2011, el cap de Recursos Humans ha emès un informe al
respecte.
3. La Comissió Informativa del dia 18 de juliol de 2011 ha emès un dictamen favorable al
respecte.

Fonaments de dret

Primer

El règim d’incompatibilitats del personal al servei de les corporacions locals
està regulat a la Llei 53/1984, de 20 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les Administracions Públiques, com a normativa bàsica,
la Llei 21/1987, de 26 de novembre d’incompatibilitats del personal al servei
de l’Administració de la Generalitat, el Reial Decret 598/1985, de 30 de
novembre, sobre incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de
l’Estat, de la Seguretat Social i dels Ens, Organismes i empreses dependents,
i el capítol segon del títol 6 del Reglament del personal de les entitats locals.

Segon.

D’acord amb allò que estableixen els articles 11, 12, 13 i 14 de la Llei 21/1987
i concordants de la Llei 53/1995, es pot autoritzar al personal comprés a
l’esmentada normativa per a l’exercici d’activitats privades i d’acord amb les
limitacions i condicions que els esmentats preceptes estableixen.
En aquest sentit queda prohibit el desenvolupament d’activitats privades,
incloses les de caràcter professional que es relacionen directament amb les
que desenvolupa l’Ajuntament, o en els assumptes en què el funcionari o
treballador autoritzat, intervingui o hagi intervingut en els últims anys o que
hagi d’intervenir per raó del seu càrrec.

Tercer.

La dedicació horària a l’activitat privada que sol·licita realitzar l’interessat no
pot superar la meitat de la jornada ordinària desenvolupada a l’Administració,
ni es pot produir cap tipus de coincidència horària entre ambdues activitats, ni
tan sols de forma esporàdica (art. 12.2 i 21 de la Llei 21/1987).

Quart.

L’autorització quedarà automàticament sense efecte en el cas de canvi de lloc
en el sector públic o de modificació de les condicions del lloc de treball.
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Cinquè.

Correspon al ple l’adopció de l’acord resolutori de compatibilitat, d’acord amb
allò que estableixen els articles 22.2 de la Llei 21/1987 i 54.s) i 333 a) del
Reglament de personal de les entitats locals.

A proposta de l’alcalde president, Carles Pàramo Ponsetí, s’adopta el següent
Acord
1. Autoritzar la compatibilitat de l’activitat pública i privada a Josep Moreno González,
funcionari de carrera amb categoria d’administratiu del Departament de Recaptació, per
a l’exercici lliure de lloguer de bicicletes i organització d’activitats relacionades amb la
bicicleta.
2. L’exercici de l’activitat privada que es reconeix està subjecte a les condicions i limitacions
següents:
a. Les establertes als articles 11, 12, 13 i 14 de la Llei 21/1987.
b. En cap cas la suma de les jornades de l’activitat pública i la privada no pot superar la
jornada ordinària de l’administració, incrementada en un 50%.
3. L’autorització de compatibilitat està condicionada a l’acompliment estricte de la jornada i
l’horari en els llocs de caràcter públic i restarà automàticament sense efecte en cas de
canvi de lloc en el sector públic i de modificació de les condicions del lloc de treball.
4. L’Ajuntament podrà requerir a l’interessat que presenti nòmines, rebuts o altres
documents que justifiquin la durada de la jornada del segon lloc a l’exercici públic o de
l’activitat privada per a l’exercici de la qual hagi obtingut el reconeixement o l’autorització
de la compatibilitat.
5. Notificar l’adopció del present acord a l’interessat per al seu coneixement i efectes.= Exp.
1926/2011.
Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, s’acorda aprovar la
proposta tal com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.

04.- SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT PER A L’EXERCICI DE
L’ACTIVITAT PÚBLICA I PRIVADA DE XAVIER PIJOAN CODERCH
El senyor Carles Pàramo i Ponsetí, alcalde president, presenta la proposta d’acord que és
del tenor literal següent:

Identificació del document
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Sol·licitud d’autorització de compatibilitat per a l’exercici de l’activitat pública i privada de
Xavier Pijoan Coderch.
Antecedents
1. Xavier Pijoan Coderch que presta els seus serveis en aquest Ajuntament en règim de
funcionari de carrera amb la categoria de tècnic auxiliar delineant de l’Àrea de Serveis
Territorials, sol·licita mitjançant escrit de data 7 de juny de 2011, RE 9353/2011, que se li
concedeixi autorització de compatibilitat per a l’exercici de l’activitat pública que
desenvolupa i la privada que s’expressa tot seguit:
-

Xavier Pijoan Coderch
Activitat pública: funcionari de carrera
Lloc de treball: tècnic auxiliar delineant de l’Àrea de Serveis Territorials
Jornada setmanal: 35 hores
Activitat privada: tècnic comercial d’una empresa de telecomunicacions
Horari: les tardes fora de l’horari de treball de l’activitat pública

2. Amb data 15 de juny de 2011, el cap de Recursos Humans ha emès un informe al
respecte.
3. La Comissió Informativa del dia 18 de juliol de 2011 ha emès un dictamen favorable al
respecte.

Fonaments de dret
Primer

El règim d’incompatibilitats del personal al servei de les corporacions locals
està regulat a la Llei 53/1984, de 20 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les Administracions Públiques, com a normativa bàsica,
la Llei 21/1987, de 26 de novembre d’incompatibilitats del personal al servei
de l’Administració de la Generalitat, el Reial Decret 598/1985, de 30 de
novembre, sobre incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de
l’Estat, de la Seguretat Social i dels Ens, Organismes i empreses dependents,
i el capítol segon del títol 6 del Reglament del personal de les entitats locals.

Segon.

D’acord amb allò que estableixen els articles 11, 12, 13 i 14 de la Llei 21/1987
i concordants de la Llei 53/1995, es pot autoritzar al personal comprés a
l’esmentada normativa per a l’exercici d’activitats privades i d’acord amb les
limitacions i condicions que els esmentats preceptes estableixen.
En aquest sentit queda prohibit el desenvolupament d’activitats privades,
incloses les de caràcter professional que es relacionen directament amb les
que desenvolupa l’Ajuntament, o en els assumptes en què el funcionari o
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treballador autoritzat, intervingui o hagi intervingut en els últims anys o que
hagi d’intervenir per raó del seu càrrec.
Tercer.

La dedicació horària a l’activitat privada que sol·licita realitzar l’interessat no
pot superar la meitat de la jornada ordinària desenvolupada a l’Administració,
ni es pot produir cap tipus de coincidència horària entre ambdues activitats, ni
tan sols de forma esporàdica (art. 12.2 i 21 de la Llei 21/1987).

Quart.

L’autorització quedarà automàticament sense efecte en el cas de canvi de lloc
en el sector públic o de modificació de les condicions del lloc de treball.

Cinquè.

Correspon al ple l’adopció de l’acord resolutori de compatibilitat, d’acord amb
allò que estableixen els articles 22.2 de la Llei 21/1987 i 54.s) i 333 a) del
Reglament de personal de les entitats locals.

A proposta de l’alcalde president, Carles Pàramo Ponsetí, s’adopta el següent
Acord
1. Autoritzar la compatibilitat de l’activitat pública i privada a Xavier Pijoan Coderch,
funcionari de carrera amb categoria de tècnic auxiliar delineant de l’Àrea de Serveis
Territorials, per a l’exercici lliure de tècnic comercial d’una empresa de
telecomunicacions.
2. L’exercici de l’activitat privada que es reconeix està subjecte a les condicions i limitacions
següents:
c. Les establertes als articles 11, 12, 13 i 14 de la Llei 21/1987.
d. En cap cas la suma de les jornades de l’activitat pública i la privada no pot superar la
jornada ordinària de l’administració, incrementada en un 50%.
3. L’autorització de compatibilitat està condicionada a l’acompliment estricte de la jornada i
l’horari en els llocs de caràcter públic i restarà automàticament sense efecte en cas de
canvi de lloc en el sector públic i de modificació de les condicions del lloc de treball.
4. L’Ajuntament podrà requerir a l’interessat que presenti nòmines, rebuts o altres
documents que justifiquin la durada de la jornada del segon lloc a l’exercici públic o de
l’activitat privada per a l’exercici de la qual hagi obtingut el reconeixement o l’autorització
de la compatibilitat.
5. Notificar l’adopció del present acord a l’interessat per al seu coneixement i efectes.= Exp.
2509/2011.
Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, s’acorda aprovar la
proposta tal com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.
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05.- SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT PER A L’EXERCICI DE
L’ACTIVITAT PÚBLICA I PRIVADA DE SÒNIA GARCÍA BERNARDINO
El senyor Carles Pàramo i Ponsetí, alcalde president, presenta la proposta d’acord que és
del tenor literal següent:
Identificació del document
Sol·licitud d’autorització de compatibilitat per a l’exercici de l’activitat pública i privada de
Sònia García Bernardino.
Antecedents
1. Sònia García Bernardino que presta els seus serveis en aquest Ajuntament en règim de
personal laboral fix amb la categoria de conserge del Departament d’Ensenyament,
sol·licita mitjançant escrit de data 14 de juny de 2011, RE 9735/2011, que se li
concedeixi autorització de compatibilitat per a l’exercici de l’activitat pública que
desenvolupa i la privada que s’expressa tot seguit:
-

Sònia García Bernardino
Activitat pública: laboral fix
Lloc de treball: conserge del Departament d’Ensenyament
Jornada setmanal: 35 hores
Activitat privada: cambrera
Horari: fora de l’horari de treball de l’activitat pública

2. Amb data 16 de juny de 2011, el cap de Recursos Humans ha emès un informe al
respecte.
3. La Comissió Informativa del dia 18 de juliol de 2011 ha emès un dictamen favorable al
respecte.

Fonaments de dret
Primer

El règim d’incompatibilitats del personal al servei de les corporacions locals
està regulat a la Llei 53/1984, de 20 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les Administracions Públiques, com a normativa bàsica,
la Llei 21/1987, de 26 de novembre d’incompatibilitats del personal al servei
de l’Administració de la Generalitat, el Reial Decret 598/1985, de 30 de
novembre, sobre incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de
l’Estat, de la Seguretat Social i dels Ens, Organismes i empreses dependents,
i el capítol segon del títol 6 del Reglament del personal de les entitats locals.
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Segon.

D’acord amb allò que estableixen els articles 11, 12, 13 i 14 de la Llei 21/1987
i concordants de la Llei 53/1995, es pot autoritzar al personal comprés a
l’esmentada normativa per a l’exercici d’activitats privades i d’acord amb les
limitacions i condicions que els esmentats preceptes estableixen.
En aquest sentit queda prohibit el desenvolupament d’activitats privades,
incloses les de caràcter professional que es relacionen directament amb les
que desenvolupa l’Ajuntament, o en els assumptes en què el funcionari o
treballador autoritzat, intervingui o hagi intervingut en els últims anys o que
hagi d’intervenir per raó del seu càrrec.

Tercer.

La dedicació horària a l’activitat privada que sol·licita realitzar l’interessat no
pot superar la meitat de la jornada ordinària desenvolupada a l’Administració,
ni es pot produir cap tipus de coincidència horària entre ambdues activitats, ni
tan sols de forma esporàdica (art. 12.2 i 21 de la Llei 21/1987).

Quart.

L’autorització quedarà automàticament sense efecte en el cas de canvi de lloc
en el sector públic o de modificació de les condicions del lloc de treball.

Cinquè.

Correspon al ple l’adopció de l’acord resolutori de compatibilitat, d’acord amb
allò que estableixen els articles 22.2 de la Llei 21/1987 i 54.s) i 333 a) del
Reglament de personal de les entitats locals.

A proposta de l’alcalde president, Carles Pàramo Ponsetí, s’adopta el següent

Acord

1. Autoritzar la compatibilitat de l’activitat pública i privada a Sònia García Bernardino,
personal laboral fix amb categoria de conserge del Departament d’Ensenyament, per a
l’exercici lliure de cambrera.
2. L’exercici de l’activitat privada que es reconeix està subjecte a les condicions i limitacions
següents:
e. Les establertes als articles 11, 12, 13 i 14 de la Llei 21/1987.
f. En cap cas la suma de les jornades de l’activitat pública i la privada no pot superar la
jornada ordinària de l’administració, incrementada en un 50%.
3. L’autorització de compatibilitat està condicionada a l’acompliment estricte de la jornada i
l’horari en els llocs de caràcter públic i restarà automàticament sense efecte en cas de
canvi de lloc en el sector públic i de modificació de les condicions del lloc de treball.
4. L’Ajuntament podrà requerir a l’interessat que presenti nòmines, rebuts o altres
documents que justifiquin la durada de la jornada del segon lloc a l’exercici públic o de
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l’activitat privada per a l’exercici de la qual hagi obtingut el reconeixement o l’autorització
de la compatibilitat.
5. Notificar l’adopció del present acord a la interessada per al seu coneixement i efectes.=
Exp. 2618/2011.
Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, s’acorda aprovar la
proposta tal com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.

06. APROVAR LA CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PERMANENT DE
L’AJUNTAMENT DE ROSES
El senyor Carles Pàramo i Ponsetí, alcalde president, presenta la proposta d’acord que és
del tenor literal següent:
Identificació de l’expedient
Constitució de la Mesa de Contractació permanent de l’Ajuntament de Roses.
Antecedents de fets
1. Voluntat d’aprovar la constitució de la Mesa de Contractació permanent a l’Ajuntament
de Roses, la qual serà competent per a la valoració de les ofertes en els procediments
d’adjudicació obert, restringit i negociat, així com per a la valoració per a la concessió de
subvencions.
2. El Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària de data 28 de juny de 2011, va
designar els membres electes de la Corporació que formaran part de la Mesa de
Contractació permanent.
3. El dia 18 de juliol de 2011 la comissió informativa va emetre un dictamen favorable a
aquesta proposta.
Fonaments de dret
Primer

Article 295, i la disposició addicional segona número 10 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic.

Segon

Articles 21 i 22 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

Tercer

Articles 22 a 27, 28.1, i 29, apartat tercer, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, en relació amb els articles
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concordants de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya.
Quart

Informes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa número 49/08, de
data 29 de gener de 2009, i número 13/01, de data 3 de juliol de 2001.

Cinquè

Bases d’execució del pressupost general per a l’exercici 2011.

A proposta de l’alcalde president de l’Ajuntament de Roses s’adopta el següent
ACORD
1. Aprovar la constitució de la Mesa de Contractació permanent de l’Ajuntament de Roses.
2. Designar com a membres tècnics de la Mesa de Contractació permanent els següents
funcionaris:
Membres nats, que actuaran com a vocals:
El secretari de la Corporació: el senyor Francisco Luís Muñoz Cameo.
L’interventor: el senyor Ernest Ruiz Garcia.
Altres membres:
La cap del Departament Jurídic: la senyora Maria Teresa Sánchez Luna, que
actuarà com a vocal.
Secretària: la senyora Victòria Eugènia Ruiz Ortiz.
Suplent: la senyora, Mercè Escribano Sánchez.
3. Aprovar els annexos números 1 i 2, referents a les normes de funcionament i funcions de
la Mesa de Contractació permanent, respectivament.
4. Assignar a la Mesa de Contractació la funció d’actuar com a Comissió Qualificadora en
els procediments d’atorgament de subvencions.
5. Comunicar el present acord als interessats.
6. Publicar la composició de la Mesa de Contractació permanent en el Butlletí Oficial de la
província de Girona.
7. Publicar la composició de la Mesa de Contractació permanent en el Perfil de Contractant,
amb una antelació mínima de 7 dies, en relació amb la reunió que hagi de celebrar per a
la qualificació de la documentació de la contractació de què es tracti.
8. Notificar el present acord a tots els departaments.
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INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sra. Magda Casamitjana.- En relació al punt número 1 que diu: Aprovar la constitució de la
Mesa de Contractació permanent, pregunta si han pensat si hi poden ser-hi, perquè entenen
que la resta de punts han de ser-hi i hi estan d’acord, però d’aquesta aprovació encara no
han rebut resposta.

RESPOSTA DE L’ALCALDIA
Alcaldia.- Respon que li sembla que la mesa de contractació és pública. Per tant, lògicament
s’hi pot assistir i una altra cosa és ser-ne membre. L’alcalde creu que la pregunta anava per
aquí.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sra. Magda Casamitjana.- Respon afirmativament. Pregunta si ser-ne membres, de la
mateixa manera que ho ha fet l’anterior equip de govern aquests darrers quatre anys.

INTERVENCIÓ DE L’ALCALDIA
Alcalde. Respon que el Grup de CiU hi ha assistit i aquesta és la situació. A la petició de la
senyora Casamitjana que demana al senyor Pàramo que aclareixi si podran assistir i no en
formaran part, respon afirmativament. Podran assistir, però sense formar-ne part. Han
acordat que seria uns dies determinats. Si no determina el dia i l’hora, ho faran saber al
Grup Municipal Socialista, perquè serà un dia sempre fixe, com les juntes de govern i com
tots els òrgans col·legiats de govern.
Es passa a votació i se n’extreu el següent resultat:
Vots a favor:: Dotze (12) Montse Mindan, Sílvia Ripoll, Marc Danés, Josep Ma. Mas Blanch,
Sílvia Useros, J. Manuel Fernandez, Anna Jorquera, Ambrosio Martinez, Manel Escobar,
Angel Tarrero, Carlos López i Carles Pàramo.
Vots en contra: SET (7) Carles Ferrer, Imma Carrión, Fco. Martinez, Agustí Donat,
Francisca Guijarro, Juan José Viñuela i Magda Casamitjana.
Abstencions: Dues (2) Francesc Giner i M. Àngels Arjona.
En veure el resultat de les votacions, l’Alcaldia-presidència declara aprovada la proposta tal
com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.
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07.- APROVACIÓ DEL CONVENI D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE ROSES A LA
XARXA RESCAT DE RADIOCOMUNICACIONS D’EMERGÈNCIES I SEGURETAT DE
CATALUNYA I APROVACIÓ DEL CONVENI DE CESSIÓ D’ÚS DEL PROGRAMARI DE
GESTIÓ I SUPORTS ALS PROCESSOS DE LES POLICIES LOCALS DENOMINAT
SIPCAT ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE ROSES.
El senyor Àngel Tarrero, responsable de l’Àrea de Seguretat Ciutadana, presenta la
proposta d’acord que és del tenor literal següent:
Identificació de l’expedient
Proposta del regidor de Seguretat Ciutadana per a l’aprovació del conveni d’adhesió de
l’Ajuntament de Roses a la Xarxa Rescat de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat
de Catalunya i l’aprovació del conveni de cessió d’ús del programari de gestió i suports als
processos de les policies locals denominat SIPCAT entre el Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Roses.

Antecedents
1. La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació, ofereix a les policies locals una oportunitat de millora del
sistema de radicomunicacions mitjançant la integració a la Xarxa Rescat de
radicomunicacions.
La Xarxa Rescat es caracteritza per l’ús eficient de la banda de freqüències
d’emergències i seguretat, possibilitat de comunicacions xifrades, bona cobertura i
comunicacions en grups independents amb possibilitat de coordinació.
La integració de l’Ajuntament a la Xarxa Rescat, permet també poder integrar-se en el
projecte PISE (Plataforma integrada de seguretat i emergències) de la Generalitat de
Catalunya, que és un pla global de les emergències per a Catalunya. Dins aquest
projecte s’ofereix als ajuntaments la cessió gratuïta del programari de gestió integral per
a les policies locals de Catalunya, anomenat SIPCAT, que permet interconnectar amb
els sistemes d’informació del cos de Mossos d’Esquadra i amb el centre de gestió de
trucades d’urgència 112 per a la seva gestió d’emergències.
Per tal d’adherir l’Ajuntament de Roses a la Xarxa Rescat i obtenir també el programari
SIPCAT, s’ha de signar els convenis de col·laboració corresponents amb el Departament
d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Roses.
2. Pel que fa als costos de la Xarxa Rescat, l’Ajuntament té l’obligació d’adquirir terminals
que estiguin homologats amb la Xarxa Rescat i participar en els costos d’explotació que
es poden compensar amb l’obligació compromesa per l’Ajuntament de cedir d’ús d’un
espai municipal per a la ubicació dels equipaments tècnics de Rescat, si el funcionament
òptim de la xarxa ho requerís.
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3. La Generalitat de Catalunya assumeix els costos d’inversió en infraestructura de la Xarxa
Rescat i mitjançant el Centre d’Operacions Rescat proporcionaria a l’Ajuntament un
servei d’atenció a l’usuari per atendre les incidències que puguin afectar el funcionament
de la Xarxa Rescat a l’àmbit del municipi i també faria la gestió del manteniment dels
equips i accessoris de la Xarxa Rescat adquirits per l’Ajuntament.
4. Pel que fa a la vigència dels dos convenis és il·limitada a partir, del moment de la
signatura del conveni.
5. En el pressupost general de l’Ajuntament per a l’any 2011 està contemplada la despesa
de la integració en la Xarxa Rescat en la partida 11 80 1320 20300.
6. Informes favorables del departament de la Policia Local núm. 15/11 de data 12 de gener
de 2011 i informe 431/11 de data 1 de juny de 2011 relatius a la integració de la Policia
Local de Roses a la Xarxa Rescat i a l’ús del programari de gestió SIPCAT.
7. Informe del departament d’Informàtica de data 26 de maig de 2011.
8. Informe dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Roses de data 4 de juliol de 2011.
9. La Comissió Informativa Genèrica del Ple, a la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 18
de juliol de 2011, va emetre un dictamen favorable al respecte.

Fonaments de dret
Primer. Article 6 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions i procediment
administratiu comú.
Segon. Articles 303 i 311 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres activitats i serveis (ROAS).
Tercer. Articles 308 i 309 del Reglament d’obres activitats i serveis (ROAS).
Proposta de resolució
El senyor Ángel Tarrero González, regidor de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de
Roses, proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD
1r. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Roses per a l’adhesió de l’Ajuntament a la Xarxa Rescat de
radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya.
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2n. Aprovar el conveni de cessió d’ús del programari de gestió i suport als processos de les
policies locals denominat SIPCAT entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament de Roses.
3è. Facultar a l’alcalde, com a President d’aquesta Corporació i en representació d’aquest
Ajuntament de conformitat amb el que estableix l’article 21.1. b) de la Llei 7/1985 de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, per subscriure els convenis esmentats i
quants documents siguin necessaris en la seva execució.
4rt. Trametre l’acord i una còpia del conveni al Departament de l’Interior de la Generalitat de
Catalunya.
5è.- Comunicar l’adopció de l’acord al Cap de la Policia Local, al Departament d’Intervenció
i al Departament d’Informàtica de l’Ajuntament de Roses. EXP. 395/11*

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sr. Juanjo Viñuela.- Recorda als presents que ja van manifestar a la passada comissió
informativa que el seu grup sempre serà favorable a tot el que representen iniciatives per la
millora i optimització de recursos, la millora en l’eficiència i la gestió operativa de la Policia
Local. Adreça al senyor Àngel Tarrero un parell de preguntes.
1.- La integració a la xarxa Rescat, entén que suposarà la substitució definitiva de l’actual
sistema de radiocomunicacions que tenim, que va presentar alguna deficiència.
2.- També pregunta si una vegada integrats a la xarxa rescat això suposarà l’adhesió al
programari SIDCAT. Creu que una cosa és prèvia a l’altra i demana si li poden explicar quin
serà el calendari o les fases d’implementació, tant pel que fa a la xarxa de rescat com pel
que fa al programari SIDCAT.

RESPOSTA DEL REGIDOR PONENT
Sr. Àngel Tarrero.- Respon que és el mateix que li va respondre a la comissió informativa.
En principi s’adhereixen a la xarxa rescat, perquè havien observat que tenien problemes,
sobretot de seguretat, perquè qualsevol persona que tingués coneixements bàsics en el
tema de telecomunicacions els podia interceptar totes les converses entre les patrulles i les
policies. Aleshores es va determinar d’adherir-nos a la xarxa rescat, precisament per evitar
aquest tipus d’intervenció, per gent que no està al cas. Ho fan perquè està encriptat, d’una
manera que és molt difícil amb uns coneixements límitats puguin entrar dintre d’aquesta
xarxa Rescat, perquè això funciona via satèlit i és un sistema que tenen les policies locals
d’algunes poblacions de Catalunya, així com Mossos d’Esquadra, el SEM, Protecció Civil i
bombers.
És un sistema que, en cas de tenir alguna urgència, permet, a través dels canals privats
oberts a nivell local fer la recerca d’una persona extraviada o fer alguna intervenció en cas
d’incendi o de nevades, com les del mes de març de l’any passat.
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Va unida una cosa amb l’altre, quan ja agafes la xarxa de rescat, ja va inclòs el SIDCAT, que
és el sistema que van comentar a la comissió informativa que és tenir l’accés a la xarxa
immediata de qualsevol problema que sorgeix a qualsevol lloc de Catalunya, tenir la
informació al mateix moment que s’està produint, una vegada estiguin entrades les dades
dintre del sistema informàtic de la Generalitat de Catalunya, dels Mossos d’Esquadra.
Sr. Juanjo Viñuela.- Pregunta si hi ha un calendari de les diferents fases dels sistema
operatiu.
Sr. Àngel Tarrero.- En principi, pensaven que el calendari havien de fer-lo a primers de juny,
però s’ha retardat una mica per qüestions administratives.
Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, s’acorda aprovar la
proposta tal com ha estat presentada i s’eleva a acord plenari.
08.- ATORGAMENT DE PODER GENERAL PER A PLETS.
El senyor Carles Pàramo i Ponsetí, alcalde president, presenta la proposta d’acord que és
del tenor literal següent:

Identificació del document
Atorgament de poder general per a plets.
Antecedents
1. D’acord amb la normativa processal, per a l’exercici de les accions judicials o per a la
defensa dels interessos de la corporació en aquells plets en què l’Ajuntament sigui part,
la compareixença davant jutjat o tribunal ha de ser per mitjà de procurador legalment
habilitat.
2. En data 22 de maig de 2011 es varen celebrar eleccions municipals i en data 11 de juny
de 2011 es va produir el cessament en funcions de l’anterior consistori i constitució del
nou Ajuntament.
3. Procedeix, a tenor d’allò manifestat en els apartats anteriors, que l’alcalde president
atorgui nous poders generals per a plets.
4. La Comissió Informativa Genèrica del Ple, en sessió ordinària del dia 18 de juliol de
2011, ha emès un dictamen favorable al respecte.
A proposta de l’alcalde president de la corporació, senyor Carles Pàramo i Ponsetí, el Ple
adopta el següent
Acord
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1. Atorgar poder general per a plets a favor dels procuradors que es relacionen a l’escrit
annex a aquesta Proposta.
2. Facultar a l’alcalde president, perquè formalitzi en document notarial els esmentats
poders.
3. Comunicar aquest acord als Serveis Jurídics municipals.= Exp. 2949/2011*

Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, s’acorda aprovar la
proposta tal com ha estat presentada i s’eleva a acord plenari.
09.- DONAR COMPTES DEL DECRET D’ALCALDIA DE 12 DE JULIOL DE 2011, PEL
QUAL S’ESMENA EL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 1842/22.06.2011, EN RELACIÓ AMB
LES MATÈRIES DE DUES ÀREES
El senyor Carles Pàramo i Ponsetí, alcalde president, dóna comptes al ple del decret que es
transcriu a continuació.
Identificació del document
Donar comptes al Ple del decret de l’alcaldia de data 12 de juliol de 2011, pel qual s’esmena
el decret d’alcaldia núm. 1842/22.06.2011, en relació amb les matèries de dues àrees.
Antecedents
1. El senyor Carles Pàramo i Ponsetí, alcalde president, informa del Decret del tenor literal
que a continuació es relaciona, l’assumpte del qual fou dictaminat favorablement per la
Comissió Informativa Genèrica del Ple, a la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 18 de
juliol de 2011.

“DECRET DE L’ALCALDIA
Antecedents
1. Eleccions municipals del dia 22 de maig de 2011.
2. Constitució de l’Ajuntament i presa de possessió de l’alcalde i dels regidors de la
Corporació el dia 11 de juny de 2011.
3. Decret d’alcaldia núm. 1842/ 22.06.2011, de data 20 de juny de 2011, pel qual es
constitueix el cartipàs municipal integrat per les diferents àrees de l’Ajuntament i amb les
delegacions genèriques d’àrea que s’hi indiquen.
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4. S’ha advertit un error de transcripció en alguna de les matèries incloses a les Àrees
d’Infraestructures i Serveis Públics i de Seguretat Ciutadana, ja que les matèries
relatives a senyalització vial i semàfors no depenen de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis
sinó de l’Àrea de Seguretat Ciutadana.
Fonaments de dret
Primer. Article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local.
Segon. Article 56 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya que va ser
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Tercer. Articles 43, 44 i 45 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals que v a ser aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Quart. Articles 29 a 34 del Reglament Orgànic Municipal.

Resolució
Per tot això, en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides,
RESOLC:
1.Esmenar el Decret d’Alcaldia núm. 1842/22.06.2011, de data 20 de juny de 2011, en el
sentit que les matèries de senyalització vial i semàfors, en comptes de dependre de l’Àrea
d’Infraestructures i Serveis Públics han de dependre de l’Àrea de Seguretat Ciutadana.
2. Notificar el present decret als regidors responsables de les Àrees més amunt
esmentades, ,conferides als senyors Josep Maria Mas Blanch Ponce (Infraestructures i
Serveis Públics) i Angel Tarrero González (Seguretat Ciutadana), perquè en tinguin
coneixement.
3. Donar comptes d’aquest decret al Ple, a la propera sessió que se celebri i publicar-ho al
Butlletí Oficial de la Província.
Roses, 12 de juliol de 2011.- L’alcalde president. Carles Pàramo i Ponsetí. Davant meu, El
secretari general. Fco. Luis Muñoz Cameo”.=Exp. 2682/2011*

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sr. Francisco Martinez.- Tal com varen comentar a la comissió informativa, només era donar
comptes, però ells no estan d’acord en el fet que la Policia Local es dediqui a pintar.
Entenen que la Policia Local ha de fer de Policia i no pas de pintors.
RESPOSTA DE L’ALCALDIA
283

Alcalde.- Respon que estan remodelant el funcionament de l’Ajuntament, intenten donar-hi el
màxim d’agilitat i ningú diu aquí que els policies hagin de pintar, estan dient que dependrà
de l’àrea de Seguretat Ciutadana, per buscar precisament aquesta agilitat. Que sigui la
pròpia àrea que gestioni com es pinta, com es posen els semàfors, on es posen, si s’avarien
i totes aquestes coses.
A l’afirmació del senyor Martinez que diu que no hi estan d’acord, li recorda que no és un
tema de votació, sinó que és donar comptes del decret.
El Ple en queda assabentat.

10.- RATIFICAR LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 1799/10.06.2011, DE DATA 26 DE
MAIG DE 2011, PER LA QUAL ES VA APROVAR EL PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ
ENTRE LA FUNDACIÓ CASA DE CULTURA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I
L’AJUNTAMENT DE ROSES PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE FITAG
El senyor Marc Danés, responsable de l’àrea de Cultura, presenta la proposta d’acord que
és del tenor literal següent:

Identificació de l’expedient
Proposta del regidor responsable de l’Àrea de Cultura relativa a la ratificació de la resolució
d’alcaldia núm. 1799/10.06.2011, de data 26 de maig de 2011, per la qual s’ha aprovat el
següent acord:
“Antecedents
1. En data 1 d’abril de 2011 (RE:5368/2011) la Fundació Casa de Cultura de la Diputació
de Girona tramet un escrit en què informa que, com any, promou i organitza el festival
Internacional de Teatre Amateur de Girona (FITAG), que enguany arriba a l’onzena
edició sota la direcció de l’actor i director Martí Peraferrer i que tindrà lloc els darrers
dies del mes d’agost de 2011.
2. El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (FITAG) és un esdeveniment
cultural organitzat per la Diputació de Girona que constitueix un important aparador de
propostes de teatre amateur català i internacional, alhora que exerceix de motor de
creativitat que dinamitza i posa en valor el teatre no professional que es fa a les nostres
comarques.
L'objectiu del festival és continuar programant el millor teatre amateur que es fa arreu de
les nostres viles i pobles. Per això coprodueix i ajuda a tirar endavant projectes que facin
pujar el llistó del risc i de la qualitat, i segueix propiciant l'intercanvi i el diàleg per tal de
fomentar l'amistat i exportar teatre fora del nostre àmbit més proper.
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3. L’Ajuntament de Roses té la voluntat de col·laborar en les iniciatives de promoció de la
cultura, en general, i del teatre, en particular. El Fitag als municipis acull companyies
locals, nacionals i internacionals a la ciutat de Girona durant l’última setmana d’agost i
proposa estendre aquesta manifestació artística al conjunt de la demarcació.
4. En el marc d’aquest protocol de col·laboració, la Fundació Casa de Cultura es
compromet a dur a Roses obres de teatre amateur internacionals representades per
grups de qualitat, ja seleccionades per la direcció del festival. Així mateix, confeccionarà
el programa i seleccionarà els grups que, per les seves característiques tècniques i el
seu nivell artístic, formaran part del projecte Fitag als municipis.
La direcció del Festival consensuarà amb els responsables de l’Ajuntament els grups
que hi podran actuar i la data de l’actuació, que serà sempre dins de les dates de
celebració del FITAG.
La Fundació assumeix les despeses de desplaçament dels grups a les diferents
poblacions i les despeses de la producció tècnica de l’espectacle que presentin. Els
grups aniran acompanyats per un intèrpret o guia per facilitar la relació amb el personal
de cada localitat i la Fundació també assumeix l’assegurança mèdica dels participants en
els seus desplaçaments.
El FITAG inclourà el Fitag als municipis a tots els elements de difusió i publicitat del
festival i facilitarà a l’Ajuntament cartells i programes genèrics per tal que es puguin
completar amb la informació d’actuació al municipi.
5. Per la seva part, l’Ajuntament de Roses es compromet a posar a disposició del grup
internacional que aculli un teatre o espai escènic amb l’equipament tècnic i el personal
tècnic adients per a una companyia amateur.
A més a més, l’Ajuntament farà una aportació econòmica de mil euros (1.000,00 €) a la
Fundació Casa de Cultura de Girona per cobrir part de les despeses dels
desplaçaments, allotjaments i producció tècnica del projecte FITAG als municipis.
També assumirà les despeses d’un àpat per als components del grup acollit.
L’Ajuntament farà difusió de l’actuació pels seus canals habituals (agendes culturals,
pàgines web municipals, etc.).
L’Ajuntament posarà en contacte els grups de Roses amb el grup internacional acollit per
fomentar l’intercanvi de coneixements i facilitar la circulació de les companyies arreu.
6. El protocol de col·laboració tindrà una vigència d’un any, a partir de la data de la seva
signatura.
7. El protocol de col·laboració entre la Fundació Casa de Cultura de la Diputació de Girona i
l’Ajuntament de Roses per al desenvolupament del projecte Fitag als municipis figura a
l’expedient.
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8. En data 17 de maig de 2011, el tècnic de Cultura i Patrimoni ha informat favorablement
la present proposta.
9. Els Serveis Jurídics de la corporació han informat favorablement el protocol de
col·laboració obrant a l’expedient.

Fonaments de dret
-

Article 9 i 6.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

-

Articles 308 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).

Resolució
Per tot això, en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides,
R E S O L C:
1.- Aprovar el protocol de col·laboració entre la Fundació Casa de Cultura de la Diputació de
Girona i l’Ajuntament de Roses per al desenvolupament del projecte Fitag als municipis de
la demarcació de Girona.
2.- Facultar l’alcaldessa presidenta en funcions per a la signatura del protocol esmentat i de
tots els documents que resultin necessaris per a la seva execució.
3.- Aprovar la despesa total de mil tres-cents euros (1.300,00 €) dels quals, mil euros
(1.000,00 €) corresponen a l’aportació econòmica a les despeses dels desplaçaments,
allotjaments i producció tècnica del projecte a imputar a l’aplicació pressupostària 11 40
3350 22690 Programació i activitats Teatre. Els tres-cents euros (300,00 €) restants
corresponen a la despesa estimada d’un àpat per als components del grup acollit a imputar
a l’aplicació pressupostària 11 10 9122 22601 Atencions Protocolàries.
4.- Notificar el present acord a la Fundació Casa de Cultura de la Diputació de Girona, així
com a la Direcció General de l’Administració Local, juntament amb una còpia del conveni.
5.- Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció per al seu coneixement i als
efectes oportuns.
6.- Ratificar aquest acord pel proper Ple que se celebri.”
En data 18 de juliol de 2011, la Comissió Informativa Genèrica del Ple ha dictaminat
favorablement la present proposta.
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A proposta del Sr. Marc Danés i Zurdo, regidor responsable de l’Àrea de Cultura, el Ple de la
corporació adopta el següent
ACORD:
PRIMER.- Ratificar la resolució d’alcaldia núm. 1799/10.06.2011, de data 26 de maig de
2011, per la qual es va aprovar el protocol de col·laboració entre la Fundació Casa de
Cultura de la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Roses per al desenvolupament del
projecte Fitag als municipis de la demarcació de Girona.
SEGON.- Notificar aquest acord a la la Fundació Casa de Cultura de la Diputació de Girona i
a la Direcció General de l’Administració Local del Departament de Governació, juntament
amb una còpia del protocol de col·laboració.
TERCER.- Comunicar el present
corporació.=EXP. 1641/2011*

acord

al

Departament

d’Intervenció

d’aquesta

EXPLICACIÓ DEL REGIDOR PONENT
Sr. Marc Danés.- Afegeix que degut a què va ser un dels punts que van suscitar més interès
a la darrera comissió informativa, informa que el grup de teatre es diu : “Grupo de teatro sin
horario”, És un grup de teatre de San Bartolomé Tirajana de l’illa de Gran Canària.
L’espectacle que presentarà el proper dia 26 d’agost a les 10 del vespre es diu “El Caballero
Extravagante” i que a banda de ser el teatre municipal de Roses, aquestes obres es fan en
un format gratuït, perquè tothom pugui anar veure aquest teatre amateur.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sr. Juanjo Viñuela.- Tal com van comentar a la comissió informativa, el Grup municipal
Socialista sempre donarà suport a aquest tipus d’iniciatives culturals. Els semblava perfecte i
tan si és amb la Casa de Cultura de Girona com amb altres administracions, l’Equip de
Govern sempre rebrà el suport del Grup Municipal Socialista.
Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, s’acorda aprovar la
proposta tal com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.

11.- PROPOSTA RELATIVA A LA CESSIÓ URBANÍSTICA, A FAVOR DE
L’AJUNTAMENT DE ROSES, D’UNA PORCIÓ DE LA FINCA SITUADA AL CARRER
RAMAL VELÀZQUEZ, NÚM. 9, AFECTADA PER VIALITAT
El senyor Carles Pàramo i Ponsetí, alcalde president, presenta al ple la proposta del tenor
literal següent:
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Identificació de l'expedient
Expedient de cessió urbanística, a favor de l’Ajuntament de Roses, d’una porció de la finca
(166 m2) situada al carrer Ramal Velazquez, número 9, propietat dels senyors Franck
Richard, Corine i Denis Rocaboy, afectada per vialitat.
Antecedents
1. Per acord de Junta de Govern Local de data 25 de febrer de 2011, s’aprova
definitivament el Projecte d’urbanització del final del carrer Ramal Velázquez, d’iniciativa
privada.
Segons s’estableix en aquest projecte, s’ha d’efectuar la cessió d’una porció de terreny
de 166 destinada a vialitat segons el PGOU.
2. Posteriorment, s’aprova el POUM de Roses (DOGC 5682 de 30.07.2010) el qual preveu
un ajustament de les alineacions en aquest àmbit, de manera que l’afectació de la finca
per a vialitat és menor.
3. Segons el Projecte d’Urbanització aprovat, si bé es preveu la cessió de 166 m2 de
terreny destinat a vialitat, només es preveu la urbanització de 123,78 m2, ja que és la
part necessària per a executar el giratori.
4. En data 1 de juny de 2011 la tècnica d’administració general de Serveis jurídics emet un
informe, segons el qual conclou:
“Per tot l’exposat s’informa favorablement la cessió proposada, segons document adjunt,
als efectes que la finca adquireixi la condició de solar i s’executi la urbanització que
manca.
Tanmateix, si el tram de vial que continua després de la rotonda no és necessari ja que
ni duu enlloc i tampoc es preveu urbanitzar, es proposa traslladar al Departament tècnic
de l’Àrea de Serveis Territorials la possibilitat d’eliminar la qualificació d’aquesta porció
de vial mitjançant una modificació puntual del POUM, de manera que aquest reculli la
realitat física i necessària del carrer Ramal Velázquez. Posteriorment, l’Ajuntament pot
alienar la porció cedida com a parcel·la sobrera de vialitat, segons la tramitació prevista
en el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni
dels ens locals (article 12).”
5. Obra a l’expedient el document de cessió d’una porció de vialitat de la finca situada al
carrer Ramal Velazquez, número 9, degudament formalitzat en data 17 de juny de 2011,
pel secretari general i l’alcalde president de l’Ajuntament de Roses, i per dos dels tres
copropietaris de la finca, els senyors Franck Richard (50% propietat)i Denis Rocaboy
(25% propietat). D’aquesta manera quedarà pendent la compareixença de la senyora
Corine Rocaboy, coopropietaria (25% propietat), a fi que formalitzi l’addenda al
document de cessió.
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6. La Comissió Informativa Genèrica del Ple, a la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 18
de juliol de 2011, va dictaminar favorablement l’assumpte més amunt esmentat.
Fonaments de dret

Normativa aplicable
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme de Catalunya (TRLUC)
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme
(RLUC).
- Real Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s’aproven les normes complementàries al
reglament per a l’execució de la Llei Hipotecària sobre la inscripció en el Registre de la
Propietat d’actes de naturalesa urbanística (NCRH), article 30.3.
- Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens
locals.
Naturalesa de la cessió
Es tracta de la cessió d’un vial, necessària perquè la finca obtingui la condició de solar i es
pugui edificar. L’article 40.3 del RU estableix que els propietaris de sòl urbà no consolidat no
inclòs pel planejament general en sectors subjectes a PMU ni en polígons d’actuació
urbanística tenen el deure de cedir gratuïtament a l’Ajuntament, de manera prèvia a
l’edificació, la part dels terrenys destinada a carrers i qualsevol altre tipus de via del sistema
urbanístic de comunicacions, o a llurs ampliacions, sempre que aquesta cessió sigui
necessària perquè la resta de sòl adquireixi la condició de solar i es pugui construir d’acord
amb les determinacions del planejament urbanístic general.
Aquesta cessió es pot formalitzar en document administratiu, sense que sigui necessari
elevar-lo a públic. Tal com estableix l’article 30.3 del NCRH, és suficient la formalització de
l’acord de les parts amb l’Ajuntament en acta administrativa, de la qual se n’estendrà
certificació, segons l’article 2 del mateix reglament, per a poder-la inscriure al Registre de la
Propietat, a favor de l’Ajuntament.
A proposta del senyor Carles Pàramo i Ponsetí, alcalde president de l’Ajuntament de Roses,
el Ple adopta el següent:
ACORD
1. Acceptar la cessió entre l’Ajuntament de Roses i els senyors Franck Richard i Denis
Rocaboy, de la porció de la finca cadastral número 6870514EG1767S0001AS,
equivalent a 166 m2, situada al carrer Ramal Velazquez, número 9, d’aquest terme
municipal, als efectes que la finca adquireixi la condició de solar i s’executi la
urbanització que manca, segons el contingut del document de cesió d’una porció de
vialitat de l’esmentada finca, formalitzat en data 17 de juny de 2011.
2. Inscriure la porció de finca cedida al Registre de la Propietat a favor de l’Ajuntament de
Roses, seguint els requisits establerts a l’article 30.3 del RD 1093/1997.
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3. Inscriure l’esmentada cessió a l’Inventari municipal.
4. Comunicar la formalització de les cessions al Departament Tècnic i Jurídic Administratiu
de l’Àrea de Serveis Territorials, així com als Departaments de Gestió Tributària i GIS
per al seu coneixement i als efectes oportuns, juntament amb una còpia del document de
cessió.
5. Notificar el present acord al senyor Xavier Masias, com a representant dels propietaris
de la porció de finca cedida.
6. Condicionar l’eficàcia d’aquest acord a la formalització de la cessió per part de la
senyora Corine Rocaboy, propietària d’1/4 part de la finca. Per la qual cosa, un cop
acomplerta aquesta condició suspensiva, es podrà executar l’acord. Exp. 1356/2011*
Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, s’acorda aprovar la
proposta tal com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.
12.- PROPOSTA RELATIVA A L’EXPROPIACIÓ FORÇOSA DE LA FINCA SITUADA AL
CARRER PALMEROLA I TRULLS, NÚM.18, PROPIETAT DE LA SENYORA DOLORES
JOFRE BONSSOMS
El senyor Carles Pàramo i Ponsetí, alcalde president, presenta al ple la proposta del tenor
literal següent:
Identificació de l’expedient
Proposta relativa a l’expropiació forçosa de la finca situada al carrer Palmerola i Trulls,
núm.18, propietat de la senyora Dolores Jofre Bonssoms.
Antecedents
1. Mitjançant acord de ple de data 26 d’octubre de 2010 es resolia declarar la necessitat
d’ocupació de la finca situada al carrer Palmerola i Trulls núm.18, i aprovar la relació
concreta i individualitzada dels béns i drets afectats per l’expropiació.
2. En el tràmit d’avinença previst en l’article 24 de la LEF no va ser possible arribar a un
acord amb la propietat, per la qual cosa per resolució d’alcaldia de data 12 de gener de
2011 es va decidir obrir peça separada per a la finca, per a determinar el preu just per a
la seva expropiació, i es requerí a la interessada perquè en el termini de 20 dies, a
comptar des de la recepció de la notificació, presentés full d’apreuament.
3. En data 28.01.2011 (RE 1364/2011) la sra. Dolores Jofre Bonssoms, presenta full
d’apreuament per un valor de 145.000€ per la finca del carrer Palmerola i Trulls, 18.
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4. Per acord de ple de data 28 de març de 2011, es va rebutjar per desproporcionada i
mancada de justificació, la valoració presentada per la propietat. Així mateix,
l’Ajuntament va formular full d’apreuament per valor de 110.250€ per la finca del carrer
Palmerola i Trulls, 18, amb el 5% de premi d’afecció inclòs.
5. Es va donar trasllat del full d’apreuament municipal a la propietat, la qual, mitjançant
instància de data 20.05.2011 (RE8399) manifesta el seu acord exprés amb les
valoracions.
6. En data 25 de maig de 2011 la tècnica d’administració general de Serveis Jurídics emet
un informe favorable en relació amb aquest assumpte.
7. La Comissió Informativa Genèrica del Ple, a la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 18
de juliol de 2011, va dictaminar favorablement l’assumpte més amunt esmentat.
Fonaments de Dret
Són d’aplicació els següents articles de la Llei d’expropiació forçosa:
Article 48 1. Una vegada determinat el preu just, s’ha de pagar la quantitat resultant en el
termini màxim de sis mesos.
2. El pagament s’ha d’efectuar mitjançant un taló nominatiu a l'expropiat o per transferència
bancària, en el cas en què l'expropiat hagi manifestat el desig de rebre el preu precisament
per aquest mitjà.
Article 51 Un cop fet efectiu el preu just, o consignat en la forma que disposa l'article
anterior, la finca es pot ocupar per via administrativa o es pot exercir el dret expropiat,
sempre que no s'hagi fet ja en virtut del procediment excepcional que regula l'article següent
Article 53 L'acta d'ocupació, que s'ha d’estendre a continuació del pagament, acompanyada
dels justificants, és títol suficient perquè en el registre de la propietat i en els altres registres
públics s'inscrigui la transmissió de domini o se’n prengui nota i es faci, si s’escau, la
cancel·lació de les càrregues, els gravàmens i els drets reals de tota mena a què estigui
afectada la cosa expropiada.
L'acta d'ocupació, acompanyada del justificant de la consignació del preu o del resguard de
dipòsit corresponent, té els mateixos efectes.
Els documents esmentats són també títols d’immatriculació en el registre de la propietat.
A proposta del senyor Carles Pàramo i Ponsetí, alcalde president de l’Ajuntament de Roses,
el Ple adopta del següent
ACORD
1. Fixar el preu just de la finca situada al carrer Palmerola i Trulls, 18 per valor de 110.250€
amb el 5% de premi d’afecció inclòs.
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2. Aprovar la despesa per un import de 110.250,00€, en concepte de preu just per a
l’expropiació de la finca esmentada al punt anterior. Imputar aquesta despesa a
l’aplicació pressupostària següent 11.20.1510.61000.
3. Fixar la data en què ha de comparèixer la interessada al despatx de l’Alcaldia, ubicat a la
Plaça Catalunya, 12, 1r. Pis (Casa Mallol), a fi de formalitzar l’acta de pagament i
ocupació, mitjançant citació formal, en el termini màxim de deu dies a partir del següent
a la recepció d’aquesta notificació.
4. Ordenar el pagament d’aquesta quantitat a la Sra. Dolores Jofre Bonssoms, amb DNI.
núm. 40390114K, en el moment de formalitzar la corresponent acta de pagament.
5. Comunicar a la Sra. Dolores Jofre Bonssoms que una vegada efectuat el pagament
l’Ajuntament ocuparà els béns i els drets expropiats dels quals és titular. En la data
assenyalada per a l’ocupació, els béns expropiats hauran de quedar lliures i expedits.
6. Una vegada signades les actes de pagament i ocupació, caldrà inscriure la finca
expropiada el Registre de la Propietat i a l’Inventari de béns immobles de la corporació,
així com comunicar la disponibilitat dels terrenys als serveis tècnics de l’Àrea de Serveis
Territorials, als efectes oportuns.
7. Notificar aquest acord a la interessada, als departaments d’Intervenció, de Tresoreria i al
Jurídic Administratiu de l’àrea de Serveis Territorials (Pla de Barris) als efectes oportuns.
8. Facultar l’alcalde perquè subscrigui tots els documents, públics o privats, que siguin
necessaris per al desenvolupament del present acord. Exp.4018/2009*
Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, s’acorda aprovar la
proposta tal com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.
13.- PROPOSTA RELATIVA A L’EXPROPIACIÓ FORÇOSA DE LA FINCA SITUADA AL
CARRER SANT ISIDRE, NÚM. 22, PROPIETAT DE LA SENYORA DOLORES JOFRE
BONSSOMS
El senyor Carles Pàramo i Ponsetí, alcalde president, presenta al ple la proposta del tenor
literal següent:
Identificació de l’expedient
Proposta relativa a l’expropiació forçosa de la finca situada al carrer Sant Isidre núm.22,
propietat de la senyora Dolores Jofre Bonssoms.
Antecedents
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1. Mitjançant acord de ple de data 26 d’octubre de 2010 es resolia declarar la necessitat
d’ocupació de la finca situada al Carrer Sant Isidre, 22, i aprovar la relació concreta i
individualitzada dels béns i drets afectats per l’expropiació.
2. En el tràmit d’avinença previst en l’article 24 de la LEF no va ser possible arribar a un
acord amb la propietat, per la qual cosa per resolució d’alcaldia de data 12 de gener de
2011 es va decidir obrir peça separada per a la finca, per a determinar el preu just per a
la seva expropiació, i es requerí a la interessada perquè en el termini de 20 dies, a
comptar des de la recepció de la notificació, presentés full d’apreuament.
3. En data 28.01.2011 (RE 1363/2011) la sra. Dolores Jofre Bonssoms, presenta full
d’apreuament per valor de 60.000€ corresponent a la finca del carrer Sant Isidre, 22.
4. Per acord de ple de data 28 de març de 2011, es va rebutjar per desproporcionada i
mancada de justificació, la valoració presentada per la propietat. Així mateix,
l’Ajuntament va formular full d’apreuament per valor de 44.002€ amb el 5% de premi
d’afecció inclòs.
5. Es va donar trasllat del full d’apreuament municipal a la propietat, la qual, mitjançant
instància de data 20.05.2011 (RE8399) manifesta el seu acord exprés amb les
valoracions.
6. En data 25 de maig de 2011 la tècnica d’administració general de Serveis Jurídics emet
un informe favorable en relació amb aquest assumpte.
7. La Comissió Informativa Genèrica del Ple, a la sessió ordinària que va tenir el dia 18 de
juliol de 2011, va dictaminar favorablement l’assumpte més amunt esmentat.

Fonaments de Dret
Són d’aplicació els següents articles de la Llei d’expropiació forçosa:
Article 48 1. Una vegada determinat el preu just, s’ha de pagar la quantitat resultant en el
termini màxim de sis mesos.
2. El pagament s’ha d’efectuar mitjançant un taló nominatiu a l'expropiat o per transferència
bancària, en el cas en què l'expropiat hagi manifestat el desig de rebre el preu precisament
per aquest mitjà.
Article 51 Un cop fet efectiu el preu just, o consignat en la forma que disposa l'article
anterior, la finca es pot ocupar per via administrativa o es pot exercir el dret expropiat,
sempre que no s'hagi fet ja en virtut del procediment excepcional que regula l'article següent
Article 53 L'acta d'ocupació, que s'ha d’estendre a continuació del pagament, acompanyada
dels justificants, és títol suficient perquè en el registre de la propietat i en els altres registres
públics s'inscrigui la transmissió de domini o se’n prengui nota i es faci, si s’escau, la

293

cancel·lació de les càrregues, els gravàmens i els drets reals de tota mena a què estigui
afectada la cosa expropiada.
L'acta d'ocupació, acompanyada del justificant de la consignació del preu o del resguard de
dipòsit corresponent, té els mateixos efectes.
Els documents esmentats són també títols d’immatriculació en el registre de la propietat.
A proposta del senyor Carles Pàramo i Ponsetí, alcalde president de l’Ajuntament de Roses,
el Ple, adopta del següent
ACORD
1. Fixar el preu just de la finca situada al carrer Sant Isidre, 22 per valor de 44.002€ amb el
5% de premi d’afecció inclòs.
2. Aprovar la despesa per un import de 44.002,00€, en concepte de preu just per a
l’expropiació de la finca esmentada al punt anterior. Imputar aquesta despesa a
l’aplicació pressupostària següent 11.20.1510.61000
3. Fixar la data en què ha de comparèixer la interessada al despatx de l’Alcaldia, ubicat a la
Plaça Catalunya, 12, 1r. Pis (Casa Mallol), a fi de formalitzar l’acta de pagament i
ocupació, mitjançant citació formal, en el termini màxim de deu dies a partir del següent
a la recepció d’aquesta notificació.
4. Ordenar el pagament d’aquesta quantitat a la Sra. Dolores Jofre Bonssoms, amb DNI.
núm. 40390114K, en el moment de formalitzar la corresponent acta de pagament.
5. Comunicar a la Sra. Dolores Jofre Bonssoms que una vegada efectuat el pagament
l’Ajuntament ocuparà els béns i els drets expropiats dels quals és titular. En la data
assenyalada per a l’ocupació, els béns expropiats hauran de quedar lliures i expedits.
6. Una vegada signades les actes de pagament i ocupació, caldrà inscriure la finca
expropiada el Registre de la Propietat i a l’Inventari de béns immobles de la corporació,
així com comunicar la disponibilitat dels terrenys als serveis tècnics de l’Àrea de Serveis
Territorials, als efectes oportuns.
7. Notificar aquest acord a la interessada, als departaments d’Intervenció, de Tresoreria i al
Jurídic Administratiu de l’àrea de Serveis Territorials (Pla de Barris) als efectes oportuns.
8. Facultar l’alcalde perquè subscrigui tots els documents, públics o privats, que siguin
necessaris per al desenvolupament del present acord. Exp.4018/2009*

EXPLICACIÓ DE L’ALCALDIA
Alcalde.- Explica que recentment ha parlat amb aquesta senyora i mostra la seva
conformitat. És una negociació que fa anys que dura i que van iniciar alguns dels avui
presents, com l’Agustí Donat.
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Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, s’acorda aprovar la
proposta tal com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.

14.- PROPOSTA RELATIVA A LA RATIFICACIÓ DE L’ACTA D’OCUPACIÓ DELS
TERRENYS DESTINATS A VIALITAT I ZONA VERDA DE LA URBANITZACIÓ
ARGONAUTA, ENTRE L’AJUNTAMENT DE ROSES I LA SENYORA MARIA GODO
SALETAS
El senyor Carles Pàramo i Ponsetí, alcalde president, presenta al ple la proposta del tenor
literal següent:
Identificació de l'expedient
Proposta relativa a la ratificació de l’acta d’ocupació dels terrenys destinats a vialitat i zona
verda de la urbanització Argonauta, entre l’Ajuntament de Roses i la senyora Maria Godó
Saletas.
Antecedents
1. En data 23 de juny de 2004, es va formalitzar l’acta d’ocupació dels terrenys destinats a
zona verda i vialitat, situats a la urbanització Argonauta, per part de la seva propietària i
promotora, la sra. Maria Godo Saletas i l’Ajuntament de Roses.
2. Amb la signatura d’aquesta acta es transmetia a l’Ajuntament la plena propietat de la
finca.
3. Si bé la finca ocupada es corresponia amb una antiga proposta efectuada per la
promotora durant l’execució de la urbanització, el PGOU de 1986 preveia una afectació
diferent en relació a la part destinada a zona verda, que no coincidia ni en límits ni en
superfície.
4. Amb la redacció del POUM de Roses vigent (DOGC 5682/30.07.2010), s’ha adaptat la
qualificació urbanística corresponent a la vialitat i a la zona verda, a la cessió realment
efectuada, de manera que l’Ajuntament no hagi d’adquirir per la via onerosa més
terrenys destinats a sistemes. Consta a l’expedient informe tècnic de data 13 d’agost de
2010.
5. En data 7 de juliol de 2011, la tècnica d’administració general de Serveis Jurídics emet
un informe favorable en relació amb aquest assumpte.
6. La Comissió Informativa Genèrica del Ple, a la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 18
de juliol de 2011, va dictaminar favorablement l’assumpte més amunt esmentat.
Fonaments de dret
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Article 30 del Real Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s’aproven les normes
complementàries al reglament per a l’execució de la Llei Hipotecària sobre la inscripció en el
Registre de la Propietat d’actes de naturalesa urbanística (NCRH).
Articles 48, 51 i 53 de la Llei d’Expropiació Forçosa i concordants del reglament.
A proposta del senyor Carles Pàramo i Ponsetí, alcalde president de l’Ajuntament de Roses,
el Ple adopta el següent:
ACORD
1. Ratificar el contingut de l’acta d’ocupació, signada en data 23 de juny de 2004, entre
l’Ajuntament de Roses i la senyora Maria Godo Saletas, i referenciada a la part
expositiva del present acord, així com del document gràfic adjunt a l’acta, on es delimita
la propietat de la senyora Godo Saletas i es grafia el nou vial proposat i la zona verda.
2. Incorporar-la a l’Inventari de béns municipal i inscriure-la al Registre de la Propietat.
3. Comunicar la formalització de la cessió al Departament tècnic de l’Àrea de Serveis
Territorials, a efectes de manteniment de terreny, així com als Departaments de Gestió
Tributària i GIS per al seu coneixement i als efectes oportuns, juntament amb una còpia
de l’acta d’ocupació.
4. Notificar el present acord a la senyora Godo Saletas i al Ministeri Fiscal, adjuntant còpia
de l’acta d’ocupació, per al seu coneixement. 4502/2001*
Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, s’acorda aprovar la
proposta tal com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.

15.- PROPOSTA RELATIVA A L’EXPEDIENT RECUPERACIÓ D’OFICI D’UN BÉ DE
DOMINI PÚBLIC, SITUAT A L’AV. PORT CANIGÓ, NÚM.3 OCUPAT PER LA SOCIETAT
MOTO ROSES, SL
El senyor Carles Pàramo i Ponsetí, alcalde president, presenta al ple la proposta del tenor
literal següent:
Identificació de l’expedient
Proposta relativa al recurs de reposició presentat per la senyora Ensangeix, en
representació de la societat Moto Roses, SL, contra l’acord de Ple de 28.02.11,
corresponent a la recuperació d’ofici d’un bé de domini públic, concretament del vial públic
situat a l’avinguda Port Canigó, núm.3 de la urbanització Santa Margarida de Roses, ocupat
per l’esmentada societat.
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Antecedents
1. Mitjançant Decret d’alcaldia de data 10 de març de 2010 es va acordar incoar l’expedient
per a la recuperació d’ofici d’una part del vial situat a l’Av. Port Canigó núm.3 de la
Urbanització de Santa Margarita, el qual es troba ocupat per una casa prefabricada i una
tanca.
En el mateix Decret, s’acordava concedir un termini d’audiència de 10 dies hàbils a Moto
Roses SL, com a únic interessat i pertorbador de la possessió, als efectes d’efectuar les
al·legacions que estimés oportunes.
2. En data 28 d’abril de 2010 es va notificar l’obertura del termini esmentat a Moto Roses
SL, sense que presentés cap escrit, ni dintre ni fora de termini.
3. Mitjançant acord de Ple de data 26 d’octubre de 2010, es va acordar disposar la
recuperació d’ofici del vial esmentat, i ordenar a l’interessat (Moto Roses SL) que en el
termini de 10 dies, a comptar des de la notificació de la resolució, cessés en la seva
actuació d’ocupació de l’esmentat bé objecte de recuperació i enretirés la casa de fusta i
la tanca que en limiten l’ús públic.
Així mateix, s’advertia que en cas que transcorregués el termini de 10 dies sense que
l’interessat efectués la despossessió del bé, l’Ajuntament executaria subsidiàriament la
recuperació d’ofici.
4. Aquest acord fou notificat a Moto Roses SL en data 5 de novembre de 2010, i contra el
mateix va interposar recurs de reposició, en data 7 de desembre de 2010 davant de
l’oficina de Correus (RE núm.19586/10.12.2010).
5. Mitjançant acord plenari de data 28 de febrer de 2011, es va inadmetre el recurs de
reposició per extemporani, la qual cosa li va ser notificada a l’interessat en data 15 de
març de 2011.
6. Mitjançant escrit de data 1 d’abril de 2011 (RE5374/2011) Moto Roses SL presenta
recurs de reposició contra l’acord de ple de data 28.02.2011.
7. En data 23 de maig de 2011, els Serveis Jurídics d’aquest Ajuntament emeten un
informe al respecte.
8. La Comissió Informativa Genèrica del Ple, a la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 18
de juliol de 2011, va dictaminar favorablement l’assumpte més amunt esmentat.

Fonaments de dret
1. Normativa d’aplicació
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions i del
procediment administratiu comú, articles 107, 113, 116 i 117.
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-

Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions públiques, article 55
de caràcter bàsic, i 56.
Reial Decret 1373/2009, de 28 d’agost, article 68.2 té caràcter de bàsic.

2. Temporalitat del recurs
En relació al primer i principal motiu del recurs, relatiu a l'extemporaneïtat del recurs, s’ha
d’informar que, en efecte, en aplicació de la normativa de procediment administratiu (article
38.4.c) de la Llei 30/1992, RJ-PAC), s’ha d’entendre que el recurs de reposició presentat en
data 7 de desembre de 2010, en l’oficina de Correus, ho va ser dintre del termini legalment
establert als efectes, el qual finalitzava el mateix dia 7.
Una mala transcripció de les dates en el moment d’elaborar l’informe jurídic va comportar
que, de forma errònia, s’entengués presentat fora de termini. Per aquest motiu, procedeix
estimar l’al·legació i admetre a tràmit el recurs presentat.
3. Qüestió de fons
Entrant a resoldre les qüestions plantejades en el recurs presentat en data 7 de desembre
de 2010 i que es reiteren en el recurs presentat en data 1 d’abril de 2011, l’al·legant
manifesta la improcedència d’iniciar una execució subsidiària d’uns treballs d’enretirada
d’una caseta prefabricada i una tanca que es troben ocupant vialitat pública, ja que el
procediment per a la recuperació d’ofici del domini públic adoleix d’un defecte nuclear, com
és no haver notificat individualment la seva iniciació a tots i cadascun dels copropietaris que
conformen la comunitat de l’edifici annex.
Afegeix el recurrent que Moto Roses SL tan sols és propietària de 3/101 parts de la propietat
veïna, “que suposadament hauria ocupat el vial”, i que en aplicació de la Llei de propietat
Horitzontal i de nombrosa jurisprudència que cita, en no tenir personalitat jurídica pròpia les
comunitats de propietaris, cal notificar la incoació de l’expedient de recuperació d’ofici a tots i
cadascun dels seus components, és a dir, a tots els propietaris que la conformen.
En primer lloc, cal recordar que no és l’edifici veí qui està ocupant el domini públic, sinó una
caseta de fusta i una tanca que no té cap tipus de vinculació legal -coneguda- amb aquest
altre edifici. L’Ajuntament té constància de què qui realment està pertorbant la possessió
pacífica i continuada del vial, és Moto Roses, SL, per la senzilla raó que hi té una oficina i
que ha reconegut expressament que l’està utilitzant per a la gestió dels amarratges.
Tanmateix, no existeix cap prova, ni tan sols indiciària, a part de la manifestació de Moto
Roses SL, que hagin estat tots i cadascun dels copropietaris de la finca adjacent al vial els
que han decidit ocupar el domini públic, construir-hi una caseta i tancar-la amb una tanca.
A més, les actuacions de l’Ajuntament amb Moto Roses SL ho són a títol individual, ja que
no es considera que actuï en representació de la comunitat de propietaris de la que forma
part, sinó que és part interessada en l’expedient en tant que única ocupant de domini públic.
En cas que a part de Moto Roses SL algú més estigués ocupant de forma il·legítima el
domini públic, caldria que aquest fet quedés provat en l’expedient, als efectes de garantir el
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procés contradictori. Tanmateix, tot i que Moto Roses SL manifesta que altres persones són
responsables d’aquesta ocupació, la càrrega de la prova d’aquests fets compet a qui els
al·lega, és a dir, a Moto Roses, SL, la qual cosa no ha fet en cap dels seus escrits i recursos.
Per tant, no hi ha cap document que acrediti aquest extrem, motiu pel qual les diligències
d’aquest expedient s’han entès només amb Moto Roses SL, de forma correcta.
La finalitat de la potestat administrativa de la recuperació d’ofici, és la protecció del domini
públic mitjançant la recuperació de la possessió d’aquell qui l’hagi usurpat de fet.
Per tot, no es pot estimar la pretensió consistent en notificar tots els tràmits de l’expedient de
recuperació d’ofici a tots i cadascun dels propietaris de la finca adjacent, per la senzilla raó
de què no ha quedat provat que siguin tots ells els que ocupen la vialitat municipal.
4. Fi de la via administrativa
Tal com estableix l’article 107 de la L30/1992 contra la resolució d’un recurs de reposició no
hi cabrà recurs de reposició.
Per tant, contra la desestimació d’aquest recurs queda oberta la via contenciosadminsitrativa.
A proposta del senyor Carles Pàramo i Ponsetí, alcalde president de l’Ajuntament de Roses,
el Ple adopta el següent:
ACORD
1. Estimar parcialment el recurs de reposició en el sentit d’admetre a tràmit el recurs
presentat en data 7 de desembre de 2010, ja que efectivament es va presentar abans de
la finalització del termini legal establert als efectes.
2. Desestimar la petició de notificar l’expedient administratiu de recuperació d’ofici del vial
públic, a tots els propietaris de la finca registral 24.523, adjacent a l’esmentat bé que es
pretén recuperar, per no haver quedat provada la seva intervenció en la possessió de
l’esmentat bé.
3. Confirmar el punt 2 de la part dispositiva de l’acord de Ple de data 28 de febrer de 2011
on s’acordà iniciar el procediment d’execució subsidiària dels treball d’enretirada de la
caseta prefabricada i de la tanca del vial públic a l’avinguda Port Canigó núm.3 de la
urbanització Santa Margarita, d’aquest terme municipal, a càrrec de l’empresa Moto
Roses SL, representada per la sra. Annick Ensargeix, per tal de donar compliment a
l’acord de ple de data 26 d’octubre de 2010. Exp.911/2010*

EXPLICACIÓ DE L’ALCALDIA
Alcalde.- Explica que el Port Canigó és una finca de Santa Margarida i és una finca que
dóna a un port interior de la marina de Santa Margarida.
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INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sr. Francisco Martinez.- Recorda que una vegada que s’hagi enretirat la caseta que hi ha
allà, que l’Ajuntament reclami el cost que ha tingut tota aquesta enretirada.
RESPOSTA DE L’ALCALDIA
Alcalde.- Suposa que en algun lloc ja deu estar acordat, perquè ho diuen subsidiàriament
que vol dir a càrrec d’ells, però que ho fa un mateix. En tot cas, que en prengui nota el
senyor secretari i que els ho aclareixi més endavant.
Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, s’acorda aprovar la
proposta tal com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.

16.- PROPOSTA RELATIVA A L’EXPEDIENT DE RECUPERACIÓ D’OFICI DEL BÉ DE
DOMINI PÚBLIC SITUAT A L’AVINGUDA NORD, NÚM.41 DE ROSES, LA QUAL ESTÀ
PRESUMPTAMENT TANCADA PER L’EMPRESA PRESTIGE RENT SL.
El senyor Carles Pàramo i Ponsetí, alcalde president, presenta al ple la proposta del tenor
literal següent:

Identificació de l’expedient
Proposta relativa a les al·legacions presentades en data 6 d’abril de 2011, RE 5809/2011,
pel sr. Manuel Montesinos Costa, advocat actuant en representació de Prestige Rent, SL,
dintre del termini concedit pel Decret d’alcaldia de data 1 de març de 2011, pel qual es resol
reiniciar l’expedient de recuperació d’ofici del bé de domini públic situat a l’Avinguda Nord,
41.
Antecedents
1. Mitjançant acord de Ple de data 24 de novembre de 2008 es va resoldre estimar en part
les al·legacions presentades pel Sr. Montesinos com a representant legal de la mercantil
Prestige Hotels SL, que defensaven que es tractava d’un bé patrimonial, ja que si bé
inicialment la finca situada a l’Avinguda Nord 41, estava prevista com a zona verda, és
cert que el PGOU la qualificava d’ús industrial. Per tant, es va acordar finalitzar la
tramitació de l’expedient de recuperació d’ofici per la via administrativa, i recórrer a la via
jurisdiccional civil, per tal de continuar amb la reivindicació d’aquest bé.
2. En data 22 de desembre de 2008 RE 18713, el sr. Josep Pey Turra, va presentar recurs
de reposició contra l’esmentat acord, pel qual demana, entre d’altres coses, Iniciar de
forma immediata les accions civils per a recuperar la possessió de la finca de titularitat
municipal.
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3. En data 4 d’agost de 2010 l’arquitecte municipal informa que la finca de la qual es pretén
la recuperació, té la següent qualificació urbanística segons el POUM de Roses (DOGC
núm 5682, de 30.07.2010): zonificació C4-sistemes generals d’espais lliures enjardinats.
4. Mitjançant Decret d’Alcaldia núm.736/11.03.11, de data 1 de març de 2011, s’acorda el
següent:
1. “Reiniciar expedient de recuperació d’ofici del bé de domini públic, situada a
l’Avinguda Nord, núm. 41, degut a la nova qualificació urbanística del bé en el POUM
com a zona verda (DOGC núm. 5682, de 30.07.2010) la qual ha estat
presumptament tancada per l’empresa Prestige Rent SL.
2. Concedir als qui resultin interessats en el procediment, un termini d’audiència de
quinze dies hàbils, a comptar des de la recepció d’aquesta comunicació, durant el
qual podran efectuar les al·legacions que estimin del seu interès.
3. L’expedient (Exp. 5226/2007) estarà de manifest a la vostra disposició a les oficines
municipals (Unitat de Serveis Jurídics-Patrimoni - Pl. Catalunya, núm. 12, 2n), entre
les 10,00 hores i les 14, 00 hores, durant tots els dies feiners fins a la finalització del
termini d’audiència que se us concedeix.
4. No continuar amb la reivindicació d’aquest bé per la via jurisdiccional civil, acordada
mitjançant acord de Ple de data 24 de novembre de 2008.
5. Modificar la qualificació urbanística de la finca a l’inventari de béns municipal, ja que
actualment ha passat a ser domini públic, i tramitar-ne la seva inscripció al Registre
de la Propietat segons l’establert a la legislació hipotecària.
6. Notificar el present decret a Prestige Rent, SL i al senyor Josep Pey Turra.
7. Ratificar el present acord a la propera sessió ordinària del Ple de la corporació. “
5. Durant aquest tràmit, el sr. Manuel Montesinos Costa, advocat actuant en representació
de Prestige Rent, SL, presenta escrit d’al·legacions en data 6 d’abril de 2011, RE
5809/2011.
6. En data 8 de juny de 2011, la tècnica d’administració general de Serveis Jurídics emet
un informe on conclou el següent:
- “Tot i que en l’expedient de recuperació d’ofici no es discuteix la titularitat de la finca
sinó la seva pacífica possessió per part de l’Ajuntament, la finca és de titularitat
municipal per cessió ex lege, derivada de l’execució del planejament.
- La finca que es pretén recuperar (av Nord.41) té la qualificació jurídica de bé de
domini públic per estar afecta a un ús públic com a conseqüència de l’aprovació del
POUM que la qualifica urbanísticament com a sistema general d’espais lliures.
- Cal cessar en l’ocupació il·legítima de la finca per part de Prestige Rent SL.

301

-

Per altra banda, és necessari formalitzar la cessió a favor de l’Ajuntament, per part
de tota la comunitat de propietaris de la finca matriu 413-N, de les dues porcions de
zona verda, la qual cosa es podrà fer en document administratiu, i a tenor del que
estableix l’article 30 de NCRH.”

La Comissió Informativa Genèrica del Ple, a la sessió ordinària que va tenir lloc el
dia 18 de juliol de 2011, va dictaminar favorablement l’assumpte més amunt
esmentat.
Fonaments de dret
L’escrit presentat per la representació de Prestige Rent, SL conclou que no es pot
considerar de cap manera que la finca cadastral A1701012EG1810S0001ZK sigui de
titularitat municipal ni, molt menys, un bé de domini públic, en base a les següents
al·legacions que a continuació s’informen de forma correlativa:
1. Si bé es tracta d’un bé classificat pel POUM com a zona C-4 sistemes generals
d’espais lliures ajardinats, la realitat és que actualment no es troba afectat a un ús
públic, sinó a un ús privat d’aparcament des de 2004.
En relació a la qualificació jurídica de la finca com a bé de domini públic, i en aplicació de
la mateixa teoria que l’al·legant fa servir per tal de justificar que la finca és patrimonial
(pàgina 5 del seu escrit), aquesta qualificació jurídica s’altera de forma automàtica amb
l’aprovació del planejament, tal com s’estableix en l’article 21 del Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, en concordància
amb l’article 204.2.a) del TRLMRLC. És a dir, s’entén com efectuada automàticament
l’afectació dels béns al domini públic per l’aprovació definitiva dels plans d’ordenació
urbana i dels projectes d’obres i serveis. Per tant, és del tot correcta l’afirmació
defensada per l’Ajuntament que el bé es troba afectat a un ús públic a partir del moment
en què el POUM la qualifica com a sistema general d’espais lliures enjardinats –clau C4-.
En canvi, és més dubtosa l’aplicació d’aquesta teoria a la desafectació dels béns al
domini públic. L’al·legant manifesta que el PGOU que qualifica la finca d’aprofitament
privat altera automàticament la qualificació jurídica de la finca que passa a ser de domini
públic a patrimonial. Tanmateix, segons la normativa de patrimoni dels ens locals, la
desafectació d’un bé de domini públic requereix la tramitació d’un expedient en el qual
s’acrediti l’oportunitat i la legalitat del canvi d’afectació, i en qualsevol cas, la constatació
en un acord plenari (articles 20 i 24 RPEL).
Tot i això, amb l’afirmació que amb el PGOU es desafecta automàticament de l’ús públic
la finca que es pretén recuperar, l’al·legant reconeix que, prèviament a l’aprovació del pla
(PGOU), la finca ja gaudia de la qualificació jurídica de bé de domini públic. I això, se
suposa, que és en base al projecte aprovat per l’Ajuntament, en què es preveia que la
finca inicial (la registral 413 destinava una superfície de 922,00m2 (dividida en dues
parts) que a zona verda pública.
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És evident que actualment la finca s’està destinant de facto a un ús privat, i aquest és el
principal motiu d’incoació de l’expedient de recuperació de la finca en qüestió, ja que si
l’ús que se li estigués donant fos públic, l’acció de recuperació no tindria cap sentit.
2. No es pot reiniciar un expedient finalitzat, en tot cas, caldria iniciar un nou
procediment.
Fou mitjançant acord de Ple de data 24 de novembre de 2008 que es va decidir finalitzar
la tramitació de l’expedient de recuperació d’ofici per la via administrativa, i recórrer a la
via jurisdiccional civil, per tal de continuar amb la reivindicació d’aquest bé pel
procediment correcte.
Tanmateix, contra aquesta resolució definitiva, però no ferma, el sr. Josep Pey Turra, va
presentar en data 22 de desembre de 2008 RE 18713, per tant, dintre de termini, recurs
de reposició pel qual demanava, entre d’altres coses, Iniciar de forma immediata les
accions civils per a recuperar la possessió de la finca de titularitat municipal.
És per tant, en via de resolució expressa de l’esmentat recurs, i abans que esdevingués
ferma la resolució de 24.11.2008, així com pel fet del canvi de qualificació urbanística de
la finca del POUM (DOGC 5682/30.07.2010), que s’acorda continuar amb el que s’havia
iniciat, a saber: la recuperació en via administrativa del bé municipal per entendre que
havia esdevingut un bé de domini públic, en comptes d’anar per la via civil, tal com
posteriorment s’havia acordat.
En aquest sentit, aquesta administració ha actuat emparada pel que preveu l’article
113.3 de la LRJPAC, quan estableix que l’òrgan que resol el recurs decidirà quantes
qüestions, tant de forma com de fons, plantegi el procediment, hagin estat o no
al·legades pels interessats. En aquest sentit, es va tenir en compte a l’hora de resoldre la
petició, que s’havia produït un canvi en la qualificació urbanística de la finca objecte del
procediment, que comportava el canvi automàtic de la seva qualificació jurídica com a bé
de domini públic, la qual cosa feia replantejar el procediment administratiu que era
d’aplicació i, per tant, contingut de la resolució que es recorria que decidia seguir la via
jurisdiccional civil.
En qualsevol cas, “reiniciar” no és res més que tornar a començar alguna cosa, i en
aquest cas, té els mateixos efectes sobre el procediment el fet d’iniciar un nou
procediment igual o bé tornar a començar el que ja se seguia, no deixant de ser una
qüestió merament formal. Si tenim en compte que en aquests tipus de procediments de
recuperació d’ofici dels béns de domini públic l’administració exercita un dret, qualificat
de potestat exorbitant, que no prescriu (article 147 del RPEL i 227.2 del TRLMRLC), el
fet de reiniciar no té transcendència jurídica. Així mateix, en termes de caducitat, i per
aplicació de l’article 92.4 de la 30/1992 es preveu que Podrá no ser aplicable la
caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera
conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.
3. El POUM de Roses l’ha qualificat com a zona C-4 sistemes generals d’espais
públics, si bé el seu ús, titularitat i la seva possessió és privada fet que determina
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l’inici de l’expedient urbanístic corresponent als efectes que l’Ajuntament
adquireixi la finca, mitjançant un procediment de gestió urbanística o una actuació
aïllada.
L’expedient de recuperació que es tramita no vé motivat pel canvi de qualificació
urbanística del terreny donada en al POUM, ja que la voluntat de recuperar la finca és
anterior a aquest. La nova qualificació urbanística només determina que es pot seguir el
procediment per via administrativa.
En aquest expedient es pretén recuperar la possessió d’una finca municipal, sense que
s’entri a qüestionar la titularitat del bé. Tal com s’ha manifestat reiteradament al llarg
d’aquest expedient de recuperació d’ofici, la finca en qüestió es va cedir a l’Ajuntament
en el moment en què es va concedir llicència per a la construcció de les 9 naus, en base
a un projecte aprovat que preveia la creació d’una zona verda en aquesta finca. Per tant,
encara que l’al·legant no comparteix la teoria de les cessions “ex lege”, el cert és que si
el particular ha materialitzat l’aprofitament atorgat per un pla, ha d’haver participat amb
les càrregues que li corresponien, que en aquest cas era la cessió obligatòria i gratuïta
de les finques destinades a espais lliures. El que no es pot pretendre és obtenir i
materialitzar l’aprofitament urbanístic atorgat pel planejament urbanístic sense contribuir
en la creació dels espais lliures que són de cessió obligatòria i gratuïta. El que sembla
que proposa l’al·legant amb els seus arguments és que l’Ajuntament adquireixi de forma
onerosa quelcom que li és propi, i a més mitjançant una contraprestació.
En aquest sentit, s’invoca aquí tota la jurisprudència del Tribunal Suprem, adjunta a
l’informe jurídic de data 28.01.2008, que va servir de base per iniciar l’expedient de
recuperació d’ofici, i per la qual es defensa que la cessió ja està feta i que només manca
formalitzar-la (STS de la sala 4ª de data 17.02.1986, i de la sala 1ª de data 7.11.1994 i
07.02.2003, entre d’altres).
Tanmateix, i en relació, no a la recuperació de la possessió de la zona verda, sinó a la
formalització de la seva cessió, s’al·lega la possibilitat de delimitar un polígon d’actuació
urbanística als efectes que tots els propietaris afectats assumeixin la cessió, mitjançant
una actuació integrada. En aquest sentit, és interessant tenir en compte el contingut de
l’article 30 del Real Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s’aproven les normes
complementàries al reglament per a l’execució de la Llei Hipotecària sobre la inscripció
en el Registre de la Propietat d’actes de naturalesa urbanística (NCRH), que a
continuació es transcriu:
Artículo 30 Título para la inscripción de las cesiones obligatorias
La inscripción de las cesiones obligatorias se efectuará por los siguientes títulos:
1. Cuando la ejecución de las cesiones se lleve a cabo como una de las operaciones de
equidistribución, la inscripción se efectuará por los mismos títulos que este
Reglamento prevé para esas operaciones. En los supuestos de innecesariedad de
reparcelación por pertenecer a propietario único o a varios proindiviso la totalidad de
las fincas que integran la unidad, o por renuncia de los propietarios al expediente
reparcelatorio, con aceptación por la Administración de la localización del
aprovechamiento, para la inscripción de los terrenos de cesión obligatoria se
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tramitará expediente en el que, al menos, se determinen las parcelas susceptibles de
aprovechamiento y se describan las superficies que han de cederse
obligatoriamente.
2. Las superficies de cesión obligatoria delimitadas por instrumentos de planeamiento
dirigidos a regularizar o a legalizar terrenos en los que la edificación permitida por el
plan esté totalmente consolidada podrán inscribirse a favor del órgano actuante, sin
que medie el consentimiento del titular registral, en virtud de la certificación a que se
refiere el artículo siguiente.
3. En los demás casos se requerirá que conste el acuerdo de los titulares registrales
con la Administración actuante, formalizado en acta administrativa de la que expedirá
la certificación correspondiente, en los términos previstos en el artículo 2 de este
Reglamento, o en escritura pública.
4. En las resoluciones, actas o escrituras mencionadas, podrán llevarse a cabo las
segregaciones o modificaciones hipotecarias que procedan, para la determinación
registral de la finca que es objeto de cesión.
Si entenem que és d’aplicació el segon apartat de l’article transcrit, s’imposa la
tramitació d’un expedient en que segueixi les prescripcions de l’article següent:
Artículo 31 Inscripción de terrenos de cesión obligatoria en virtud de certificación
del órgano actuante
En el caso previsto en el apartado 2 del artículo anterior, en la certificación expedida por
el órgano actuante deberá constar:
1. La resolución en la que se acordó la ocupación de las fincas que han de ser objeto
de cesión a favor de la Administración actuante, con especificación de su destino
a cesión, conforme a las previsiones del plan.
2. Que el expediente previo a la resolución ha sido notificado a los titulares
registrales de las fincas objeto de cesión y que se les ha concedido un plazo no
inferior a treinta días para solicitar la tramitación del proyecto de equidistribución,
si fuera oportuno.
3. Si hubo o no dicha solicitud y, en caso afirmativo, los términos en que se dictó la
resolución motivada en la que se exprese que no resulta procedente la
equidistribución solicitada por haberse consolidado totalmente la edificación
permitida o legalizada por el planeamiento en cuya virtud se exige la cesión.
4. Que la resolución administrativa en la que se acordó la ocupación unilateral no es
susceptible de recurso alguno, administrativo o jurisdiccional, salvo el posible
recurso de revisión.
És interessant mencionar com la jurisprudència aplica aquests preceptes en supòsits
similars a aquest, com per exemple, en la sentència del Tribunal Superior de Justícia
d’Andalusia de Granada, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª,
Sentencia de 30 Dic. 2010, rec. 245/2007 (LA LEY 289389/2010), quan en el seu
fonament jurídic cinquè argumenta:
En definitiva, se estima que ha quedado perfectamente ratificado y confirmado por el
conjunto de prueba y documental obrante en el expediente administrativo todo lo referido
supra, lo cual igualmente se desprende del propio análisis de la jurisprudencia del
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Tribunal Supremo, por ejemplo, en Sentencia de 7 de mayo de 1979 (RJ 2384\1979),
cuando, con referencia al sistema de cesión de viales, señala "Que el requerimiento de
cesión gratuita y obligatoria de la franja de terreno del solar de autos con destino a vía
pública es mera consecuencia obligada de la aplicación al caso discutido de la doctrina
general que entiende que la cesión de terrenos viales es una prestación generalizada en
la Ley del Suelo, alcanzando, además, de la apertura «ex novo» de vías públicas, al
ensanchamiento de calles ya abiertas, etc., limitando, no obstante, el «quantum» de la
aportación, en razón de las posibilidades de aprovechamiento del solar, etc., con el
propósito explícito de que la cesión constituya una real compensación de beneficios, no
un sacrificio injusto o desproporcionado de la propiedad privada; el deber o carga de
cesión, sin embargo, viene impuesto por Ley, si bien su concreción o efectividad requiere
como presupuesto una ordenación en que las alineaciones y viales aparezcan
determinadas en relación con la superficie y volumen edificables, y en definitiva la
magnitud de los terrenos privados afectados por su adscripción a vial, zona verde o
edificio público, etc., - SS. de 15 febrero 1966 (RJ 1966\742 , 24 octubre 1968 (RJ
1968\4510), 24 noviembre 1971 (RJ 1971\4851), 30 noviembre 1976 (RJ 1976\4851), 15
y 21 febrero 1977 (RJ 1977\772), 20 marzo 1979 (RJ 1979\1269), etc.-...". Por tanto, la
pretensión ejercitada por el apelante resulta no sólo contraria a la normativa legal
entonces vigente, que obligaba a la cesión gratuita total de todos los terrenos destinados
a viales, parques y jardines públicos (zonas verdes) y centros educativos, como
compensación del beneficio obtenido por la edificación ejecutada, sin perjuicio del
derecho a instar la reparcelación correspondiente a efectos de obtención de una justa
distribución de beneficios o cargas, en el caso de estimarse excesiva o
desproporcionada tal cesión, en el ámbito del único polígono existente, tras la Sentencia
firme de la Audiencia Territorial de Granada de 22 de febrero de 1983 , lo que
evidentemente no se ha instado nunca por la parte ahora apelante en el presente
supuesto, por las razones antes expresadas, sino materialmente incompatible con la
obtención previa del beneficio correspondiente a la edificabilidad materializada en su día
en las edificaciones ejecutadas y desposesión o sustracción de aprovechamiento a tales
terrenos y ahora nuevamente pretendida en otro ámbito para los mismos terrenos,
concretamente en la A.R.-6.02 del PGOU vigente, en cuyo desarrollo se incluye parte de
esta superficie como cedida y sin aprovechamiento urbanístico, conforme a lo
establecido en el artículo 112.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación
Urbanística de Andalucía , como reconoce la sentencia apelada, cuya confirmación se
estima de acuerdo con toda la fundamentación que antecede y la contenida en la misma,
como ajustada a derecho; y todo ello, al margen e independientemente de las nuevas
cesiones y ordenación de volúmenes establecidas en el nuevo ámbito del área de
reforma delimitada en el planeamiento general vigente, de acuerdo con las titularidades y
derechos urbanísticos preexistentes. Razones todas ellas que determinan la
desestimación del recurso de apelación y la confirmación de la sentencia apelada por ser
ajustada a Derecho.
També és exemplar la sentència del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia de 7 Jun.
2010, rec. 156/2009 - LA LEY 110388/2010, en la qual conclou, en relació a les
conseqüències que es poden donar en cas d’incomplir amb les obligacions derivades del
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planejament en el moment d’executar-se, com és el cas d’incomplir l’obligació de cedir
terrenys per part del promotor, el següent:
...Llegados a este punto, hemos de desestimar las alegaciones que ponen en tela de
juicio la validez de los actos de inscripción, pues tanto la Administración demandada
como la sentencia apelada residencian la fundamentación jurídica de la actuación
administrativa en el art. 30.2 y 31 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que
se aprueban normas complementarias para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre
inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística, donde se
prevé la posibilidad de modificar, sin consentimiento del titular, las inscripciones
registrales discordantes con las previsiones del planeamiento cuando éstas fueran
incumplidas en el momento de ejecutarse, como sucedió en este caso al haberse
incumplido la obligación de cesión tanto por el promotor del Plan como por el apelante,
IMCE-87, quien, a diferencia de lo alegado, era conocedor de la existencia del aludido
deber por constar así expresamente en el título de transmisión de la propiedad de los
terrenos afectos a dicha cesión.

4. La porció de terreny existent en el límit Est de la nau número 9 (la finca registral
15768 i cadastral 1701011EG1810S0001SH) és un element comú segons allò que
estableix l’escriptura de constitució de la divisió horitzontal així com allò establert
a la descripció registral de la nau número 9.
En relació a aquesta al·legació, i per a major claredat dels fets succeïts, es detalla a
continuació l’evolució de la finca matriu i les seves segregacions i transmissions, així
com els documents públics que aquests fets han generat:
NÚM. FINCA
413
Finca matriu

SUPERFÍCIE
Inicialment: 5.467 m2
Major cabuda 3.300 m2
Total.................8.767 m2

413 N
9 Naus

7.029,59 m2

15.768
Nau 9

397,46 m2

14.801
10 vivendes

1.737,41 m2

COMENTARIS
Eurobrava SA la compra el 8.04.1972.
Se segrega finca de 1.737,41 m2 que
passa a ser la registral 14.801, l’any
29.11.1979.
Divisió propietat horitzontal i declaració
d’obra nova: 9 naus. L’escriptura és de
28.10.1980 i inclou l’espai destinat a zona
verda pública com a element comú de les
diferents entitats.
Nona’s SA la compra el 10.11.1983.
Descriu límit oest amb “terreno común”.
- Compra Sanon 1, SA el 22.06.1988
- Compra Hotelera de Roses SA
30.10.1989
- Fusió per absorció amb Prestige Hotels
SA 5.06.1993
- Compra Prestige Rent SL 03.08.2006
Compra
promociones
Terwind
SA
29.11.1979
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Llinda a l’est i a l’oest amb zona verda
pública.

Una vegada Eurobrava SA va obtenir la llicència per a edificar les 9 naus i les 10
vivendes (l’any 1977), va segregar i vendre la porció de 1.737,41 m2 (finca 14.801 per
a vivendes) a Promociones Terwind, SA l’any 1979. Amb aquella segregació, les dues
zones verdes van quedar en la superfície de la matriu 413, ja que segons la descripció
registral de la finca 14.801, aquesta llinda a “l’est i a l’oest amb zona verda pública”. Per
tant, el venedor (Eurobrava SA) ja en tenia coneixement de l’existència i destí de les
zones verdes previstes en el Projecte en el moment de segregar i vendre aquesta part, i
així ho va fer fer constar en l’escriptura de segregació i compraventa.
Per tant, ens trobem que en funció de quina descripció registral es tingui en compte (la
de la finca 17.801 o la de la finca 401-N), l’espai destinat a zona verda s’ha de
considerar públic o privat. Aquest fet, per si sol, ja deixa entreveure que en algun
moment al llarg d’aquest procés alguna cosa no s’ha fet bé del tot.
Per altra banda, si la divisió horitzontal de la propietat de les 9 naus es va fer l’any
1980 (només un any després d’haver segregat i venut la finca 14.801) vol dir que
mentre es construïen les 9 naus, el promotor era plenament conscient que hi havia
un espai destinat a zona verda pendent de cedir, i que aquest es trobava en el si de
la finca que estava construint (registral 413-N). Tanmateix, en la descripció de la
finca dividida horitzontalment en les 9 naus, la zona verda queda implícitament
inclosa com a element comú de la finca 413-N, i ni es descriu ni es formalitza la
cessió.
Sense entrar en la intencionalitat dels fets succeïts, per part del responsable de fer les
cessions de terrenys, ens trobem davant de l’incompliment d’una obligació imposada
per la normativa urbanística, reflectida en el Projecte de les 9 naus i 10 vivendes que es
va informar favorablement per la Comissió Provincial d’Urbanisme de Girona en la
sessió de data 15.10.1976, i en base al qual es va atorgar llicència municipal en data
18.01.1977.
Per tant, i continuant amb l’argumentació de l’al·legació anterior, a tenor de la
jurisprudència citada en l’expedient en anteriors informes, la cessió s’entén feta “ex
lege”, i només manca formalitzar-la, la qual cosa es pot fer a través dels mecanismes
preveu l’article 30 del NCRH.
5. En l’expedient no consta cap document que acrediti que el projecte definitiu figuri
la cessió de la zona verda de caràcter públic ni cap assumpció pel promotor de
l’obligació de cessió de l’esmentada zona verda. Eurobrava SA en el moment de
realitzar la divisió horitzontal no havia efectuat la cessió de cap superfície per a
zona verda, ja que en cas contrari, no hauria tingut en compte aquesta superfície a
l’hora de fer la divisió horitzontal de la propietat i no l’hauria computat com a zona
comuna.
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Aquesta al·legació ha quedat resposta en l’informe de l’al·legació anterior.
És cert, i així s’admet també per aquesta part, que del contingut de l’escriptura de divisió
horitzontal de la propietat (finca 413-N) i la de la finca corresponent a la nau núm.9
(número 15.768), es pot constatar que el promotor (Eurobrava SA) no va “efectuar la
cessió” de l’espai lliure (en paraules de l’al·legant), ja que aquest es troba inclòs en la
descripció de la superfície destinada a aprofitament privat. Tanmateix, no podem obviar
que es tracta d’una cessió que tenia el caràcter d’obligatòria i gratuïta, i que, com a tal
encara persisteix.
A proposta del senyor Carles Pàramo i Ponsetí, alcalde president de l’Ajuntament de Roses,
el Ple adopta el següent:
ACORD
1. Ratificar el decret de l’Alcaldia núm 736/11.03.11, de data 1 de març de 2011, indicat a
l’apartat 4 de la part expositiva del present acord, relatiu a l’expedient de recuperació
d’ofici de la zona verda de titularitat municipal situada a l’Avinguda Nord, 41, de Roses,
presumptament tancada per l’empresa Prestige Rent SL.
2. Desestimar les al·legacions presentades en data 6 d’abril d’enguany, RE5809/2011, pel
senyor Manuel Montesinos Costa, advocat actuant en representació de Prestige Rent SL
en base als arguments exposats a l’informe jurídic de data 8 de juny de 2011
assenyalats a l’apartat “Fonaments de Dret” del present acord.
3. Disposar la recuperació d’ofici de la zona verda situada a l’Avinguda Nord, 41, de la
urbanització de Santa Margarida com a bé de domini públic municipal.
4. Ordenar a l’interessat que en termini de deu dies, a comptar des de la notificació del
present acord, cessin en la seva actuació d’ocupació de l’esmentat bé objecte de
recuperació, i que el deixin a la lliure disposició de l’Ajuntament, per la qual cosa hauran
d’enretirar la tanca il·legalment instal·lada, que en limita l’ús públic i restituir la naturalesa
del bé ocupat.
5. Disposar que, en cas que l’entitat Prestige Rent, SL, representada pel senyor Manuel
Montesinos Costa, no donin compliment a l’ordre continguda al paràgraf precedent, es
procedeixi per part dels serveis municipals a la recuperació de la possessió del bé,
utilitzant els mitjans d’execució forçosa legalment procedents, i sol·licitant, si és precís,
l’auxili de la força pública, d’acord amb allò establert a l’article 150 del Reglament de
patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1998, de 17 d’octubre, o bé
l’autorització judicial del corresponent Jutjat contenciós administratiu en cas que
l’execució forçosa requereixi l’entrada en el domicili d’un particular o en altres llocs per
als que la llei exigeixi l’esmentada autorització, d’acord amb els articles 18.2 CE, 96.3 de
la LRJPA i 8.5 de la LJCA.
6. Comunicar al senyor Josep Pey Turra com a part interessada a l’expedient.
Exp.5226/2007*
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Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, s’acorda aprovar la
proposta tal com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.

17.- APROVAR ELS DIES DE FESTA LOCAL A ROSES PER A L’ANY 2012
El senyor Carles Pàramo i Ponsetí, alcalde president, presenta al ple la proposta del tenor
literal següent:
Identificació de l’expedient
Proposta relativa a l’aprovació dels dies de festa local a Roses per a l’any 2012.

Antecedents
1. Mitjançant escrit de data 31 de maig de 2011 (RE: 2011009467/08.06.2011) la
Conselleria d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya comunica que un cop
publicada l’Ordre de festes laborals per a l’any 2012, s’inicia la preparació de l’Ordre de
Festes Locals a Catalunya per a l’any 2012.
Per aquest motiu, es fixaran per Ordre del Conseller del departament d’Empresa i
Ocupació, dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels municipis
respectius, tenint en compte que:
Els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap dels dies
festius que s’indiquen a l’Ordre EMO/80/2011, de 27 d’abril (DOCG núm. 5876, d’11 de
maig de 2011), per la que s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya
per a l’any 2012, les quals es relacionen a continuació:
6 de gener (Reis), 6 d’abril (Divendres Sant), 9 d’abril (dilluns de Pasqua Florida), 1 de
maig (Festa del Treball), 15 d’agost (l’Assumpció), 11 de setembre (Diada Nacional de
Catalunya), 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya), 1 de novembre (Tots Sants), 6 de
desembre (Dia de la Constitució), 8 de desembre (la Immaculada), 25 de desembre
(Nadal), 26 de desembre (Sant Esteve).
2. Per a l’any 2012, es creu convenient que les dues festes locals de Roses coincideixin
amb la festa del Carnaval, que serien el divendres 17 de febrer i el dilluns 20 de febrer.
Cap d’aquests dies no escau en diumenge ni coincideix amb cap festa oficial fixada per
la Generalitat.

Fonaments de dret
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Primer. Ordre EMO/80/2011, de 27 d’abril, publicada al DOGC núm. 5876, d’11 de maig de
2011, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per al proper any.
Segon. L’art. 37.2 de l’Estatut dels Treballadors estableix que les festes laborals, que tenen
caràcter retribuït i no recuperable, no poden excedir de catorze l’any, de les quals dues han
de ser locals.
El regidor de Carnaval i Festes, Juan Manuel Fernández Martínez, proposa al Ple l’adopció
del següent
ACORD:
1. Assenyalar com a festes locals de Roses per a l’any 2012 els dies següents:
** 17 de febrer (divendres de Carnaval) i
** 20 de febrer (dilluns de Carnaval)
2. Comunicar l’adopció de l’esmentat acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, perquè siguin fixats com a festes locals per a l’any 2012 els
dies acordats. = Exp. 2696/2011

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sr. Carles Ferrer.- Anuncia que el seu grup municipal votarà a favor, però vol recordar que
els anys 2008, 2009, 2010 i 2011 l’anterior Equip de Govern va fer el mateix, varen ajuntar
les dues festes locals per Carnaval i mai van tenir el suport de Convergència i Unió.

RESPOSTA DE L’ALCALDIA
Alcalde.- Respon que si en aquell moment no es donava el suport pel motiu que fos, ara es
dóna el suport i es fa la proposta des de CiU juntament amb el PP. El PSC li dóna suport i té
el suport del GdP. L’alcalde diu que, en tot cas, moltes gràcies.
Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, s’acorda aprovar la
proposta tal com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.
18.- NOMENAMENT DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT QUE, COM A VOCAL,
FORMARÀ PART DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE LA GERÈNCIA MUNICIPAL
D’URBANISME
El senyor Carles Pàramo i Ponsetí, alcalde president, presenta al ple la proposta del tenor
literal següent:
Identificació del document
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Nomenament del personal de l’Ajuntament que, com a vocal, formarà part del Consell
d’Administració de la Gerència Municipal d’Urbanisme.
Antecedents
1. El Ple de l’Ajuntament en la sessió del dia 30 de juny de 2000 va acordar aprovar la
constitució d’una Gerència Municipal d’Urbanisme, com a organització especial sense
personalitat jurídica, per gestionar els serveis públics municipals urbanístics que no
impliquin exercici d’autoritat, descrits a l’expedient en el document anomenat “Objectius
de la Gerència Municipal d’Urbanisme”, i va aprovar les serves normes reguladores.
2. El Ple de l’Ajuntament en la sessió extraordinària del dia 28 de juny de 2011 va acordar
nomenar els membres que formaran el Consell d’Administració de la Gerència
(president, vicepresident i vocals; tots ells membres del consistori).
3. La Comissió Informativa del dia 18 de juliol de 2011 ha emès un dictamen favorable al
respecte.
Fonaments de dret
Primer. El Reglament de la Gerència Municipal d’Urbanisme estableix que:
El Consell d’Administració està format per: a) el president, b) el vicepresident, i c)
els vocals, en nombre mínim de tres i màxim de nou (article 6).
Els vocals seran nomenats pel Ple de l’Ajuntament, les dues terceres parts seran
regidors i una tercera part personal de l’Ajuntament dels Grups A i B (article 7.2).
A proposta de l’alcalde president de l’Ajuntament de Roses, Carles Pàramo i Ponsetí,
s’adopta el següent
Acord
1. Nomenar com a vocals del Consell d’Administració
d’Urbanisme els funcionaris:
Tècnics: Jordi Agustí i Vergés
Elisabet Abad Grabulós
Secretari: el de la Corporació
Interventor: el de la Corporació

de la Gerència Municipal

2. Notificar-ho als interessats per al seu coneixement i efectes.= (Exp.3504/99 –
ref.:PL11009OT)

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sr. Francisco Martinez.- Demanaria deixar sobre la taula aquest punt, perquè s’estan
nomenant unes persones d’un ens, en aquest cas la gerència d’urbanisme, que segons
l’acta del ple ordinari del mes de gener de l’any 2005 es va dissoldre. Per tant, avui dia,
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aquesta gerència no existeix. Aleshores, desconeix exactament
aquestes persones amb ponents que no existeixen.

a què estan nomenant

RESPOSTA DE L’ALCALDIA
Alcalde.- Només ha de dir que es va dissoldre, que vol dir que si es va dissoldre aquesta
comissió, en poden crear una, tornar-la a dissoldre, tornar-ne a crear una i així fins l’infinit.
Mentre el ROM permeti la creació d’aquesta comissió, el govern de torn està capacitat per
crear-la.
En tot cas, aquest és un òrgan, que tot i que porta aquest nom de gerència d’urbanisme, el
que pretén és ser de coordinació de govern.

RÈPLICA DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sr. Francisco Martinez.- No diu que no es pugui crear, però avui dia aquesta gerència no
existeix, es va dissoldre en el seu moment. Per tant, estan nomenant a persones per a un
ens que no existeix. Demana a l’alcalde que en el cas que vulgui tenir una gerència, la torni
a crear.
RESPOSTA DE L’ALCALDIA
Alcalde.- Diu que sí, que està creada, perquè en el ple quan va passar l’acord de tots els
òrgans i tot el que creaven, van crear aquesta gerència. Ara, el que estem fent avui és
nomenar el personal de l’Ajuntament, perquè el personal polític ja estava nomenat i, per tant,
el fet de nomenar-lo en el ple ja va crear aquest òrgan de nou, que es pot tornar a dissoldre i
es pot tornar a crear tantes vegades com faci falta.
L’alcalde respon al senyor Francisco Martinez que demana una nova intervenció que ja hi ha
hagut dues intervencions. No poden estar discutint més el mateix.

Es passa a votació i se n’extreu el següent resultat:
Vots a favor: Catorze (14) Montse Mindan, Sílvia Ripoll, Marc Danés, Josep M. Mas Blanch,
Sílvia Useros, J. Manuel Fernandez, Anna Jorquera, Ambrosio Martinez, Manel Escobar,
Àngel Tarrero, Carlos López, Francesc Giner, M. Àngels Arjona i Carles Pàramo.
Vots en contra: Sis (6) Carles Ferrer, Imma Carrión, Fco. Martinez, Francisca Guijarro, Juan
José Viñuela i Magda Casamitjana.
Abstencions: Una (1) Agustí Donat.
En veure el resultat de les votacions l’Alcaldia presidència declara aprovada la proposta tal
com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.
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19.- APROVACIÓ DE LA CELEBRACIÓ DEL CORREBOU EN LA MODALITAT DE BOUS
AL CARRER, EL DIA 15 D’AGOST DE 2011, A LA RIVA DE LA RIERA DE LA
TRENCADA
El senyor Carles Pàramo, alcalde president, presenta la proposta d’acord que és del tenor
literal següent:
Identificació de l’expedient
Proposta relaiva a l’aprovació de la celebració del correbou en la modalitat de bous al carrer,
el dia 15 d’agost de 2011, a la riva de la riera de la Trencada.
Antecedents
1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 15 de juliol de 2011 es va aprovar el
projecte “Festa Major de Roses 2011”, així com la seva realització i el pressupost del seu
programa, elaborat pel departament d’Esports, Festes i Joventut.
2. En l’esmentat projecte està programada la celebració del correbous, en la modalitat de
bous al carrer, el dia 15 d’agost de 2011, un al matí de 10.00 h a 12.00 h, i un a la tarda
de 16.00 h a 18.00 h. El lloc serà la riva de la riera de la Trencada (entre la Ronda
Miquel Oliva Prat i l’avinguda de Rhode).
3. La Disposició final Tercera “Llista de municipis” de la Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de
regulació de festes tradicionals amb bous, disposa que s’inclou com annex la llista
actualitzada de municipis on es celebren festes tradicionals amb toros, d’entre les quals,
a la província de Girona, hi consta el correbous de Roses durant la Festa Major del mes
d’agost.
4. En data 14 de juliol de 2011, el tècnic de Festes amb la conformitat del cap del
Departament d’Esports, Festes i Joventut, ha emès un informe favorable al respecte.
5. En data 14 de juliol de 2011, els serveis jurídics han emès un informe favorable al
respecte.
6. En data 18 de juliol de 2011, la Comissió Informativa ha emès un dictamen favorable al
respecte.

Fonaments de dret
Primer. Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous.
A proposta del regidor de Carnaval i Festes, Juan Manuel Fernández Martínez, s’adopta el
següent
ACORD:
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1. Aprovar la celebració del correbous en la modalitat de bous al carrer, que tindrà lloc el
dia 15 d’agost de 2011, a la riva de la riera de la Trencada, un al matí de 10.00 h a 12.00
h, i un a la tarda de 16.00 h a 18.00 h, d’acord amb la Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de
regulació de les festes tradicionals amb bous.
2. Sol·licitar l’autorització a la delegació territorial del Govern de Girona. = Exp.3001/2011.*

Es passa a votació i se n’extreu el següent resultat:
Vots a favor: Disset (17) Montse Mindan, Sílvia Ripoll, Marc Danés, Josep M. Mas Blanch,
Sílvia Useros, J. Manuel Fernandez, Anna Jorquera, Ambrosio Martinez, Manel Escobar,
Àngel Tarrero, Carlos López, Carles Ferrer, Fco. Martinez, Agustí Donat, Juan José Viñuela,
Magda Casamitjana i Carles Pàramo.
Vots en contra: Dos (2). Francesc Giner i M. Àngels Arjona.
Abstencions: Dues (2). Imma Carrión i Francisca Guijarro
En veure el resultat de les votacions l’Alcaldia presidència declara aprovada la proposta tal
com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.

EXPLICACIÓ DE VOT DEL GRUP DE GENT DEL POBLE
Sr. Francesc Giner.- Manifesta, en representació del seu grup, que votaran en contra,
perquè creuen que aquesta mena de divertiments on es fan servir animals pel divertiment
d’uns quants no són propis de l’època que vivim.
Pensen que han d’evolucionar com a societat i per aquest motiu voten en contra de la
proposta.

20.1.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA INCLUSIÓ EN EL PLE DE L’ACORD
FINALITZADOR DEL PROCEDIMENT EXPROPIATORI D’UN LOCAL I UN PIS (SEGONA
PLANTA) SITUATS AL CARRER TARRAGONA, 21 (FINQUES REGISTRALS 28200 I
9838 RESPECTIVAMENT).
El senyor Carles Pàramo, alcalde president de la corporació, presenta la proposta d’acord
que és del tenor literal següent:
Proposta de l’alcalde president al Ple, a que es tracti i es voti, amb caràcter d’urgència,
l’acord finalitzador del procediment expropiatori d’un local i un pis (segona planta) situats al
carrer Tarragona, 21 (finques registrals 28200 i 9838 respectivament):
315

1. Mitjançant Decret d’alcaldia de data 12 de maig de 2009 es va iniciar l’expedient
d’expropiació forçosa de la finca situada al carrer Tarragona 21, a petició de les seves
propietàries, les senyores Maria Almaraz Sanchez, Maria Carmen i Maria Robledo Muñoz
Almaraz.
2. Instruït l’expedient, per acord de ple de data 26 d’abril de 2011 es va declarar la necessitat
d’ocupació de la finca en qüestió i es va aprovar la relació de béns i drets afectats, amb una
valoració de 224.763 € inclòs el 5% en concepte de premi d’afecció, segons valoració tècnica
de data 17.11.2010.
3. Mitjançant instància de data 16 de maig de 2011 (RE 8122/2010) la sra. Maria Almaraz
Sánchez manifesta el seu desacord amb el preu just assignat en l’acord esmentat i aporta
valoració emesa per l’arquitecte sr. Jaume Breton per 249.653€.
4. Segons informe tècnic de data 17 de maig de 2011, l’arquitecte municipal considera
admissible la petició de 237.765,00€ que juntament amb el 5% en concepte de premi
d’afecció puja a un total de 249.653,25€.
5. En data 19 de maig de 2011, la tècnica d’administració de Serveis Jurídics emet un informe
en relació amb aquest assumpte.
6. Amb data 22 de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions municipals, constituint-se el Ple de
la corporació el dia 11 de juny d’enguany.

Atès que aquest expedient no s’ha inclòs en l’ordredel dia i es tracta d’un procediment
expropiatori on entre d’altres, correspon pagar a l’expropiat una determinada quantitat i la
demora de l’aprovació podria provocar perjudicis per particular, i d’acord amb les facultats
que m’atorga l’article 18.1 del Reglament Orgànic Municipal,
** PROPOSO AL PLE que es tracti i voti la proposta de resolució que s’adjunta per
raó d’urgència. Exp. 2177/2009*
Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, s’acorda aprovar la
proposta tal com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.

20.2.- PROPOSTA RELATIVA A L’EXPEDIENT DE’EXPROPIACIÓ FORÇOSA D’UN
LOCAL I UN PIS SITUATS AL CARRER TARRAGONA, 21, PROPIETAT DE LES SRES.
MARIA ALMARAZ SÁNCHEZ, M.CARMEN I M.ROBLEDO MUÑOZ ALMARAZ
El senyor Carles Pàramo, alcalde president, presenta la proposta d’acord que és del tenor
literal següent:
Identificació de l’expedient
Proposta referent a l’expropiació forçosa d’un local i un pis (segona planta) situats al carrer
Tarragona, 21, (finques registrals 28200 i 9838 respectivament)
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Antecedents
1. Mitjançant Decret d’alcaldia de data 12 de maig de 2009 es va iniciar l’expedient
d’expropiació forçosa de la finca situada al carrer Tarragona 21, a petició de les seves
propietàries, les senyores Maria Almaraz Sanchez, Maria Carmen i Maria Robledo Muñoz
Almaraz.
2. Instruït l’expedient, per acord de ple de data 26 d’abril de 2011 es va declarar la necessitat
d’ocupació de la finca en qüestió i es va aprovar la relació de béns i drets afectats, amb una
valoració de 224.763 € inclòs el 5% en concepte de premi d’afecció, segons valoració tècnica
de data 17.11.2010.
3. Mitjançant instància de data 16 de maig de 2011 (RE 8122/2010) la sra. Maria Almaraz
Sánchez manifesta el seu desacord amb el preu just assignat en l’acord esmentat i aporta
valoració emesa per l’arquitecte sr. Jaume Breton per 249.653€.
4. Segons informe tècnic de data 17 de maig de 2011, l’arquitecte municipal considera
admissible la petició de 237.765,00€ que juntament amb el 5% en concepte de premi
d’afecció puja a un total de 249.653,25€.
5. En data 19 de maig de 2011, la tècnica d’administració de Serveis Jurídics emet un informe
en relació amb aquest assumpte.

Fonament de dret
Normativa d’aplicació
- Article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions i
Procediment Administratiu Comú.
- Article 24 de la Llei d’Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954, preveu la possibilitat
de l’adquisició.
Classificació i qualificació urbanístiques de la finca en el POUM
El POUM de Roses (DOGC núm 5682, de 30.07.2010), recull la qualificació urbanística de la
finca situada al carrer Tarragona 21, com a sistema viari (clau A).
Finalització convencional
És voluntat d’ambdues parts el posar fi a aquest procediment expropiatori mitjançant la signatura
d’un conveni preparatori, en el qual es determina el preu just per a l’expropiació de la finca i la
seva forma de pagament.
L’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions i
Procediment Administratiu Comú, estableix que:
1. Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con
personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al
Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por
objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen
jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos
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tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los
mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin.
2. Los citados instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la identificación de las
partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial, y el plazo de vigencia, debiendo
publicarse o no según su naturaleza y las personas a las que estuvieran destinados.
Per tant, és possible pactar amb el particular la finalització del procediment i convenir els termes
d’aquesta sempre que amb això se satisfaci l’interès públic.
A més, l’article 24 de la LEF permet que l’administració i el particular a qui es refereix
l’expropiació puguin convenir l’adquisició dels béns o drets que són objecte d’aquella lliurement i
per mutu acord, en el qual cas, una vegada convinguts els termes de l’adquisició amistosa, es
donarà per conclòs l’expedient iniciat.

Proposta de conveni
L’objecte del present conveni és la determinació per ambdues parts, la propietat i l’Ajuntament de
Roses, de la indemnització expropiatòria de la finca afectada, així com la seva forma de
pagament, amb la voluntat de posar fi al procediment expropiatori de la finca descrita a l’apartat
primer de manifestacions.
Ambdues parts pacten que la indemnització per l’expropiació de la finca s’estableix en
249.653,25 €, a tenor de la valoració tècnica emesa per l’arquitecte municipal en data 17 de maig
de 2011, referida a les finques registrals 9838 i 28200.
Coincidint amb la subscripció de l’acta de pagament i ocupació, l’Ajuntament de Roses abonarà a
la propietat la quantitat determinada en el punt anterior.
L’Ajuntament disposa d’un termini màxim de 6 mesos, a partir de la signatura d’aquest conveni,
per tal d’efectuar el pagament de la indemnització. Transcorregut aquest termini sense que
l’Ajuntament hagi abonat la quantitat estipulada, s’iniciarà el còmput dels interessos
corresponents per la demora en el pagament, fins que aquest es faci realment efectiu, a tenor del
que preveuen els articles 48 i 57 de la LEF.
En qualsevol cas, l’eficàcia del conveni preparatori resta subjecta a la seva ratificació pel Ple de
la corporació.

Tramitació i òrgan competent
En tractar-se d’un conveni preparatori per a la finalització del procediment, se signarà prèviament
per les parts, de manera que quedi fixada la voluntat de posar fi al procediment i de determinar al
preu just, i posteriorment s’aprovarà el conveni pel Ple de la corporació, per majoria simple. Un
cop aprovat el conveni, aquest serà plenament eficaç.

Proposta de resolució
El senyor Carles Pàramo i Ponsetí, alcalde president d’aquesta corporació, proposa al Ple,
l’adopció del següent
ACORD
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1. Ratificar el conveni entre l’Ajuntament de Roses i les senyores Maria Almaraz Sánchez,
Maria Carmen Muñoz Almaraz i Maria Robledo Muñoz Almaraz per a posar fi al
procediment relatiu a l’expropiació de la finca situada al carrer Tarragona, núm. 21(planta
baixa i segona planta pis) de Roses, formalitzat per ambdues parts en data 25 de maig
de 2011.
2. Fixar la data en què han de comparèixer les interessades al despatx de l’Alcaldia, ubicat
a la Plaça Catalunya, 12, 1r. Pis (Casa Mallol), a fi de formalitzar la corresponent acta de
pagament i ocupació, un cop ratificat el conveni i mitjançant citació formal, en el termini
màxim de deu dies a partir del següent a la recepció d’aquesta notificació.
3. Aprovar la despesa per un import de 249.653,25€, en concepte de preu just per a
l’expropiació de les finques situades a la planta baixa (55m2) i a la segona planta
(110m2) del carrer Tarragona, 21 (registrals 9838 i 28200 respectivament). Imputar
aquesta despesa a l’aplicació pressupostària següent 11.20.1510.61000
4. Ordenar el pagament a les senyores Almaraz Sánchez i Muñoz Almaraz, per la part que
els hi correspongui a raó del percentatge de propietat de cadascuna, en el moment de
formalitzar la corresponent acta de pagament, distribuint-ho de la següent manera:
Maria Almaraz Sánchez = 209.834,63 €
Finca núm.1 (9838): 100% única propietària, un import de 170.016,00 €
Finca núm.2 (28200): 50% propietat, un import de 39.818,63 €
Maria Carmen Muñoz Almaraz= 19.909,31 €
Finca núm.2 (28200): 25% propietat, un import de 19.909,31 €
Maria Robledo Muñoz Almaraz= 19.909,31 €
Finca núm.2 (28200): 25% propietat, un import de 19.909,31 €
5. Una vegada signades les actes de pagament i ocupació, caldrà inscriure les finques
expropiades al Registre de la Propietat i a l’Inventari de Béns Immobles de la corporació,
així com comunicar la disponibilitat dels terrenys als serveis tècnics de l’Àrea de Serveis
Territorials, als efectes oportuns.
6. Notificar aquest acord a les interessades als efectes oportuns.
7. Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció i Tresoreria, als Departaments de
Gestió Tributària i GIS i al Departament tècnic de l’Àrea de Serveis Territorials d’aquest
Ajuntament, als efectes oportuns. Exp.2177/2009*

EXPLICACIÓ DE L’ALCALDIA
Alcalde.- Diu que aquesta és una finca situada al carrer Tarragona, que des de fa molts
anys, des dels plans generals del 86 i del 93 afectava l’avinguda Tarragona per
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eixamplament del carrer i aquestes persones han iniciat el tràmit d’expropiació, al qual
tenien dret, perquè ja feia més de cinc anys que estaven afectades.
Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, s’acorda aprovar la
proposta tal com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.

21.1.- ACCEPTACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA INCLUSIÓ A L’ORDRE DEL DIA DE LA
RENÚNCIA DEL SENYOR JUAN JOSÉ VIÑUELA MURILLO AL CÀRREC DE REGIDOR
Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, s’acorda aprovar la
seva nclusió a l’ordre del dia.
21.2.- RENUNCIA DEL SENYOR JUAN JOSÉ VIÑUELA MURILLO AL CÀRREC DE
REGIDOR
El senyor Carles Pàramo i Ponsetí presenta al Ple el text del tenor literal següent:

Identificació de l’expedient
Proposta relativa a l’expedient de renúncia del senyor Juan José Viñuela Murillo al càrrec de
regidor i presa de possessió del següent candidat presentat a la llista del Grup Municipal
Socialista (PSC-PM), a les eleccions locals que van tenir lloc el dia 22 de maig de 2011.

Antecedents
1. El dia 11 de juny de 2011, el senyor Juan José Viñuela Murillo va prendre possessió del
càrrec de regidor de la corporació com a resultat de les eleccions locals que van tenir lloc
el dia 22 de maig de 2011.
2. El dia 25 de juliol de 2011, amb RE número 12058/2011, el senyor Juan José Viñuela
Murillo, regidor del del Grup Municipal Socialista (PSC-PM), va presentar un escrit al
registre d’entrada de l’Ajuntament on manifestava la seva renúncia al càrrec de regidor
de l’Ajuntament de Roses.

Fonaments de dret
Primer. Article 9.4. del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, que va aprovar el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Segon. Article 182 de la LOREG
A proposta del senyor Carles Pàramo i Ponsetí, alcalde-president de la corporació, es
proposa al Ple l’adopció del següent
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ACORD
1. Informar al Ple de la renúncia del senyor Juan José Viñuela Murillo, regidor d’aquesta
corporació, càrrec que exerceix des que va prendre’n possessió el dia 11 de juny de
2011, data en què es va constituir la corporació municipal
Aquesta renúncia tindrà efecte una vegada finalitzada aquesta sessió.
2. Acordar l’existència d’una vacant en la composició de la Corporació Municipal que
correspon a la candidatura presentada a la llista del del Grup Municipal Socialista (PSCPM) a les eleccions locals que van tenir lloc el passat 22 de maig de 2011.
3. Sol·licitar a la Junta Electoral Central que expedeixi la credencial pertinent a favor del
següent candidat a la llista del Grup Municipal Socialista (PSC-PM) per completar la
composició municipal.=Exp.2332/2011*

INTERVENCIÓ DEL SENYOR JUANJO VIÑUELA MURILLO
Sr. Juanjo Viñuela.- Dóna les gràcies al ple per tenir l’oportunitat d’adreçar-los unes paraules
que seran d’agraïment.
Explica que, per motius professionals, es veu obligat a renunciar al càrrec de regidor. No vol
descuidar-se de ningú. Vol agrair, especialment, a tots els ciutadans que el van animar i li
van donar el seu suport per ser candidat a les darreres eleccions. També vol agrair a tots els
que li varen fer confiança, vol agrair a la seva família la paciència i la comprensió que han
tingut aquest temps, que ha estat llarg. Han estat molt mesos que estan amb aquest
projecte. Vol donar les gràcies a tots els regidors i als treballadors de l’Ajuntament pel tracte
exquisit que li han donat durant aquest temps.
També vol agrair als companys de la seva agrupació i a la Magda Casamitjana de donar-li
aquesta oportunitat. Desitja molta sort a tots, està a la seva disposició i a disposició del seu
partit per continuar treballant per Roses.

RESPOSTA DE L’ALCALDIA
Alcalde.- Respon que no han tingut gaire temps per treballar plegats. L’alcalde diu han
d’agrair la seva simpatia i amabilitat en les formes i l’actuació del senyor Viñuela i li desitja
molta sort a la vida.

El Ple en queda assabentat.
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22.- PRECS I PREGUNTES

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sr. Carles Ferrer.- Fa diverses intervencions:
01.- Diu que van veure que a partir del dia 11 de juny es muntava un parc d’atraccions a
l’entrada de Roses, al costat del Carrefour. La sorpresa va ser que el dia 27 de juny, en 16 o
17 dies, igual que havien arribat, havien desaparegut. Degut a aquest misteri, van entrar una
instància sol·licitant què havia passat amb aquest parc d’atraccions. Van veure que hi havia
una resolució d’alcaldia, la qual deia que es fa la suspensió provisional immediata, el
cessament de l’ús residencial i el desallotjament de terrenys.
Pregunta qui va portar aquests firaires a la nostra vila i per què l’Equip de Govern actual els
ha fet fora.
02.- En el tema del cartell de Carnaval, a través d’una instància i a través de TV Roses van
preguntar per saber què faran. No hi ha hagut cap regidor que respongués a la pregunta de
si faran un nou concurs, si contractarien un particular o si farien una consulta popular com
han promès en alguns mitjans de comunicació.
03.- Una altra pregunta de l’àrea de Joventut és per saber per què “l’Embranzifest” que és la
festa que fa l’Embranzida des de fa tres anys ha estat tan marejat amb canvis de dia i canvis
d’ubicació, quan el dissabte tothom sap que tots els mesos de juliol i agost hi ha sardanes a
la plaça Catalunya i seria molt difícil portar una festa al monument dels pescadors o en un
lloc proper a la plaça Catalunya.
04.- També han vist que han aprovat en junta de govern tot el que és el projecte de l’skyparc
i vol saber si aquest skyparc anirà endavant o ara que ja estan acabats els tràmits, no hi ha
hagut al·legació i han acabat els tràmits, pregunta com quedarà.
05.- Han vist que el dia 15 de juliol, per junta de govern, van aprovar el pressupost de Festa
Major i han trobat algunes mancances. Normalment per Festa Major hi ha dos tiberis, un és
el de la Colla Gegantera pel cost de 5000 euros i han vist que el de les vaquilles no hi surt.
Pregunta si aquest any no hi ha dinar de les vaquilles o si es ficarà en una altra partida.
També han vist que han enretirat del pressupost de Festa Major les tanques de protecció
dels concerts de les barraques. El pla de seguretat marca que hi hagi unes tanques de
protecció, però han vist que no hi ha la partida i vol saber per què s’ha tret, si s’ha tret per
reduir despesa i no hi haurà ni el dinar de les vaquilles ni les tanques de protecció o què
faran.
Sra. Imma Carrión.- Fa les següents intervencions:
01.- Com a representant d’Educació del seu grup volia preguntar com està el tema del mòdul
del Vayreda, perquè estan acabant el mes de juliol i els quedarà un mes. Han de preveure el
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trasllat de mobiliari i l’adequació d’aquest espai serà una mica en base a com estan els
tràmits d’aquest mòdul.
02.- També voldrien saber com estan les gestions i si hi ha alguna gestió més de la
construcció del nou edifici com què s’està portant a terme. Pregunta si tenen alguna
resposta o se sap alguna cosa més.
03.- L’altre tema que volien comentar és la sorpresa que han tingut en veure que han decidit
parar o no utilitzar l’edifici de Ca l’Anita, que en principi estava previst per a usos lligats a
l’educació i a la formació i que ara li queda molt poquet i ja està a punt d’estar inaugurat.
Sembla que estarà un parell d’anys tancat i creu que és una llàstima veure un espai així
tancat, perquè és un espai on s’hi poden fer moltes coses. Li agradaria que li expliquessin si
és veritat aquesta idea de deixar-ho parat dos anys o si es pensa aprofitar-ho per usos de
formació i educació.
04.- A nivell personal, diu que ha quedat molt parada de la quantitat de paper i paper que
s’arriba a gastar en els plens i a les comissions. Pregunta si no hi ha cap manera de reduir
tantes actes i preactes. També pregunta si tot això és normatiu i si hi ha coses que poden
anar via e-mail. Repeteix que s’ha quedat parada de la quantitat de paper que arriben a
gastar.
Sra. Magda Casamitjana.- Fa dues intervencions.
01.- Pregunta si ja s’ha fet efectiva la resolució del concurs d’idees del Passeig Marítim.
Encara no han donat el veredicte i la regidora pregunta si la podrien convidar el dia que es
fa.
02.- Pregunta si hi ha algun document que li pugui explicar quins són els projectes, el
programa i el full de ruta de l’acord de govern entre Convergència i Unió i el Partit Popular .
Sr. Agustí Donat.- Fa dues intervencions:
01.- Referent al Pla de Barris demana si se segueix el nou calendari d’actuacions o com està
actualment el Pla de Barris.
02.- A primera línia de l’olivar de la Gran Via hi ha un arbre que està mort i fa molt mal
efecte. Demana que ho tingui en compte a qui li toqui, com a responsable.
Sra. Francisca Guijarro.- Fa les següents intervencions:
01.- Dintre de l’àrea de Participació Ciutadana han pogut llegir en alguns mitjans de
comunicació la intenció de l’actual govern de fer una consulta popular en relació a
l’aparcament soterrat que des de fa anys es vol construir al litoral del municipi i que segons
algunes declaracions del nostre alcalde serà vinculant. Al seu grup i a la resta de rosincs els
agradaria que els poguessin donar més informació al respecte sobre com pensen formular
aquesta consulta i com arribarà aquesta informació a la totalitat de la vila per tal de tenir les
bases informatives necessàries per decidir en conseqüència. Si tenen clar quan es portarà a
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terme i també que els defineixin el grau de vinculació de la resposta popular a la decisió final
de construcció.
02.- Referent a l’àrea de Turisme els agradaria que els fessin una valoració des de l’actual
govern de com es va desenvolupant la temporada turística, concretament en els comerços.
Pregunta si es té consciència de les tasses d’atur que hi ha actualment a la vila, alhora que
han pogut veure que en alguns mitjans de comunicació s’estan fent unes enquestes als
turistes per intentar definir quin és el perfil d’aquest turista, quines demandes i quines coses
veuen a la vila que es podrien millorar.
Manifesta que el Grup Municipal Socialista està a disposició de l’actual Equip de Govern per,
entre tots, intentar de trobar les fórmules necessàries que possibilitin les possibilitats que té
el nostre poble.
03.- Dintre de l’àrea de Benestar Social, en relació al Consorci de Benestar Social de l’Alt
Empordà, els agradaria conèixer la valoració que fan de l’actuació que fins ara s’ha portat a
terme sobre les prestacions i finalitats marcades pel Consistori, com són la prestació de
serveis a l’atenció primària, serveis especialitzats, projectes i problemes socials dins de
l’àmbit comarcal que garanteixen servei de qualitat i eficient. Consideren que la tasca al
Consistori és molt important a més, tenint en compte que Roses té més de 40.000 targes
sanitàries vinculades al nostre municipi. Per tant, és molt important saber quins projectes
tenen, quina actuació tenen i quina línia serà la que portaran a terme.
04.- Aprofita aquesta oportunitat per donar suport al poble norueg que ha sofert un atemptat
cruent amb la mort de molts de joves. Tenen població noruega a Roses i volen fer arribar el
suport a les famílies i a tot el poble noruec.
Sr. Juanjo Viñuela.- Fa les següents intervencions:
01.- Vol aprofitar aquest espai per felicitar a la Policia Local per les seves darreres
actuacions, tan en el que seria a les platges com al Passeig Marítim contra la venda il·legal.
També cal recordar que aquesta ordenança es va aprovar en el darrer mandat amb
l’abstenció de CiU.
02.- Felicita el senyor Francisco José Gutierrez pel seu nomenament com a subinspector. És
una trajectòria impecable, és un professional que ha passat per totes les etapes com a
policia, des d’auxiliar de Policia fins a arribar a subinspector i li sembla que és digne de
felicitació i d’aquest reconeixement a la seva vida professional.
03.- A l’Àrea de Cultura faran una proposta pel que fa als canons. Creu que la seva ubicació
no és la més correcta i proposen que es traslladin al Castell. Els sembla que la ubicació dels
canons al Passeig Marítim és una decisió precipitada. Explica que hi ha un informe de
l’arqueòloga municipal que desaconsella aquesta ubicació, ja que els canons situats vora
mar pateixen els efectes de la sal, el vent i la sorra. Voldrien que, d’alguna manera, es
reconsiderés aquesta opció.
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04.- Tanmateix no estan d’acord amb la decisió de suprimir el catàleg de la mostra del
CRAC. Aquest 2011 va ser una mostra que va reunir més de trenta artistes vinculats a
Roses que representa un dels projectes més ambiciosos del Departament de Cultura durant
aquest any, que es desenvoluparà durant quatre mesos i que ha tingut un important ressò
als mitjans de comunicació tan locals com nacionals.
És possible que hi hagi gent que pensi que el senyor Viñuela té un interès particular perquè
això es faci, ja que va ser comisari d’aquesta mostra, una idea que es va començar a gestar
l’any 2009 i que es va concretar l’any 2011. Aclareix que té un interès com a rosinc, no té
cap interès particular i entén que és molt positiu per a la promoció de Roses de fer aquest
catàleg.
Si encara hi ha qui pensa que poden haver altres interessos, vol comentar que el passat dia
10 de juny de 2011 va signar una declaració jurada davant del secretari de la corporació
d’activitats i causes de possible incompatibilitat, on manifestava que la seva col·laboració
com a comissari en el CRAC 2011 era desinteressada.
Vol saber si poden tornar a considerar la possibilitat de produir el catàleg, ja que la feina ja
està feta. Els textos i les fotografies ja s’han fet i estan preparats per portar-los a impremta.
Tanmateix hi havia una partida reservada per fer aquest catàleg.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DEL POBLE
Sr. Francesc Giner.- Fa les següents intervencions:
01.- Manifesta que el seu grup municipal també estava interessat en el tema del Luna Parc i
de la pista de skate. Volen saber què ha passat amb el Luna Parc i com està la situació de la
pista de skate.
02.- En relació al circ que està instal·lat a l’entrada de Roses, vol saber si té llicència per
estar-hi.
03.- Pregunta al senyor Mas Blanch si es podria fer alguna actuació en el joc infantil en
forma d’aranya que hi ha a la platja dels bots. Hi ha hagut moltes queixes de gent que diu
que hi ha estelles en el pal. Això mateix ja ho va comentar al regidor responsable i ara vol
saber si han fet alguna actuació.
04.- Hi ha una valla al carrer Palmerola que fa dos anys que està situada allà i ningú se
l’emporta.
05.- També passa el mateix amb unes rajoles que hi ha a la plaça Sant Pere que no estan
ben nivellades i han fet caure a més d’una persona. Pregunta si hi ha hagut alguna actuació
al respecte.
06.- En relació al concurs del Passeig Marítim, considera que és un concurs d'idees
necessari, però en un moment i un procés a corre-cuita de final de legislatura, que es va fer
325

sense que ningú se’l senti seu. Encara és hora que tan l’antic govern com l’actual, els
convidin a veure les trenta-sis propostes presentades. Pensen que no hi ha hagut
participació i és un bon exemple de com no s’han de fer les coses si volen treballar i escoltar
a tothom. Demanen veure totes les propostes i llegir l’acta del jurat.
07.- Tenen una nota relacionada amb la Festa del Carme que s’ha celebrat aquest any. Creu
que en un poble com Roses, entre altres coses, català i pesquer que permet que se celebri
una Festa del Carme com s’ha fet aquest any, vol dir que no s’estan fent les coses bé.
L’excessiu protagonisme de les forces armades espanyoles distorsiona l’autèntic sentit de la
festivitat. Creuen que s’estan barrejant conceptes. D’acord que la verge del Carme és la
patrona de l’Armada, però també ho és dels pescadors, dels nostres pescadors. Aquest no
és poble que volem. Un poble que homenatja els seus pescadors morts, no ho pot fer
llençant corones al mar amb la bandera espanyola. Si el que es fa és un acte castrense no
creuen que el port pesquer sigui el lloc ideal. La manca de respecte envers Catalunya i els
seus símbols els ha fet mal, els ha fet mal perquè volen més respecte per als seus avis,
molts dels quals van morir defensant Catalunya i les seves llibertats.
Ës per això que Gent del Poble-AM mostra la seva repulsa i la seva disconformitat amb la
manera de celebrar aquesta festa plena d’actes i d’autoritats civils i militars espanyoles.
Ma. Àngels Arjona.- Fa les següents intervencions:
01.- Abans d’entrar en el prec, els posarà en antecedents.
El propassat més de febrer Gent del Poble-AM va entrar per registre d’entrada una proposta,
exactament, el 16 de febrer. Aquesta era una proposta d’urgència en relació a la construcció
de la nova escola Montserrat Vayreda. A la proposta plantejaven la possibilitat existent
d’anticipar tot el procés de construcció per tal d’avançar temps i guanyar etapes.
Amb aquesta actuació, el que pretenien és que l’escola passés a ser preferencial a la
possible agenda del Departament. La proposta de Grup Municipal GDP consistia bàsicament
en sol·licitar al departament la redacció d’un conveni que contemplés l’autorització a
l’Ajuntament de Roses, perquè iniciés el procés de convocatòria al concurs públic,
l’establiment de les bases i la licitació de la nova escola sota el tutelatge del departament
d’ensenyament i els tècnics de GISA.
Que l’Ajuntament de Roses amb aquest procés assumís els costos del procés fins allà on
sigui pressupostàriament possible en el present 2011. En aquest període realment no hi
hauria una gran despesa més enllà de la redacció de projectes i estudis. També que
estudiés, si calia la possibilitat de l’execució de fases amb l’assignació municipal monetària
que permetessin els pressupostos futurs de l’Ajuntament i que aquests costos, segons el
conveni, fossin revertits a l’Ajuntament de Roses en les condicions que estimés el
departament d’Ensenyament.
En aquell moment ja van manifestar que l’experiència ja s’estava realitzant en altres
actuacions, com per exemple, entre el departament de Salut i alguns ajuntaments en la
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reforma o construccions de CAPS (Centres d’Assistència Primària). Per tant, creien que era
una solució que s’havia de prendre en consideració.
Segons el departament, la Generalitat va aprovar un pressupost aproximat de 5.000.000 €
per a la construcció de l’escola. Saben que a la passada legislatura estava contemplada la
possibilitat de poder disposar d’aproximadament 1.000.000 € per a aquesta finalitat, però la
realitat a data d’avui i segons les informacions aparegudes en els mitjans de comunicació,
és que no hi ha cap partida pressupostària per enguany en els pressupostos generals de la
Generalitat.
Segons l’avantprojecte de llei de simplificació, d’agilitat i reestructuració administrativa i de
promoció econòmica –la famosa llei Òmnibús- en el seu article 10, s’especifiquen els
encàrrecs de gestió que avalen o reafirmen la proposta que GDP va tramitar en el seu
moment a l’Ajuntament. El seu prec és que basant-se en l’existència d’aquesta nova llei
Òmnibus, que s’aprovarà recentmet i com que pensen que aquest article no tindrà cap
modificació, que l’Ajuntament faci els tràmits que cregui convenients per poder desencallar
aquesta situació en la que es troba el Vayreda.
RESPOSTA ALS GRUPS MUNICIPALS DE L’OPOSICIÓ
Alcalde president.- Respon algunes de les preguntes plantejades:
-

Primer de tot, ha parlat el senyor Carles Ferrer. A la pregunta del senyor Ferrer que ha
preguntat qui els va portar, respon que no ho saben. Afegeix que ningú els ha fet fora,
sinó que han marxat, perquè no tenien permís per parar i com és lògic no podien fer-ho.
És un tema privat que ja està tancat.

-

Quant al cartell de Carnaval va quedar desert i veuran com solucionar aquest tema.
Demana als presents que ningú oblidi que fa trenta dies que estan governant i d’aquests
trenta dies, uns vint-i-dos o vint-i-tres són dies hàbils. Estan atenent un l’allau de
problemes que els han vingut a sobre i de persones que els han volgut veure per
explicar-los tot allò que havia quedat pendent de fer. A més hi ha el tema propi de la
reorganització, les visites de cortesia, de representació i un anar veient institucions del
poble de Roses. Així que de miracles no n’hi ha.
Moltes de les coses que han preguntat les contestaran properament, bé trucant o en
aquelles que no estiguin a temps ja les veuran en el proper ple. Demana a tothom, ara
que la televisió els està gravant, una mica de paciència. Que pensin en el volum de
feina i que han d’atendre les urgències. Posa l’exemple del senyor Juanjo Viñuela que
ha felicitat la Policia per la feina que fan, estan treballant en el sector de la Seguretat
Ciutadana i moltes altres coses que no es veuen, però que s’estan fent.
Per tant, el cartell de Carnaval, tot i que és un tema molt important, vol aclarir que no és
la prioritat en aquest moment i menys encara fer una consulta popular.

-

Quant a l’Embranzida, l’alcalde manifesta que hi ha vint-i-set trucades dient que hi havia
massa soroll. Aquella nit no era a casa i es va assabentar l’endemà. El veïns li van
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preguntar si va sentir el soroll, però aquell dia era fora de casa. Amb aquesta actuació
van pretendre anar-los canviant de lloc, una vegada es feia aquí, l’altra allà i la propera
més enllà. Creu que no s’ha marejat a ningú, perquè s’ha fet d’una manera absolutament
ordenada, però amb coneixement de tothom.
-

L’sky parc és un dels temes
decidiran.

importants, però no urgents i que en un futur proper

-

El senyor Ferrer ha parlat dels tiberis de la Festa Major, a la qual cosa l’alcalde assegura
que pel que fa a l’aplicació de les colles ningú quedarà desasistit i un moment o altre
junts podran esmorzar plegats, dinar o el que toqui.

-

Quant a les preguntes relacionades amb l’edifici de “Ca l’Annita”, respon a la senyora
Imma Carrión que fan referència a unes declaracions de l’alcalde. Diu que les
declaracions són molt llargues i el periodista intenta resumir-les. No hi ha cap urgència, a
Roses, l’Ajuntament està donant tots els seus serveis i si no s’arregla ara, s’arreglarà
d’aquí tres mesos.
Respecte a la data del 2013 que li pregunta la senyora Carrión, l’alcalde respon que no
va donar aquesta data, però si ha d’estar tancat un o dos anys, no hi ha cap problema.
No està dient que quedi tancat un any o dos anys. De totes maneres, l’obra encara no
està acabada i a més s’ha de fer la rasa per portar-hi electricitat. Lògicament no deixaran
obrir el carrer Sant Isidre fins ben passat l’estiu, perquè prou molestats que han estat els
veïns que no es posaran en ple estiu a obrir rases.
Hi ha moltes coses a fer, demana a tothom que no ens agobiem, hi ha moltes decisions
a prendre i estem en situació de crisis financera. Aleshores, en aquest moment, la
prioritat és saber amb què comptem i com distribuïm els diners que hi ha. Assegura que
no són pessimistes, la situació de l’Ajuntament de Roses no és preocupant, però
èticament i moralment convé mirar per on passen els diners i totes les coses que
signifiquen major despesa se les han de mirar.
No és cap compromís, ni obrir demà mateix ni esperar-nos al 2013. Quan convinguí ho
faran.

-

Respecte a la quantitat de paper que s’utilitza, l’alcalde està d’acord amb la senyora
Carrión.

-

Respon a la senyora Casamitjana, respecte a la resolució al concurs d’idees del passeig.
En primer lloc no creuen que hi hagi la suficient serenitat per convocar un concurs
d’idees a dos mesos d’unes eleccions. En segon lloc, molts dels concursants no sabien
que allà hi ha una zona portuària que condicionava els projectes o, en tot cas, en el
concurs no se’ls va donar aquesta informació i tampoc se’ls va donar la informació que
no es podia actuar sobre la platja si no era prèvia conformitat del Ministeri i la senyora
Casamitjana sap prou bé els problemes que tenen amb Costes. Aleshores, en el concurs
d’idees hi ha idees molt bones, però no tenen pressa. Ja ho veuran tranquil·lament,
després del primer mes en ve un altre. A Roses fa molt de temps que cal fer aquell tram,
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han passat aquests últims quatre anys i no s’ha avançat res i ara no els ve d’un, dos o
tres mesos.
-

Respon al senyor Agustí Donat que respecte a l’última reunió del Pla de Barris, no sap si
hi va assistir el senyor Agustí Donat. Recorda que hi havia algú del seu grup municipal,
però no recorda qui hi havia. Es va fer un seguiment i va seguint segons el calendari. No
ha canviat res, pràcticament era amb les mateixes persones i s’està seguint tot el tema
del Pla de Barris.

-

Es miraran l’arbre que està mort de l’olivar de la Gran Via i veuran si el poden fer treure
ràpidament.

-

L’alcalde ha sentit una altra pregunta sobre una consulta popular. Respon que sí que hi
ha una voluntat i un compromís electoral de fer una consulta popular, però li diu que no li
demanin els detalls que no és la prioritat.

-

Quan arribi el moment ja estarem informats, podran participar i defensar una idea,
defensar-ne una altra. Per tant, no tenen pressa, no és una urgència en aquests
moments.

-

L’alcalde diu que hi ha altres preguntes sobre Benestar Social i passarà la paraula a qui
correspon, el mateix farà amb l’àrea de Turisme i lògicament es solidaritzen amb l’horror
que han passat a Noruega, però són coses quan surt un boix imprevisible.

-

Respecte a la felicitació a la Policia del senyor Juanjo Viñuela informa al regidor que
potser no sap que aquests canons van estar dos-cents anys sota el mar i ja han tingut
tota la sal que els podia fer mal. Si els posessin a dalt del Castell, que no diu pas que no
fos un bon lloc, al contrari, la sal tindria el mateix efecte. La mateixa corrosió hi ha al
Passeig Marítim que a dalt del Castell.
En tot cas, si a l’Ajuntament els donessin un euro per cada foto que s’hi fan els turistes
que passen per aquí, creu que, fins i tot, podrien editar el fulletó del CRAC que es volen
estalviar. L’alcalde demana al senyor Viñuela disculpes per aquesta broma perquè és
l’última sessió que està a l’Ajuntament de Roses.

-

Respecte al Luna Parc respon al senyor Francesc Giner, com ja deu haver sentit, que és
una gent que volen muntar un negoci. Lògicament no té que haver cap inconvenient,
perquè urbanísticament el POUM permet aquesta instal·lació, però lògicament una de les
condicions, entre altres, és que no s’hi pot fer una acampada. Una cosa són les fires que
venen per la Festa Major i que porten les rulots, s’estan quinze dies i se’n van i una altra
cosa és un campament de quatre mesos: això és il·legalitzable. És legalitzable que facin
una proposta per instal·lar-se en una finca privada i en un lloc on el POUM ho permeti,
fer-hi un parc d’atraccions.
Com ja ha dit abans es permet la iniciativa privada en un solar privat per fer alguna cosa
d’aquest tipus. No té res a veure l’Ajuntament, si algú demana permís per fer una
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activitat i el POUM ho permet i lògicament també on ho permeten els reglaments
sectorials, no poden dir que no.
És una iniciativa privada, es llencen a la piscina i es presenten aquí, però de la mateixa
manera que varen venir se’n varen anar. La responsabilitat de qui els va dir que
vinguessin l’ha assumida la persona que els ha dit que se’n vagin. L’Ajuntament aquí no
intervé per res.
-

L’alcalde informa que enretiraran aquestes coses que ha dit el senyor Giner : les rajoles
de la plaça Sant Pere i la tanca al carrer Jaume Palmerola. Miraran que arreglin el joc
infantil de l’aranya, tot i que hi ha una empresa que és ROSESNET que té l’obligació de
fer el manteniment. Si el senyor Giner es fixa, podrà veure que en aquests trenta dies
que fa que estan governant, han arreglat el vaixell pirata, estan fent alguna cosa a la
Pelosa i estan mirant d’arranjar moltes coses, però no han passat encara ni trenta dies
hàbils de treball del nou govern.

-

Ja han parlat del concurs d’idees respecte al front de mar. A la seva intervenció el
senyor Giner demanava llegir l’acta del jurat, a la qual cosa l’alcalde respon que passat
l’estiu, com que ell tampoc l’ha llegida, un dia s’asseuran per llegir-la plegats.

-

Respecte a l’excessiva presència dels militars a la Festa del Carme, és una festa que
l’organitzen la Comandància Militar de Marina de Roses i ells tenen el seu estil, que
entén que xoca a les persones que no estan habituades a anar-hi. La ministra està molt
militaritzada, però tampoc és això, tot i que hi ha molta gent amb uniforme, però són
ciutadans com tots els altres i tenen dret a fer el que vulguin sense molestar a ningú,
amb el permís de Ports de la Generalitat. Ho fan allà i si donen més o menys
protagonisme als pescadors, suposa que és una qüestió dels pescadors de dir si volen o
no volen ser-hi.
Recorda als presents que la Verge del Carme és la patrona dels navegants, dels
mariners i lògicament de l’armada, però no dels pescadors. Els pescadors catalans tenen
un patró que és Sant Pere Pescador. Està d’acord amb el senyor Giner que la Festa del
Carme se celebra des de la Guerra Civil cap a aquí. Abans no s’havia celebrat mai de la
vida.
Els que són grans podran recordar que hi havia una processó important en el poble que
es feia per Sant Pere amb un panó i lògicament allà tot el protagonisme era dels
pescadors, sobretot els pescadors grans i les autoritats d’aleshores els acompanyaven,
inclosos els militars. L’alcalde reconeix que sí que hi ha alguna cosa que xoca i que
negociaran. De fet, aquest any respecte l’any passat es va suprimir la processó pel mig
dels carrers, A meitat de juliol quedava molt anacrònic. Va ser una qüestió que no van
negociar ni varen parlar. A la Comandància de Marina varen veure que allò no portava
enlloc i que la processó la farien dins de l’àmbit de la zona portuària de Roses.
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Respecte al circ informa que no té llicència. Fa memòria i no sap si mai cap circ dels que
han vingut a Roses tenia llicència. S’instal·len, els varen ordenar que pleguessin, que
demanessin el permís, el demanen i lògicament quan te n’adones, perquè has d’enviar els
inspectors a veure si tenen les sortides reglamentàries i tota la resta, ja són fora. Per
desgràcia, això funciona d’aquesta manera i tampoc es tractava de muntar un espectacle,
enviar-hi la Policia, anar buscar el jutge i fer-los tancar. En sentir que el senyor Francesc
Giner diu que els han fet fora d’Empuriabrava, l’alcalde respon que els fan fora de tot arreu.
Sincerament té molta simpatia per la gent que va pel món amb aquesta vocació. Potser
també és una activitat una mica anacrònica. Avui dia tothom va molt just amb tota classe de
normatives sectorials. I tot seguit posa l’exemple dels braus com de tantes coses que van
sobrevivint a l’actualitat.
A continuació, l’alcalde informa que la senyora Mindan explicarà a la senyora Arjona i a la
senyora Carrión les qüestions relacionades amb l’escola Montserrat Vayreda i també s’ha de
contestar la qüestió relacionada amb l’enquesta que s’ha fet.
Abans de passar la paraula a la senyora Montserrat Mindan, l’alcalde torna a demanar, com
ja ha fet abans que tots tinguem una mica de paciència, perquè acaben de començar i poc a
poc aniran posant-se al dia.
Sra. Montse Mindan.- Respon les preguntes pendents que corresponen al seu departament.
−

Vol fer una puntualització respecte a una intervenció que ha fet el senyor Juanjo Viñuela,
que ha parlat de la Policia Local i de felicitar-los per les redades de la venda ambulant i
que ha comentat que CiU s’havia abstingut. Diu al senyor Viñuela que les paraules s’han
de mesurar en el seu punt just. CiU es va abstenir en l’ordenança d’ocupació de via
pública, perquè és cert que tot i que hi van col·laborar amb el senyor Francisco Martinez,
hi havia alguns punts que no els haguessin redactat d’aquella manera, però en cap cas
estaven a favor de la venda ambulant. Ho diu perquè quedi clar i suposa que la
intervenció del senyor Viñuela no anava per aquí, però li agradaria que quedés clar.

−

Parlant de l’enquesta de turisme, informa que aquesta enquesta que ha engegat
l’Ajuntament no és la primera part, és la segona. Suposa que l’Equip de Govern ja sabia
que des de Turisme es va engegar una primera part d’enquestes. Ara es farà la segona
part i els semblava que ja que s’havia fet una primera part des del departament de
Turisme, havien d’acabar fent la segona, per no deixar l’estudi a mitges que no tenia
sentit.

−

Respecte a una valoració de l’actual temporada turística, diu que esperaran que acabi la
temporada. Podran veure que el temps no els ha acompanyat, no hi ha hagut gaire gent
durant el mes de juny i el mes de juliol encara no s’ha acabat. Creu que no hi ha cap
empresari que faci cap valoració fins que no acabi la temporada. En tot cas, quan
s’acabi, si és del seu interès, demanaran a l’oficina de Turisme que facin un extracte de
les valoracions d’aquesta temporada.

−

En relació a l’atur, diu que abans de començar, si no s’equivoca, estava en mil sis-cents
persones i escaix. Les últimes dades apuntaven a mil cinc-centes persones aturades. El
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nombre havia baixat en cent persones i escaix. Entén que no és molta baixada,
considerant que s’hauria d’haver contractat gent en el sector serveis. Suposa que tot és
una roda. En tot cas ja li donarà les dades més exactes.
−

De la gestió del mòdul de l’escola del Montserrat Vayreda, respon que el mòdul ja està
adquirit. S’havia de fer un projecte que no correspon a l’Ajuntament, sinó que depèn dels
Serveis Tècnics del departament d’Ensenyament de la Generalitat i sap que estan en
contacte, encara que el mes d’agost sigui un mes de vacances. Tots treballaran perquè
el mòdul estigui ubicat.

−

La senyora Casamitjana ha demanat el full de ruta de Convergència i Unió i el Partit
Popular, a la qual cosa la senyora Mindan respon que quan CiU i el PP van signar el
pacte es van ensenyar publicament els dos documents que eren tan el projecte de CiU
com del PP. Convergència va redactar un full on posaven les preferències tan de CiU
com del PP i creu que el té i que el farà arribar. En tot cas, tan d’un projecte com de
l’altre projecte, els punts en els que coincidien i als quals se li donava prioritat.

−

S’adreça a la senyora Imma Carrión que li pregunta per l’escola Montserrat Vayreda.
Recorda que es va informar a l’últim ple, tot i que no hi havia precs i preguntes de les
gestions que havia fet l’Ajuntament. Ho diu per la referència que ara ha fet la senyora
Arjona i també la presidenta de l’Ampa Montserrat Vayreda. Aprofita per explicar que ja
que va poder acompanyar a la regidora d’Ensenyament a l’escola Montserrat Vayreda en
un consell escolar de centre, també ho van explicar. Concretament van explicar que no
fa falta un projecte i, per tant, era una mica absurd, dir-li al departament que avançaven
en la redacció de projecte ni pels Serveis Tècnics ni a un concurs, perquè aquest tipus
d’edificis són un tipus d’edificis en els quals, de fet, la Generalitat ja va treure a concurs
el que era la redacció de projecte i obres. És a dir, que va junt, perquè són edificis
d’edificació ràpida. Té entès que tenen projectes fets en dos o tres línies i l’únic que
necessiten són les fites, que ja les van venir a prendre abans de finals de l’any passat.
La senyora Mindan assegura que ho té entès així, que fins i tot les fites estaven preses.
En tot cas, Convergència i Unió en el pressupost del 2011 de la Generalitat de Catalunya
no ha fet cap acord de govern d’escola nova. Només s’ha pressupostat una escola de
Girona, degut a l’aluminosi. Es va recollir la proposta de l’antic equip de govern i es va
anar a veure el director territorial, senyor Bayot. A la reunió que van tenir amb el director
territorial es va proposar que l’Ajuntament de Roses avancés uns diners que,
evidentment, no han d’estar al pressupost del 2011, sinó que els venen sobrevinguts per
poder començar aquesta obra, però també els van preguntar què seria més ràpid,
perquè tots tenen la mateixa finalitat i el que volen és que es desencalli el més
ràpidament possible.
Aquesta seria una fórmula o que es comprometés a demanar un compromís de la
Generalitat de Catalunya que l’escola de Roses estigués en els pressupostos del 2012.
El senyor Bayot li va dir que portaria la proposta de l’Ajuntament o les dues. Una és una
proposta, perquè porten diners i l’altra és una petició. El director general de centres
públics ha informat que tenien reunió durant el mes de juliol a Barcelona. De moment no
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ha tingut resposta, sabia que avui li ho preguntarien i ha estat trucant a la delegació,
però avui és festa a Girona. O sigui, que no ha pogut tenir resposta.
En tot cas, la senyora Mindan demana que entenguin que van quedar que parlarien a
finals de mes i que quan l’Equip de Govern tingui una resposta o una proposta els
convocaran, si cal, en junta de portaveus o als membres que creguin que han de venir
per parlar del tema i per veure que els respon la Generalitat.
Sr. Manel Escobar.- A petició de l’Alcaldia passa a respondre la petició formulada per la
senyora Casamitjana.
−

Explica que el full de ruta del Partit Popular són els seus programes. El programa
preferent del dos grups municipals, com ha dit la senyora Mindan, és en aquesta guia
que volen tenir aquests quatre anys i seran els punts preferents dels programes. És cert
que l’efectivitat CiU-PP serà efectiva a partir de l’1 de gener del 2012, comptant que hi
haurà unes ordenances i un pressupost en el qual a partir d’aquí és on la idea que tenen
per als futurs quatre anys a Roses es portarà a terme, tot i que els programes, tant de
Convergència i Unió com del Partit Popular són molt semblants i la veritat és que no han
tingut gaire problemes ni diferències per posar-se d’acord en quin serà el full de ruta a
seguir en aquests quatre anys.

Sr. Marc Danés.- A petició de l’alcalde respon a la sol·licitud de valoració del Consorci de
Benestar Social per part del nou Govern Municipal.
−

Explica que la valoració que en fan, és una valoració positiva quant a estructura i
organització del Consorci. En aquests moments, fins l’1 d’octubre d’aquest any no
començarà a caminar. Per tant, els serveis que en ple li han delegat no podran veure
com es fan des del Consorci fins a partir de l’octubre i, per tant, la valoració que hauran
de fer, haurà d’esperar fins a mitjans de l’any que ve, del 2012.
En aquests moments el que hi ha és l’organigrama concretat. Tots els serveis que haurà
de dur a terme el Consorci es quedaran, com a Ajuntament seran molt poquets i després
tota l'organització en quant a on treballaran els treballadors d’aquest Consorci. En
principi, Roses tindrà un paper predominant, Roses serà una de les dues seus d’aquest
Consorci. Espera que això faciliti la feina i els ajudi al que volen tots, que és que la gent
que necessita aquests serveis sigui atesa amb la màxima eficàcia i amb la màxima
urgència possible.
També comentava, a banda del Consorci, la valoració de les línies de treball que
seguiran. El que s’han plantejat, en aquests primers dies i fa molts pocs dies que estan
treballant, però que tenen clar, és que en els serveis socials del municipi els cal donar
resposta amb rapidesa quant a l’actuació per a la gent que els ve a demanar ajuda. En
aquests moments els pot avançar que a partir de l’1 de setembre tindran una educadora
social que els hi avançaran des del Consell Comarcal i des d’aquest Consorci. Aquesta
educadora els vindrà un mes abans a treballar, per reduir aquest temps d’espera que
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tenen d’aproximadament dos mesos a vuit o nou dies i per tal de donar una sortida
ràpida.
La línia bàsica i primordial és atendre ràpidament aquesta gent. A partir d’aquí han de
tenir temps, perquè acaben d’arribar i estan fent tot el possible perquè la gent sigui atesa
amb la màxima rapidesa.
No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 21:17 hores, de la
qual cosa en dono fe.

L’ALCALDE-PRESIDENT

EL SECRETARI GENERAL

Carles Pàramo i Ponsetí

Fco. Luís Muñoz Cameo
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