ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA VINT-I-SET DE
FEBRER DE DOS MIL DOTZE
A la vila de Roses (Girona), el 27 de febrer de dos mil dotze.
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.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
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
Anna Jorquera i Navarro
Ambrosio Martínez i Olivares
Carlos López Expósito
Carles Ferrer Casademont
Imma Carrion Ferrer
Francisco Martínez Pérez
Francisca Guijarro Muñoz
David Beltran Blanco
Francisca Martín Mendoza
Francesc Giner i Ballesta
Ma. Àngels Arjona Crusellas

Són absents havent excusat la seva absència:
Sra. Magda Casamitjana Aguilà
S’incorporen a la sessió:
Sr.
Juan Manuel Fernández i Martínez
de l’ordre del dia.
També hi assisteixen:
Senyor Ernest Ruiz Garcia
Senyora M. Teresa Sánchez Luna

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
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora

Regidora

Regidor, a les 20:10 hores, en el punt 4rt.

Interventor municipal de la corporació
Tècnica en Administració general

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 L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR
-

Sessió plenària del dia 30 de gener de 2012

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.- PRESA DE POSSESSIÓ DE LA REGIDORA FRANCISCA MARTÍN MENDOZA DEL
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA-PM, AMB MOTIU DE LA RENÚNCIA DEL REGIDOR
AGUSTÍ DONAT I ROMAÑACH
El senyor Carles Pàramo i Ponsetí, alcalde-president, presenta la proposta del tenor literal
següent:
Identificació de l'expedient
Presa de possessió de la regidora Francisca Martín Mendoza del Grup Municipal SocialistaProgrés Municipal (PSC-PM) amb motiu de la renúncia del regidor Agustí Donat i
Romañach.
Antecedents
1. Acord del Ple de data 30 de gener de 2012, en el qual es va prendre raó de la renúncia
del regidor Agustí Donat i Romañach, que va tenir efectes una vegada finalitzada la
sessió del Ple i s'acordava sol·licitar a la Junta Electoral Central que expedís la
credencial pertinent a favor del següent candidat de la llista del Grup Municipal
Socialista-Progrés Municipal (PSC-PM) per completar la composició municipal.
2. Amb data 21 de febrer de 2012, mitjançant registre d'entrada número E2012002274,
vàrem rebre de la Junta Electoral Central la credencial de la nova regidora designada,
senyora Francisca Martín Mendoza, com a regidora municipal del Grup Municipal
Socialista-PM.
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. Articles 6,7, 177, 178 i 182 de la Llei Orgànica núm. 5/1985, de 9 de juny, del règim
electoral general, que estableixen les causes d'inelegibilitat i d'incompatibilitat per al càrrec
de regidor municipal.
A Proposta del senyor Carles Pàramo i Ponsetí, alcalde president de l'Ajuntament de Roses,
el Ple adopta el següent
Acord
2

1. Procedir a la presa de possessió amb la fórmula següent:
"L'alcalde llegeix la fórmula legal de jurament o promesa de la regidora electa:
ALCALDE:
Un cop comprovada la credencial de la regidora electa i als efectes de si li afecta alguna de
les causes d'incompatibilitat previstes a la Llei orgànica del règim electoral general, en els
seus articles 202 i 203, o una altra legislació concordant, ho ha de manifestar en aquest
moment, per la qual cosa, a fi de procedir a la presa de possessió, haurà de respondre a les
fórmules següents:
ALCALDE: Està afectada per alguna de les causes d'inelegibilitat o incompatibilitat
sobrevinguda amb posterioritat a la seva proclamació tal com determinen els articles
indicats?
SRA. FRANCISCA MARTÍN MENDOZA: No.
ALCALDE: Com que no us afecta cap de les esmentades, ara us correspon prendre
jurament del càrrec, JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR
COMPLIR FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDORA DE
L'AJUNTAMENT DE ROSES, AMB LLEIALTAT AL REI, I RESPECTAR I FER RESPECTAR
LA CONSTITUCIÓ I L'ESTATUT D'AUTONOMIA DE CATALUNYA?
SRA. FRANCISCA MARTÍN MENDOZA: Sí, ho prometo.
ALCALDE: Declaro a la senyora Francisca Martín Mendoza, regidora de la corporació
municipal, amb tots els drets i deures que el càrrec comporta. = Exp.2682/11*.
L’alcalde dóna la benvinguda a la regidora i tot seguit hi ha uns aplaudiments dels
assistents.
El ple en queda assabentat.
03.- SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT PER A L’EXERCICI DE
L’ACTIVITAT PÚBLICA I PRIVADA D’ANNA BARCELÓ PUIG
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 d’Anna
Barceló Puig.
Antecedents
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1. Anna Barceló Puig que presta els seus serveis en aquest Ajuntament en règim de
funcionària de carrera, amb la categoria de cap d’Àrea d’Urbanisme, ha sol·licitat
mitjançant escrit de data 10 de gener de 2012, RE: 389/2012, 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:
Activitat pública: funcionària de carrera
Lloc de treball: cap d’Àrea d’Urbanisme
Jornada setmanal: 35 hores setmanals
Activitat privada: exercici lliure de la professió d’arquitecta
Horari: fora de l’horari de treball de l’activitat pública.
2. Amb data 16 de gener de 2012, el cap de Recursos Humans ha emès un informe
favorable al respecte.
3. Amb data 16 de febrer de 2012, els Serveis Jurídics municipals han emès un informe
favorable al respecte.
4. La Comissió Informativa del dia 21 de febrer de 2012 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.

En compliment d’allò que estableix l’article 11 del RD 598/1985, el reconeixement
de compatibilitats per a l’exercici de l’activitat privada d’un arquitecte, enginyer i
altres titulats, haurà de limitar-se en el sentit d’estar prohibides les activitats que
corresponguin a l’esmentat títol professional i que requereixen llicència o resolució
administrativa de l’Ajuntament de Roses o visat col·legial, per la qual cosa
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únicament podran exercir-se fora del terme municipal de Roses i a més aquest
reconeixement haurà de completar-se amb altre específic per a cada projecte o
treball que requereixi llicència, resolució administrativa o visat col·legial.
Quart.

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).

Cinquè.

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.

Sisè.

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 la primera tinent d’alcalde per delegació de l’alcalde president, Montserrat
Mindan Cortada, s’adopta del següent
Acord
1. Autoritzar la compatibilitat de l’activitat pública i privada a Anna Barceló Puig, funcionària
de carrera amb la categoria de cap de l’Àrea d’Urbanisme per a l’exercici lliure de la
professió d’arquitecta.
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. L’establerta a l’article 11 del RD 598/1985, en el sentit d’estar prohibides les activitats
que corresponguin al títol professional de l’autoritzat i que requereixin llicència o
resolució administrativa de l’Ajuntament de Roses o visat col·legial, per la qual cosa
únicament podran exercir-se fora del terme municipal de Roses i, a més, aquest
reconeixement haurà de completar-se amb un altre específic per a cada projecte o
treball tècnic que requereixi llicència, resolució administrativa o visat col·legial.
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 la interessada 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.
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5. Notificar l’adopció del present acord a la interessada.= Exp. 348/2012.

INTERVENCIÓ DE L’ALCALDIA
Alcalde.- Explica als presents que, com ja deuen saber, qualsevol funcionari o treballador
municipal que vulgui fer una altra feina, al marge de la pública, té que demanar autorització i
el ple ho ha d’aprovar.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sr. Francisco Martinez.- Anuncia que en aquesta votació el grup municipal socialista
s’abstindrà, entenent que la senyora Anna Barceló la consideren un càrrec de confiança.

RESPOSTA DE L’ALCALDIA
Alcalde.- Aclareix que la Sra. Barceló no és un càrrec de confiança, és una persona que ha
treballat molts anys a l’Ajuntament i que tenia dret a reingressar i se li ha obert la plaça
perquè pogués fer-ho. No és cap càrrec de confiança, sinó que és una funcionària a tots els
efectes.
Tot seguit es passa a votació i se n’extreu el següent resultat:
Vots a favor: Tretze (13) Montse Mindan, Sílvia Ripoll, Marc Danés, Josep M. Mas Blanch,
Sílvia Useros, Anna Jorquera, Ambrosio Martinez, Manel Escobar, Angel Tarrero, Carlos
López, Francesc Giner, M. Àngels Arjona i Carles Pàramo.
Vots en contra: Cap (0)
Abstencions: Sis (6) Carles Ferrer, Imma Carrión, Fco. Martinez, Francisca Martin, Francisca
Guijarro i David Beltran Blanco.
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.
04.- INCIDENT DE RECUSACIÓ PLANTEJAT PER JOAN ESTEVE DANÉS SOLER EN LA
TRAMITACIÓ I RESOLUCIÓ DELS EXPEDIENTS INICIATS EN RELACIÓ AMB LA
CONSTRUCCIÓ EXISTENT A LA FINCA DE LA PARCEL·LA 33 DEL POLÍGON 7 DEL
PARATGE MAS DE L’ALZEDA DE ROSES, PROPIETAT DEL SOL·LICITANT
El senyor Carles Pàramo i Ponsetí, alcalde-president, presenta la proposta d’acord que és
del tenor literal següent:
Antecedents
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1. En data 21 de setembre de 2011, RE 14762/11, Joan Esteve Danés Soler sol·licita, entre
altres punts, que l’alcalde Carles Pàramo i Ponsetí s’abstingui d’intervenir en la resolució
dels expedients iniciats en relació amb la construcció existent a la finca de la parcel·la 33
del polígon 7 del paratge Mas de l’Alzeda de Roses, propietat del sol·licitant (de
conformitat amb l’article 182 i ss del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic dels ens locals); petició que reitera amb RE 1181/26.01.12.
2. Amb data 15 de novembre de 2011 l’alcalde president, Carles Pàramo Ponsetí, signa un
escrit on manifesta la seva conformitat en abstenir-se en la resolució de l’expedient/-s
iniciat/-s en relació amb la barraca situada a la parcel·la 33 del polígon 7, propietat de
Joan Esteve Danés Soler.
3. Segons informe dels Serveis Jurídics municipals de data 9 de desembre de 2011, de
conformitat amb l’article 182 i ss del Reglament d’Organització, funcionament i règim
jurídic dels ens locals, cal traslladar al Ple perquè decideixi sobre aquest incident.
4. Amb data 21 de febrer de 2012 la Comissió Informativa emet un dictamen favorable al
respecte.
Fonaments de dret
Primer. Article 182 i ss del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals (BOE núm.
305, de 22 de desembre i correcció d’errades, BOE de 14 de gener de 1987).
Resolució
A proposta del 2n. tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Roses, Manel Escobar i Yegua,
l’Ajuntament Ple adopta el següent
ACORD:
1. Establir que el 2n. tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Roses, Manel Escobar i Yegua,
continuï amb la tramitació i resolució de l’expedient/-s administratiu/-s iniciat/-s a
l’Ajuntament en relació amb l’esmentada construcció.= Exp. 4380/09.

EXPLICACIÓ DE L’ALCALDIA
Alcalde.- Demana al secretari, pel fet que aquesta és una situació novedosa, que ens
expliqués en què consisteix l’incident de recusació a efectes d’informació general del públic i
lògicament dels assistents al ple, perquè el dia de la informativa tampoc va quedar prou
clar.
Secretari.- Explica que s’ha presentat un expedient de recusació del president de la
corporació que havia de resoldre l’expedient per considerar que tenia interessos en la
resolució del tema, pel fet que era el denunciant. Aleshores, per part de la persona recusada
s’ha presentat un escrit en el qual ha declarat l’abstenció, és a dir que s’absté de seguir
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participant en la tramitació de l’expedient. Per tant, la proposta que es presenta és una
proposta que esmenta el regidor que continuarà amb la tramitació d’aquest expedient. Les
recusacions es donen en expedients administratius i estan previstes en la Llei de Règim
Jurídic i en el ROF i quan són de regidors, de vegades no passen perquè són de regidors
que s’han d’abstenir o són recusats. Resol el president de la corporació, però quan el
recusat és el president de la corporació, ha de resoldre el ple. És un incident normal que pot
donar-se en qualsevol procediment.
Alcalde.- Dóna als presents la següent informació:
−

Efectivament, es tracta d’informar, tal com ja han dit a la junta de portaveus, que
efectivament el Grup Municipal de Convergència i Unió, a l’anterior mandat i amb data
del 28.10.2009 sol·licita informació sobre la legalitat d’una barraca que aquesta persona,
en aquell moment regidor del Grup Municipal d’Iniciativa-verds i regidor responsable en
el Govern de la senyora Casamitjana per temes de Medi Ambient, estava utilitzant. El
Grup Municipal de CiU demana que es giri visita d’inspecció per part dels serveis de
vigilància urbanística i que en el cas de ser certa la informació que hi ha una segona
barraca en aquella finca, que els serveis jurídics facin informe sobre la legalitat de la
mateixa. També volen saber si hi havia hagut alguna petició de legalització per part
d’algun propietari i obtenir-ne còpia tant dels documents entrats com dels informes
generats. Saber quines mesures cal que l’Ajuntament prengui cas que la construcció
sigui il·legal. Això es va preguntar el dia 28 d’octubre del 2009.

−

El dia 5 de novembre hi va haver un informe urbanístic. Aquest informe deia “Per
l’adscripció que el denunciant fa d’unes construccions, barraques situades dins del parc
Natural del Cap de Creus, no es pot determinar la situació exacte, o sigui que el govern
no sabia de què els parlaven. Se’ls va comunicar el mes de novembre, passats més de
dos mesos.

−

Al cap de pocs de dies, el 26 de novembre, el Grup Municipal de Convergència i Unió va
donar les coordenades, el lloc on hi havia aquestes barraques. Els deiem que el Govern
Municipal té tots els mitjans per anar a comprovar l’existència o no de la barraca i actuar
en conseqüència per donar resposta a una pregunta feta per escrit al govern
responsable de mantenir la disciplina urbanística.
Veien que anava passant el temps i feien un advertiment en aquest sentit, el dia 25 de
novembre de 2009: “Esperem no tenir que denunciar l’obstrucció de la tasca de control
que el sistema democràtic ens reserva”

−

Sis mesos més tard, el 20 d’abril de 2010 varen rebre una carta de la senyora alcaldessa
on els deien que els enviaven còpia de l’escrit que havien adreçat ells i que ho feien a
instàncies d’una petició que la senyora delegada del govern de la Generalitat instava a
l’alcaldessa a respondre les peticions que feien des de l’oposició.

−

El 6 de maig de 2010, la senyora alcaldessa va dictar un decret en el que ordenava:
“Lliurar al senyor Carles Pàramo, com a portaveu del Grup Municipal de Convergència i
Unió, un informe urbanístic de l’arquitecte tècnic municipal de 3 de desembre de 2009 i
informar al Grup Municipal de Convergència i Unió que actualment l’expedient està
pendent d’informe dels Serveis Jurídics Municipals.
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−

El 7 de setembre de 2010 el Grup Municipal de Convergència i Unió va posar en
coneixement de la fiscalia una sèrie d’assumptes que estaven demanant, alguns d’ells
de feia més d’un any i que no hi havia maneres que des de l’Alcaldia o des del govern
se’ns contestés. Suposa que va haver una reacció, perquè la senyora Isabel Danés
Soler va presentar un escrit a l’Ajuntament justificant l’existència d’una barraca en
aquella finca i curiosament demanava que s’anul·les aquest expedient. El senyor Carles
Pàramo considera que no té res a veure, perquè estaven parlant de dues barraques.

−

El 27 de desembre de 2010, la Direcció General de la Policia i la Guàrdia Civil del
Ministeri d’Interior sol·liciten a l’Ajuntament informació relativa a una construcció existent
a la finca de la parcel·la 33 del pol·lígon 7 de Roses.

−

El 27 de gener de 2011, un mes just després, tenen a la mà un informe tècnic redactat
amb data 28 d’octubre de 2009 que els fa arribar la senyora alcaldessa on diu : “A la
finca esmentada existeixen dues construccions, una edificació A.- que segons la
documentació aportada disposa de llicència d’obres i una segona edificació B.- situada a
uns quinze o vint metres de distància de la primera, de la qual no consta atorgament de
llicència. En relació a aquesta segona edificació es desconeix la data de construcció. De
la inspecció ocular a l’anterior d’aquesta edificació es desprèn que l’ús excedeix del que
seria estrictament una barraca vinculada a l’activitat agrícola, ja que s’observa a banda
d’eines agrícoles, multitud d’objectes de tota mena com caixes, estris, una taula, seients
al seu voltant, una llar de foc. S’adjunten fotografies. No obstant això entén que tampoc
es pot determinar que es realitzi un ús residencial.

−

El 7 de febrer de 2011 hi ha un informe jurídic que diu que a la vista que únicament una
de les barraques està llicenciada, entén que cal determinar si la segona barraca és o no
legalitzable, per la qual cosa caldrà requerir al propietari que en sol·liciti la legalització.
Només en el cas que les obres siguin manifestament il·legals és quan cal iniciar un
expedient de restauració de la realitat física alterada i de l’ordenament jurídic vulnerant,
per la qual cosa és important determinar sobre la legalitat o no d’aquesta construcció.

−

El 18 de febrer de 2011, ara fa poc, ha fet un any, el decret de l’Alcaldia diu: “Requerir a
Joan Esteve Danés Soler”, signat per l’alcaldessa, al seu propi regidor de Medi Ambient,
com a titular de la finca, a efectes d’IBI, perquè en el termini màxim de quinze dies a
comptar de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquest decret, sol·liciti la
legalització de les obres de construcció de la segona barraca a la finca del paratge Mas
de l’Alzeda, parcel·la 33, pol·lígon 7 de Roses. Atesos els informes tècnics i jurídics de
data 27 de gener i 7 de febrer respectivament, esmentats en el punt cinc i sis de la part
expositiva i advertir a l’interessat que en el supòsit de no presentar la documentació
requerida en el termini assenyalat, l’Ajuntament podrà acordar l’inici de procediment de
restauració de la legalitat física alterada i també podrà acordar la incoacció de
l’expedient sancionador.

−

Un informe del 22 de setembre del 2011 diu : A la visita d’inspecció del terreny va donar
lloc a l’informe en qüestió de data 8 de març de 2004. Aquest cas fa referència a una
visita que s’havia fet de vigilància urbanística i si bé la denúncia feia referència a la
barraca del senyor Joan Esteve Danés grafiada en el plànol adjunt amb la ubicació B.-,
personats a dita finca i donada l’existència d’una altra barraca a la mateixa finca, les
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comprovacions i consideracions a les que em refereixo a l’informe del 2004 corresponen
a la barraca grafiada en el plànol, ubicació A.- de la qual n’és titular la senyora Isabel
Danés Soler. En tot, es pot afirmar que en aquella data es va comentar amb la persona
que es trobava a la finca, marit del senyor Isabel Danés, l’existència d’una segona
barraca a la finca, si bé no se’n va fer inspecció per considerar que la denúncia del
senyor Sastre es referia a la barraca grafiada com a B.−

Finalment, fa pocs dies, el 16 de gener, el senyor Joan Esteve Danés, exregidor de
Medi Ambient i referint-se a aquesta barraca, diu que l’any 83 havia demanat: “Al meu
olivar de l’Alzeda, amb els materials recuperats de l’obra no executada l’any anterior, en
una finca localitzada al carrer Gravina, vaig començar a construir uns petits murets en
forma de U i dos laterals tenen forma de triangle, seguint la pendent natural del terreny i
el frontal rectangular que enllaça amb els dos triangles que té una alçada aproximada
d’un metre. L’altre frontal està a nivell amb la part més alta de la rasant. Més endavant,
al cap de 10 anys, al 93 es va formar un forjat sanitari amb solera de tauló ceràmic, etc.
– Veure documents i fotos que aporto- que en les mateixes es pot veure perfectament
l’interior de la barraca acabada amb la llar de foc acabada, l’aigüera, col·locació de
bastiments d’armaris de cuina reciclats. El senyor Francesc Risques i la senyora Evelin
Sinke amb el seu gos, tots ells com a testimoni i també hi és el mateix alcalde, la seva
dóna, així com la seva filla.
L’alcalde aporta document número 13 on es pot apreciar que en una denúncia es va
presentar a la Comissaria de Policia de la Generalitat de Mossos d’Esquadra per un
tema dels caçadors que llencen per la muntanya els cartutxos dels trets que tiren.

−

Per acabar, pot assegurar fefaentment que a la pràctica tots aquests materials que
consten en aquestes factures, són la justificació d’una barraca que no sap quan es va
fer, però en tot cas quan el Grup Municipal de Convergència i Unió després de tant
d’amagar-ho, per part de la senyora alcaldessa, de l’equip de govern o del què sigui, el
que van fer va ser posar-ho en coneixement de la fiscalia, perquè el fet que hi sigui fa
deu o vint anys és el de menys. El que és important és que és una construcció il·legal i
que el fet que hagi passat el temps potser representa que legalment no té pena, però
èticament una persona que ha estat regidor de Medi Ambient té una certa
responsabilitat.
L’alcalde explica tot això, perquè troba molt bé i creu que no cal que hi hagi recusació,
voluntàriament l’alcalde es retira d’aquest tema. No vol el fet que, com a alcalde tingui
que signar documents que com veuen són tots absolutament tècnics. No hi ha res a dir
per part de cap dels polítics i la proposta que es llegirà ara en aquest ple és que el
senyor Manel Escobar, segon tinent d’alcalde d’aquest Ajuntament continuï amb la
tramitació de l’expedient. Lògicament hi renuncia la primera tinent d’alcalde i qualsevol
dels regidors o regidores de Convergència i Unió i ho deixen en mans del senyor Manel
Escobar, en aquest cas regidor elegit pel Partit Popular. Aquesta proposta la presenta la
primera tinent d’alcalde, senyora Montserrat Mindan.

Tot seguit l’alcalde s’absenta de la sala per motius d’abstenció legal.
Montse Mindan.- Manifesta que després d’aquesta explicació llegirà el punt número 4 de
l’ordre del dia.
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El senyor Carles Pàramo i Ponsetí, alcalde-president, presenta la proposta d’acord que és
del tenor literal següent:
Antecedents
1. En data 21 de setembre de 2011, RE 14762/11, Joan Esteve Danés Soler sol·licita, entre
altres punts, que l’alcalde Carles Pàramo i Ponsetí s’abstingui d’intervenir en la resolució
dels expedients iniciats en relació amb la construcció existent a la finca de la parcel·la 33
del polígon 7 del paratge Mas de l’Alzeda de Roses, propietat del sol·licitant (de
conformitat amb l’article 182 i ss del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic dels ens locals); petició que reitera amb RE 1181/26.01.12.
2. Amb data 15 de novembre de 2011 l’alcalde president, Carles Pàramo Ponsetí, signa un
escrit on manifesta la seva conformitat en abstenir-se en la resolució de l’expedient/-s
iniciat/-s en relació amb la barraca situada a la parcel·la 33 del polígon 7, propietat de
Joan Esteve Danés Soler.
3. Segons informe dels Serveis Jurídics municipals de data 9 de desembre de 2011, de
conformitat amb l’article 182 i ss del Reglament d’Organització, funcionament i règim
jurídic dels ens locals, cal traslladar al Ple perquè decideixi sobre aquest incident.
4. Amb data 21 de febrer de 2012 la Comissió Informativa emet un dictamen favorable al
respecte.
Fonaments de dret
Primer. Article 182 i ss del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals (BOE núm.
305, de 22 de desembre i correcció d’errades, BOE de 14 de gener de 1987).
Resolució
A proposta del 2n. tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Roses, Manel Escobar i Yegua,
l’Ajuntament Ple adopta el següent
ACORD:
1. Establir que el 2n. tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Roses, Manel Escobar i Yegua,
continuï amb la tramitació i resolució de l’expedient/-s administratiu/-s iniciat/-s a
l’Ajuntament en relació amb l’esmentada construcció.= Exp. 4380/09”.
Després de la lectura de la part dispositiva de l’acord s’obre un torn d’intervencions.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sr. Francisco Martinez.- Fa algunes consideracions al respecte:
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-

Pregunta per què el dictamen és diferent, abans era un dictamen i ara és un acord. Veu
que abans hi havia dos punts. El primer punt, que el senyor Carles Pàramo s’havia
d’abstenir i veu que en el ple el dictamen es canvia per un acord i dels dos punts que hi
havia a la comissió informativa, només n’apareix un. En tot cas vol saber el per què.

Sra. Montserrat Mindan.- Respon que ho preguntarà als serveis tècnics si poden explicar el
per què d’aquest canvi.
Secretari de la corporació.- Explica que la proposta es va canviar, perquè com va quedar
palès a la comissió informativa només es votava la segona part i perquè no hi hagués
confusió, la primera part ha quedat als antecedents, que és l’escrit on el president de la
corporació s’absté i, per tant, es vota el segon punt que és el que es va votar a la
informativa. Aquest és el motiu d’adequar-ho al que es va fer a la informativa.
Sra. Montse Mindan.- Entén que el president de la sessió decideix absentar-se i això no es
vota, sinó que el que es vota és l’acord que prenem.
Sr. Francisco Martinez.- Afirma que és curiosíssima la manera que ha tingut el senyor
alcalde d’abstenir-se de la tramitació d’aquest punt, explicant durant el ple, no només el
punt, sinó des de l’any 1983. No sap si el senyor secretari serà capaç de trobar fonaments
jurídics per aquesta abstenció d’intervenir en aquest punt.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DEL POBLE
Sr. Francesc Ginesta.- Manifesta que estan en la mateixa línia del què ha dit el senyor
Francisco Martinez, demanen el mateix i ho coraboren.
Sra. Montse Mindan.- Respon que el fet que l’alcalde s’abstingui és una mostra total de
transparència en el sentit que ja que l’han recusat, s’excusa com ho fan tots els regidors del
grup de Convergència i Unió, ja que no s’ha d’oblidar que si be és en el seu nom que va
signar aquesta posada de documentació a la fiscalia, va ser tot el Grup Municipal de
Convergència. Per tant, no volen que els vagin recusant un a un, sinó que ja voluntàriament
tots s’abstenen. Manifesta que estan en el seu dret d’abstenir-se i de no voler seguir
l’expedient. A més, continuarà l’expedient i li donarà seguiment una persona de l’Equip de
Govern com és el segon tinent d’alcalde. Per tant, això és molt lícit de fer, igual com ha estat
lícit que l’alcalde expliqui el per què s’ha arribat a aquest punt. No és res més que
l’explicació cronològica d’uns fets que ens han portat fins aquí.
Francisco Martinez.- Aclareix que en tot cas no és una narració cronològica dels fets. És una
opinió que ha donat el senyor alcalde quan s’hauria d’haver abstingut des del primer
moment i no al final.
Sra. Montserrat Mindan.- Diu que com el mateix senyor Francisco Martinez ha dit, han tirat
enrere des del primer document que hi ha i els documents no estan inventats, els documents
estan aquí. Per tant, és l’exposició cronològica dels fets.
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INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
Sr. Angel Tarrero.- Fa una intervenció per fer notar que la senyora Mindan ha donat la
paraula al PP i ha contestat el senyor Francesc Giner, a la qual cosa la senyora Mindan
aclareix que ha dit GDP.
Sra. Montserrat Mindan.- Demana disculpes si s’ha entès PP, però aclareix que ha dit GDP.
Tot seguit es passa a votació i se n’extreu el següent resultat:
Vots a favor. Tretze (13) Montse Mindan, Sílvia Ripoll, Marc Danés, Josep M. Mas Blanch,
Sílvia Useros, J. Manuel Fernández, Anna Jorquera, Ambrosio Martinez, Manel Escobar,
Àngel Tarrero, Carles López, Francesc Giner i Ma. Àngels Arjona.
Vots en contra. Cap (0)
Abstencions: Sis (6) Carles Ferrer, Imma Carrión, Fco. Martinez, Francisca Martin,
Francisca Guijarro i David Beltran Blanco.
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.
05.- APROVAR LA SEGONA ADDENDA AL CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ
ECONÒMICA ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA I MITJANS DE COMUNICACIÓ
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, L’AJUNTAMENT
DE SANT FELIU DE GUÍXOLS, EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA, EL BISBAT
DE VIC, L’AJUNTAMENT DE ROSES I L’AJUNTAMENT DE BEUDA EN MATÈRIA DE
PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
El senyor Marc Danés, com a 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 l’aprovació de la segona
addenda al conveni específic de col·laboració econòmica entre el Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, l’Ajuntament
de Sant Feliu de Guíxols, el Consell Comarcal de la Selva, el Bisbat de Vic, l’Ajuntament de
Roses i l’Ajuntament de Beuda en matèria de patrimoni arquitectònic.
Antecedents
1. En data 25 de febrer de 2009 es va signar un conveni marc entre el Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona
per a la col·laboració en matèria de patrimoni arquitectònic i museístic. El pacte cinquè
de l’esmentat conveni preveu la signatura de convenis específics en els quals es
preveuran els diferents aspectes de la gestió administrativa o aspectes complementaris
que sigui necessari regular.
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2. En data 10 de febrer de 2009, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya van
signar un protocol de col·laboració en relació a l’u per cent cultural per al període 20092011. Entre les actuacions acordades, amb càrrec a l’u per cent cultural, s’ha previst una
actuació de 95.000 euros per a la restauració de la Ciutadella de Roses.
3. En data 6 d’abril de 2009 (RS: 3978/2009), l’Ajuntament de Roses va sol·licitar al
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya una
subvenció, exclosa de concurrència competitiva, per a la recuperació i rehabilitació de la
Ciutadella de Roses.
4. En data 5 d’agost de 2009 (RE: 12242/2009), la Diputació de Girona comunica que la
Junta de Govern de la Diputació de Girona, a la reunió que tingué lloc el dia 21 de juliol
de 2009, va adoptar entre altres l’acord d’aprovar el conveni de col·laboració entre el
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, la
Diputació de Girona, el Consell Comarcal de la Selva, l’Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols, l’Ajuntament de Roses, l’Ajuntament de Beuda i el Bisbat de Vic.
L’esmentat conveni comportava la següent aportació econòmica per a l’Ajuntament de
Roses:
Organisme
Generalitat de Catalunya
Diputació de Girona
Aportació total:

Any 2009
202.500 €
250.000 € *

Any 2010
202.500 €
250.000 €

Total
405.000 €
500.000 €
905.000 €

* Aquest import, corresponent a l’anualitat 2009, es veure reduït en 120.000 €, que ja es
trobaven disponibles i provenien d’un conveni anterior signat entre la Diputació de
Girona i l’Ajuntament de Roses.
El pacte tercer del conveni establia l’obligació de justificar documentalment l’import,
procedència i aplicació de tots els fons amb els quals es financen les obres de
recuperació i rehabilitació abans del 30 de novembre de cada any.
5. En data 23 d’octubre de 2009, fa entrada al Departament de Cultura i Patrimoni de
l’Ajuntament de Roses un escrit del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de
la Generalitat de Catalunya adjuntant 7 exemplars del conveni per signar i retornar, amb
la màxima urgència.
6. En data 27 d’octubre de 2009, els serveis jurídics informaven favorablement del
contingut del conveni.
7. En data 30 d’octubre de 2009, el conveni va ser aprovat per la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Roses.
8. En data 23 de desembre de 2010 (RE: 201002031) la Diputació de Girona comunica
l’aprovació de l’addenda de modificació del conveni específic de col·laboració econòmica
entre el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, el Consell
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Comarcal de la Selva, el Bisbat de Vic, l’Ajuntament de Roses i l’Ajuntament de Beuda
en matèria de patrimoni arquitectònic, prorrogant el termini de vigència de 2009-2010 a
2009-2011.
9. En data 30 de desembre de 2010 (RE: 2010020522) la Generalitat de Catalunya tramet
l’addenda de modificació del conveni signada per tots els representants que hi
intervenien, inclosa l’ex alcaldessa de Roses, la Sra. Magda Casamitjana i Aguilà, sense
haver estat informada pels departaments corresponents del nostre ens, ni aprovada pel
Ple de l’Ajuntament de Roses.
10. En data 31 de gener de 2012 (RE: 20120001747) la Diputació de Girona comunica que
la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària que tingué lloc el dia
24 de gener de 2012, va adoptar entre altres l’acord d’aprovar la segona addenda del
conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal de la Selva,
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, l’Ajuntament de Roses, l’Ajuntament de Beuda i
el Bisbat de Vic per a la prorroga de la seva vigència fins el desembre de 2012.
11. En data 9 de febrer de 2012, el Tècnic Dinamitzador d’Activitats – Cultura ha informat el
següent:
“Vistos els antecedents exposats i tenint en compte que el conveni de col·laboració
estableix l’obligació de l’Ajuntament a justificar els imports corresponents, els quals ja
han estat justificats dins dels terminis inicials, i veient que la segona addenda esdevé
una formalitat per el nostre ens, però una necessitat per aquells que requereixen la
prorroga del mateix, informo favorablement l’aprovació del conveni específic de
col·laboració econòmica entre el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols,
el Consell Comarcal de la Selva, el Bisbat de Vic, l’Ajuntament de Roses i l’Ajuntament
de Beuda en matèria de patrimoni arquitectònic.”
12. En data 10 de febrer de 2012 els serveis jurídics han informat favorablement el contingut
del conveni.
13. En data 21 de febrer de 2012 la Comissió Informativa Genèrica del Ple ha dictaminat
favorablement la present proposta.
Fonaments de dret
Article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, pel que fa a la regulació dels convenis de
col·laboració entre administracions.
Articles 304, 308 i 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis (ROAS).
Article 16.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

15

A proposta del senyor Marc Danés i Zurdo, regidor responsable de l’Àrea de Cultura, el Ple
de la corporació adopta el següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar la segona addenda al conveni específic de col·laboració econòmica entre
el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, la
Diputació de Girona, l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, el Consell Comarcal de la Selva,
el Bisbat de Vic, l’Ajuntament de Roses i l’Ajuntament de Beuda en matèria de patrimoni
arquitectònic.
SEGON.- Notificar el present acord a la Direcció General de l’Administració Local del
Departament de Governació juntament amb una còpia de l’esmentada addenda.
TERCER.- Comunicar aquest acord als Departaments d’Intervenció i de Tresoreria
d’aquesta corporació.=EXP. 1741/2009*
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.

06.- DONAR COMPTES DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE 7 DE DESEMBRE DE
2011, PER LA QUAL S’APROVA LA DESPESA RELATIVA AL LLOGUER D’UN MÒDUL
PREFABRICAT PER AL CLUB DE REM ROSES, PER PART DE L’EMPRESA
WASHINGTON INTERNATIONAL, SA.
El senyor Carles Pàramo i Ponsetí presenta la proposta d’acord que és del tenor literal
següent:
Identificació del document
Donar comptes al Ple de la resolució de l’alcaldia de data 7 de desembre de 2011, per la
qual s’aprova la despesa relativa al lloguer d’un mòdul prefabricat per al Club de Rem
Roses, per part de l’empresa Washington International, SA.
Antecedents
1. L’Ajuntament de Roses va proveir el mes de juliol de 2008 d’un mòdul prefabricat al Club
de Rem perquè l’esmentat club pugues utilitzar-ho d’oficina i guardar el seu material,
degut a que no hi havia suficient espai a l’Escola municipal d’Esports Nàutics.
2.

Aquest mòdul es va situar al Port esportiu, al costat de l’oficina de l’Escola Esports
Nàutics i ha estat utilitzat tant d’oficina com de magatzem per part del Club de Rem
Roses fins el 31 de juliol de 2011.

3. En data 18 de febrer de 2010,, el departament d’Esports, Festes i Joventut, mitjançant
document CM1, realitza una proposta de despesa referent al lloguer anual d’un mòdul
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prefabricat per al Club de Rem de Roses, per part de l’empresa Washington
International, SA, per un import de 1954,23 €, IVA inclòs.
4.

En data 25 de febrer de 2010 i 2 de juny de 2011, el Departament d’Intervenció, emet
informes desfavorables al respecte.

5. La Comissió informativa va quedar informada del contingut del Decret de l’alcaldia de 7
de desembre de 2011, a la sessió ordinària de dia 21 de febrer de 2012.
Per tot això, en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides, el Ple adopta
el següent:
ACORD
1. Donar comptes al Ple de la Resolució de l’alcaldia de data 7 de desembre de 2011,
número 3560/15.12.2011, la part dispositiva de la qual diu:
1. APROVAR la despesa per un import total de SET-CENTS VUITANTA EUROS AMB
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (780,64 €), referent al mòdul prefabricat que ha
servit de magatzem al Club Rem Roses, per no disposar aquest de cap local o espai
propi on guardar material, i que corresponen a les factures següents:
•

Núm.: 11/02073 de data 30.04.11, a nom de WASHINGTON INTERNACIONAL, SA,
CIF: A58353335, en concepte de lloguer mòdul prefabricat del mes d’abril, per un
import de 150,91 €, IVA inclòs.

•

Núm.: 11/02609 de data 31.05.11, a nom de WASHINGTON INTERNACIONAL, SA,
CIF: A58353335, en concepte de lloguer mòdul prefabricat del mes de maig, per un
import de 150,91 €, IVA inclòs.

•

Núm.: 11/03129 de data 30.06.11, a nom de WASHINGTON INTERNACIONAL, SA,
CIF: A58353335, en concepte de lloguer mòdul prefabricat del mes de juny, per un
import de 150,91 €, IVA inclòs.

•

Núm.: 11/03678 de data 31.07.11, a nom de WASHINGTON INTERNACIONAL, SA,
CIF: A58353335, en concepte de lloguer mòdul prefabricat del mes de juliol, per un
import de 150,91 €, IVA inclòs.

•

Núm.: 11/03937 de data 02.08.11, a nom de WASHINGTON INTERNACIONAL, SA,
CIF: A58353335, en concepte de transport de retirada del mòdul prefabricat, per un
import de 177,00 €, IVA inclòs.
Carregar l’esmentada despesa a l’aplicació pressupostària 11.62.3420.20300
d’Esports, Festes i Joventut.

2. Ordenar el seu pagament.
3. Notificar el present acord al Departament d’Intervenció,
coneixement i produeixi els efectes que calguin.

perquè en tingui
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4. Donar-ne compte al Ple de l’Ajuntament.

EXPLICACIÓ DE L’ALCALDIA
Alcalde.- Ho posa en coneixement del Ple, atès que els informes eren desfavorables.
L’Ajuntament va tramitar la compra de la taula de plens i s’ha de tramitar, perquè ho devíem,
però d’aquesta manera queda salvada la tramitació d’quest expedient.
El Ple en queda assabentat.
07.- CONCESSIÓ DE LA MEDALLA DE PERMANÈNCIA EN EL SERVEI DE SEGONA
CATEGORIA AL SENYOR JULIÁN LLANAS FERNÁNDEZ.
El senyor Àngel Tarrero, regidor de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de Roses, presenta
la proposta següent:
Identificació de l’expedient
Concessió de la medalla de permanència en el servei de segona categoria al senyor Julián
Llanas Fernández.
Antecedents
1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 20 de gener de 2012 es proposa la
concessió de la medalla de permanència en el servei de segona categoria (25 anys de
servei) amb distintiu groc al senyor Julián Llanas Fernández, caporal del servei de policia
local, i que se li reconeguin els beneficis que recull l’article 84 del Reglament de la
Policia Local de Roses.
2. La Comissió Informativa genèrica del Ple, en sessió ordinària del dia 21 de febrer de
2012 va emetre un dictamen favorable al respecte.
Fonaments de dret
Primer - Articles 83, 93, 94 i 96 del Reglament de la Policia Local de Roses (BOP de
Girona, núm. 32 de 14 de febrer de 2002).
A proposta del regidor de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de Roses, Sr. Àngel Tarrero
González, s’adopta el següent:
Acord
1. Concedir la medalla de permanència en el servei de segona categoria (25 anys de
servei) amb distintiu groc al senyor Julián Llanas Fernández, caporal del servei de policia
local, i que se li reconeguin els beneficis que recull l’article 84 del Reglament de la
Policia Local de Roses.
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2. Comunicar aquest acord a l’interessat, a l’inspector cap de la Policia Local, i al
departament de Recursos Humans.= Exp. 212/12
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.
QÜESTIONS DE L’ALCALDIA
Alcaldia.- Abans de passar a precs i preguntes i atenent un suggeriment que els va fer la
regidora Francisca Guijarro en el ple anterior, de donar comptes d’aquelles coses importants
que se’ls ha convidat o que han participat, obrirà un petit espai per anar notificant aquestes
coses que van succeint i que val la pena que se sàpiguen.
Per exemple han adreçat al conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya un recurs que diu:
“Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona del 2 de juny de 2010 va
acordar donar conformitat al text refós del POUM en compliment de l’acord d’aprovació.
El POUM inclou el tom II de la relació de béns protegits i entre altres en el número 3 i 4
hi figuren les barraques de Cala Jónculs i Cala Pelosa o de la Pelosa.
Amb data 17 de setembre del 2010, mitjançant resolució de l’Alcaldia amb proposta de
regidor, es va aprovar inicialment el document “Projecte de reforma” de la barraca de
pescadors de Cala Pelosa i Cala Jóncols, un fet que es va recollir en els mitjans de
comunicació. Era un fet d’iniciativa municipal, però enlloc de presentar una avantatge
s’ha tornat en contra de l’Ajuntament, que vol dir del poble de Roses.
−

Amb data 25 de gener de 2012 s’ha rebut la comunicació de la resolució adoptada per la
Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme.

−

Amb data del 18 de gener de 2012, per la qual s’acorda l’extinció de la concessió
administrativa C-458, atorgada a la Confraria de Pescadors de Roses per l’ocupació del
domini públic marítimo-terrestre, amb una caseta-refugi de pescadors a la Pelosa i es
declara la suspensió de l’ordre d’eixecament de les instal·lacions existents a Cala Pelosa
i a Cala Jónculs, en compliment de la condició que figura a l’apartat II de l’esmentada
resolució.

Motius:
1.- Opinió de la demolició de les barraques de pescadors situades a Cala Pelosa i a Cala
Jónculs.
L’Ajuntament diu que si bé a la resolució anteriorment detallada s’acorda la suspensió
d’aquest enderroc, en tant no s’emeti resolució relativa a la nova sol·licitud de concessió
d’aquest àmbit, sol·licitud que ja ha tramitat l’Ajuntament formulada per aquesta corporació,
el cert és que implícitament d’aquesta resolució es desprèn que si no es concedeix la
concessió sol·licitada es procedirà a l’enderroc de dites barraques, de conformitat amb el
que estableix l’article 2.3 de disposició transitòria novena del Reial Decret 1472/89 i 1 de
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desembre, Reglament general de desenvolupament i execució de la Llei de Costes, les
instal·lacions que Cala Jónculs i Cala Pelosa, en tant que són béns inclosos en el POUM de
Roses, en el catàleg de béns protegits d’aquest terme municipal i serà d’aplicació la mesura
derivada d’aquest en referència a les que conté la Llei de Costes. Per això se sol·licita que
tingui per formulat aquest recurs d’alçada i es deixi sense efecte la tramitació de l’ordre
implícita de desmentallament i demolició de totes les obres i instal·lacions existents en
ambdues cales, tal i com manifesta el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural en el seu
informe de 19 de maig de 2011.
Això vol dir que, per sorpresa nostra, la resposta del Ministeri a aquella sol·licitud de llicència
d’obres per remodelar i consolidar les dues barraques, és que això s’ha d’enderrocar.
Aleshores, hem presentat aquest recurs i per això l’alcalde ho transmet en el ple, per tal que
tothom n’estigui assabentat.
2.- Carta que l’alcalde ha adreçat al departament de Cultura de la Generalitat de CatalunyaDirecció General de Patrimoni“Benvolguts senyors, Joan Pluma- Director GeneralFinalment hem pogut constatar i per raons que no venen al cas, que el món de l’arqueologia
catalana ha reconegut obertament la gran importància que té l’estudi i la investigació dels
jaciments arqueològics de Roses i el seu entorn, especialment els que es poden fer al solar
de la Ciutadella.
Cal fer avinent que anteriorment a la inauguració del “Museu” ubicat en aquest espai, ja fa
prop de vuit anys, s’havia arribat a l’acord amb la Conselleria de Cultura per estudiar la
proposta de crear una delegació o subseu del museu d’Arqueologia de Catalunya a Roses,
com té a diversos llocs de Catalunya, dedicada en aquest cas a l'arqueologia subacuàtica.
Igualment cal recordar que el nostre municipi no solament ha adquirit, amb recursos propis,
les finques on s’ubiquen la majoria dels espais arqueològics locals, sinó que des de fa molts
anys, cuida de la seva rehabilitació, manteniment, seguretat i difusió que comporta que tant
en despesa corrent com en inversió podem mostrar unes xifres que no puguin ser superades
per cap altre municipi de Catalunya.
Dit això, també cal fer palès el greuge que significa que les localitats properes de l’Escala
per Empúries i Ullastret pel poblat Ibèric, Port de la Selva per Sant Pere de Rhodes, Pontós
pel mas Castellar o Girona pel Servei d’Atenció Museística i els Museus d’Art i Arqueologia,
gaudeixen positivament de les avantatges de tenir aquests jaciments o equipaments
culturals en el seu municipi, sense que això comporti cap càrrega a les arques municipals.
Si a més tenim en compte que els darrers dies hem rebut de diferents persones, algunes
amb càrrecs o responsabilitats dintre de la Conselleria de Cultura, un seguit de comunicats
demanant-nos o exigint la creació d’una plaça per a funcionària arqueològa fixa dintre de la
plantilla d’aquest Ajuntament, comunicats que han difós entre els mitjans de comunicació la
idea falsa e injusta que el nou govern municipal viu d’esquenes al món de la Cultura, el que
ha provocat un greu dany a la bona imatge de Roses en general i del consistori en particular.
Si tradicionalment hi ha hagut una molt bona entesa entre el Departament de Cultura de la
Generalitat i els diferents governs municipals (1993-2007) el que ha portat per a Roses no
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només a recuperar amb inversions milionàries la Ciutadella. El castell de la Trinitat, el Puig
Rom i Bufalaranya, pel que fa a patrimoni històric, sinó també a aconseguir i gaudir de
l’esmentada sala d’exposicions a la Ciutadella (2004), el teatre municipal (2002) i la
biblioteca
(2003), equipaments, tots ells, que hem procurat que tinguin un cost
absolutament sostenible, social i econòmicament parlant.
Us volem convidar a una reunió en la que tractats tots aquests temes i posant-nos a
caminar, tractar del conveni al que s’ha referit amb la Conselleria, Museu d’Arqueologia de
Catalunya –Empúries- i l’Ajuntament de Roses a la seguretat de l’enorme favor que farem en
benefici de l’arqueologia catalana en general i de l’empordanesa i rosinca en particular.
Les aportacions de les parts que l’Ajuntament proposa són les següents:
Ajuntament
Oferir tot el suport logístic i espais físics per a què el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya pugui programar el necessari programa d’excavacions que atengui
l’arqueològica dels jaciments de la Ciutadella, Castell de la Trinitat, Bufalaranya, Pla de la
Guardiola, Castre del Puig Rom i, de la resta de localitzacions arqueològiques que figuren
en l’inventari del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya situats en el terme
municipal de Roses, especialment les necròpolis de Puig Alt i el cenobi de St. Tomàs i tots
els vestigis megalítics fins ara localitzats.
Igualment oferir, com venim fent des del 2005, el port de Roses, com a base gratuïta pel
vaixell Thetis, adscrit al Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya CASC, i les
instal·lacions de magatzem, laboratori i sales d’exposicions construïdes per l’Ajuntament
amb la finalitat que el CASC pugui programar l’excavació de les reliquies existents dins la
badia de Roses i l’entorn del Cap de Creus.
A més de continuar assumint el cost de manteniment i seguretat de la Ciutadella, Castell de
la Trinitat i Puig Rom, oferir el suport econòmic suficient per atendre la despesa dels equips
d’oficials i manobres que cal adscriure a totes i cada una de les campanyes programades a
Roses. També les subaquàtiques.
Generalitat de Catalunya- Museu d’Arqueologia de Catalunya
Programar, dirigir i realitzar un mínim de dues campanyes anuals, en el medi terrestre i en el
marí.
Convertir les sales d’exposicions de la Ciutadella, del Castell de la Trinitat i si s’escau també
les del Far, en subseu del Museu Nacional d’Arqueologia Subacuàtica, dedicat a
l’arqueologia subacuàtica.
Dins aquest únic museu, incloure l’espai adient per donar a conèixer la història de Roses o
Roses i la seva història i natura.
Òbviament, cal que la Generalitat aporti la o les persones idònies per a dirigir les campanyes
i la direcció de la sala d’exposicions, inaugurada el 2004, i que fins ara no s’ha autoritzat
com a museu per raons que desconeixem.
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Finalment, estudiar i proposar la creació de l’òrgan o instrument de gestió en qualsevol de
les variants que la legislació permeti, capaç de garantir la coordinació i gestió sostenible de
totes les inversions fetes així com la posterior gestió.
Esperant una ràpida i positiva resposta, confiem en veure’ns el més aviat possible i
aprofitem l’avinentesa per a fer-vos arribar el testimoni de la nostra més sincera
consideració. “
L’alcalde segueix explicant que això tant és així que demà tenen una visita de persones que
venen del Museu d’Arqueologia de Catalunya per tractar d’aquest tema que s’informarà a la
resta de regidors en el seu moment.
També aquest matí han tingut la visita i han convocat una roda de premsa del senyor Bayot,
delegat territorial d’Ensenyament pel que se’ns ha informat que després de la primera
entrevista mantinguda amb la regidora d’educació, senyora Sílvia Useros i la tinent d’alcalde,
senyora Montse Mindan ja els va posar damunt de la taula aquesta possibilitat que han
estudiat i analitzat.
La possibilitat que han estudiat, analitzat i concedit és la creació dins de l’institut Illa de
Rodes d’un centre de suport o col·laborador de l’Institut Obert de Catalunya. Aquesta és una
gran notícia, atès que tenir aquest centre aquí a Roses, el segon que es fa a la demarcació
de Girona, per tant, l’únic que hi ha és el de Girona ciutat i ara en tindrem un altre aquí a l’Alt
Empordà, concretament aquí a Roses, que està preparat per atendre online tots els que
vulguin estudiar, que viuen a l’estranger o tinguin una discapacitat, que treballin i no puguin
fer-ho en hores lectives normals o que pertanyen a col·lectius d’esportistes d’alt nivell, o
músics que no poden assistir periodicament i assiduament a totes les classes.
Es farà una oferta d’estudis de Graduat en Educació Secundària, Batxillerat, Cicles formatius
en formació professional, idiomes, curs de preparació per proves d’accés a cicles formatius
de grau superior i formació professional no reglada.
Més a més hi haurà cicles formatius de formació professional que dins de les vint-i-dues
famílies professionals que ofereix l’institut obert de Catalunya, aquí a Roses, dins de la
família professional es farà: administració i gestió; electricitat i electrònica; sanitat; cursos
d’auxiliar d’infermeria; serveis socioculturals i a la comunitat;
informàtica i
telecomunicacions; comerç i màrqueting; instal·lació i manteniment en l’apartat de prevenció
de riscos professionals.
Aquesta també és una bona notícia que aquí en el ple comunica als presents per tal que
n’estiguin al cas.
També informa que aquesta mateixa setmana l’alcalde va assistir i li varen demanar que
enviés unes paraules en la Trobada d’una convocatòria que ha fet el Grup d’Esports Nàutics
(GEN) que juntament amb l’estació nàutica i, lògicament, amb l’Ajuntament ha organitzat tot
un calendari d’activitats nàutiques en el marc de la nostra badia i, per tant, varen estar allà
donant-los suport.

22

Finalment un tema que també proposa en el ple fa referència a una bretolada d’aquests dies
de Carnaval, exactament divendres, amb uns extintors que sortosament només van
provocar molèsties. Per aquest motiu, proposen de demanar un informe jurídic i demanar a
la Policia Local de Roses que esbrini qui és. El primer dia ningú sabia qui era, però ara
sembla que en el poble se sap qui és. Per tant, l’alcalde demanarà que sigui la Policia Local
que concreti la persona o les persones que estiguin implicades en aquest fet i lògicament
presentar la denúncia corresponent a Mossos d’Escuadra, al Jutjat o on faci falta per evitar
que situacions com aquestes puguin convertir-se en una pràctica habitual en el nostre
Carnaval i ho fan per salvar el Carnaval d’agressions d’aquest tipus. A banda d’això el
Carnaval ha funcionat molt bé, el temps hi ha ajudat i, per tant, fa arribar a qui correspon les
felicitacions.
Un cop dit tot això, el mes que ve ja ho posaran dins de l’ordre del dia i miraran de poder
anar donant aquesta informació, continuaran amb l’ordre del dia i passaran al següent punt
de precs i preguntes com es fa sempre i com està previst a l’ordre del dia.
08.- PRECS I PREGUNTES
INTERVENCIONS DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA

Sra. Imma Carrión.- Fa les següents intervencions:
1.- En primer lloc vol expressar com a grup la nostra satisfacció pel darrer que ha comentat
l’alcalde, que l’institut Illa de Rodes hagi estat nomenat seu de l’Institut Obert de Catalunya,
que això ens convertirà en un centre de referència no només de la nostra comarca, sinó com
bé ha dit serà el segon centre de les comarques gironines que disposarà d’un centre de
suport on s’hi puguin fer tots aquests estudis que ha nomenat.
També, des d’aquí vol felicitar a la direcció del centre que ha fet molt perquè això fos
possible.
2.- En relació a la Llar d’infants Caballet de Mar, en representació del seu grup, vol mostrar
la seva satisfacció, perquè aquesta setmana, dijous, 1 de març, començarà a funcionar el
grup de 0 anys – P0Vol comentar que aquests dies que hi ha anat unes quantes vegades, la manca d’espai que
hi ha en aquesta llar, que no és tant per les aules de la mainada, sinó l’espai de magatzem
per a la quantitat de material que han anat acumulant d’arxius, que provoca que la sala
central estigui atapeïda completament, l’escala i l’altell. Per aquest motiu, proposa de
preveure algun espai, fer una mica d’ampliació del magatzem o trobar algun espai annex per
poder desembarassar una mica tot el material que tenen acumulat i desllueix molt aquella
llar que és preciosa i on s’hi fa molta feina. Insisteix que el material acumulat fa que
desllueixi bastant.
3.- Volia comentar que aquest mes de juny s’organitzarà la tercera edició de la Cantarella
que és la cantata organitzada pels professors i professores de música de les escoles i
instituts de Roses i dels pobles de la nostra zona escolar, que venen als nostres instituts.
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S’ha reduït considerablement l’ajuda que es dóna a l’organització d’aquest acte. S’ha passat
de 2.500 euros que havien rebut els dos anys anteriors a 1.000 euros per aquest any. No els
faran les samarretes, es feien unes samarretes per cadascun dels aproximadament trescents nens i nenes des de 6è o 1er i 2on. d’ESO de Roses i aquests pobles del costat.
Es deixa de pagar els grups de música i per part de l’Ajuntament simplement es faran càrrec
de la sonorització i de l’aigua.
La senyora Carrión creu que és un acte important, que és maco que hi participin no només
aquests tres-cents alumnes, sinó tots els altres alumnes més petits que van a l’actuació i si
donem importància a aquest tipus d’acte ho hauríem de recolzar una mica més.
La regidora sap que li respondran que estem en temps de crisi i s’ha de retallar, però és un
acte francament molt bonic i ara tindran feina per poder-ho fer al nivell que ho havien estat
fent aquests altres anys.
Li han comentat que aviat s’obrirà la plaça Frederic Rahola i els altres anys no es feia fins a
finals de maig. El 21 de maig tenen l’assaig general i l’actuació és el juny, però per l’assaig
general encara hi havia la sala tancada i recorda que l’any passat tot just es començaven a
treure les veles. Per fer l’assaig els va bé que estigui tancada, perquè no assagen amb
sonorització, són tres-cents nois i noies i seria bo de poder-ho mantenir com els altres anys.
Després per l’actuació ja està oberta, el dia de l’assaig general comencen a desmuntar i
després ho acaben d’obrir, perquè el dia de l’actuació està oberta menys la part del darrere
que fa una mica com d’escenari. Demana que es respecti una mica com s’ha fet en els
últims anys.
Informa a l’alcalde que aquest és el tercer any que es fa l’actuació.
Sr. Carles Ferrer.- Fa les següents intervencions:
1.- Diu que des de l’Agrupació Municipal d’Oficialistes volen agrair i felicitar a totes les colles
de Carnaval per la feina feta i també el que és l’Associació Rosinca de Festes, els cossos de
seguretat i tots els treballadors i personal de l’Ajuntament que fa que el Carnaval vagi
endavant i surti tot bé.
Volia fer esment als problemes que van sorgir al Carnaval. S’adreça al regidor de Festes i li
diu que són al seu costat, perquè aquestes bretolades que passen mentre dura el Carnaval
no són culpa ni del regidor ni de l’Equip de Govern, sinó que accidentalment passen i vol fer
arribar el suport i la col·laboració del Grup Municipal Socialista de cares a qualsevol actuació
que es prengui cap a aquests nens que han fet bretolades. El regidor diu que són al seu
costat i el problema no és polític, sinó que un fet d’aquests dóna mala imatge del poble i
repeteix que estan al seu costat i qualsevol millora de Carnaval que hi puguin aportar estan
disposats a fer-la, volen això.
Saben que el regidor de Festes s’hi va esforçar molt, sap que surten problemes, sap que
ningú els vol, però volen que sàpiguen que estan al seu costat en aquest tema.
2.- Vol saber, des de l’àrea de Joventut qui és el tècnic que redactarà el Pla Local de
Joventut i quins eixos seguiran políticament al Pla Local de Joventut que dura quatre anys.
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3.- El dia 9 de febrer van veure que el carrussel, “el caballito” de la plaça Catalunya va ser
canviat d’ubicació i se’n va ficar un de nou. La ubicació s’ha acostat més vora l’hotel Marisol.
Vol saber si en aquest canvi d’ubicació consten tots els informes jurídics i d’intervenció
favorables i si també es va fer una convocatòria pública, perquè aquesta concessió surti a
concurs.
4.- Diu que en el passat ple va preguntar què guanyava l’assessor Sr. Paquito Sastre, quin
horari té i quina era la seva feina.
Sr. Francisco Martinez.- Informa que té unes quantes preguntes, algunes són repetitives,
perquè en els últims plens tampoc li ha contestat. En un d’aquests plens espera tenir una
resposta.
1.- Diu que ha passat un mes més i pregunta si ja hi ha projecte per “Casa l’Anita”. Vol saber
si han estat capaços de confeccionar alguna mena de projecte.
2.- Quant a l’Ajuntament vell, que és una pregunta repetitiva, vol saber si ja tenen projectes,
si saben què faran allà i què està passant. Creu que és una obra que havia d’estar acabada
cap el mes octubre o novembre.
3.- Recorda a l’alcalde que va dir que donaria comptes dels diners que cobra l’actual Equip
de Govern i d’això ja fa tres mesos i encara no ho saben.
4.- El vial nord és una d’aquestes obres que s’estan endarrerint. Aquesta última setmana
només hi havia una persona treballant allà. És clar, a aquest ritme potser estarà abans
acabada l’escola que el carrer. Diu que tant de bo fos així, per una altra banda.
5.- Quant al Carnaval voldria saber quantes persones varen ser ateses al CAP de Roses
durant els dies de Carnaval per problemes d’Alcoholemia i d’aquestes quantes eren majors
d’edat.
6.- A la comissió informativa també va comentar això al regidor de Medi Ambient i al
d’Infraestructures. Durant l’arrossada de Carnaval de dilluns, desconeix per què no es va
contemplar de posar contenidors de recollida selectiva.
7.- Després ha sentit el rumor que disposaran d’un altre càrrec de confiança a Turisme,
pregunta si això és cert o què hi ha al respecte.
8.- Li ha arribat la notícia que es volia fer “la bestialitat” de tallar tots els arbres que hi ha a
l’espai on es fa el mercat dels diumenges. Vol saber què hi ha d’això.
9.- A l’anterior ple va denunciar un abocament que es va fer on estan les pistes de tennis a
la carretera de Palau, a costat del kàrting, que encara estan allà. Hi passa cada dia i encara
ho veu allà.
10.- Després, a l’anterior ple va comentar que hi havia una instància, sembla ser que són
varies, demanant posar un nom de carrer de l’enginyer Giovani Battista Calvi, que sembla
que l’alcalde no en tenia coneixement i pregunta si ara en sap alguna cosa. En tot cas,
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demana a l’alcalde si podrien fer alguna reunió per parlar d’aquest tema i intentar arribar a
un acord.
11.- Es refereix al safareix que continua estant molt brut i prega que, a qui pertoqui, que
intenti mantenir-lo en les millors condicions. Ja sap que és complicat, però almenys creu que
s'ha d’intentar.
Sr. David Beltran.- Fa les següents intervencions:
1.- Diu que ha vist a diferents mitjans de comunicació que tots els pobles del litoral gironí i la
Generalitat de Catalunya estan fent actuacions a les palmeres per evitar l’actuació de
l’escarabat morrut o també denominat vermell.
Pregunta si el nostre Ajuntament ha pres actuacions, quina partida hi té destinada i quin cost
té per palmera. Recorda que aquesta pregunta ja la va fer i que tampoc li van contestar en el
darrer ple.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DEL POBLE
Sr. Francesc Giner.- Fa les següents intervencions:
1.- Diu que en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya del 2012 s’han concedit més de
trenta-dos milions d’euros i pregunta si saben quina és la quantitat que pertocarà a Roses.
En relació a aquesta pregunta hi ha unes queixes dels comerciants i restauradors del carrer
Joan Badosa, allà a la cruïlla, entre Sant Isidre i Joan Badosa. Aquell carrer està en molt mal
estat, està ple de clots i el paviment està molt malament. Pensen que és una zona on hi
passa moltíssima gent, està al mig del barri antic, pràcticament a primera línia i fa molt mala
imatge.
2.- També volia demanar si tenen alguna data prevista per començar a activar el tema de
“Ca l’Anita”.
3.- Pregunta si es té alguna intenció de modernitzar els serveis del teatre. Creuen que
després de deu anys en funcionament, estaria bé que funcionés com un teatre modern, amb
serveis com ara la venda d’entrades per Internet o el Servi Caixa. Creu que si volen ser el
teatre de la comarca, estaria bé que aquests serveis comencessin a funcionar.
4.- Després, repeteix un prec que ja va demanar fa un parell de mesos. Les jardineres de
l’avinguda de la Quana encara no deixen passar l’aigua i la senyora Palmira, de la granja
que hi ha en aquella mateixa zona, li ha dit que encara no s’ha fet res.
Aquest prec el va manifestar ja fa un parell de mesos i pregunta si tenen previst de fer
alguna actuació.
5.- Demana informació en relació als incidents del Carnaval a la plaça Frederic Rahola i
veuen que ja està tot en marxa. Manifesta que tenen el suport del seu grup.
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6.- Vol felicitar l’entrega i dedicació durant les festes de Carnaval al regidor de Festes, als
voluntaris i a la Creu Roja.
7.- Hi ha una sèrie de gent que els demana què passa amb les instàncies que van entrar en
relació a la petició per posar el nom de Giovani Battista a un carrer de la població. Pregunta
si tenen alguna resposta, si tenen algun projecte o alguna cosa.
Sra. Ma. Àngels Arjona.- Inicia el seu torn d’intervencions:
1.- La primera pregunta és en relació als parcs de salut que porta el DIPSALUT. Ja va
demanar en un altre ple si s’havia fet alguna valoració i que consideraven que un dels dos
parcs de salut -el de la Gran Via- potser no era la millor ubicació per fer-ne un ús i si s’havia
valorat un possible canvi d’ubicació.
2.- Una altra pregunta és per preguntar en quines condicions es varen cedir els terrenys en
els quals està situat el Centre Montserrat Vayreda, ja que segons tenen entès són de
titularitat privada. Pregunta quines van ser les condicions d’us i per quant temps. Vol saber si
es va fer algun conveni per escrit o algun altre detall sobre aquest tema.
3.- Té un prec en relació al pàrquing de la riera Ginjolers, a l’antic solar de l’hotel Goya. Diu
que li han fet arribar que hi ha un sot bastant considerable que impedeix el seu accés amb
dificultat, perquè els cotxes hi toquen o a veure si es podria fer alguna mena d’actuació al
respecte.
4.- Té dues felicitacions, una és en relació al tema de distribució d’aliments. Pel fet que
s’unifiqui la distribució d’aliments per a les famílies més necessitades en un únic lloc i que a
més estigui coordinada per les diferents entitats que ja ho estan portant a terme fins ara,
perquè pugui ser més eficient. Felicita per aquesta tasca.
En relació a aquest tema pregunta si ja s’ha trobat el local on estarà destinat aquest centre.
5.- Felicita al Centre de Suport de l’Institut Obert de Catalunya de l’Alt Empordà que es
realitzarà a l’Institut Illa de Rodes, creu que a partir del proper curs. Remnarca qualsevol
cosa que es pugui desenvolupar per tal que els nostres estudiants no s’hagin de desplaçar,
que ja es desplacen prou i més en edats que contemplen fer el graduat en educació
secundària, batxillerat o cicles formatius. Que puguin fer les proves presencials i tutories a la
comarca és molt important. A banda d’això, ens posem com a punters a la comarca amb un
institut del municipi.

RESPOSTES AL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Alcalde.- Comenta que segons consta a l’acta que han aprovat, de la qual ell també hi ha
votat a favor, en relació a la plaga del morrut, el senyor Pàramo diu que fa un mes li va
contestar i llegeix la seva resposta com literalment consta a l’acta.
“L’alcalde diu que no té coneixement, que sàpiga Rosersa no té cap palmera de les que
estan a l’espai públic infectada per aquesta plaga”.
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Aclareix que sí que va contestar i que afecta a un tipus de palmera molt concret que és la
canadiensis i en el nostre espai públic no en tenim cap d’aquesta espècie. Les nostres
palmeres són d’una altra espècie, que ara mateix no sap dir-ne el nom.
L’alcalde diu que també va contestar el senyor Francisco Martinez, tot i que és possible que
les respostes que va rebre no li van ser satisfactòries, però li sembla que van respondre
totes les intervencions.
Tot seguit aniran a respondre totes les intervencions menys una pregunta en relació al
senyor Francesc Sastre que no ha pogut anotar i creu que les tindria totes.
−

La senyora Imma Carrión ha felicitat el poble de Roses, l’institut Illa de Rodes i els felicita
per les gestions fetes per tot l’equip de govern especialment la senyora Sílvia Useros i la
senyora Montse Mindan per haver conseguit aquest suport, tal com ha dit la senyora Ma.
Àngels Arjona, a l’institut Illa de Rodes i a l’Institut Obert de Catalunya. Lògicament tots
estan molt satisfets i faran arribar l’agraïment, tal com ha fet de paraula i davant del
senyor Bayot, a la consellera d’Ensenyament, senyora Irene Rigau per haver atès la
petició de Roses.

−

El segon punt era el Caballet de Mar, sobre el P0 i aquesta petició de buidar d’estris.
Llençar coses costa molt i a l’Ajuntament encara més, perquè si estan inventariades és
un drama. Finalment haurem d’esmerçar-nos, netejar i buidar tot allò.

Sra. Sílvia Useros.- Respon algunes preguntes relacionades amb el seu departament:
−

Respon que, com diu el senyor Pàramo, tindran que mirar un espai i és una cosa que
costa molt, per la quantitat d’estris que es van acumulant any rere any i ja ho miraran.

−

Informa que en relació a la Cantarella, l’Ajuntament no aporta 1.000 euros, sinó que
n’aporta 1.200; aporten la sonorització, l’aigua, l’espai i es tanquen dos carrers. Creuen
que han de reduir despeses i només amb les samarretes ja eren 1.250 euros el que
pagaven. Aleshores si es demana a les escoles que portin tots una samarreta d’un color
ja són 1.250 euros menys. L’Ajuntament els va oferir el teatre i varen dir que no. La
senyora Useros segueix explicant que el que subvencionen és la cantata.

L’alcalde aclareix que la plaça Frederic Rahola és una plaça, no és un equipament municipal
que temporalment es tanca. Inicialment es va fer, es va programar i es va dissenyar per
tancar a primers de desembre per fer-hi les quines i el ball de cap d’any i sempre s’aixecava
la instal·lació l’endemà de Carnaval, el diumenge següent.
Després van sortir organitzacions, uns van organitzar l’arrossada, la fideuada, per a uns,
per a altres... Se’ls demana que ho organitzin en el lapsus de temps que va des de finals
d’any fins que arriba Carnaval. L’alcalde manifesta que fins i tot es podria considerar una
il·legalitat tenir la plaça tancada tot l’any, si ja l’obrim a finals de maig i la tornem a tancar a
primers d’octubre, perquè la gent demana de fer-hi coses el mes de novembre.
Allò és una plaça i ha de ser una plaça i els pobles necessiten places i han de ser obertes.
En tot cas, va dir que estalviant els diners de les samarretes podrien pensar de fer l’assaig
amb sonorització i així farien l’assaig amb les mateixes condicions del dia de l’actuació i serà
28

absolutament real. Ho pot anotar i aclareix que hi havia la possibilitat de jugar amb aquesta
variació.
L’alcalde manifesta que la plaça Frederic Rahola ha d’estar tancada el mínim de temps
possible. Suposa que hi faran l’homenatge a la vellesa i l’endemà s’obra la plaça.
Sra. Silvia Useros.- Diu que demà tindrà una reunió amb tots els pares, donen la benvinguda
als pares i expliquen com serà tot durant l’any. Anuncia que el dia 1 ja començaran els nens
amb la datació.
Alcalde.- Ha sentit com el senyor Carles Ferrer ha fet costat al regidor de festes i s’ha posat
en el seu paper. Va bé haver passat pel govern, perquè d’aquesta manera les crítiques són
més objectives, en aquest cas també les felicitacions i posar-nos tots al costat del regidor de
festes de Carnaval pel tema dels brètols, com també ha comentat el senyor Francesc Giner.
Sra. Anna Jorquera.- Diu que aprofita la pregunta com va dir en un ple en què va preguntar
qui seria el tècnic. Respon que continuen amb el mateix tècnic, senyor Lluís Noguer que és
el cap d’àrea. Compten amb aquesta persona com a tècnic de joventut. El Pla Local ja
s’havia començat amb l’anterior tècnic de joventut que era l’Enric Bach Esteve que ara està
com a tècnic de Cultura i com ja s’havia començat el continuen, juntament amb l’ajuda de
l’informador juvenil.
Els eixos en què estan treballant són bàsicament els de formació, treball i sobretot
emprenedoria. Estan apostant molt per aquest últim entre altres.
Alcalde.- Una altra pregunta feia referència a les tasques de l’assessor o càrrec de confiança
que també tenen a joventut, senyor Francesc Sastre i aclareix que el seu horari no és un
horari concret, sinó que és un horari d’assessorament, que tant pot treballar un dissabte o
diumenge a la tarda com qualsevol dia al matí. En tot cas les feines que fa i qui se’n
beneficia és l’Anna Jorquera a la que passa la paraula per acabar d’explicar aquestes
tasques.
Sra. Anna Jorquera.- Explica que per a ella és una ajuda molt gran, ja que s’inicia en aquest
món i agraeix molt la confiança que li aporta i l’ajuda que li fa per la seva experiència. Quan
se li presenten dubtes en alguns temes, el senyor Francesc Sastre és al seu costat i és
present en el moment que el necessita. Cada dia ve per tal de treballar conjuntament en tots
els temes de joventut i esports que també li és de gran ajuda.
Alcalde.- Quant a la pregunta dels “caballitos” d’aquí davant, l’alcalde aclareix que aquesta
gent es va traslladar sense demanar permís. Van anar pel seu compte i, en tot cas, això
provoca que han de revisar la fórmula per a la concessió, veure com està tot això i pensen
que en el poble de Roses es podria fer alguna altra activitat com aquesta i després haurien
de pensar de quina manera es fa i en benefici de qui es fa. És un replantejament que han de
fer a aquesta gent.
L’alcalde recorda que el senyor Francisco Martinez li va preguntar i ell li va contestar. Torna
a preguntar i l’alcalde torna a contestar que sobre “Ca l’Anita” encara no tenen
l’embrancament elèctric. Per tant, com que encara no hi ha llum, doncs no poden obrir, està
fet el tràmit.
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−

Cada divendres fan una reunió que en diuen de Gerència d’Urbanisme que en realitat és
la coordinació de tots els serveis que en deien territorials. Lògicament ja hi ha el senyor
Carles López com a regidor de Medi Ambient. Hi són tots, sobretot la Sílvia Ripoll i En
Josep M. Mas Blanch, perquè el que fan és posar sobre la taula, en presència dels
tècnics de cada departament, quines són les coses que es fan, quines són les
mancances i de quina manera ens anem coordinant. Un dels temes és aquest, que
apretin, perquè volen poder tenir accés a aquest edifici.

−

Respecte a l’Ajuntament vell, com a Ca l’Anita també varen tenir i han tingut problemes
amb obra que s’ha fet de més, sense haver fet la tramitació i sense tenir una contractació
ben feta. Estan mirant de quina manera ho han de solventar, perquè això repercuteix
amb el que ha d’assumir el contractista i què és el que ha d’assumir l’Ajuntament, estan
en plena discussió sobre aquest tema. Són temes que semblen absurds, però les coses
s’han fet molt ben fetes i el diner públic s’ha d’administrar com cal i fent tots els tràmits
que calen.

−

Dels diners que cobra l’Equip de Govern, aquest cap de setmana la senyora Montserrat
Mindan, primera tinent d’alcalde ha estat preparant totes les coses i el mes que ve
estaran en condicions de poder explicitar aquí en el ple o en una reunió anterior el que hi
ha. Fins i tot estan preparant amb el regidor d’Hisenda una conferència per explicar
dintre del programa de participació ciutadana, com es fa un pressupost, com es destinen
els diners, com s’organitzen. Tot això, mica en mica, ara que ja fa gairebé vuit mesos
que estan governant, anar posant i entrant a treballar directament en tots els
compromisos de comunicació que calen.

−

Sobre el vial nou, respon que és veritat que aquella empresa té problemes, però en
aquest moment pràcticament el problema és d’asfaltat. Per tant, varen estar a la mesa
de la gerència d’urbanisme, tractant el tema i per al vial nord sembla ser que hi ha
solucions al problema que comentaven.

−

Ha fet un comentari sobre els problemes d’alcoholemia o alcoholisme que es manifesten
els dies de Carnaval que desgraciadament no són més que els que es provoquen en
altres ciutats i poblacions de la demarcació quan fan barraques, festes majors i tota
mena d’esdeveniments. Per desgràcia, tampoc podem dir que són els nostres nois,
perquè aquí s’aplega gent de tota la província i de la Catalunya Nord. Al voltant d’una
festa popular, en aquestes masses de gent hi ha amagat aquest tipus de personal que
busquen aquests ambients. Hi estan molt a sobre i els estan dificultant. L’alcalde no sap
si aquest any els presents s’han fixat en aquella barrera que han posat darrere de les
cases dels Pescadors, al llarg del carrer Pescadors, per evitar les molèsties als veïns,
perquè l’any passat va ser inaguantable el que varen patir aquella gent d’allà.
Ha funcionat aquest sistema i el Carnaval és això, cada any anem evolucionant, però
aquest any els hem salvat per aquí, però l’any que ve “ens la fotaran per allà”.

−

Tot seguit l’alcalde passa a respondre la pregunta sobre l’arrossada i el senyor Francisco
Martinez li recorda que era en relació a la manca de contenidors, a la qual l’alcalde
respon que si no n’hi havia, l’any que ve n’hi haurà.
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−

En relació als rumors, diu al senyor Francisco Martinez, que un consell de persona gran
és que no faci cas als rumors, perquè, lògicament, com la immensa majoria són falsos.
A la bestialitat que s’ha referit el regidor socialista, l’alcalde també diria que quina
bestialitat si algú pretengués tallar els arbres d’on es fa el mercat del diumenge.

−

Respecte a l’abocament de terres a la zona de les pistes de tennis, diu que ja li sap greu
que li digui que no s’ha fet.
Sr. Masblanch.- Intervé per comunicar que es va fer tant punt com ho va dir, s’hi va anar
i es va recollir, però és un punt on habitualment la gent hi tira runes. Per aquest motiu
s’ha donat coneixement a la Policia Local, perquè vigili l’entorn a veure si trobem qui
aboca les runes allà.
Sr. Francisco Martinez.- Diu que n’ha fet referència, perquè avui ho ha vist quan venia de
la feina a les dues de la tarda.
Alcalde.- Segueix responent les preguntes

−

Diu al senyor Francisco Martinez que malauradament és un lloc d’incivisme on algú va a
abocar-hi runes, però en tot cas, aquesta és la prova que escolten al regidor, perquè es
van anar a enretirar les runes.

−

Respecte al safareig està d’acord en què han de prendre una mesura que és obrir-lo
totalment i aquí a la taula de coordinació de gerència d’urbanisme hi estan a sobre.

−

Del carrer amb el nom de Calvi no sap de quan té l’última notícia, no recorda quan ho ha
signat, però van contestar a aquest senyor. Han dit que el dia que es faci una
remodelació o s’hagin de posar noms de carrers i totes aquestes coses, tindran en
compte aquest suggeriment.

−

En referència a la pregunta que ha fet el senyor David Beltran sobre l’escarbat morrut
diu que sí que li varen contestar i en aquest moment no tenen cap palmera malalta per
aquesta causa. En una qüestió que sí que haurien de començar a pensar és en la
processionària del pi. El senyor Josep Ma. Mas Blanch en pren bona nota i faran alguna
cosa.

RESPOSTES AL GRUP MUNICIPAL DE GENT DEL POBLE
Alcalde.- Segueix responent les preguntes del Grup Municipal de Gent del Poble.
L’alcalde diu que la primera pregunta del senyor Francesc Giner se li ha escapat, ha sentit
que parlava de la cruïlla entre el carrer Joan Badosa i el Sant Isidre, però no sap què havia
dit abans.
Sr. Francesc Giner.- Aclareix que va llegir una notícia que deia que el Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya del 2012 tenia una partida de 32 milions i escaig d’euros i volien saber
si se n’havien assabentat i si sabien la quantitat que els pertocava. En relació a aquesta
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data, ha parlat del tema del carrer Sant Isidre amb la cruïlla del carrer Joan Badosa, que
està en molt mal estat i els restauradors i comerciants es queixen.
Respecte a la partida del Pla Únic d’Obres i Serveis, com que són plans quadriennals, la
notícia surt als diaris i diuen el que diuen i, a més, són plans quadriennals en els que
participa la Diputació i la Generalitat de Catalunya. Quan diuen trenta-dos no sap si es
refereixen al que hi havia o al que hi haurà. Les notícies són molt inconcretes i no ho tenen
al cap.
Saben que hi ha subvenció per fer la rotonda i si algú ho vol rectificar..., perquè lògicament
ho va tramitar l’anterior govern i es refereix a la rotonda d’allà al cementiri. Hi havia una altra
cosa que han variada i d’allà on anava l’han posada en aquest col·lector general que s’ha de
fer en el carrer Falconera on aquest any es va rebentar per la Festa Major. Hi havia una
partida destinada de la SUF. En tot cas d’aquest carrer Joan Badosa i Sant Isidre creu que
està dins del Pla de Barris i s’adreça a la senyora Sílvia Ripoll per aclarir-li aquest fet.
Sra. Sílvia Ripoll.- Diu que aquest tram del carrer Joan Badosa no entra dins del Pla de
Barris, però buscarà tota la informació i en el proper ple els la donarà, perquè volen fer
alguna petita actuació en aquella zona.
Alcalde.- Han estat mirant la continuació del carrer Sant Isidre fins a la plaça, el carrer Sant
Pere Alt i el carrer Sant Pere Més Alt .
Sr. Francesc Giner.- Puntualitza que parla del que és Sant Isidre i Joan Badosa cap a
endins, cap a la Pampa, el restaurant on abans hi havia la Pampa.
Alcalde.- Diu que el carrer Joan Badosa que és paralel al mar, els tres transversals, Sant
Isidre, Sant Pere Alt i Sant Pere Més Alt, aquests quedarien solucionats amb un projecte que
estan preparant.
Sr. Francesc Giner.- Diu que els faran un favor i es refereix als restauradors i comerciants.
Alcalde.- Segueix responent al Grup Municipal de Gent del Poble.
−

Diu que en tot cas sí que val la pena, comentant que si no estan a temps de fer-ho per
aquest estiu, fer-hi un tractament allà, perquè allò quedi una mica endreçat.

−

Diu que preguntava això de la data de Ca l’Anita i quan tinguin llum i hagin solventat tots
els problemes de contractació i aquestes coses, donaran data.

−

Ha demanat modernitzar els serveis del teatre, referint-se sobretot a la venda, que es
pugui fer telemàticament. Són temes en els que s’hi està treballant, aprofitant que fa deu
anys que tenen el teatre. Han vingut els arquitectes que el varen fer i ho estan revisant.

Sr. Marc Danés.- Rectifica una afirmació, tal com l’han dita: “que volien un teatre modern”. El
senyor Marc Danés diu que tenen un teatre modern, aquests dies tindran teatres de
Barcelona i quan dius que vens de Roses et miren d’una altra manera, et diuen: “felicitats
que teniu un gran teatre”. Per tant, el teatre modern el tenim.
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En relació al mateix tema, diu al senyor Francesc Giner que en aquests moments estan
estudiant dues fòrmules diferents per vendre entrades via online. En aquest cas, el més
conegut és el Servi Caixa, però d’alguna manera també estan mirant com ho podrien fer
amb el codetickets. Són els dos serveis que en aquest moment són més fàcils a l’hora que la
gent agafi una entrada des de casa seva, però alhora tot això també porta un estudi, perquè
després hi hagi modificacions a les ordenances fiscals, etc, etc. Confirma que hi estan
treballant, però evidentment un servei d’aquesta importància que qualsevol persona d’arreu,
de qualsevol caixer de la Caixa hi pugui accedir a una entrada del teatre de Roses és una
mica complex i sí que necessiten una mica de temps. D’alguna manera s’han proposat que
si l’any que ve, a la temporada del mes de gener el tinguessin en marxa, ja seria un gran
què, però són coses que porten el seu temps.
Quant a la pregunta del manteniment del teatre, aquestes dues setmanes han tingut els
arquitectes. En aquests moments ja tenen l’entrada del que és la porta de vidre del teatre,
quan fa vent, degut a la manera com es va fer, comporta una sèrie de problemes, fins i tot
de perillositat si aquell dia tenim alguna obra de teatre en curs. S’està canviant, en aquests
moments, no saben si abans de l’estiu ho tindran acabat i esperen que sí. Sembla ser que
aquesta porta la canviaran, la faran automàtica i corredera. També han demanat que tota la
part interior del teatre, el que són les portes que donen al pati de butaques se’ls millori,
perquè tots els que van assistint saben que quan entra algú pica i fa molta fressa.
Han demanat la millora de tot el que són les plaques de l’exterior del teatre. Saben que hi ha
una part de l’entrada de l’escenari de la que ha caigut una petita placa i aprofitant això han
demanat la revisió de tota la caixa del teatre. El regidor parla sobretot en els darrers mesos
de millores de la caixa escènica. Estan acabant el tema de barres, d’il·luminació i s’ha
arranjat ja el tema del pati de butaques. En aquests moments ja tenen arranjat el tema de la
calefacció, que com saben els presents, varen haver de suspendre una obra, però ja ho
tenen solucionat i aprofita per dir que tothom gaudirà de la temperatura adient a l’obra que
es farà el proper divendres de Mozart i Salieri. Bàsicament seria això, s’està fent tot el
manteniment que fa uns quants anys que no es feia. L’han recuperat, perquè el teatre,
després de deu anys necessita un manteniment anual important.
S’està treballant, perquè no només el servei de venda d’entrades sigui des del mateix teatre,
sinó que es pugui fer via telemàtica.
Acaba dient que es van fent millores, que a la propera obra han preparat uns fulls per tal que
els tinguin els usuaris i clients, perquè opinin com estan les instal·lacions i quines obres de
teatre els agradaria veure. Intentaran millorar el què deien, fer coses que ja saben que s’han
de fer, però d’alguna manera ajudar-los a la participació de la gent, per tal que ens ajudin a
que sigui el teatre de la comarca i que sigui un teatre amb les màximes i millors condicions.
Sr. Josep Ma. Mas Blanch.- Respon al senyor Francesc Giner que està previst arranjar
aquelles jardineres d’allà i fer la boca una mica més ampla perquè desguassi l’aigüa.
Alcalde.- Diu que ha fet referència a uns incidents de la plaça Frederic Rahola i a la petició
per al nom d’un carrer, Giovani Battista Calvi, que ja han respost.
Tot seguit dóna la paraula al senyor Juan M. Fernández, perquè si l’han felicitat, si més no
que els pugui donar les gràcies.
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Sr. Juan M. Fernández.- Fa ús de la paraula per donar les gràcies als presents. Corobora el
que ha dit el senyor Carles Ferrer i Francesc Giner. Dóna les gràcies a AROFES, a tota
l’organització del Carnaval per aquestes coses que passen i se’ls escapen de les mans, vol
agrair que la mateixa nit ja va tenir el recolzament de la senyora Imma Carrión i d’En
Francesc Giner. Són coses que no poden preveure, però que miraran d’arranjar. Vol donar
les gràcies a tothom i quan les coses surten bé és per culpa i gràcies a tots.
Sra. Sílvia Useros.- A petició de l’alcalde, passa a respondre la intervenció de la senyora
Ma. Àngels Arjona, sobre els parcs de salut i canvi d’ubicació. La regidora responsable
explica que la setmana passada va tenir una reunió amb DIPSALUT, ja que veuen que la
gent no assisteix als parcs. Aleshores van decidir fer un sondeig, per veure si la gent
canviaria de lloc un dels parcs de salut i hi estan treballant. Des de l’Ajuntament es faran dos
cursets de dinamitzador, a Girona, impartits per la Universitat de Girona i seran per si algú
volgués fer algun tipus d’activitat que tinguem personal amb aquests cursos fets.
Alcalde.- Diu que també ha preguntat sobre les condicions dels terrenys Montserrat Vayreda
i diu que aquells són de propietat municipal, aquells no estan pas llogats. El que passa és
que la veïna és una propietària, el seu germà ho va fer i sembla que –sense fer una
asseveració- quan han llaurat, fins i tot han llaurat terreny que és municipal, perquè quan
l’Ajuntament va posar les tanques es va separar del llindar per poder actuar, netejar i fer el
que sigui a la tanca, que és aquell filat que hi ha. El veí s’ha pensat que on havia posat la
tanca arribava la seva finca. L’alcalde aclareix que no és així, resulta que el veí s’ha posat
quatre o cinc metres dins d’un terreny municipal. Diu que no entenen que en aquest poble hi
ha costum de llaurar al costat d’on l’Ajuntament vol fer alguna cosa. Potser és una tradició
que l’haurien de fer cada any, com una commemoració. Diu que està en vies de solució,
perquè fa cinc anys, l’Ajuntament havia demanat a aquesta persona si els venia aquest
terreny. El nou govern va canviar el POUM i com que va entrar dins de l’ARE devia tenir
expectatives urbanístiques i ara s’imagina que també deuen voler negociar. L’alcalde creu
que és un llenguatge una mica estrany, però ho deixaran estar aquí.
En tot cas, diu que la nostra idea i s’adreça a la senyora Ripoll que amb ella n’han parlat, és
que de la mateixa manera que han arreglat els patis de les escoles que no són Montserrat
Vayreda, perquè sembla que en aquest poble només parlem del Montserrat Vayreda, però
en tot cas volien fins i tot asfaltar l’entorn per la pols, la pluja i totes aquestes coses. En
concret, volien fer una actuació.
−

En relació a l’aparcament del Goya s’adreça al senyor Josep M. Mas Blanch i li diu que
hi enviaran algú.

Diu al senyor Marc Danés que si sobre el banc d’aliments i la distribució té alguna cosa a
informar ho agrairà.
Sr. Marc Danés.- Agraeix les felicitacions, diu que és un tema en el que estan treballant des
que van entrar i que esperen que en els propers mesos es vegi fet realitat. En aquest
moment l’únic petit entrebanc que tenen és que no han trobat el local per accedir a fer
aquest centre de distribució d’aliments. Es troben que Roses és un poble de costa, estan a
tres mesos de la temporada i sembla que la gent allò que no ha llogat durant vint anys té
l’aspiració de llogar-ho aquest estiu i els està costant a l’hora de poder arribar a algun acord.
34

Creu que en breus mesos ho tindran i només els falta saber a quin local va per engegar-ho
de seguida.
Alcalde.- Diu que l’última felicitació de la senyora Ma. Àngels Arjona ha estat la felicitació per
aquest centre de suport de l’Institut Obert de Catalunya. Faran arribar a nom de tots plegats,
de tot el Consistori la felicitació o agraïment a la consellera Irene Rigau i lògicament per la
predisposició que ha tingut el propi Institut Illa de Rodes a col·laborar en aquesta petició que
va fer la regidora d’Ensenyament acompanyada del primer tinent d’alcalde.
Dóna la bona nit a tothom. Desitja als presents que tinguin un bon mes de març i s’aixeca la
sessió.
No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 21.28 hores, de la
qual cosa en dono fe.
L’alcalde president

El secretari general

Carles Pàramo i Ponsetí

Fco. Luis Muñoz Cameo
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