ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA VINT-I-SIS DE
MARÇ DE DOS MIL DOTZE
A la vila de Roses (Girona), el 26 de març 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, l’alcalde president de la corporació, el ple de
l’Ajuntament a l’objecte de celebrar sessió ordinària d’acord amb la convocatòria que s’ha
repartit.
Són presents en el moment de començar la sessió:
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
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
Juan Manuel Fernández i Martínez
Anna Jorquera i Navarro
Ambrosio Martínez i Olivares
Carlos López Expósito
Magda Casamitjana Aguilà
Carles Ferrer Casademont
Imma Carrion Ferrer
Francisco Martínez Pérez
Francisca Guijarro Muñoz
David Beltran Blanco
Francisca Martín Mendoza
Francesc Giner i Ballesta
Ma. Àngels Arjona Crusellas

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

També hi assisteixen:
Senyor Ernest Ruiz Garcia

Interventor municipal de la corporació

Actua de secretari Fco. Luis MUÑOZ CAMEO, secretari general de la corporació.
Un cop l'alcalde ha obert l'acte, s'entra a l'ordre del dia, es tracten els afers indicats i es
prenen els acords que es detallen.
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01.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ANTERIOR
-

Sessió ordinària del dia 27 de febrer de 2012

El secretari informa que cal esmenar una falta d’ortografia i al punt número 4 de l’ordre del
dia s’ha d’esmenar la votació del senyor Carles Pàramo que no va votar, perquè es va
enretirar del ple.
A la pàgina 33 s’ha corregit un problema de transcripció.
Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, s’acorda aprovar l’acta
tal com ha estat redactada amb les correccions esmentades.

02.- DONAR COMPTES AL PLE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DATA 1 DE
MARÇ DE 2012, PER LA QUAL S’APROVA FIXAR EL VALOR CORRESPONENT A LA
MITJANA DELS VALORS CADASTRALS PER A BÉNS IMMOBLES URBANS D’ÚS
RESIDENCIAL I DETERMINAR ELS TIPUS DE GRAVAMEN PER A L’EXERCICI 2012
El senyor Manel Escobar Yegua, regidor responsable de l’àrea d’Economia i Hisenda,
presenta la proposta d’acord que és del tenor literal següent:
Antecedents
1. El dia 31 de desembre de 2011 es va publicar al BOE núm. 315, el Real Decreto Ley
20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i
financera per a la correcció del dèficit públic. En el seu article 8, l’esmentat RDL
determina l’increment dels tipus de gravamen a aplicar per part dels municipis en
l’Impost sobre béns immobles per als béns immobles urbans i per als exercicis 2012 i
2013.
2. Concretament, per als municipis que hagin estat objecte d’un procés de valoració
col·lectiva de caràcter general com a conseqüència de ponències de valors totals
aprovades entre 2002 i 2004, aquest increment serà del 6%. Aquest increment només
serà d’aplicació:
•
•

Als immobles d’ús no residencial.
Als immobles d’ús residencial als qui els resulti d’aplicació una ponència de valors
total aprovada l’any 2002 o en un any posterior i que pertanyin a la meitat amb major
valor cadastral del conjunt dels immobles del municipi que tinguin aquest ús.

3. La ponència de valors vigent en aquest municipi de Roses va ser aprovada l’exercici
2004.
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4. Atesa la conveniència de donar publicitat als tipus de gravamen que seran d’aplicació en
aquest municipi, d’acord amb el RDL 20/2011.
5. El dia 19 de març de 2012, la Comissió Informativa ha emès un dictamen favorable en
relació a aquest afer.
Fonaments de dret
1. RDL 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària,
tributària i financera per a la correcció del dèficit públic.
2. RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
3. Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
4. Ordenances fiscals de l’Ajuntament de Roses, reguladores de l’impost sobre béns
immobles per als exercicis 2011 i 2012.

A proposta del segon tinent d’alcalde, regidor responsable de l’àrea d’Economia i Hisenda,
Sr. Manel Escobar Yegua, s’adopta el següent

ACORD:
1. Donar comptes al Ple de la Resolució de l’alcaldia de data 1 de març de 2012, la part
dispositiva de la qual diu:
1. Fixar el valor corresponent a la mitjana dels valors cadastrals per a béns immobles
urbans d’ús residencial en 52.636,11 €.
2. Determinar que, d’acord amb allò establert en el RDL 20/2011, els tipus de gravamen
per a l’exercici 2012 seran els següents:
•
•
•

El tipus per als béns immobles urbans d’ús no residencial passa del 0,7350% al
0,7812%.
El tipus per als béns immobles urbans d’ús residencial amb valor cadastral
superior a 52.636,11 € passa del 0,7350% al 0,7812%.
El tipus per als béns immobles urbans d’ús residencial amb valor cadastral
inferior o igual a 52.636,11 € es manté en el 0,7350%.

3. Donar compte al Ple de la Corporació a al propera sessió que se celebri.
4. Donar publicitat a aquest decret, al taulell d’anuncis i a la web municipal.

INTERVENCIÓ DEL REGIDOR PONENT
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Sr. Manel Escobar.- El que fan en aquest punt, per resumir una mica, és l’aprovació que ve
del ministeri d’Economia i Hisenda, de l’aprovació del tipus de gravamen segons mesures
pel tema de finançament dels ajuntaments. En el cas de Roses es veuen afectats, perquè va
haver una revisió cadastral el 2004 i va entrar en vigor l’any 2005. L’apujada ens afecta
directament amb el tipus de gravamen, la qual tenim aprovada a les últimes ordenances que
era del 0,73%, que passa a ser del 0,7812%. En la mitjana dels valors que el ministeri
d’Economia i Hisenda ha considerat que quedaran afectats en l’ús residencial hi ha un límit
de 52.636 euros. És a dir, a Roses tenim un cens de 22.885 immobles d’ús residencial, dels
quals, per sota d’aquest import tenim 11.450 finques. És a dir que continuaran amb el mateix
tipus de gravamen amb què es van aprovar les ordenances del 0,7305 % i tenim 11.435
immobles que estan per sobre d’aquest import, dels 52.636 euros, que passaran a tenir el
tipus de gravamen del 0,7812 %. L’apujada mitjana per finca serà de 49 euros, en aquelles
finques que estiguin afectades.
Els immobles d'ús no residencial, dels que tenim un cens d’unes 11.688 finques seran
gravades pel 0,73% que diu les ordenances, més l’increment del 6,02% i hi haurà una
apujada mitjana per finca de 22,15 euros.
Això seria un petit resum de la proposta que acaben de passar ara mateix.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA-PM
Sr. Francisco Martinez.- Vol demanar que si el coeficient que tenien fins era del 0,73 % i si
s’ha d’apujar fins el 0,78%, com una de les tantes apujades que està fent el Govern Central
i que ens afecta. Li van dir a la Comissió Informativa que això equivaldria a uns ingressos
d’uns 700.000 euros i pregunta si saben a què es destinaran.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DEL POBLE-AM
Sr. Francesc Giner.- Pregunta si aquests increments, l’any que ve o en exercicis següents
es podrien recuperar o no. També pregunta si per l’any que ve també es podrien enretirar
aquests increments que ara són obligats.

RESPOSTA DEL REGIDOR PONENT
Sr. Manel Escobar.- Respon que els 700.000 euros, de moment, no poden decidir on aniran
destinats, pel fet que no saben quines seran les transferències de l’Estat. Hi ha la possibilitat
que tot el que s’hagi apujat via regulació d’aquest impost pugui venir retallat per la via de les
transferències. És d’obligat coneixement que ens hem d’adherir a la regularització d’aquest
impost, perquè això ens ve del ministeri d’Economia i Hisenda i l’Ajuntament no pot decidir
sí, o no, sinó que és sí o sí. No hi ha una altra via.
De les apujades que fa el Govern Central, que comentava el senyor Francisco Martinez,
com en altres impostos que estan apujant, és evident que ara estem pagant els vuit anys de
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Govern Central del Partit Socialista i les legislatures del tripartit. No s’han fet els deures,
potser s’ha gastat més del què s’ingressava i és evident que ha arribat un punt en el qual
s’ha de començar a controlar una mica la despesa envers els ingressos que tenim ara
mateix.
INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT SOCIALISTA-PM
Sr. Francisco Martinez.- Respon al senyor Manel Escobar que està clar que aquí no ens
posarem d’acord. Una altra cosa és que el Govern actual del Partit Popular no sàpiga fer les
coses com està demostrant i gràcies a Déu amb les eleccions d’ahir a Andalusia i a Astúries,
aquesta tendència comença a canviar.
Sr. Manel Escobar.- Diu que Déu ens en guardi. Respon al senyor Francisco Martinez que
ho han fet molt bé durant vuit anys a Espanya, molt bé amb el tripartit a Catalunya i això és
el que tenen ara i estan arrossegant.
El Ple en queda assabentat.
03.- DONAR COMPTES AL PLE DE LES BONIFICACIONS REALITZADES DURANT
L’EXERCICI 2011 EN L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES, PER CIRCUMSTÀNCIES SOCIALS, CULTURALS, HISTÒRICO-ARTÍSTIQUES I
DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ
El senyor Manel Escobar Yegua, regidor responsable de l’àrea d’Economia i Hisenda,
presenta la proposta d’acord que és del tenor literal següent:
Antecedents
1. Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de l’impost sobre construccions, intal.lacions i
obres 2011, on en seu article 4 estableix que es donarà, anualment, compte al Ple de
la corporació de les concessions de bonificacions.
2. Article 5.D de l’ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per a la realització
d’activitats administratives de competència local, segons la qual s’estableix una
bonifiació del 90% en el pagament de les taxes establertes per l’expedició de
llicència urbanística en les construccions, instal.lacions o obres en els mateixos
supòsits de l’article 4 de l’ordenança fiscal núm. 7
3. Llistat d’autoliquidacions i liquidacions expedides durant l’exercici 2011 en concepte
de llicències urbanístiques, amb bonificacions aplicades a l’ICIO i a les taxes
urbanístiques per obres consistents en:
¾ Arranjament de façanes
¾ Instal.lacions d’ascensors en immobles de més de 20 anys d’antiguitat.
¾ Construccions i manteniment de centres escolars,
¾ Eliminació de barreres arquitectòniques ,
que va de la auto/liquidació URBA-2011-9L fins a URBA-2011-857A.
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4. El dia 19 de març de 2012, la comissió informativa ha emès un dictamen favorable
en relació a aquest afer.
Fonaments de dret
Primer.- Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de l’impost sobre construccions, intal.lacions i
obres 2011
Segon.- l’ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per a la realització d’activitats
administratives de competència local 2011
A proposta del segon tinent d’alcalde, regidor responsable de l’àrea d’Economia i Hisenda,
Sr. Manuel José Escobar Yegua, s’adopta el següent
ACORD:
1. Donar compte al Ple de les bonificacions d’ICIO aplicades durant l’exercici 2011, d’acord
amb el llistat adjunt, que va de la auto/liquidació URBA-2011-9L fins a auto/liquidació
URBA-2011-857A.

EXPLICACIÓ DEL REGIDOR PONENT
Sr. Manel Escobar.- El que fan és donar comptes al Ple de totes les bonificacions que hi ha
hagut en referència al ICIO a l’exercici 2011, que és un llistat que hi ha a l’expedient.
El Ple en queda assabentat.
04.- DONAR COMPTES AL PLE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 533/05.03.12, DE
DATA 21 DE FEBRER DE 2012, EN RELACIÓ A LA AMPLIACIÓ DE LES DELEGACIONS
A LA 1ª TINENT D'ALCALDE
El senyor Carles Pàramo, alcalde-president, llegeix la proposta d’acord que és del tenor
literal següent:
Identificació del document
Donar comptes al Ple del decret de l’alcaldia núm. 533/05.03.12, de data 21 de febrer de
2012, en relació a la ampliació de les delegacions a la 1ª Tinent d'alcalde.
Antecedents
1. El senyor Carles Pàramo i Ponsetí, alcalde president, informa del Decret del tenor literal
següent:
“DECRET DE L’ALCALDIA
6

Antecedents
1. Amb data 14 de desembre de 2011, mitjançant decret núm. 3562/15.12.11, es va
acordar ampliar la delegació de competències de l'alcaldia, a favor de la Junta de
Govern Local, als Tinents d'Alcalde i als Regidors.
2. S'ha detectat que a l'esmentat decret, descrit en el punt anterior, caldria afegir dins del
punt 2 de la seva part dispositiva relativa a les delegacions a favor de la 1ª Tinent
d'alcalde, el següent redactat:
Dins d'aquesta delegació s'inclou la competència en matèria de gestió de la despesa
(autorització, disposició, reconeixement i ordenació del pagament) derivades de les
matèries delegades.
Fonaments de dret
Primer. Article 23.2.b. de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Segon. Article 54.2.b. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Tercer. Article 38 del Reglament Orgànic Municipal.
Quart. Artícle 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i rèègim jurídic de les Entitats locals.
Resolució
Per tot això, en virtut de les atribucions que la llei em confereix,
RESOLC:
1. Afegir dins del punt 2 de la part dispositiva del Decret de data 14 de desembre de 2011,
núm. 3562/15.12.11, relatiu a les delegacions a favor de la 1ª Tinent d'alcalde, el
redactat que a continuació es descriu en negreta, per la qual cosa, el punt 2 queda
redactat de la següent manera:
" 2. Delegar a favor de el/la primera Tinent d'alcalde totes aquelles competències de
l'Alcaldia que aquesta no s'ha reservat expressament en el present decret, o que no
s'han delegat a la Junta de Govern Local o al segon Tinent d'Alcalde.
Dins d'aquesta delegació s'inclou la competència en matèria de gestió de la despesa
(autorització, disposició, reconeixement i ordenació del pagament) derivades de les
matèries delegades”.
2. Donar-ne comptes al Ple en la primera sessió que tingui lloc, comunicar-ho al
Departament d’Intervenció, per al seu coneixement i publicar-ho en el Butlletí Oficial de
la Província i al web municipal = 2682/11*.
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El ple en queda assabentat.
05.- PROPOSTA RELATIVA A L'APROVACIÓ DE LA CESSIÓ ANTICIPADA DE LA
FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE BESALÚ A ROSES NÚM. 99, AIXÍ COM LA
RATIFICACIÓ DEL CONTINGUT DE L'ACTA DE CESSIÓ SIGNADA EN DATA 24.01.12
La senyora Montserrat Mindan, 1ª. Tinent d’alcalde, presenta la proposta d’acord que és del
tenor literal següent:
Identificació de l'expedient
Proposta relativa a l'aprovació de la cessió anticipada, entre l’Ajuntament de Roses i les
senyores Roser Sala Canela i Elena Sala Canela, de la porció de la finca afectada per
l’execució del Projecte d’ampliació de la C-260, amb RC. 26990-01 (finca 10 de projecte),
situada a la Carretera de Besalú a Roses núm.99, així com la ratificació del contingut de
l’acta de cessió signada en data 24.01.2012.
Antecedents
1. La Direcció General de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya va aprovar el projecte DG-90323 de millora
general, desdoblament i condicionament de la carretera C-260 en el tram comprès entre
els punts quilomètrics 42.500 i 43.75, en el terme municipal de Roses.
2. L’aprovació del projecte porta implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat
d’ocupació dels béns i drets afectats.
3. Per resolució de 29 d’agost de 2001 es va sotmetre a informació pública la relació de
béns i drets afectats per l’execució de les obres del projecte.
4. El 4 de desembre de 2001, el senyor Albert Sala Coll, en nom propi, va signar l'acta
prèvia a l’ocupació per a l’execució de les obres del projecte esmentat.
5. En data 15 de desembre de 2003, la Direcció General de Carreteres del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya va aprovar el
modificat núm. 1 del projecte (DG-9032.3-M1) de desdoblament de la carretera C-260,
de Figueres a Roses. Tram: Intersecció amb la Gi-614-Intersecció amb la Gi-610.
6. En data 27 de desembre de 2010, se signà l’acta de cessió a favor de l’Ajuntament de
Roses del tram urbà de la carretera C-260 del PK 42+500 al PK 46+390, pel cap de
Servei Territorial de Carreteres de Girona i l’alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament de
Roses, en què el Departament de Política Territorial i OOPP cedeix a aquesta corporació
l’esmentat tram de carretera, aprovada pel Ple de la corporació en la sessió ordinària de
data 28 de febrer de 2011.
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7. És voluntat de les senyores Roser i Elena Sala Canela, hereves del senyor Albert Sala
Coll, procedir a la cessió anticipada a favor de l’Ajuntament de Roses de la porció de
finca de la seva propietat subjecta a expropiació forçosa, segons el projecte de
condicionament de la carretera, i que el POUM, aprovat definitivament per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona en data 11 de febrer de 2010, classifica com sòl
urbanitzable delimitat (SUD 10).
8. Per això s’ha formalitzat l’acta de cessió anticipada de part de la finca cadastral 2699001 (finca 10 del projecte).
9. La Comissió Informativa Genèrica del Ple, a la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 19
de març de 2012, va dictaminar favorablement l'assumpte més amunt esmentat.
Fonaments de dret
PRIMER.- Legislació aplicable
1. Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s’aproven les normes complementàries al
reglament per a l’execució de la llei hipotecària sobre inscripció en el registre de la
propietat dels actes de naturalesa urbanística.
2. Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
3. Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme.
4. POUM de Roses (DOGC núm 5682, de 30.07.2010)
SEGON.- Regulació de la cessió anticipada
L’article 40 del Decret 303/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprovava el Reglament
sobre mesures per a facilitar l’execució urbanística, regulava les cessions anticipades, i deia:
Article 40. Cessions anticipades
La cessió de terrenys inclosos en una unitat sotmesa a execució pels sistemes de
cooperació o compensació es podrà realitzar amb caràcter anticipat a l’aprovació
definitiva del projecte corresponent, d’acord amb les regles següents:
a) Hauran de consentir en la cessió els titulars del domini i d’altres drets o càrregues
dels terrenys de què es tracti.
b) Les finques objecte de cessió hauran d’estar lliures de càrregues o gravàmens,
en virtut de la seva cancel·lació prèvia o del seu trasllat al foli registral a què es
refereix l’apartat e) d’aquest article.
c) En l’acord de cessió, s’especificarà la quantia de l’aprofitament corresponent a les
finques cedides en la comunitat reparcel·latòria de la unitat en què es trobin
inclosos els terrenys cedits.
d) La certificació de l’acord de cessió contindrà les circumstàncies previstes per les
actes d’ocupació en cas d’expropiació forçosa.
e) D’acord amb la normativa hipotecària, mitjançant certificació, se sol·licitarà la
inscripció de les superfícies cedides a favor de l’òrgan actuant, i la inscripció de
l’aprofitament que correspongui al cedent en la comunitat reparcel·latòria de la
unitat.
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f)

En la certificació, s’especificarà el trasllat de càrregues preexistents sobre la
finca cedida que no hagin estat objecte de prèvia cancel·lació.

Aquest Decret 303/1997 va ser expressament derogat pel Decret 305/2006 de 18 de juliol,
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, el qual ja no regula aquesta figura.
Tanmateix, continua vigent el Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s’aproven les
normes complementàries al reglament per a l’execució de la llei hipotecària sobre inscripció
en el registre de la propietat dels actes de naturalesa urbanística, el qual és d’aplicació
supletòria a Catalunya.
En aquest sentit, l’article 30.3 de l’esmentat reglament, regula la inscripció de les cessions
obligatòries que no provinguin d’una operació d’equidistribució, i per a les quals es requereix
que consti el consentiment dels titulars registrals amb l’Administració actuant formalitzat en
acta administrativa de la que s’expedirà la certificació corresponent, segons l’article 2 de la
mateixa norma.
A més, en aquest document es podran dur a terme les segregacions o modificacions
hipotecàries que procedeixin per a la determinació registral de la finca que és objecte de
cessió.
En relació a la regulació d’aquestes operacions en la normativa urbanística de Catalunya, el
Reglament 305/2006, no la recull expressament –tal com feia el 303/1997-, ja que només
regula la figura de l’ocupació directa, que es dóna quan es vol avançar l’obtenció d’uns
terrenys destintats a sistemes urbanístics abans que es desenvolupi el sector o polígon en el
que estan inclosos. Aquesta figura contempla el supòsit en què l’administració necessita
obtenir anticipadament els terrenys per a poder executar un equipament o un servei, que de
fet és el que ha succeït en aquest cas: l’administració pública (Generalitat) ha executat
l’ampliació d’una vialitat afectant uns terrenys particulars inclosos en un sector de
planejament (actual SUD 10), que en el moment de la seva execució haurien estat objecte
de cessió obligatòria i gratuïta.
En aquest cas, es pacta en un mutu acord, que l’ocupació directa es fa de forma gratuïta,
conservant l’aprofitament urbanístic que correspon a la porció cedida, en funció dels
coeficients d’edificabilitat bruta que indica el POUM per a cada sector.
Per altra banda, també es pot enquadrar aquesta acta de cessió anticipada en el marc dels
convenis urbanístics, que es regulen a l’article 25 del RU i al 104 del TRLUC, ja que res
impedeix que les dues parts convinguin els termes de la cessió. En aquest cas, en el
moment de redactar-se el pla parcial i la reparcel·lació urbanística, s’hauran d’adjuntar
aquestes actes de cessió als efectes de computar la totalitat de l’aprofitament amb que
participen les finques aportades que ja han efectuat alguna cessió.
TERCER.- Conservació de l’aprofitament urbanístic
Aquesta cessió es realitza amb caràcter de cessió anticipada, per tant, la cedent conservarà
per quan es desenvolupin els sectors, els aprofitaments urbanístics corresponents a les
superfícies efectivament cedides en aquest acte.
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El sostre edificable corresponent a l’aprofitament de la superfície cedida en aquest
document, s’acumularà a l’aprofitament corresponent a la superfície de la resta de la finca
matriu que resta en propietat de la cedent.
Segons el POUM, el sector SUD 10- Rhode Nord té una edificabilitat bruta de 0,50
m2st/m2s, per als usos comercials, magatzem, estació de serveis, oficines i serveis,
logística i tallers.
QUART.- Procediment per a la inscripció de la cessió i l’aprofitament al Registre de la
Propietat.
L’article 215.7.del RU estableix que per dur a terme l'ocupació efectiva de la finca,
l'administració actuant ha d'estendre una acta d'ocupació en la qual cal fer constar, com a
mínim:
a) Lloc i data de l'atorgament i determinació de l'administració actuant amb potestat
expropiadora.
b) Identificació de les persones titulars del domini i de la resta de drets.
c) Identificació dels drets, plantacions i de la resta de béns susceptibles d'indemnització,
existents en els terrenys ocupats i, si s'escau, situació registral d'aquests.
d) Superfície ocupada.
e) Determinació de l'aprofitament urbanístic que correspon als terrenys ocupats, identificant
el sector de planejament o polígon d'actuació urbanística on s'ha de fer efectiu aquest
aprofitament mitjançant una reparcel·lació.
L’article 215.8 del mateix reglament estableix, que també com a requisit previ a l'ocupació
de la finca, l'administració actuant ha de lliurar a cada una de les persones propietàries dels
terrenys objecte d'ocupació, una certificació dels extrems consignats en l'acta d'ocupació,
que s'ha d'ajustar al què estableix la legislació aplicable per a la inscripció en el Registre de
la propietat. Simultàniament, l'administració actuant ha de remetre còpia de les actes al
Registre de la propietat per inscriure al seu favor les finques ocupades i a favor de les
persones propietàries afectades, i en foli independent, l'aprofitament corresponent a les
finques ocupades.
Per la seva banda, l’article 42 del RD 1093/1997, estableix que el títol inscrivible serà la
corresponent certificació en la que hi constin, a més de les dades de l’article 215.7 del RU, la
descripció de la finca matriu quan la porció a cedir s’hagi de segregar d’aquesta.
Proposta de resolució
A proposta de la senyora Montse Mindan Cortada, la 1ª tinent d’alcalde de l’Ajuntament de
Roses, el Ple adopta el següent:
ACORD
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1. Acceptar la cessió entre l’Ajuntament de Roses i les senyores Roser i Elena Sala
Canela, de la porció de 512 m2 de la finca cadastral 26990-01 (finca 10 del projecte),
situada a la Carretera de Besalú a Roses núm.99.
2. Ratificar el contingut de l’acta formalitzada en data 24.01.2012, de cessió anticipada de
la porció de finca afectada per l’execució del Projecte d’ampliació de la C-260.
3. Inscriure les porció cedida al Registre de la propietat a favor de l’Ajuntament de Roses,
seguint els requisits establerts als articles 215 del RU i 42 del RD 1093/1997; així com
l’aprofitament corresponent a dita cessió a favor del cedent, per quan s’executi el sector
de planejament núm.10.
4. Inscriure l’esmentada cessió a l’Inventari municipal.
5. Comunicar la formalització de les cessions al Departament Jurídic Administratiu de l’Àrea
de Serveis Territorials per tenir-ho en compte en el moment d’informar els eventuals
Plans parcials i projectes de reparcel·lació del SUD 10, així com als Departaments de
Gestió Tributària i GIS per al seu coneixement i als efectes oportuns, juntament amb
una còpia de l’acta de cessió.
6. Comunicar el present acord, juntament amb la còpia de l’acta de cessió degudament
signada, al Gabinet de Projectes i Expropiacions de la Direcció de Serveis del DPTIOP
de la Generalitat de Catalunya, per al seu coneixement.
7. Notificar el present acord als interessats, adjuntant l’acta de cessió, degudament
signada, en quadruplicat exemplar =1849/02*.

EXPLICACIÓ DE L’ALCALDIA
Alcalde.- Explica que això és un tema que ve de lluny de quan es va fer l’ampliació de
l’entrada de Roses.
Sense necessitat de votació i per unanimitat dels membres presents, s’aprova la proposta tal
com ha estat redactada i s’eleva a acord plenari.
06.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE PORTS DE LA
GENERALITAT, EL PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA, LA CAMBRA
OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE GIRONA, LA CAMBRA DE
COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE PALAMÓS, L’AJUNTAMENT DE ROSES I
L’AJUNTAMENT
DE
PALAMÓS
AMB
L’OBJECTIU
DE
PROMOCIONAR
CONJUNTAMENT ELS PORTS DE ROSES I PALAMÓS COM A PORTS I DESTINACIÓ
DE CREUERS EN LA CONCA MEDITERRÀNIA.
La senyora Montse Mindan, 1ª. Tinent d’alcalde, presenta la proposta d’acord que és del
tenor literal següent:
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Identificació de l’expedient
Expedient relatiu a l’aprovació del conveni de col·laboració entre Ports de la Generalitat, el
Patronat de Turisme Costa Brava Girona, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i
Navegació de Girona, la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Palamós,
l’Ajuntament de Roses i l’Ajuntament de Palamós amb l’objectiu de promocionar
conjuntament els ports de Roses i Palamós com a ports i destinació de creuers en la conca
Mediterrània.
Antecedents
1. El Ple de data 29 de novembre de 2010 va acordar aprovar el conveni de col·laboració
subscrit en data 16 de setembre de 2010 entre Ports de la Generalitat, l’Ajuntament de
Roses, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, la Cambra Oficial de Comerç
Indústria i Navegació de Girona i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Palamós per al desenvolupament del port de Roses, com a port escala i destinació
turística de creuers en la conca Mediterrània.
2. Veient la necessitat de sumar esforços, l’Ajuntament de Palamós s’ha volgut sumar a la
iniciativa de les entitats que signaren l’acord el 2010, per tal d’unificar les accions de
promoció dels ports de creuers de la Costa Brava.
3. Ports de la Generalitat, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació de Girona, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i
Navegació de Palamós, l’Ajuntament de Roses i l’Ajuntament de Palamós, mitjançant la
subscripció d’aquest conveni, es comprometen a aportar el capital humà, els recursos
econòmics i materials necessaris per a l’assoliment de la fita comuna sota la visió d’una
promoció comercial conjunta amb projecció internacional, d’acord amb els principis
d’individualitat i respecte a cadascun dels municipis receptors.
4. El conveni, que té vigència fins el 31 de desembre de 2013, inclou el pla d’accions que
ha de portar a l’assoliment de l’objectiu comú, el règim financer i la dinàmica de treball de
les entitats col·laboradores.
5. Amb data 21 de febrer de 2012 la tècnica auxiliar de l’àrea de Turisme informa
favorablement la subscripció del conveni.
6. Amb data 29 de febrer es va formalitzar el conveni mitjançant la seva signatura per part
de les parts que hi intervenen.
7. La Comissió Informativa Genèrica del Ple, a la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 19
de març de 2012, va dictaminar favorablement l'assumpte més amunt esmentat.

Fonaments de dret
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Primer – L’article 6.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la llei
4/1999, de 13 de gener.
Segon – L’article 191 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
Tercer – Els articles 303, 304 i el 305 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
Proposta de resolució
A proposta de la regidora de Turisme i Participació Ciutadana, la senyora Montse Mindan i
Cortada, el Ple adopta el següent:
ACORD:
1. Aprovar el conveni de col·laboració entre Ports de la Generalitat, el Patronat de Turisme
Costa Brava Girona, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona, la
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Palamós, l’Ajuntament de Roses i
l’Ajuntament de Palamós per a la promoció comercial conjunta dels ports de Roses i
Palamós com a ports i destinació de creuers en la conca Mediterrània, amb una vigència
per als exercicis 2012 i 2013, amb un cost de QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS
(4.500 €) per a cadascun dels exercicis.
2. Aprovar la despesa d'un import total de QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS (4.500 €),
per a l’any 2012, amb càrrec a la partida 12 70 4320 22690,a nom de Ports de la
Generalitat, NIF Q-0840002-J, corresponent al finançament de les actuacions
programades i especificades a la clàusula quarta del conveni, per a la promoció conjunta
dels ports de la Costa Brava, entenent que els compromisos de la clàusula segona del
conveni no han de representar cap augment de personal ni cap increment de
consignació pressupostària respecte al pressupost vigent per part de l’Ajuntament de
Roses.
3. Comunicar l’acord adoptat al departament d’intervenció.
4. Notificar l’acord als agents implicats en el Conveni de col·laboració i a la Direcció
General d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya, juntament amb una còpia del Conveni. =Exp:874/12*

EXPLICACIÓ DE LA REGIDORA PONENT
Sra. Montserrat Mindan.- Diu que aquest és un conveni que, com ja ha dit l’alcalde,
comporta cinc parts: Patronat de Turisme-Costa Brava Girona, la Cambra Oficial de Comerç,
Ports de la Generalitat, Ajuntament de Palamós i Ajuntament de Roses per a la promoció i
publicitat de la vinguda de futurs creuers a la Badia. És el segon cop que se signa aquest
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conveni, a l’anterior conveni l’Ajuntament de Palamós no hi era i aquesta vegada sí, s’han
implicat totes les parts.
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.

07.- APROVACIÓ DE L'ADDENDA AL CONVENI RELATIU A LA CESSIÓ GRATUÏTA A
FAVOR DE L'AJUNTAMENT DE LA FINCA PROPIETAT DE LA SUF AMB LA
CONTRAPRESTACIÓ D'UN NOU EQUIPAMENT CULTURAL
La senyora Montse Mindan, 1ª. Tinent d’alcalde, presenta la proposta d’acord que és del
tenor literal següent:
Identificació de l’expedient
Proposta relativa a l’aprovació de l’addenda al conveni relatiu a la cessió gratuïta a favor de
l’Ajuntament de la finca propietat de la Societat Recreativa Unió Fraternal (SUF), situada a la
Riera Ginjolers, núm.19-21, amb la contraprestació de la construcció d’un nou equipament
cultural.
Antecedents
1. En data 14 de juny de 2010, l'Ajuntament de Roses i la Societat Recreativa Unió
Fraternal, van signar el conveni relatiu a la cessió gratuïta a favor de l'Ajuntament de la
finca propietat municipal amb la contraprestació de la construcció d'un nou equipament
cultural.
2. En data 28 de juny de 2010, el Ple de la Corporació va aprovar el conveni relatiu a
l'esmentada cessió.
3. En data 29/12/2011, RE: 19353, la Generalitat de Catalunya comunica que el projecte de
Llei de pressupostos del 2012, preveu inicialment per a la Secretaria d'Habitatge i Millora
Urbana una minoració a la disponibilitat econòmica per al 2012 i, també indica que, a
causa de les dificultats econòmiques municipals, els ajuntaments podran sol·licitar noves
pròrrogues amb la voluntat de poder complir amb totes les inversions del Pla de barris.
4. En aquest sentit, l'Ajuntament en data 13/03/12, ha redactat una addenda al conveni,
que té per objecte modificar les clàusules que a continuació es relacionen, que
modifiquen, entre d’altres, el Manifesten Tercer i el Pacte Tercer-Deures de l'Ajuntament
del conveni signat en data 14 de juny de 2010, relatius a la provisió de l'equipament
cultural a la Riera Ginjolers previst en el Pla de barris:
En el Manifesten tercer, allà on diu:
“Que per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, de data 7
de juliol de 2008, es va concedir a l’Ajuntament de Roses l’ajut que estableix la Llei
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2/2004, de 4 de juny de millora de barris i àrees urbanes i viles que requereixen una
atenció especial.
Aquest ajut es va atorgar segons el Projecte d’Intervenció Integral Casc antic
redactat per l’Ajuntament de Roses el març de 288, i el qual preveu, entre d’altres
actuacions, la provisió d’un equipament cultural a la Riera Ginjolers, de 1920 m2, el
qual s’executarà el període 2010-2012”.
Ha de dir:
“Que per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, de data 7
de juliol de 2008, es va concedir a l’Ajuntament de Roses l’ajut que estableix la Llei
2/2004, de 4 de juny de millora de barris i àrees urbanes i viles que requereixen una
atenció especial.
Aquest ajut es va atorgar segons el Projecte d’Intervenció Integral Casc antic
redactat per l’Ajuntament de Roses el març de 288, i el qual preveu, entre d’altres
actuacions, la provisió d’un equipament cultural a la Riera Ginjolers, de 1920 m2, el
qual s’executarà el període 2010-2014”.
En el Pacte tercer, allà on diu:
“L’Ajuntament es compromet a acceptar el ple domini de la finca posada a la seva
disposició i objecte del conveni, per destinar-la, juntament amb les altres finques
afectades pel sistema d’equipament social, cultural i administratiu, a la construcció
d’un edifici en el qual es puguin desenvolupar les activitats culturals, socials i
lúdiques, dirigides als vilatans.
El procés de construcció de l’edifici es realitzarà d’acord amb la programació prevista
en el Projecte d’intervenció integral del casc antic esmentat, anualitats 2010-2012.
El nom del nou equipament a construir recollirà les paraules “Unió Fraternal” en
reconeixement a la tasca efectuada per aquesta societat i la seva generositat amb el
poble rosinc”.
Ha de dir:
“L’Ajuntament es compromet a acceptar el ple domini de la finca posada a la seva
disposició i objecte del conveni, per destinar-la, juntament amb les altres finques
afectades pel sistema d’equipament social, cultural i administratiu, a la construcció
d’un edifici en el qual es puguin desenvolupar les activitats culturals, socials i
lúdiques, dirigides als vilatans.
El procés de construcció de l’edifici es realitzarà d’acord amb la programació prevista
en el Projecte d’intervenció integral del casc antic esmentat, anualitats 2010-2014.
El nom del nou equipament a construir recollirà les paraules “Unió Fraternal” en
reconeixement a la tasca efectuada per aquesta societat i la seva generositat amb el
poble rosinc”.
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5. Així mateix, s'aclareix el contingut del Pacte setè-Manteniment i despeses, relatiu a les
despeses derivades del seu manteniment, en el sentit que, també, en el conveni signat
en data 14 de juny de 2010, hi estaven incloses les despeses del gasoil de calefacció i
de neteja de l'edifici, per la qual cosa:
Allà on diu:
“A partir de la formalització en document públic del negoci jurídic de què tracta aquest
conveni, l’Ajuntament de Roses posarà al seu nom tots els contractes de servei de
l’edifici posat a la seva disposició i es farà càrrec de les despeses derivades del seu
manteniment, alliberant d’aquesta obligació a la SUF.
En aquest sentit, la SUF es compromet a lliurar a l’Ajuntament la documentació
original necessària dels contractes subscrits amb les companyies subministradores,
així com la resta de documentació que consideri oportuna per a fer els canvis de
nom, en el momentde la formalització de l’escriptura pública”.
Ha de dir:
“A partir de la formalització en document públic del negoci jurídic de què tracta
aquest conveni, l’Ajuntament de Roses posarà al seu nom tots els contractes de
servei de l’edifici posat a la seva disposició i es farà càrrec de les despeses
derivades del seu manteniment, en què s’inclouen les despeses tals com gasoil
de calefacció i neteja de l’edifici, alliberant d’aquesta obligació a la SUF.
En aquest sentit, la SUF es compromet a lliurar a l’Ajuntament la documentació
original necessària dels contractes subscrits amb les companyies subministradores,
així com la resta de documentació que consideri oportuna per a fer els canvis de
nom, en el moment de la formalització de l’escriptura pública”.
Aquesta modificació té efectes retroactius a data 14/06/2010, data de signatura del conveni
original.
6. En data 14 de març de 2012, el Secretari de la corporació emet l’informe corresponent.
7. La Comissió Informativa Genèrica del Ple, a la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 19
de març de 2012, va dictaminar favorablement l'assumpte més amunt esmentat.
Fonaments de dret
Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals de Catalunya.
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
Proposta de resolució:
A proposta de la senyora Montse Mindan Cortada, la 1ª tinent d’alcalde de l’Ajuntament de
Roses, el Ple adopta el següent:
ACORD:
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1. Aprovar l’addenda al conveni relatiu a la cessió gratuïta a favor de l’Ajuntament de la
finca propietat de la Societat Recreativa Unió Fraternal (SUF), situada a la Riera
Ginjolers, núm.19-21, amb la contraprestació de la construcció d’un nou equipament
cultural.
2. Notificar el present acord a la SUF i informar-lo que l’Ajuntament es farà càrrec de les
despeses del gasoil de calefacció i neteja de l’edifici, sempre i quan els seus imports
estiguin dins dels límits quantitatius raonables.
3. Comunicar el present acord als Departaments d’Urbanisme (Pla de Barris) i al
d’Intervenció, perquè en tinguin coneixement. = Exp. 1509/2009*

EXPLICACIÓ DE LA REGIDORA PONENT
Sra. Montserrat Mindan.- Aquesta addenda al conveni diu que ha vingut donada pel temps
de retard sobre el pagament per part de la Generalitat del Pla de Barris. Anava lligat a la
SUF i la seva execució al Pla de Barris i el Pla de Barris s’ha allargat fins l’any 2014 i, per
tant, necessitaven una addenda. En aquesta addenda hi ha tres punts importants com va dir
el dia de la informativa. Un és el termini, l’altre és que s’inclouen o es deixen més clares les
despeses de les quals es farà càrrec l’Ajuntament de Roses. Per tant, a banda de les que hi
havia, inclouen el gasoil i el servei de neteja i, a més, hi ha una clàusula resolutòria a petició
de la SUF en la qual diu que si l’Ajuntament l’any 2014 i quan s’acabi aquest conveni no
s’han començat les obres, el bé patrimonial tornarà a revertir a la Societat Unió Fraternal.
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.
08.- ACTUACIONS ARRAN DE LA PUBLICACIÓ DEL RDL 4/2012, DE 24 DE FEBRER
PEL QUAL ES DETERMINEN OBLIGACIONS D’INFORMACIÓ I PROCEDIMENTS
NECESSARIS PER ESTABLIR UN MECANISME DE FINANÇAMENT PER AL
PAGAMENT ALS PROVEÏDORS DE LES ENTITATS LOCALS
El senyor Manel Escobar Yegua, regidor responsable de l’àrea d’Economia i Hisenda,
presenta la proposta d’acord que és del tenor literal següent:
Identificació de l’expedient
Proposta relativa a l’informe emès per l’interventor municipal en relació al RDL 4/2012, de 24
de febrer, pel que es determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per
establir un mecanisme de finançament pel pagament als proveïdors de les entitats locals.
Antecedents
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1. L’interventor municipal en data 19 de març de 2012 ha emès el següent informe en
relació a la normativa esmentada:
“Identificació de l’expedient
Informe relatiu a RDL 4/2012, de 24 de febrer, pel què es determinen obligacions
d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament pel
pagament als proveïdors de les entitats locals.
Antecedents
1. L’objectiu final del RDL 4/2012 és crear un mecanisme de pagament i finançament dels
deutes amb proveïdors d’entitats locals. De moment, però, estableix, un procediment
d’identificació d’aquests deutes, deixant per més endavant els detalls del sistema de
pagament i finançament al què es podran acollir proveïdors i entitats locals.
2. L’aplicació de la norma s’estén a totes les entitats indicades a l’article 3 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i tots els seus organismes i
entitats dependents que pertanyin íntegrament a les entitats locals inclosos en l'Inventari
d'Ens del Sector Públic Local regulat pel Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel
qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre,
d'Estabilitat Pressupostària.
3. Les obligacions de pagament als contractistes han de reunir els següents requisits:
a) Ser obligacions vençudes, líquides i exigibles;
b) Que la recepció en el registre administratiu de l'entitat local de la corresponent
factura, factura rectificativa si escau, o sol·licitud de pagament equivalent hagi tingut
lloc abans de l'1 de gener de 2012; i
c) Que es tracti de contractes d'obres, serveis o subministraments inclosos en l'àmbit
d'aplicació del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial
decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre
4. Amb el propòsit de conèixer la quantia exacta que tenen pendent de cobrament els
proveïdors, el Reial decret-llei 4/2012 articula un doble sistema:
a) D'una banda, l’interventor haurà d'emetre, amb obligació d’informar al ple municipal,
telemàticament i amb signatura electrònica al Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques, abans del 15 de març de 2012, una relació certificada de totes les
obligacions pendents de pagament, amb indicació de la identificació del contractista,
l'import, la data de recepció de la factura i si s'ha iniciat o no un tràmit judicial per part
del contractista per al seu cobrament.
b) Per altra part, les entitats locals hauran de permetre als contractistes consultar la
seva inclusió i les dades que els afectin, si escau, en la relació certificada anterior.
Està pendent de concretar com es farà aquesta publicitat. En el cas que no
apareguin en el llistat, els contractistes podran sol·licitar a l'entitat local que emeti un
certificat individual a expedir per l’interventor. El termini màxim per a l'expedició del
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certificat serà de 15 dies naturals des de l'entrada de la sol·licitud en el registre de
l'entitat local, transcorreguts els quals sense que s'hagués rebutjat la sol·licitud,
s'entendrà reconegut el dret de cobrament per silenci positiu en els termes previstos
en la sol·licitud.
c) En els 5 primers dies hàbils de cada mes, l'interventor municipal comunicarà al
Ministeri d'hisenda i administracions públiques una relació de les sol·licituds de
certificats individuals presentats, els certificats expedits, els rebutjats i les sol·licituds
no contestades, corresponents al mes immediat anterior. Les entitats locals
permetran als contractistes consultar la seva inclusió en aquesta informació
actualitzada i, en el seu cas, la informació que els afecti, si bé la norma no preveu
com tindrà lloc aquesta consulta.
5. Els contractistes que figurin en la relació esmentada i aquells que tinguin dret al
cobrament d'acord amb els certificats individuals esmentats podran voluntàriament fer-ho
efectiu mitjançant presentació al cobrament en les entitats de crèdit, sense que a
aquesta data sigui possible identificar els requisits per a fer-ho.
6. Tramesa la relació certificada de les obligacions pendents de pagament, en el cas de no
haver-se efectuat el pagament de les obligacions reconegudes, el ple municipal aprovarà
un pla d’ajust, en els termes previstos en el RDL, per la seva aprovació abans de 31 de
març de 2012.
7. A continuació el RDL desenvolupa les línies generals del mecanisme de finançament a
posar en marxa un cop valorada l’import d’obligacions pendents de pagament.
Fonaments de dret
Primer. RDL 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen obligacions d’informació i
procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament pel pagament als
proveïdors de les entitats locals.
Segon. RDL 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea un fons per al finançament dels
pagaments als proveïdors.
Tercer. Ordre HAP/537/2012, de 9 de març, pel qual s’aprova el model de certificat
individual, el model per a la sol.licitud i el model del pla d’ajust, previstos en el RDL 4/2012,
de 24 de febrer, pel que es determinen les obligacions d’informació i procediments
necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les
entitats locals.
Conclusions
1. D’acord amb l’inventari d'ens del sector públic, el RDL 4/2012 s’aplicarà al propi
Ajuntament i a les tres empreses dependents: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES, SA,
PORT DE ROSES, SA i PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE ROSES ,SL.
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2. Consultada el sistema d’informació comptable al meu càrrec, aixi com dels escrits
presentats per la gerència de les societats municipals es verifica que a data 9 de març
de 2012 no existeix cap obligació pendent de pagament als contractistes referits a
l’article 2 del RDL ni de l’Ajuntament, ni de cap de les tres empreses dependents, la qual
cosa fa innecessari elaborar i aprovar el pla d’ajust establert a l’article 7. A l’expedient
s’adjunta còpia de la certificació emesa per l’interventor i tramesa telemàticament al
Ministeri d’hisenda i administracions públiques en data 14 de març de 2012.
3. A manca de desenvolupament del sistema de consulta de l’esmentada certificació pels
contractistes, què haurà de respectar la normativa de protecció de dades de caràcter
personal, es proposa facultar a la intervenció municipal per informar als contractistes, en
la part que els afecti, sobre la seva inclusió en la relació certificada.
4. En el mateix sentit, per garantir la ràpida emissió dels certificats individuals es proposa
que quan es presenti una sol.licitud en el Registre general sigui immediatament tramesa
a la intervenció municipal qui, en el seu cas, serà l’encarregada de recavar la informació
que correspongui dels ens dependents, així com facultar a la intervenció municipal per a
la tramesa de la certificació individual indicada en l’article 4 del RDL o per al seu rebuig
motivat, segons correspongui.”
2. Dictamen favorable de la Comissió Informativa de data 19 de març de 2012.
A proposta del Segon Tinent d’Alcalde, regidor de l’Àrea d’Economia i Hisenda, el Ple de la
Corporació adopta el següent
ACORD:
1. Donar compte al Ple de la Corporació de l’informe emès per l’interventor municipal en
relació al RDL 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen obligacions d’informació i
procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament pel pagament als
proveïdors de les entitats locals.
2. Facultar a la intervenció municipal per informar als contractistes, en la part que els afecti,
sobre la seva inclusió en la relació certificada.
3. Establir que quan es presenti una sol·licitud de certificat individual de reconeixement de
l’existència d’obligacions pendents de pagament, ja sigui a càrrec de l’Ajuntament o de
les seves entitats dependents, en el Registre general sigui immediatament tramesa a la
intervenció municipal qui, en el seu cas, serà l’encarregada de recavar la informació que
correspongui dels ens dependents.
4. Comunicar aquest acord al departament d’intervenció municipal, al Servei d’atenció al
ciutadà i a les empreses municipals Serveis Municipals de Roses, SA, Port de Roses, SA
i Promoció i Desenvolupament de Roses, SL.”*

INTERVENCIÓ DEL REGIDOR PONENT
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Sr. Manel Escobar.- Explica que el que venen a dir és que l’Ajuntament de Roses no s’haurà
d’acollir en aquest pla de finançament que el Govern Central proporciona als ajuntaments
que tenen deutes amb proveïdors per fer el pagament de les seves factures.
El ple queda assabentat.

09.- APROVACIÓ DE LA URGÈNCIA DEL PUNT A TRACTAR EN RELACIÓ A LA
PROPOSTA PER A L’APROVACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DE RÈGIM
DE CESSIÓ DELS ESPAIS I/O INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.
EXPLICACIÓ DE L’ALCALDIA
Alcalde.- Explica que tots els regidors tenen al seu davant una nova proposta d’acord que no
és altra que tractar sobre el reglament d’utilització dels edificis i instal·lacions de titularitat
pública de l’Ajuntament de Roses en el benentès que s’estan referint a les activitats que es
fan dins dels espais municipals.
Tot seguit es passa a votació la urgència del punt a tractar:
Vots a favor: Nou (9) Montse Mindan, Sílvia Ripoll, Marc Danés, Josep M. Mas Blanch, Sílvia
Useros, J. Manuel Fernandez, Anna Jorquera, Ambrosio Martinez i Carles Pàramo.
Abstencions: Cinc (5) Manel Escobar, Àngel Tarrero, Carlos López, Francesc Giner i M.
Àngels Arjona.
Vots en contra: Set (7) Carles Ferrer, Imma Carrión, Fco. Martinez, Francisca Martin,
Francisca Guijarro, David Beltran Blanco i Magda Casamitjana.
Vist el esultat de la votació, no s’aprova la declaració d’urgència, ja que la vàlida adopció
d’aquest acord requereix el quorum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de
la corporació.

QÜESTIONS PRÈVIES AL PUNT DE PRECS I PREGUNTES
EXPLICACIÓ DE L’ALCALDIA
Alcalde.- Comenta que tenen en marxa la fira de la Rosa per aquest any, que comença amb
molta humiltat i intentant fer la cosa petita per mirar d’agafar embranzida més endavant.

REGIDOR DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I FIRES
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Ambrosio Martínez.- Diu que és un plaer explicar el tema de la fira de la Rosa que fa un
temps que hi estan treballant. Tot seguit explicarà el programa que seguiran.
-

Dies 21,22 i 23 d’abril.
Dissabte, 21 d’abril faran una plantada de rosers a la Ciutadella. Es plantaran 100 o 150
rosers. No ho saben exactament, els tècnics els diran els que poden plantar i la classe
de rosers que es poden plantar. Faran una conferència inaugural que es dirà “Josep M.
De Segarra, un escriptor complert” a càrrec de Narcís Ferolera. També hi haurà jocs
infantils.
Hi haurà unes actuacions infantils.
Diumenge 22 d’abril faran un concurs fotogràfic, amb el que col·laboren l’Associació
Xarxa i Paisatge i el Centre analògic i lúdic Coll de Roses i també hi haurà un festival de
dansa tradicional.
Dilluns, 23 d’abril, la diada de la fira, serà la diada de Sant Jordi.
Tots tres dies hi haurà una sèrie de parades de productes artesans, la gran majoria
dedicada al món de les roses, dels perfums i coses adients amb el tema de la rosa. Es
farà a la riera Ginjolers. Es muntarà una carpa d’uns 300 m2 a tocar els rentadors.
Aquesta fira de la rosa també es realitzarà a la plaça de l’Església, es muntaran alguns
parterres de floristes d’aquí de Roses dins de l’Església i es faran algunes actuacions i el
concurs es farà a la SUF.
La finalitat de la fira de la rosa és ni més ni menys de posar d’un cop per sempre a
Roses al lloc on li pertoca dins d’aquests events que es realitzen a nivell de tota
Catalunya. A força llocs tenen molt d’èxit i pretenen també portar Roses en aquest lloc.
Fa anys que es fan fires, però d’importants com aquesta no se n’havia fet cap. Hi estan
treballant, hi treballen totes les regidories de l’Ajuntament i tot l’Ajuntament. Esperen que
sigui un èxit i que el poble els acompanyi, que participin i que gaudeixin d’aquesta fira.

10.- PRECS I PREGUNTES
INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Sra. Imma Carrión.- Fa diverses intervencions.

01.- Diu que en primer lloc vol mostrar la satisfacció del seu grup municipal pel programa
Sota Terra que es va emetre ahir a TV3, dedicat a la Ciutadella de Roses. Tot i ser un
programa divulgatiu, es va parlar de la procedència dels grecs que es van establir a Roses
que sembla que no és tan clar que eren de Rhodes, sinó que sembla que més aviat eren de
Marsella. En aquest moment l’alcalde diu a la senyora Carrión com li agrada que no ho
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siguin, a la qual cosa la senyora Carrión diu que simplement repeteix les conclusions a què
va arribar aquell programa.
Segueix la seva intervenció i vol aprofitar per felicitar els diferents tècnics o treballadors de
l’Ajuntament, que van treballar en aquest programa i van permetre que aquest es fes,
perquè va ser un programa maco.
Per una banda, es tornen a ratificar en l’error que pensen que va ser prescindir dels serveis
d’una gran arqueòloga com és l’Anna Ma. Puig que ahir ho va poder demostrar, així com els
altres tècnics que formaven part del Servei de Cultura i estaven a la Ciutadella.
Per altra banda, volia també dir que a l’anterior Ple es va parlar que les sales d’exposicions
tant de la Ciutadella com del Castell de la Trinitat com del Far es dedicarien a espais per a la
subseu del Museu d’Arqueologia Subaquàtica i aleshores deixaríem de disposar d’una sala
com és l’espai Cultural de la Ciutadella on s’hi ubicaran exposicions d’artistes locals, com la
que s’inaugurarà aquest dissabte d’En Narcís Costa, les mostres del Crac o exposicions
emblemàtiques com la de la Costa Brava abans de la Costa Brava. Els agradaria saber de
quin altre espai gran com aquest podran disposar per poder encabir totes aquestes
exposicions si tants espais passen a ser Subseu del Museu Subaquàtic.
Sr. Carles Ferrer.- Fa les següents intervencions:
1.- Diu que de quatre anys cap aquí, per Setmana Santa sempre es feia una fira temàtica
que durava dos dies, Convergència sempre hi havia estat en contra i volen saber si aquest
any es farà aquesta fira temàtica, si durarà dos dies, si s’ha anul·lat i no es fa i en el cas que
s’anul·lés, si es farà aquesta fira que els ha explicat el regidor Ambrosio, que seria la Fira de
la Rosa.
2.- També han sentit aquest matí pels carrers de Roses que s’ha suspès la popular fira
Andalusa que es feia el mes de maig. Volen saber per què s’ha suspès la Festa Andalusa
del mes de maig.
3.- En aquestes dates també trobaven la bicicletada que es feia l '1 de maig i volen saber si
es manté amb el format que es va heretar o ha passat com va passar l' 11 de setembre que
es canvien les dates i es fa en un format més reduït.
4.- L’Àrea de Joventut, en aquestes dates també feia la programació dels concerts joves
Febrerock que promocionava els músics locals. Volia saber si aquesta activitat es tira
endavant o si aquesta activitat ha estat anul·lada i, en aquest cas, volen saber el per què.
5.- Dies enrere va preguntar què passava amb el carrussel de la plaça Catalunya i volen
saber si ja està legalitzat o si és il·legal aquest muntatge.
6.- Tornant al Carnaval del 2012 que molta gent el recorda com el Carnaval del caos, degut
a les desgràcies que hi van haver, ja que l’Ajuntament s’ha reunit amb els caps de colla,
volien saber quines actuacions es prendran amb les bretolades que va haver a la plaça
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Frederic Rahola, les bretolades del Port Pesquer i aquest centenar de comes etílics, que és
tot un record per arribar a un centenar.
7.- També volen saber quan començaran les obres del Skate-parc.
8.- Revisant les factures que l’Ajuntament va pagant, perquè els arriba trimestralment un
format, volien saber per què s’han entrat catorze factures el mes de desembre de diferents
reparacions de portes, si és que hi ha hagut bretolades i ens han trencat les portes de
l’arxiu, del pavelló i del CAR, perquè veuen moltes reparacions d’un empresari que es diu
Joan Solà Rigat. Les catorze factures pugen 12.251 euros. Demana que els expliquin si això
són bretolades o són reparacions. En el cas que siguin reparacions petites per què no ho fa
Rosersa.
També han vist que per Junta de Govern del 24 de febrer es va aprovar un contracte menor
de servei a l’empresa que gestionarà la Setmana Gastronòmica Cultural que puja a 13.612
euros. Pregunten si els 5.000 euros que es van pagar abans en factures van inclosos aquí o
van a part. En cas contrari estarien parlant que la xifra supera el contracte menor.
Han vist una factura de compra de material de neteja dels lavabos de les platges. Aquesta
factura ha entrat el mes de desembre i com que els lavabos es desmunten el setembre,
volien saber com és que es compra material de neteja i de manteniment per aquests serveis.
Pregunta si Medi Ambient els pot respondre per què s’han comprat aquests productes
valorats en 2.500 euros.
Han vist factures per valor de 12.000 euros per pintar les balconeres i finestres de la Casa
de l’Ajuntament. Volien saber per què això no ho ha fet ROSERSA. Pregunta si tenen massa
feina.
Sr. Francisco Martinez.- Fa diverses intervencions:
01.- Fa una pregunta que és repetitiva. Pregunta pel futur de Casa l’Anita, pregunta si hi ha
projecte, diuen que demanaran el parer als veïns, que encara no se sap res i pregunta més
o menys per quan tenen pensat obrir-ho i de quina manera.
02.- La mateixa pregunta la fa referint-se a l’Ajuntament vell. És una pregunta que va fent a
cada ple i pregunta si saben quan es posarà en funcionament.
03.- Hi ha una altra pregunta repetitiva d’aquestes. La primera contesta que li va fer l’alcalde
a aquesta pregunta va ser que no era cap inconvenient de fer públic els diners que cobra tot
l’Equip de Govern, però han passat quatre mesos i sembla ser que sí, que hi ha algun
inconvenient, perquè quatre mesos per dir el que cobren li sembla una mica massa.
04.- Passa cada dia pel vial nord i pregunta per aquestes obres que estan allà
empantanagades. Pregunta com estan, quan tenen previst acabar-les, si serà la mateixa
empresa o si han de triar una altra.

25

05.- La qüestió que ha comentat el senyor Carles Ferrer sobre els etílics del Carnaval que va
fer en forma de pregunta en el ple del mes passat, encara no ha tingut una resposta. Vol
saber quants va haver i quants d’aquests eren majors d’edat.
06.- Respecte l’abocament il·legal que va denunciar ja fa dos plens, li van contestar que
anirien a treure-ho i resulta que algú ho tornava a posar allà, però és que ho posa de tal
manera que el deixa exactament igual. Hi ha les mateixes pedres i el mateix pilot de la
mateixa manera.
07.- Quant a la instància demanant el nom de carrer de l’enginyer Giovanni i Batista, li va
comentar i li comenta per tercera vegada, si es podia fer amb l’Equip de Govern alguna
mena de reunió per parlar d’aquest tema i encara no ha trobat contesta. Vol saber si ho
voldran fer o no.
Sra. Magda Casamitjana.- Fa les següents intervencions.
1.- Diu que fa dues o tres juntes de portaveus – i aprofita per excusar-se que aquest matí no
ha vingut- va demanar si el Sr. Manel Escobar podia quedar un dia amb ella i explicar-li tot el
tema del pla de barris. Li diu que quan vulgui que ho faci.
2.- Després va demanar unes fotocòpies d’una fita i també fa molts mesos que no les té. Li
corre pressa.
Concreta que són dues coses, una és les fotocòpies de la fita i l’altra la qüestió del Pla de
Barris, per quedar quan el regidor vulgui i que li acabi d’explicar.
L’alcalde demana a la senyora Casamitjana que li aclareixi què ha demanat de la fita, a la
qual cosa la senyora Casamitjana diu que va demanar un parell o tres de fotocòpies ara fa
un parell de mesos i diu que si pot ser que li passin. Només s’havia de fer un plànol una
mica més gros i no sap si és que triga molt, però més que res per arxivar el tema. Diu que és
la fita de darrere de l’hotel de la filla del senyor Pàramo.
Sra. Francisca Guijarro.- Fa les següents intervencions.
1.- En relació al tema dels creuers, valora positivament que es continuï treballant en aquesta
línia i els agradaria saber, quan s’exporta el producte “Roses” d’aquestes fires, què és el que
exportem, quin tipus d’informació és el que exportem, què és el que expliquem en aquestes
fires. Li agradaria saber si poden tenir accés al suport gràfic, als vídeos, als tríptics, etc. Vol
saber quin tipus d’informació és la que es dóna.
2.- En relació a la setmana que s’ha realitzat a Solingen, li agradaria conèixer el cost total de
tot el que ha suposat, tant pels temes de publicitat com pel tema protocolari, com dels
assistents, regidors, etc, en definitiva la despesa total del que tot això ha significat.
3.- També li agradaria que li passessin o que els passessin una relació dels assistents que
han anat, per poder parlar amb ells, poder parlar amb propietat i fer una valoració juntament
amb ells si el que ha viscut allà correspon a les expectatives que tenien.
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4.- Suposa que faran algun informe valoratiu del què ha suposat tot això. Per tant, els
agradaria que després els ho fessin saber. De totes maneres, malgrat que s’han de buscar
noves destinacions, li agradaria saber de quina manera tot aquest esforç es concretarà, quin
serà l’efecte recíproc de tot això. Suposa que tot això és una mica subjectiu, però si que li
agradaria saber d’alguna manera quines perspectives hi ha. Han fet un esforç i, per tant, els
agradaria saber com es traduirà això a Roses.
5.- Li agradaria saber, quant a la redacció del Pla d’Usos, com està l’ocupació de la via
pública.
L’alcalde demana que li concreti si es refereix al Pla d’Usos o al Pla d’Ocupació de Via
Pública, a la qual cosa la senyora Guijarro rectifica i diu Pla d’Ocupació de la Via Pública.
Diu que li agradaria saber quina previsió hi ha, perquè la gent pugui començar a muntar les
seves terrasses. Anteriorment pensa que començaven el maig i té entès que fins el juny, a
principis de juny no hi ha previsió de poder fer-ho. Si és que no, demana sisplau ... a la qual
cosa l’alcalde aclareix que les terrasses ja estan posades.
La senyora Guijarro especifica que pregunta per l’ocupació de les platges, a la qual cosa el
senyor Pàramo aclareix que així s’està referint al pla d’usos. Per acabar la senyora Guijarro
demana als presents que disculpin la seva ignorància.
Sra. Francisca Martin.- Fa la següent intervenció.
1.- Diu que té un prec en relació als veïns del carrer Puigmal del mas Mates que li han dit
que a la vorera dreta d’aquest carrer no hi ha cotxes aparcats, perquè no es pot aparcar.
Passa la màquina a netejar pel carrer, però el cantó esquerra és ple de brutícia. Ara diuen
que s’ha netejat una mica per les pluges, però normalment no passa ningú per escombrar el
cantó esquerra.
L’alcalde diu que quan passa la màquina bé ha de passar i a més hi ha el bufador aquell.
Diu que prenen nota d’aquest prec.
2.- S’adreça al senyor Marc Danés i li demana si li podria passar un informe, no ara, però de
com estan tots els tràmits de la llei de Dependència, quants tràmits de la llei de Dependència
s’han fet, quants PIES s’han elaborat, perquè sembla ser que hi ha persones a Roses que
han tramitat la llei de Dependència i encara no els han respost o és una mica lent a l'hora de
fer el PIA. Reben la carta, però triguen molt a fer la valoració final.

INTERVENCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE GENT DEL POBLE-AM
Sr. Francesc Giner.- Fa les següents intervencions:
1.- Demana si li poden fer una petita valoració del què ha estat l’estada a Solingen.
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2.- Volen saber com anirà –perquè hi ha força confusió- el tema de la Festa Andalusa i tot
això de les vaquilles, si es farà el mes de juny o com es farà.
3.- Després, voldrien saber el tema de la SUF, quan s’iniciaran les obres, si ho tenen més o
menys clar o al final s’haurà de tornar la propietat a la gent de la SUF.
4.- Hi ha dos precs en relació a la zona del CAP. La primera és que hi ha queixes que quan
es fa fosc no hi ha llum, on hi ha els dos passos de vianants, just davant del CAP no hi ha
prou llum a la nit. Ara hem canviat l’hora, però a les sis o les set de la tarda a l’hivern hi
passa moltíssima gent i a l’hora d’entrar hi ha hagut alguna caiguda amb la gent gran.
5.- La segona és que els comerciants d’aquella zona d’allà del CAP, demanen que no hi ha
cap espai de descàrrega i a veure si en podrien aconseguir una o dues, perquè allà hi ha
bars, una ferreteria, un restaurant i troben a faltar una zona d’aquestes.
L’alcalde demana que es concreti si és a la carretera del mas Oliva, davant del CAP, a la
qual cosa el senyor Francesc Giner respon afirmativament.
Sra. M. Àngels Arjona.- Fa les següents intervencions:
1.- L’altre dia es va fer la segona trobada del Consell d’Infants i li agradaria saber si li poden
fer una petita valoració de com ha respost la mainada juntament amb el professorat de les
escoles i si s’han assolit una mica les intencions que es tenien en iniciar aquest Consell
d’Infants i quan tenen previst que es pugui tenir una valoració efectiva de cares a fer el parc
infantil.
2.- Una altra pregunta és sobre la processó de Setmana Santa. Els han fet arribar la notícia
que hi ha certs problemes per acabar de definir l’itinerari que han de fer. Sembla ser que les
persones que la fan voldrien fer l’itinerari que van fer el primer any i es veu que això no és
possible, que hi ha hagut modificacions i canvis. Se’ls diu que no poden passar per
l’avinguda de Rhode perquè no es pot tallar, quan en moltes altres ocasions es talla
l’avinguda de Rhode. Voldrien saber una mica si és veritat que hi ha hagut una modificació
de l’itinerari, si no poden fer-lo i el per què.
3.- Un tema recurrent és el del Club Marítim, no sap ara exactament on està el llagut que
tenien cedit al Club Marítim fins fa molt poc, però ha estat molts mesos a les drassanes i han
estat uns mesos que potser l’haurien pogut continuar utilitzant. Li agradaria saber si aquest
llagut ja l’està utilitzant l’equip de rem del GEN i si no l’està utilitzant com és que encara no
l’utilitza.
4.- Li han fet arribar que els veïns estan una mica farts de les runes de les obres que
s’acumulen del vial nord. Aquest tema sobretot els afecta quan bufa tramuntana. L’alcalde
respon que ell també. La senyora Ma. Àngels Arjona respon que això a ella li fan arribar els
veïns i, per tant, és la seva obligació com a regidora del Consistori de fer arribar el prec per
veure com es pot resoldre.
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RESPOSTES ALS GRUPS MUNICIPALS DE L’OPOSICIÓ
Alcalde.- Diu que començaran a respondre les intervencions que l’oposició ha anat fent. El
senyor Marc Danés respondrà la qüestió que feia referència a prescindir dels arqueòlegs de
la Ciutadella.
Marc Danés.- Fa ús de la paraula per explicar un parell de qüestions.
−

Explica que, evidentment, el programa que es va fer ahir a la televisió (TV3), entén que
va ser un bon programa quant a promoció del municipi i ensenyar que tenim un espai
ben cuidat que s’ha creat en els darrers quinze anys, que és la Ciutadella de Roses, però
després podrien entrar en una conversa del dubte de la qüestió històrica si és el que
havia de ser.
Hi ha una cosa que no havia dit fins ara i és que si es va gravar el programa va ser,
perquè, com a regidor de Cultura, va trucar a TV3 i va tirar endavant el programa, perquè
degut a què hi havia una sèrie de gent que no seguia treballant en el nostre Ajuntament,
es va trucar a TV3 dient que la Ciutadella es tancava, que la Ciutadella deixava de tirar
endavant i que, per tant, no calia que vinguessin a gravar el programa.
Ell, com a regidor, va trucar i va aconseguir que TV3 vingués. Per tant, més que mèrit de
les arqueòlogues o la gent que hi treballava, en aquest cas va ser del regidor de Cultura
de l’Equip de Govern que va demanar que TV3 vingués a gravar-lo.
Els diu que si van veure el programa, es va veure l’Anna Ma. Puig, però també es va
veure l’Eric que és una persona que segueix treballant a la Ciutadella i a la Xènia que
també segueix treballant per a l’Ajuntament, portant la pàgina del Rosespèdia i altres
diferents treballs que s’està fent a la Ciutadella. Per tant, tenen bons treballadors i els
bons treballadors segueixen treballant a la casa.

−

En el tema de les sales d’exposicions, no sap si ho ha llegit en algun lloc, però comenta
que han dit que el museu d’arqueologia aniria a la Ciutadella, al Castell i al Far. En
principi, entén que això són tres possibilitats diferents per poder tirar endavant aquest
possible museu que estan negociant amb la Generalitat de Catalunya i en el seu
moment, segons l’acord que arribin amb la Generalitat, amb Patrimoni i amb Cultura,
podran saber l’espai més adient per tirar endavant aquesta exposició fixa. Comencen
ara, dissabte que ve, amb la inauguració del Cicle d’exposicions de l’any 2012.
Com molt bé ha dit començaran amb En Narcís Costa, però també tenen altres persones
que ja estan preparades al llarg de tot l’any per fer algunes exposicions.
Després d’En Narcís també tindran En Francesc Guillamet que és una persona de Roses
vinculada aquí que, per tant, també els pot exposar una bona mostra de la seva
fotografia i diu que sí, que en el cas que es faci aquest museu d’arqueologia a la
Ciutadella, ja tenen pensats i van buscant altres espais igual d’adients per fer sales
d’exposicions. Potser no seran tan grans, però potser seran més adients per ser més
accessibles a l’hora que la gent les pugui gaudir.
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Alcalde.- Segueix responent les intervencions de l’oposició.
−

En tot cas vol afegir que l’anterior govern es va gastar 7.000 i 2.000 euros per fer un
programa de com es podia omplir tant la SUF com l’estanc de la Punta i l’alcalde diu que
això no ho decideixen ells mateixos. I si es fa efectiu aquest conveni que han proposat
amb la Generalitat per fer el Museu d’Arqueològica, però no només el museu, sinó que
Roses sigui seu de l’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, lògicament buscaran
alternatives i no buscaran a ningú que els ho digui, ja ho trobaran ells mateixos.

−

Entre altres coses, creu que s’ha perdut una gran oportunitat que era utilitzar
l’ajuntament vell, perquè el carrer de Davant era un lloc idoni per fer-hi una sala
d’exposicions, perquè és accessible i a més fa lluir el carrer. S’ha perdut l’oportunitat
dedicant-lo a unes utilitats absolutament administratives i burocràtiques que no tenen
cap raó d’estar a la zona on estan.

−

En tot cas, Castell, Far i Ciutadella, tot trobarà el seu encaix i trobaran el lloc on fer les
exposicions que han fet sempre.

−

S’ha fet una altra pregunta que feia referència a la fira temàtica de Setmana Santa i
demana al senyor Ambrosio que respongui aquesta intervenció.

Sr. Ambrosio Martinez.- Respon les preguntes relacionades amb el seu departament.
−

Respecte a la fira temàtica que el senyor Carles Ferrer ha preguntat si la traslladaven o
si continuava essent la fira de referència o fira temàtica, respon que sí que és una fira
temàtica que s’inicia aquest any i que esperen que duri molts anys i vagi creixent. El que
fan és intentar desestacionalitzar, perquè pensen que per Setmana Santa ja els ve força
gent i, per tal d’intentar no perjudicar el comerç, el que han fet ha estat deslocalitzar-la,
posar-la una mica més endavant quan normalment no ve tanta gent.
Pensen que al cap de dues setmanes o dues setmanes i mitja és quan els convé fer una
crida a la gent i intentar mantenir que la gent els vingui a visitar.
A banda d’aquesta fira, se’n fan d’altres de més petites, però que són uns mercats de
productes artesans que es posen a la plaça Catalunya, perquè pensen que un poble amb
mercat i amb fires és un poble viu i per això es fa.
Tot seguit intervé el senyor Carles Ferrer per preguntar si per Setmana Santa no es fa
res, a la qual cosa l’alcalde l’adverteix al senyor Ferrer que això no és un debat.

Alcalde.- Informa que hi ha una altra pregunta en relació a la Popular festa de maig i que no
sap si aquesta pregunta s’ha fet amb un doble sentit. Diu que li contestarà el regidor, que
sap molt bé el que pensa tot l’Equip de Govern, però pot dir que és una festa que es va
crear fa dos anys o tres i que ara a l’Ajuntament de Roses li costa molts diners. Es fa a
benefici d’un club que hi perd diners o no en guanya i aleshores no té gaire sentit. A banda
que estem en una situació on la gent pateix per les necessitats i els recursos de
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l’Ajuntament, s’han de dedicar lògicament a feines productives. Aleshores, hem pensat en
una alternativa que pot ser mantenir l’esperit d’aquella festa, però ubicant-la d’una altra
manera, si més no que no sigui estalviar els diners que inverteix l’Ajuntament, però almenys
que serveixi per alguna cosa que hi hagi un rendiment.
Sr. Juan. M. Fernández.- Fa ús de la paraula per respondre la intervenció en relació a la
Festa Andalusa.
−

La gent diu que no es farà la Festa Andalusa i el regidor creu que són lliures de dir el
que vulguin. Des del primer any que es va fer, parlant amb organitzadors veien que
era ruïnosa. És molt maca, són dos dies i més que a ell, segurament no li agrada a
ningú, però de benefici, pel que es fa, no se’n treia gaire, perquè si s’han de pagar
24.000 euros per la festa i guanyar o perdre 1.000 euros, diu que si els dóna 20.000
euros i no es fa la festa hi sortiran guanyant.
Considera que les coses s’han de fer per al que les fas i si es fa una cosa per guanyar
diners per un club, per mantenir el club i que pugui tirar endavant, s’ha de mirar que
funcioni. El que estan fent amb aquesta Festa Andalusa és mirar d’encaminar-la cap
un altre lloc i buscar-li una altra data, buscar-li una altra manera de fer-la, perquè
funcioni. No la volen treure, la volen potenciar, volen que funcioni. És el que volen
respecte a la Festa Andalusa.

− Respecte a la bicicletada del dia 1 de maig sempre s’ha fet. De vegades, es canvien
les dates.
En aquest moment el senyor Carles Ferrer interromp la intervenció del regidor Sr.
Ambrosio Martinez dient que el regidor se’n va per les branques i l’alcalde el crida a
l’ordre.
El senyor Ambrosio Martinez segueix explicant que la bicicletada del dia 1 de maig es
farà com s’ha fet sempre o millor si poden. Faran el recorregut que la regidoria i els
organitzadors creguin convenient. Segurament canviaran alguna cosa del recorregut,
però la bicicletada es farà, segur, el dia 1 de maig.
− Respon la intervenció on s’ha classificat de caos el Carnaval. El regidor no voldria que
la gent de Roses pensés que el Carnaval de Roses aquest any ha estat pitjor que
altres anys, ha estat com fa anys que ja és, però han de procurar que no ho sigui. La
diferència que hi ha entre l’actual Equip de Govern i l’anterior és que quan surt alguna
cosa malament no els importa dir-ho perquè s'arregli i miren que tothom s’assabenti i
que ho sàpiga tothom i si són quatre coses que s’han d’arranjar seran quatre, però dir
que la festa de Carnaval està plena d’incívics no hi està d’acord. Hi ha quatre incívics i
no és tota la gent que va al Carnaval ni tots els que van disfressats. Són quatre
incívics que potser la fan grossa, se sent molt a parlar i abans no se sentia. Potser
també la feien, perquè no és el primer any que passen aquestes coses. De la persona
que va fer la bretolada amb els extintors a la plaça Frederic Rahola, diu que no es
preocupin que està en mans de la Policia, que saben qui és i ara només s’ha de
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buscar la manera de tirar-ho endavant. És un assumpte policial i està en mans de la
Policia.
− Quant al tema del port, diu que van demanar permís per poder-hi ser. Principalment a
ell mateix, li va saber molt de greu el que van fer tres o quatre persones. Ara espera
que no diguin que tota la gent que va disfressada són uns incívics, són tres o quatre
persones, miraran d’arreglar-ho i no passa d’aquí. Aquestes coses ara es comenten i
potser abans no es deien. Ara miren de comentar-ho, perquè s’arregli, és el que miren
de fer.
− Explica que la processó de Setmana Santa encara no té un recorregut definitiu. La
gent ja diu que si passen per una banda o passen per una altra. S’han de reunir avui o
demà i parlarà amb ells quan surti del ple, perquè es reuneixen per acabar de decidir
el recorregut final que encara no tenen. Per tant, la gent pot dir moltes coses, però
encara estan liats. Hi ha molta feina, hi ha moltes coses per fer i encara no saben
exactament el recorregut que faran. S’ho han de mirar, entre totes les parts.
− Respon al senyor Francesc Giner també respecte al tema de la Festa Andalusa. Li
repeteix que estan mirant de recolzar-la, que funcioni i ja que es fa, que funcioni,
perquè per guanyar mil euros o perdre mil euros, quan hi ha una subvenció pel mig de
24.000 euros, creu que és llençar una mica els diners.
Sra. Anna Jorquera.- Intervé i s’adreça a l’alcalde per demanar-li si poden passar la
paraula al senyor Marc Danés, perquè segurament es farà des del departament de Cultura
amb diferent format, tot i que millor que ho expliqui ell que sap exactament quin serà
aquest format.
Sr. Marc Danés.- Diu que han volgut, com tenien pensat, no només donar-li suport, sinó
potenciar-los i, per tant, entenen que quina millor manera que potenciar els grups locals
que oferir-los un lloc molt més adient per fer concerts com és el teatre municipal.
Quant a teatre tenen previstes moltes coses, positives i de qualitat per aquest principi
d’any. Una de les coses que tenen pensat fer de cares a l’octubre-novembre quan també
manquem d’activitats al municipi i que ja està programant, perquè ja s’ha reunit amb una
sèrie de grups locals, és fer una mena de festival, que no els pot dir fins on arribarà, en el
que hi participaran grups locals. També esperen que hi hagi algun grup a nivell de
comarques gironines i a nivell de Catalunya que comença a despuntar i que ens pugui
donar aquella atracció de gent de les comarques gironines. Pot dir que aquesta setmana ja
s’ha reunit amb la Rusó Sala, amb l’Adrià del Pablo Guirao i ha tingut contactes amb
l’Anna Gratacòs. En els propers mesos tota aquella gent que tingui ganes de presentar els
seus nous discos o les seves obres, és evident que des del govern els donaran tot el
recolzament possible.
Ho estan preparant de cares a finals d’any, perquè creuen que serà un ressò important a
nivell de comarques gironines i creuen que és una visió molt més interessant que altres
formats que s’havien portat fins ara al municipi i potser no funcionaven del tot bé. Van a
buscar aquesta qualitat no només a promocionar, sinó també a ajudar, perquè molts d’ells
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han publicat un disc aquests darrers mesos o estan a punt de treure un disc al mercat i, per
tant, també és una manera, des de l’Ajuntament, de donar-los aquest suport. No és un
suport només de l’Ajuntament, sinó que també estan parlant amb diferents entitats com és
la Diputació de Girona o alguna empresa privada i la Generalitat de Catalunya per veure si
en poc temps poden entrar en un petit circuit de música, perquè a final d’any al nostre país
els festivals de música treguin les barraques de Girona anem escassos.
Assegura que hi estan treballant, els estan recolzant i molts d’ells han vingut a parlar amb
el regidor de Cultura i estan satisfets amb la resposta que ell els ha donat.
Anna Jorquera.- En relació al skate-parc diu que segurament hauran vist algunes
declaracions que porten alguns dies fent, ben bé des del setembre, mirant aquest tema.
Com ja ha dit, algun cop s’ha canviat l’emplaçament, varen pensar que l’emplaçament on
estava fet el projecte anterior no era l’adient i conjuntament tots han decidit canviar-lo.
Segurament serà davant del futur Montserrat Vayreda, perquè creuen que serà una zona
on hi haurà molta gent que passarà per allà i els nanos no estaran en una zona amagada.
A partir d’aquí també estan decidint no fer solament un skate-parc, sinó que serà també
una zona esportiva on hi haurà dues pistes no reglamentàries de bàsquet i de futbol. Que
sigui una zona on puguin anar totes les famílies, acompanyant els nanos i que sigui un lloc
d’esbarjo per a tots ells.
Divendres passat a la gerència d’urbanisme, l’arquitecta Cristina Cases juntament amb
ella, van proposar l’últim esborrany que havia preparat l’arquitecta i han decidit canviar
algunes petites coses. S’imagina que en breu ho tindran enllestit.
Alcalde.- Respon que per entendre’ns el skate-parc anirà en el lloc on hi ha aquell pilot de
runa que la gent es queixa. Fa temps que els està dient que s’ha de treure això. Ell
pensava que era runa del vial nord i no és així, sinó que és la runa dels carrers que
estaven fent al mig del poble, del Pla de Barris.
L’alcalde diu que va haver un moment que es va pensar que a sobre que van endarrerits
amb tot això del vial nord, resulta que ho tenen tot embolicat i aquesta runa no és d’ells.
Per aquest motiu, l’altre dia va demanar a la gerència d’urbanisme que ja que fan ocupació
de via pública des de fa molt de temps que els passin rebut i potser d’aquesta manera
trauran la runa d’allà.
−

L’alcalde diu que s’ha fet una pregunta que considera que és inapropiada de fer-la en el
ple de l’Ajuntament de Roses. Parlar que el Carnaval de Roses és un caos i que han
estat a més de cent comes etílics –cosa difícil de saber- tot i que lògicament hi ha
problemes d’alcohol no és procedent.
El bon nom del poble de Roses no pot anar lligat al que deia en Joan M. Fernández,
quatre brètols i incívics. Creu que són quatre i xafen la festa de molts. Precisament
aquests quatre ara deuen estar gaudint o gaudiran quan vegin la tele i diran mira: “mira,
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més a més parlen de nosaltres”. Sense amagar les coses, però no s’ha de fer publicitat
de les actituds incíviques. Tot seguit passa la paraula al senyor Àngel Tarrero.
Sr. Àngel Tarrero.- Intervé per ampliar una mica la intervenció del senyor J. Manuel
Fernandez.
−

En relació a les bretolades de la plaça Frederic Rahola s’han instruït diligències i s’ha
obert una línia d’investigació per esbrinar la persona o les persones que varen fer
aquelles bretolades dels extintors. Vol que sàpiga que s’han instruït diligències per part
de la Policia i ja hi ha oberta una línia d’investigació sobre aquest tema.

−

La qüestió dels comes etílics ja està comentat amb el que ha dit l’alcalde. S’han fet
trenta-tres assistències per part de les ambulàncies de la Creu Roja fins el Cap de
Roses, de persones que tenien problemes per diferents causes, no només perquè
s’havien excedit en prendre begudes alcohòliques. Aquests trenta-tres viatges no han
estat només per aquest tema, sinó per altres coses.

Alcalde.- Aclareix que ara en diem comes etílics del què abans en dèiem borratxeres i per
desgràcia és un costum que fa anys que dura.
També hi ha hagut dues preguntes recurrents per part de diferents regidors i regidores del
grup socialista sobre la setmana gastronòmica i demana a la senyora Mindan si vol
contestar-ho tot d’una tacada.
Sra. Montserrat Mindan.- Diu que la despesa no sobrepassa el contracte menor, que estava
calculat perquè no sobrepassés. Creu que són 18.000 euros més IVA, però diu al senyor
Carles Ferrer que s’ho poden mirar. Aquestes factures porten totes l’IVA inclòs, amb un 16%
d’IVA i si no s’equivoca seria més que 18.600 euros.
Alcalde.- Diu al senyor Carles Ferrer que li ha de fer un aclariment de futur, si vol discutir
una factura li aconsella que els la doni abans, així se la miraran i podran contestar. L’alcalde
diu que el regidor està sempre qüestionant. Li demana que es comporti, perquè ningú l’ha
interromput i li demana que deixi que la gent parli. És el segon avís que li fa i al tercer el
senyor Ferrer ja sap el que passa.
Sra. Montserrat Mindan.- Diu que els regidors volien saber diverses coses referent a la
Setmana Gastronòmica.
Primer de tot volia aprofitar per felicitar els cuiners de Roses i a la gent de les empreses de
Solingen. En primer lloc per com han rebut els nostres cuiners, com els han tractat, els han
tingut amb ells com si fossin part de la família, però creu que val a dir i aprofitar el ple per
felicitar la gent de Roses, perquè han deixat el llistó molt alt. Han treballat moltíssim i creu
que hauran de fer un document o una felicitació oficial de part d’aquest ple i donar-los les
gràcies, perquè els han deixat en molt bon lloc.
Diu que li passarà la quantificació de les despeses de tot aquest projecte, perquè
evidentment acaben de tornar de Solingen. Avui la tarda han aterrat i no ho tenen fet. No hi
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ha cap problema, és més estarà tot en un dossier que correspondrà al cost total, tant de la
publicitat com el que ha correspost amb el protocol.
Els assistents de l’Ajuntament de Roses, van ser el senyor Carles Pàramo i la senyora Sílvia
Useros i aquest cap de setmana hi ha anat la tècnica de l’oficina de turisme, Sara Lladó i la
mateixa senyora Mindan dos dies. Hi van anar dissabte i ha tornat de Solingen avui matí,
perquè ahir tarda hi va haver un acte de clausura.
Aleshores, per poder-los posar en contacte, la regidora demana disculpes perquè han arribat
més tard del què es pensaven i en tot cas a la guixeta del Partit Socialista i de Gent del
Poble deixarà la publicitat, que és el desplegable que s’ha fet i s’ha repartit per tot Solingen
on està la foto del nostre cuiner amb el seu nom, cognom, de quin restaurant procedia i el
restaurant on ha anat a treballar. Diu que, evidentment, els presents el coneixen, saben quin
restaurant és i poden parlar amb ells per treure les conclusions. Les conclusions encara les
han d’acabar. Els falta passar una enquesta als nostres cuiners, perquè diguin quin grau de
satisfacció tenen que pot dir que és molt alt, perquè ells també han après.
El grau de satisfacció també els sortirà molt i molt positiu, perquè alguns han treballat el
doble del què acostumaven a treballar.
El que els importa és l’impacte mediàtic que ha tingut aquesta promoció. Pot dir que s’han
desplaçat a dinar a restaurants de Solingen gent que venia de Colònia, de Dusseldorf i gent
que venia de molt lluny. Han sortit a la televisió alemanya i als mitjans de comunicació
d’Alemanya i, en tot cas, també demanaran un recull perquè els regidors també ho puguin
veure.
A la pregunta de com es calcula el retorn, la senyora Mindan diu que a Turisme és molt
difícil calcular el retorn, però avui dia i gràcies a noves tecnologies es pot saber. Saben que
hi ha hotels a Roses que ja els han trucat gent de Solingen. Saben que gràcies a la
geolocalització dels portals web hi ha una taca que indica de gent d’Alemanya està
demanant, si més no, entrar a la pàgina web de Roses per demanar informació. Després
tenen conclusions directes com per exemple la coral de Solingen que els ha comunicat que,
l’any que ve, setanta persones ja volen venir deu dies de vacances per celebrar el seu cent
vintè aniversari.
Hi ha un retorn directe que podran controlar i esperen que el boca-orella també funcioni,
perquè és molt bo. En tot cas passaran tota la informació quan la tinguin acabada. Aquesta
informació inclourà i prendran la decisió per agrair tota la dedicació de l’alcalde de Solingen,
Sr. Norbert Feith que els va acompanyar, els ha presentat i s’ha bolcat. També al cònsul,
senyor Aguilera, cònsul d’Espanya a Renània-Nord Wesfalia, que els va acompanyar i els ha
honorat amb la seva presència i lògicament el senyor Evers, que és aquesta persona que
els ha convoiat i que fins i tot ha patrocitat alguns dels actes que s’han fet allà i lògicament
totes les persones que han vingut: associacions culturals, gastronòmiques, el gremi
d’hostaleria d’allà i tot plegat. Això és un informe que passaran, seguint la petició que va fer
la senyora Guijarro a l’anterior ple i amb la línia que ha fet el regidor Ambrosio d’explicar
quines eren les intencions d’aquesta fira de la rosa.
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Sra. Mindan.- Diu que no es vol deixar tampoc la part cultural que ha estat el senyor Joan
Comella que amb set dies ha venut part de la seva obra. Per tant, per a ell el resultat també
ha estat molt positiu.
−

Pel que fa als creuers, la senyora Mindan explica que s’ha creat un equip de treball dels
tècnics de les oficines de Turisme de Palamós, de Roses, la tècnica del Patronat de
Turisme Costa Brava, conjuntament amb les de Ports de la Generalitat.
Aquests són, de moment, els que porten la propaganda i publicitat que s’havia fet
anteriorment per anar als creuers. Creu que, de moment, l’únic que porten és la nostra,
és a dir la publicitat que nosaltres tenim i els díptics que tenim de Roses, perquè no va
acabar de veure cap díptic específic. Només va acabar de veure una tarja que era un
USB i després va veure un inici de la pàgina WEB, però com a díptic no en va veure cap,
així que entén que ells s’han emportat el material que nosaltres tenim. En aquest equip
de treball s’està començant tota una nova promoció. De moment s’ha demanat un logo
nou que s’ha de consensuar amb Ports de la Generalitat i amb els altres, per tal que
tothom li agradi i, a partir d’aquí, ja tindran el logo per fer totes les aplicacions, i a les
aplicacions hi haurà conjuntament la publicitat.
També s’ha fet ja un “press-trip”, és a dir, que hi ha hagut gent de la que porta les
excursions dels creuers, que vindran aquest estiu, que ja han vingut a conèixer Roses. Es
va fer una visita conjunta a Peralada, Sant Pere de Rhodes, a Dalí i per expressa voluntat
d’ells. Nosaltres, evidentment, els varem ensenyar la Ciutadella, el Castell, etc. etc. Però
són ells els que fan i venen les excursions.

Alcalde.- Reprenent l’ordre de les preguntes, diu al senyor Carles Ferrer que ha parlat de
catorze factures de reparacions de portes d’un industrial de Roses que es diu Solà i que és
ferrer. L’alcalde creu que deuen ser portes molt grosses i no sap quines, però si el senyor
Carles Ferrer li hagués passat les factures, li hauria pogut dir de cadascuna o hauria tingut
ocasió de preguntar-ho, perquè lògicament des de l’Equip de Govern no saben quines
portes es fan malbé i quines s’arrangen. Per tot això hi ha conserges i gent responsable de
totes i cadascuna de les àrees.
Comenta que quan es va fer el despatx de l’alcaldessa, el despatx que hi ha allà sobre, no
sap quants diners va costar, però va costar una fortuna. Aleshores es van descuidar de
pintar les portes dels balcons i les persianes de fora. Lògicament feia pena, perquè per dins
era molt maco, s’obria i la fusta queia a trossos. Aleshores s’ha encarregat a un fuster i a un
pintor de Roses, per primer, arreglar les portes de les balconades, després que llencin les
persianes i fer-ne unes de noves. Lògicament s’han pintat, tot i que no s’han pintat gaire bé,
perquè hi ha llocs on salta la pintura i aquest mateix matí ha parlat amb el tècnic encarregat,
senyor Falcó i li han encarregat que avisi aquest industrial i que repari això.
Tot seguit l’alcalde diu que passarà a respondre les preguntes tòpiques de cada mes.
Respecte Ca l’Anita, respon que no hi ha novetat.
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Quant a l’Ajuntament vell no hi ha novetat, totes estan embrancades encara en problemes
de contractació i ja passarà pel Ple i donaran les explicacions pertinents. Les contractacions
d’aquestes obres que valen molts diners estan en la línia d’aquelles que són de difícil solució
i que hauran de prendre l’acord de dir que està mal gestionada tota la contractació, però
com que s’ha fet, s’ha de pagar, com va passar amb la taula aquesta en la que estan
asseguts.
Quant cobra l’Equip de Govern també és una pregunta recurrent i demana al senyor Manel
Escobar que respongui aquesta pregunta.
Sr. Manel Escobar.- Fa ús de la paraula per respondre aquesta pregunta i una altra
relacionada amb el Pla de Barris.
-

Primer de tot s’adreça a la senyora Magda Casamitjana per comentar-li que té enllestida
la documentació del Pla de Barris que va demanar. Li diu que la trucarà aquesta
setmana i en parlaran.

-

Quant al tema que porta de cap al senyor Francisco Martinez que és la qüestió de sous,
salaris i retribucions de l’Equip de Govern, li pot dir que amb data 16.12.2011, quan van
aprovar el pressupost de l’any 2012 hi havia un punt a l’ordre del dia, publicat a un
edicte que feia referència a les dedicacions per part de l’Equip de Govern, les
retribucions, la quantificació que hi havia per cada assistència i les mensualitats.

-

Aquest document està penjat des del dia següent de l’aprovació d’aquell pressupost a la
porta de l’Ajuntament. Quan entra a l’Ajuntament, si mira a l’esquerra, està allà penjat.
Més públic que això, que des del mes de desembre està penjat allà i estem a 26 de
març. Això no és per a ell, sinó per a ell i per tothom que vulgui anar allà, ho pugui
veure.
S’ofereix a llegir el mateix que diu aquell document i ja que en parlen ho llegeix tot
seguit:
“Es ratifiquen les retribucions establertes a l’acord plenari del 28.06.2011, les quals són
les següents:
1.a) L’alcalde president se l’assigna una retribució bruta...........
2.a) Primera tinent d’alcalde, senyora Montse Mindan Cortada, encarregada de les àrees
de Turisme i Participació Ciutadana, s’estableix un règim de dedicació exclusiva un
100%.
2.b) Tercera tinent d’alcalde, Sílvia Ripoll Cayuela, encarregada de l’àrea d’Urbanisme
un 100%.
2.c) Cinquè tinent d’alcalde Marc Danés Zurdo, encarregat de les àrees de Cultura i
Benestar Social, un 100%.
2.d) Setena tinent d’alcalde, Sílvia Useros Moyano, encarregada de l’àrea
d’Ensenyament, s’estableix una dedicació del 80%.
2.e) Regidora Anna Jorquera Navarro, encarregada de les àrees d’Esports i joventut,
s’estableix una dedicació del 100%
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3.- Per als membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial,
o hagin renunciat a les seves retribucions en concepte d’assistències per la concurrència
efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació que formen part o estiguin
autoritzats, es ratifiquen les mateixes quanties aprovades a l’acord plenari de 28 de juliol de
2003, actualitzades amb l’acord plenari de 28.06.2011, amb una reducció del 5%. Aquests
imports un cop actualitzats i arrodonits són els següents:
- Per assistències al ple de l’Ajuntament .........................................................183€
- Per assistències a comissions informatives i de comptes .............................119€
- Per assistències a junta de Govern Local .....................................................228€
- Per assistències a la Mesa permanent de contractació ................................228€
- Per assistències al Consell d’administració de la Gerència ...........................228€
Municipal d’Urbanisme.
- Per assistències a la Junta de portaveus .......................................................119€
L’alcalde president i el segon tinent d’alcalde tindran una retribució bruta de 2.500 €
mensuals.
L’alcalde i el segon tinent d’alcalde no tenen dedicació tenen dedicació a l’Ajuntament, sinó
que cobren per assistències, és a dir que hi ha un topall màxim d’assistències, però no un
mínim.
Se senten interrupcions i l’alcalde demana al senyor Francisco Martinez que mantingui la
calma, el senyor Martinez replica que està calmat i el senyor Manel Escobar és del parer
que el senyor Martinez no està calmat sinó molt nerviós. Continuen les queixes per part del
Grup Socialista i demanant el total del què cobren els regidors.
Sr. Manel Escobar.- S’adreça a la senyora Magda Casamitjana per explicar-li que, com la
regidora sap, les persones que tenen assistència cobren un tant a compte de la seva
dedicació durant la resta de l’any. El primer any que aquest Equip de Govern tindrà sencer
serà l’any 2012. Ell no sap quina serà la retribució de cadascú quan s’arribi al final del 2012.
A més, repeteix que aquest document està a l’entrada de la porta de l’Ajuntament.
Se sent que la senyora Casamitjana demana la paraula, a la qual cosa l’alcalde respon
negativament. També se sent al senyor Francisco Martinez que li diu al senyor Manel
Escobar que amb el que cobra deu estar ben calmat.
El senyor Manel Escobar diu que està molt calmat, que no s’altera i que amb el que va
cobrar el senyor Francisco Martinez també hauria d’estar ben calmat.
Alcalde.- Segueix contestant les intervencions que han quedat pendents de ser contestades.
Explica que el vial nord és una d’aquestes obres que han acabat o acabaran tal i com van
començar: malament. Una obra de dubtosa legalitat quant al sistema de contractació que
forma part del pla especial de la ronda nord i del què algun dia en parlaran.
Del Carnaval ja n’han estat parlant i quant a l’abocador l’anirà a mirar personalment, el
fotografiarà i concreta que el mes que ve l’anirà a mirar.
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Del tema del carrer Joan Batista Calvi opina que és una mica obsessiu tot plegat. Afegeix
que fa molt de temps que a Roses no hi ha carrers nous i canviar un nom de carrer és una
cosa que no li agrada. Hi ha molts carrers que no li agraden i, per tant, el dia que hi hagi
ocasió de posar carrers, aquesta proposta que es va enviar a l’arxiu i el dia que es faci una
proposta de carrers en parlaran.
A les fotocòpies de la fita que va trobar ell mateix darrere de l’hotel de la seva filla es pot
veure que marcava les lletres RF, -i s’adreça a la senyora Casamitjana per dir-li
textualment: “t’agrada que ho digui! Tot plegat sembla una paranoia. En tot cas tenen
seriosos problemes”.
Segueix dient a la senyora Casamitjana que no entén el per què no li donen aquesta
fotocòpia i li pregunta si ho ha demanat per registre d’entrada i que li faci una fotocòpia per
estirar les orelles a qui calgui.
En relació al prec que ha fet del carrer Puigmal, diu que parlarà amb l’encarregat de
Rosesnet per tal que vagin amb el bufador i que treguin la brutícia, perquè el poble és ple de
carrers que hi ha els cotxes aparcats en una banda i en l’altra no. Per tant, això és una
deficiència. És molt subjectiu que algú digui que Roses està brut i quan li fa aquest
comentari pregunta a quina hora, perquè a les vuit del matí està net i si ha passat molta gent
i la gent és incívica està brut. No desmenteix la senyora Francisca Martin, però de vegades
hi ha persones que diuen està brut i ja està.
Quant a la Festa Andalusa, el senyor J. Manuel Fernandez ja ha aclarit que la gent parla i
parla molt.
Ja s’ha contestat quan començaran les obres de la SUF. Ha sentit que al CAP no hi ha prou
claror, però no sap si se’ls ha fet cas que com els van demanar, davant de les portes de
l’institut Cap Norfeu també hi posessin claror, perquè a les últimes eleccions que eren el
mes de novembre, allò semblava la gola del llop de tan fosc com era. Diu al senyor Josep M.
Mas Blanch de prendre’n nota i que es vagin a mirar les dues coses, al davant del Cap i a
darrera del carrer Ponent.
De la càrrega i descàrrega a la carretera del mas Oliva demana que l’Àngel Tarrero en
prengui nota.
Del tema de Setmana Santa en parlaran tots.
S’adreça a la senyora M. Àngels Arjona que ha fet una pregunta sobre el Consell Infantil i li
passa la paraula a la senyora Sílvia Useros.
Sra. Sílvia Useros.- Diu que el Consell d’Infants ha estat tot un èxit, també que aquests
últims mesos els nens de Roses han estat treballant per saber, conèixer o descubrir quines
coses cal tenir en compte a l’hora de construir el seu propi espai de joc. Diu que els
representants de cada escola i cada cicle han explicat la feina que han fet, totes les seves
idees, reflexions i les aportacions que han recollit. Ara mateix estan decidint quines coses
39

són les més importants i les més interessants de tenir en compte. S’ha començat a donar
forma a aquest nou espai de joc i des d’aquí vol felicitar als representants i als companys del
Consell d’infants de totes les escoles per la molt bona feina que s’ha fet. Diu que és un espai
dividit en dos, de 675 m2 i que els han donat tota la informació als nens, perquè puguin
començar a valorar el que costen els jocs i començar a veure una mica més la forma
d’aquest espai de joc.
Sr. Marc Danés.- A petició de l’alcalde respon una pregunta que ha fet la senyora Francisca
Martin en relació a l’informe de tràmit de Llei de la Dependència.
-

El senyor Marc Danés ha entès que la senyora Martín ha demanat si li podien portar un
informe sobre com estan tots els temes de la Llei de la Dependència. Diu que el tràmit no
va més lent que anava abans i creu que fins i tot quant a atenció a les persones han
millorat molt la rapidesa i el nombre de persones que estan atenent, però sí que és cert
que la Llei de la Dependència triga uns quants mesos des que la persona ve a demanarla fins que al final cobra o obté el servei per poder-la tenir.
Això és degut a què cada vegada vivim més anys i, per tant, en viure més la gent té més
problemàtiques de salut i d’altra banda, perquè precisament en aquests mesos també
s’estan incorporant nous nivells i nous graus de la Llei de la Dependència. Per tant, això
voldrà dir més casos que hauran de resoldre, ja que a l’Ajuntament són els encarregats
de tramitar totes aquestes demandes cap als Serveis de la Generalitat de Catalunya.
Com deia, el PIA (Programa Individual d’Atenció) no va pas més lent que abans, al
contrari, perquè s’està fent un esforç important des de l’Ajuntament, s’està demanant a la
Delegació del Govern de la Generalitat que posin tots els recursos i així saben que la
Generalitat està intentant... però aquí entraríem en tot el tema del pacte fiscal, en aquells
diners que no arriben de Madrid, etc, etc. La Generalitat també està intentant accelerar
aquests treballs i com saben els presents ell forma part d'aquesta Permanent de
Benestar Social de la Federació de Municipis de Catalunya. Allà també estan debatent
de fer algunes propostes al Govern de la Generalitat, perquè acceleri totes aquestes
feines.
De vegades, quan diem que les coses van lentes sembla que d’alguna manera estem
fent una mica de crítica als treballadors municipals i voldria dir que l’Elisa, l’Alba Garcia,
l’Alba Juanola, En Francesc, la Montse, la Martina i tota la gent que tenen a Serveis
Socials s’estan trencant la cara perquè la gent sigui atesa amb una urgència màxima i
estan posant tot l’esforç, perquè la gent tingui menys espera, en el benentès que en el
darrer Congrés de Convergència Democràtica de Catalunya el president Mas deia que
en aquests moments s’ha de recolzar i donar suport a la gent que està treballant als
serveis socials, perquè realment són els que estan patint aquesta gent que ho està
passant malament al nostre país. Per tant, cal un esforç i un reconeixement a aquesta
gent que està ajudant a què hi hagi calma, perquè això també és important. Si des de
Serveis Socials s’actua d’una manera correcta també estan evitant que hi hagi
problemàtica social al carrer i, per tant, d’aquí també vol felicitar al departament de
Benestar Social del nostre Ajuntament.
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En cap moment ha interpretat ni ha dit que la Sra. Francisca Martin fes cap crítica al
departament, sinó que la sensació que pot donar de vegades al carrer és aquesta i, per
tant, vol deixar-ho clar. Sap que no ho ha sigut i que no pensa així.
També li vol dir que li ha demanat l’informe i en aquest moment tenen l’estudi de tot el
2011 acabat en aquelles partides d’ajudes que es refereixen a les ajudes que dóna la
Generalitat de Catalunya i, per tant, la Llei de la Dependència entraria dins d’aquest
dossier, però també ho estan acabant d’estudiar i els queden poques setmanes. Per
primer cop en aquest municipi han fet un informe de totes aquestes ajudes d’urgència
social que dóna directament l’Ajuntament, a quines persones va dedicada, quina
quantitat i realment s’estan trobant amb uns estudis molt interessants i que en breus
setmanes o en pocs mesos, aprofitant també aquesta participació ciutadana que està
preparant també la Montse, segurament podran fer una exposició pública per tal que la
gent conegui a qui van destinats els ajuts, quins ajuts són, quina quantitat d’ajuts són i
així també desmitificarem coses que no són del tot certes, que demostraran que la gent
nascuda a Roses i del país són els que més ajudes estan rebent.
Per tant, no hi haurà cap problema, quan estigui l’estudi la trucarà i si vol, fins i tot li farà
el detall que el pugui veure abans que el presentin publicament i si vol també en poden
parlar.
Sr. Carles Pàramo.- Del tema del llagut explica que el tenen al varador. Ja tenen el
pressupost, han trigat molt en donar-nos el pressupost, ara ja el tenen, està acceptat i ja
l’estan arreglant i posant-lo en ordre.
−

Diu al senyor Giner que s’ha referit a la Festa Andalusa parlant de confusió i l’alcalde diu
que ha quedat sorprès.

Se senten comentaris de fons del Grup Municipal Socialista queixant-se que el Grup
Socialista no ha tingut una nova possibilitat d’intervenir, a la qual cosa l’alcalde els respon
que del senyor Giner espera una oposició constructiva.
Sr. Francesc Giner.- El regidor diu que la gent del poble no té clar què passarà amb la Festa
Andalusa i per això li agradava que ho expliquessin en el ple.
Alcalde.- Respon que així no és confusió per part del regidor, perquè precisament aquest
matí ha explicat al senyor Giner quines eren les propostes i les solucions que hi havia. Per
tant, això ho té clar. L’alcalde continua dient que aquí no pot explicar res, però li pot explicar
qualsevol dels regidors a la Junta de Portaveus, sabent que allò és una conversa entre
persones que saben entendre el que és definitiu i el que és proposta.
Per tant, li ha explicat que de propostes n’hi havia, perquè no volen gastar alegrement
24.000 euros sense comptabilitzar tota la despesa que representa a Rosersa, llum, una cosa
i l’altra que tot va a càrrec de l’Ajuntament per una finalitat d’un club de futbol que no hi
guanyi res o hi perdi mil euros. L’alcalde proposa que si és així anem a mitges i en comptes
de 24.000 euros els dóna 12.000 euros, que no facin res i així l’Ajuntament encara guanya
12.000 euros. La finalitat de la festa era aquesta, que aquesta gent puguessin recaptar
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diners, aleshores avui ha dit que sí, que li semblava bé tot això i que després han votat en
contra de la urgència. Doncs ha donat totes les explicacions com les hauria donat la Magda
Casamitjana si hagués vingut. Hauria donat totes les explicacions al senyor Manel Escobar i
a tothom. Per tant, diu que de confusió cap. Concreta que no hi ha hagut confusió amb això,
ni amb la festa ni amb les bicicletes ni res. Lògicament, creu que les coses s’han de millorar,
sinó serien conservadors i precisament no ho són. Les coses s’han d’anar analitzant i
millorant, perquè és la seva manera de fer.
No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 21.30 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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